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Inleiding

In Bolsward stond in 1567 een zeventienjarige jongen terecht. Het
was de tijd van de opstand die zou uitgroeien tot de oorlog die als de
Tachtigjarige de geschiedenis is ingegaan. De jongen had in Kampen
in grote oplage drie geuzenliederen gekocht en was daarmee de boer
op gegaan. Van de opbrengst had hij er in Steenwijk weer drie laten
drukken; duizend exemplaren voor een carolusgulden. Ook hiermee
had hij rondgereisd en daarbij zijn koopwaar uit voile borst aangeprezen. In de bezettingstijd van toen waren geuzenliedekens enorm
populair—een bundel van die liederen die in 1581 verscheen is tot
1648 zeker twintig maal herdrukt. Illegaal drukwerk was een gevreesd
wapen van het verzet, vooral vlugschriften. 'Es ist,' verzekert Friedrich Schiller ons in zijn Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung, `merkwiirdig was fur eine
grosse Rolle die Buchdruckkunst and Publizitat uberhaupt bei dem
niederlandischen Aufruhr gespielt hat.'
De informatie over het bovengenoemde Bolswardse proces heb ik uit
J. Romeins bijdrage aan De Tachtigjarige Oorlog van B.W. Schaper.
Het voorval biedt aanknopingspunten voor een boek over de clandestiene uitgeverij in bezet Nederland tussen 1940 en 1945 en in algemenere zin voor beschouwingen over het letterkundig klimaat in die
jaren.
In de oorlog zijn er van bundels geuzenliederen minstens vij fendertigduizend exemplaren gedrukt en verspreid, met oude succesnummers
als het Wilhelmus aangevuld met eigentijdser werk. Naar Schapers
werk was onmiddellijk na verschij nen zoveel vraag dat de Duitsers
gelastten het uit de handel to nemen. Los daarvan dook de auteur
kort daarop onder. In werkelijkheid heette hij Jacob Presser. In zijn
schuilhoek schreef hij een meesterwerk: Napoleon. Een nieuw aanknopingspunt. De historicus voelde treffende gelijkenis tussen het
schrikbewind dat hij beschreef en dat waaronder hij dat deed, ergens
verstopt tussen zijn boeken, afwisselend in hoop en rouw om zijn
vrouw die bij een razzia op straat was opgepakt en weggevoerd,
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Wie het boek leest ontdekt inderdaad frappante overeenkomsten.
Voor mijn onderwerp, de clandestien uitgegeven bellettrie in Nederland tussen 1940 en 1945, neem ik als voorbeeld de bemoeienis met de
literatuur onder Napoleon, dat wil zeggen, de overheidsijver die te
smoren. De keizer had een censor benoemd, generaal baron Pommereul, die aan het hoofd stond van een ad hoc in het leven geroepen instantie: het Ministëre de la Pensee. Geen regel druks, krant noch bidprentje, mocht verschijnen zonder dat `slecht bezoldigde en op fooien azende broodschrijvers' op dat departement het hadden nagevlooid. Pommereuls inspecteurs loerden overal; moesten 'in beslag
nemen, verzegelen, jacht maken op clandestiene drukkerijen, de
oplagen controleren, het aantal werklieden en persen nagaan.' Zo
werd de officiele literatuur tot een jammerlijke kakofonie, een ontzettende mestvaalt van zouteloos, kruiperig gerijmel, plat, dof,
dood.' Vertaal Pommereul in Goedewaagen en Ministëre de la Pensee in Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten, afdeling
Boekwezen en het letterkundig klimaat van Nederland in 1940-1945 is
beschreven.
VOOr 1940 waren per jaar rond de tienduizend nieuwe boeken verschenen; na de inval daalde de produktie direct al met de helft tot —
de laatste jaren—zo'n tweeduizend per jaar. Oorlog brengt schaarste,
ook aan papier; een mooi excuus voor censuur. NSB-boeken en het
Kultuurkamer-tijdschrift De Schouw bleven ongehinderd verschijnen op papier van uitstekende kwaliteit. Na toestemming van Boekwezen ging de aanvraag naar het Rijksbureau voor Papier. Het was,
wist de aanvrager, energieverspilling aan te komen met een voorstel
tot uitgave van werk van vrijwel de voltallige levende Duitse intelligentsia, en dat geld voor de hele Russische, Franse en Engelse literatuur, voor het werk van de joodse schrijvers, voor dat van linkse dode
of levende schrijvers en voor Nederlanders die zich niet voor de Kultuurkamer hadden aangemeld. Het officiele aanbod varieerde van De
Internationale Joodse Samenzwering door de Eeuwen heen tot Mijn
Vriend de Hond of titels van gelijke strekking. Literair boeide dat
niet erg.
`Boeken hebben reeds velen troost gebracht. Een goed boek geeft
nieuwe kracht. Koop heden een boek.' Kort na de capitulatie in mei
1940 stond deze tekst te lezen in de etalages van de boekwinkels. Een
poging tot hernieuwde klantenbinding. Zelden was een reclametekst
zo waar en zo navrant. In de praktijk was vrijwel niet meer aan een
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goed boek te komen. Een officieel Duits stuk van 22 augustus 1940
gelastte uit alle bibliotheken alles te doen verwijderen wat maar even
inging tegen het Duitse yolk, de Fiihrer, de NSDAP, de Duitse staat,
de Duitse regering en de Duitse Wehrmacht. Eind mei waren de Duitsers zich al met de boekhandel gaan bemoeien. En dat alles in een tijd
waarin, inderdaad, aan de troost van het geschreven woord dringend
behoefte was. Mijn vader, die ondergedoken was en van 19 september 1942 tot aan de bevrijding een dagboek bijhield, bracht daarin
vrijwel dagelijks boeken ter sprake. Na '43 kwam hij helemaal niet
meer buiten en hij was dolblij met alles wat er voor hem werd meegebracht, of het nu Dostojewski was of Henriette van Eyck. Tezen,
niet denken; ik durf niet te denken.' Volgens Pressers Ondergang
bestonden in sommige concentratiekampen clandestiene bibliotheekjes. Gevangenen noteerden op verzoek van de initiatiefnemers alle gedichten en prozaregels die ze nog uit het hoofd kenden. Om diefstal te
voorkomen droeg men de manuscripten bij zich. Zo liep de uitgeteerde lezerskring rond met Shakespeare, Beaudelaire, Verlaine, Rilke,
Goethe, Nederlandse bellettrie en kookboeken onder de kleren.
Journalistiek Nederland als geheel gedroeg zich in de Tweede Wereldoorlog niet op een manier waarop we trots mogen zijn. Krantenredacties lieten zich zonder veel protest bij het Duitse apparaat inlijy en. Toch was het aanbod van ondergrondse krantjes tegen het eind
van de oorlog zo overvloedig dat elke Nederlander zich van een exemplaar had kunnen voorzien. Zo was het ook met de uitgeverij. Dat
Nederland op dat gebied internationaal een goed figuur slaat ligt niet
aan de bekende uitgeverijen. Die lieten, een uitzondering daargelaten, de Ffihrer welgevallige stof drukken, om hun bedrijf in stand te
houden. Maar clandestiene uitgeverijen, uitgeverijtjes, reeksen en
reeksjes zijn in heel Nederland spontaan opgericht. Anna Simoni, die
voor de British Library een studie maakte van de clandestiene uitgeverij, zei me dat in heel West-Europa clandestiene boekjes zijn gedrukt maar dat Nederland in dat opzicht alle andere landen overtreft.
Ik schat het aantal uitgeverijen en reeksen op negentig, van De Bezige
Bij met zestig titels tot De Clandestiene Brasem (F. Hoes) of Kraft
durch Schadenfreude (H. De Koningh) met elk een. Dirk de Jongs bibliografie Net vrije boek in onvrije tijd geeft 1019 titels.' Anna Simoni' s catalogue bij tentoonstelling Publish and Be Free noemt er drie
die De Jong niet vermeldt (zij geeft 575 titels). 2 Zoveel titels als De
Jong noemt, minstens even zoveel drukkers, binders, illustratoren,
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calligrafen, boekverkopers, schrijvers en dichters hebben eraan meegewerkt. Ongeveer veertig hunner heb ik gesproken; sommigen kort,
anderen uitputtend. Ze hebben zich de moeite gegeven mij zo helder
mogelijk hun verhaal te vertellen, ze hebben mij gastvrij onthaald en
hun kasten overhoop gehaald om materiaal voor mij te zoeken. Bij
uitzondering weigerde iemand mij te woord te staan. A.A. Balkema
schreef mij uit Zuid-Afrika dat hij het onzin vond nu nog die boekjes
ter sprake te brengen; het echte verzet was van belang. Gelukkig heb
ik anderen gesproken over de VI:if Ponden Pers en La Bete Noire
waarin hij de hand had gehad. Ik heb me uitvoerig verdiept in het
Letterengilde, de literaire afdeling van de Kultuurkamer, zonder welk
er nooit een clandestiene uitgeverij zou zijn geweest. Helaas waren
enkele sleutelfiguren zoals Bert Bakker, Fedde Weidema en K. van
Boeschoten overleden. Over hen heb ik zoveel mogelijk informatie
via anderen vergaard. J. Hendriks de drukker en Joh.H. van Eikeren
de illustrator hebben hun geschreven herinneringen nagelaten. Ik besef heel goed dat dit boek, omdat het vooral gebaseerd is op herinneringen van een klein deel van de betrokkenen, volledig noch foutloos
kan zijn. Het is een poging de bibliografie van Dirk de Jong, die volgens ingewijden vrijwel volmaakt is, uit te diepen met verhalen van
mensen die erbij waren.
De mensen die mij hun verhaal hebben verteld heb ik een doorslag
toegestuurd. Ze hebben die gelezen en daarin fouten verbeterd. Mevrouw P.C. Gerritse en de heer J. Swaan van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie hebben beiden de hoofdstukken 'De Nederlandse Kultuurkamer' en 'Het Letterengilde van binnen' gelezen.
Voor haar waardevolle kritiek ben ik mevrouw Gerritse veel dank
verschuldigd. Dat ben ik eveneens aan de bibliothecarissen van het
RIOD en van de Leidse Universiteitsbibliotheek, E.G. Groeneveld en
R. Breughelmans, die mij op weg hebben geholpen. Veel profijt heb
ik ook gehad van het uitgebreide persoonlijke archief van Sjoerd Leiker, mede-oprichter van De Bezige Bij. Voor kritiek houd ik mij natuurlijk aanbevolen.
In bezet Nederland werd druk geschreven. Onderduikers, studenten
die weigerden de loyaliteitsverklaring te tekenen en anderen die doordat zij niet in de dictatuur pasten, opeens veel vrije tijd hadden,
schreven en dichtten. Weinig daarvan heeft de tijd doorstaan. De
omstandigheden waren niet naar het scheppen van klassieken. Anne
Franks Het achterhuis en Pressers Napoleon, beide na de oorlog uit10

gegeven, zijn uitzonderingen.
In de loop van de oorlog ontstond het verschil tussen clandestien en
illegaal in de Nederlandse samizdat. 3 Illegaal was het beledigen van de
Duitsers, daarop stond de doodstraf. Verboden auteurs uitgeven,
zonder boodschap, was clandestien; het mocht natuurlijk niet maar
levensgevaarlijk hoefde het niet te zijn, al zijn ook daarbij wel ongelukken gebeurd. De Gildeleiding, is achteraf gebleken, wond zich
over die boekjes niet erg op. Daarmee zou het vanzelf wel afgelopen
zijn als Duitsland eenmaal de oorlog had gewonnen. 4 Maar dat konden de overtreders van destijds niet weten. Jaap Romijn dacht in
1942 dat de nazi's de symboliek van zijn Schildpadreeks direct zouden doorgronden en hij verwachtte de Gestapo elk ogenblik aan de
rand van zijn bed s `Der echte Mut', citeert Presser Arthur Schnitzler, `ist oft gewisz nichts anderes als der Ausdruck fur eine sozusagen
metaphysischen Ueberzeugung von der eigenen Ueberflussigkeit.'
Dat slaat, vindt hij, niet erg op Napoleon. Schrijvers en dichters buiten het Gilde die met hun teksten naar clandestiene uitgevers gingen,
voldeden evenmin erg aan die norm. Ze wilden zich gedrukt zien en
toch fatsoenlijk blijven; `la joie de se voir supprime" beleven. Beslist
van toepassing is Schnitzlers definitie op de naamloze drukkers, binders, verspreiders, op hen die papier achterover drukten, die in volle
treinen cliches onder hun kleren smokkelden of die zware koffers
lood naar geheime adressen sjouwden. Mar zijn de slachtoffers gevallen. Clandestien en illegaal waren lang niet altijd te scheiden.
Drukkers van bellettrie drukten Vrij Nederland, verzetsbundels en
vlugschriften. Clandestiene uitgevers vervalsten persoonsbewijzen of
verborgen wapens.
Welk nut heeft het laten drukken van Verlaine, Keats, Achterberg of
Omar Khayyam op kostbaar papier in genummerde oplage in een
oorlog. Vergeleken met spionage, wapensmokkel, hulp aan onderduikers en overvallen op distributiekantoren niet veel. In verzetsperskringen wekte het dan ook irritatie. H. van Randwijk die bij Vrij Nederland zijn verzetsballade Celdroom liet drukken, schreef in het
kerstnummer van 1944 van de krant een filippica tegen deze elitaire
papierverspilling. Balkema vindt het genant er nu nog over te praten.
Natuurlijk, er zijn overvallen gefinancierd met de opbrengst van kinderboekjes, onderduikers gevoed met die van Omar Khayyams poezie. Maar er zijn ook novellen en verzen gedrukt zonder nobel doel,
alleen omdat ze mooi waren of nu eenmaal waren geschreven, alleen
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om het plezier van het uitgeven zelf. IJdele bezigheden. Wie dat beweert heeft gelijk. Toch dacht Balkema er destijds anders over. Degenen die ik vroeg waarom ze aan die boekjes hadden meegewerkt antwoordden vaag in de trant van: een eigen wereld scheppen, cultuur
laat zich niet onderdrukken.
Het gevaar in pathos to vervallen is groot. Toch was dat de drijfveer.
Toen een mens zich voor zijn fatsoen niet meer kon vertonen in bioscoop, theater of concertzaal traden uitvoerende kunstenaars die zich
niet bij de Kultuurkamer wilden laten inlijven in huiskamers op. Jo
Vincent zong tussen de schuifdeuren; dichters declameerden hun
werk bij de schemerlamp. Wie daar bij was vergat voor het ogenblik
de ellende om zich heen; be yond zich in een andere wereld, die van de
cultuur. Zo was het ook met die boekjes. Er zijn in het geheim bibliofiele kunstwerkjes gemaakt. Sommige ervan, zoals die van H.N.
Werkman, kosten tegenwoordig antiquarisch ongeveer evenveel als
een grootbeeld-kleurentelevisie. Mensen hebben zorgvuldig teksten
uitgezocht, een exclusieve letter erbij gekozen, een omslag ontworpen, illustraties gemaakt en dat op het mooiste papier dat ze konden
bemachtigen laten drukken of zelf gedrukt.
De Russische satirische schrijver Michail Zosjtsjenko was lid van een
schrijversgroep die zich de Serapion-broeders noemde. In 1922 gaven
hij en zijn medestanders een manifest uit, Waarom wif Serapionbroeders zijn. Daarin legden ze uit waarom ze geen proletarische
schrijvers waren, die zoals de overheid voorschreef literatuur met een
sociale boodschap produceerden. De vergelijking slaat eigenlijk nergens op want ik denk dat Van Randwijk en de zijnen in een dergelijk
klimaat direct ondergronds waren gegaan. Maar het credo van het
manifest is, vind ik, wël toepasselijk:
`Kunst heeft geen doel of betekenis, evenmin als het leven; de kunst
bestaat ondanks zichzelf.'
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1 . Het K-nummer

Sommige colofons van clandestien uitgegeven oorlogsboeken zijn zo
welsprekend dat ze in een paar zinnen duidelijk maken hoe het was.
Bijvoorbeeld het colofon van De legende van Krakus en de draak, een
Pools volksverhaal in de bewerking van Cyprian Kamil Norwid. De
illustrator Johan van Eikeren, die in de oorlog A. Nonymus heette,
had het voor Kroonders Kameleon-pers uit het Engels vertaald. `Dit
werkje', zegt zijn grimmig colofon ' werd begonnen in de barre wintermaand van December 1944 en kwam, onder bijna onoverkomelijke moeilijkheden, eerst in April 1945 gereed. Gebrek aan stroom en
lettermateriaal, een nijpend tekort aan voedsel en verwarming, razzia's die de weg onveilig maakten, dit alles bracht steeds opnieuw wekenlange vertraging. Op een klein handpersje kon niet meer dan een
pagina tegelijk worden afgedrukt en het was ook de beperking die
dwong tot het gebruik van de niet als boekletter bedoelde Atlas- en
Nobelletter.'
Waarom dan, als het allemaal zo koud, gevaarlijk en ellendig was, in
vredesnaam al die moeite gedaan om in een oplage van 750 exemplaren een Poolse legende uit te geven, waarnaar geen mens ooit had getaald? Omdat men 'met zoveel lelijks en afzichtelijks om zich heen
hunkerde naar alles wat nog mooi was', naar `balsem van de geest.'
Natuurlijk, er waren er ook die `zonder tot een enkele uitweg te komen een uitweg vonden met Touter gezwets en die met geredekavel, altijd maar weer over die oorlog, hun overmaat aan lege tijd vulden.'
Johan van Eikeren, van wie deze schampere woorden zijn, behoorde
niet tot dezulken maar tot hen 'die de ondervoeding van de geest meer
dan die van het lichaam vreesden.' Twee maanden voor de bevrijding
begon Van Eikeren een boekje te schrijven dat in een kleine, genummerde oplage verscheen in juli 1945. 7 Het heet Perijkelen bij de verzorging van het boek in de oorlogsjaren of het relaas van hollandse
onversaagdheid in tijden van nood uit de ervaring opgetekend en is
gedrukt op hetzelfde harige paardedeken-achtige papier als veel van
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die oorlogsboekjes. De schrijver heeft het motief voor het kaftje zelf
in linoleum gesneden. Hij is al jaren dood. Voor dat boekje mogen
we hem dankbaar zijn. Als geen ander heeft hij het uitgeversleven in
bezet Nederland beschreven.
Na het bombardement op Rotterdam brak er een korte periode van
rust aan. Het leek of alles zou doorgaan zoals het was, behalve dat er
nu Duitsers in uniform het straatbeeld ontsierden. Ook bij de uitgevers ging alles zijn gewone gang. Van Eikeren vertelt: `Dat was de tijd
dat wij nog een vrije keus hadden in de letter, dat er nog cliché's konden worden gemaakt, boekdruk, offsetdruk, diepdruk nog konden
worden verkozen, tekstpapier in alle graden van schoonheid nog verkrijgbaar en de binder nog over voorraden van mooie linnens beschikte.'
In november 1940 werd het Departement voor Volksvoorlichting en
Kunsten opgericht met de afdeling Boekwezen, die voortaan elk uitgeversplan zou beoordelen of het wel verantwoord was er papier,
waarvan de distributie berustte bij het Rijksbureau voor Papier in
Den Haag, aan te besteden. Boekwezen oordeelde officieel zuiver
kwalitatief. De uitgevers begrepen evenwel niet veel van de kwaliteitsopvattingen van het y olk van dichters en denkers. `Zij waren,'
schrijft Van Eikeren, `weinig tevreden als ze een paar duizend kilo
papier voor een goed boek werd onthouden, terwijl daarentegen
maandelijks duizenden kilo's papier verdrukt werden aan een nieuw
prullig uitgeversblaadje dat een moord gaf, vele kussen en een bad
van tranen.'
Maanden en maanden wachtten de uitgevers op de beslissing van het
Departement. Afwijzingen waren normaal. 'Het mooiste houtvrij papier werd ter beschikking gesteld in grote hoeveelheden voor het boek
dat de nieuwe geest moest propageren, houthoudend onooglijk papier in kleine kwantiteit was zelfs voor het belangrijkste standaardwerk, dat de oude gerenommeerde uitgevers wilden doen verschijnen,
goed genoeg.' Dat stimuleerde de uitgevers om meer zorg aan zo'n
boek te besteden. Een zorgvuldige typografie kon veel goedmaken
aan Boor gekleurd papier van slechte kwaliteit. 'Het was een prettige
taak door de juiste keus van de letter, een aantrekkelijke titelpagina,
een mooie bladspiegel, het oorlogsboek een goed aanzien te geven.'
Maar ook dat was een uitweg met hindernissen, want een speciale afdeling van het Rijksbureau beoordeelde vooraf of het letterkorps niet
te groot zou worden, of er geen te grote witmarges zouden zijn; of het
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papier wel tot de laatste cicero zou worden benut. De drukker was
verplicht elk goedgekeurd boek af te leveren met een kengetal; Knummer zoveel. Voor de estheet een gruwel. `Drukkers bestonden
het, het ellendige getal plomp en lomp midden op de titelpagina af te
drukken. '
Met het papier ging het steeds slechter. Langzamerhand was er alleen
nog maar houthoudend papier te krijgen. De voorraad linnen bij de
binder raakte uitgeput. Hij moest zijn toevlucht nemen tot de halflinnen band, linnen rug met papieren platten. Sedertdien is een bock
met een band van degelijk linnen met die prachtige weefsels en kleuren een antiquarisch benijd bezit. De papieren band, evenwel, legt
Van Eikeren uit, biedt vele mogelijkheden aan wie inventief is. 'Is er
iets mooier dan het fraaie donkerblauwe Ingrespapier tegen het matte
geel van het perkament? Voortreffelijke banden heb ik kunnen laten
maken door toepassing van een doodeenvoudig pakpapier met de
matte zijde naar buiten gekeerd en zo gaf een goudbruin Kraftpakpapier met goudstempel en blauw linnen rug een zeer fraai geheel.'
Gerenommeerde uitgeverijen die brave manuscripten instuurden zonder NSB-strekking maar evenmin aanstootgevend voor de Duitsers
moesten soms meer dan een jaar op goedkeuring wachten. Dat ging
hen begrijpelijkerwijze vervelen. En zo werd, zelfs wie zich braaf aan
de regels wilde houden, de clandestiene kant op gedreven. Van Eikeren vertelt de lijdensweg van het Groot Liedboek van Bredero, de
eerste herdruk sinds 1622. Bredero was onomstreden (ofschoon hij
ook bij de clandestiene uitgevers om de een of andere reden populair
was). Het Departement had beloofd de zaak snel af te handelen. Na
tien maanden viel de beslissing. Het Liedboek kreeg houtvrij papier
toegewezen maar voor een beperkte oplaag van 1500 exemplaren. Nu
kon men met zetten beginnen. Het papier werd in fabricatie gegeven,
maar gebrek aan kolen waardoor de fabriek slechts om de maand kon
werken bracht een levertijd mee van drie maanden. Eindelijk, in de
winter, verzond de fabriek het papier aan de drukker, waar het evenwel niet werd ontvangen. Nog maar een enkele stoombootonderneming voer en bijna uitsluitend voor de Wehrmacht. De partij was
zoek. Na weken dook het papier op in een heel ander deel van het
land waar het al die tijd onbeschermd in weer en wind op de kade had
gelegen in opengesprongen balen. Het was onbruikbaar geworden.
Een vol jaar was nu verstreken. Het werk lag persklaar op een inleiding na, die de bewerker nog moest schrijven. Niet zonder moeite gaf
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het Rijksbureau toestemming voor een nieuwe papiertoewijzing. Na
maanden arriveerde het papier nu wel degelijk bij de drukker. Die
kon nu met drukken beginnen maar de inleiding had hij nog niet binnen. Het huis van de bewerker was gevorderd. Pas nadat deze met
zijn gezin was geevacueerd en zich ergens had geInstalleerd kon hij de
inleiding schrijven. Nog was de `lijdenskelk niet geledigd.' De binder
die voor het werk was aangezocht had linnen noch personeel over.
Het zoeken naar een andere binder nam veel tijd in beslag. Nadat er
eindelijk een was gevonden stelde deze als conditie een levertijd van
tien weken waarna de uitgever zelf voor verpakking en verzending
moest zorgen. Tenslotte, ' na driehonderd jaar deed men onzen Bredero recht wedervaren met een complete uitgave van zijn prachtig
Liedboek . '
Intussen waarde de `Arbeitseinsatz als een spook door de bedrijven'.
Het weinige dat nog over was aan grondstoffen en kolen was bestemd
voor overheidsorders. Een uitkomst was dat grote partijen behangselpapier uit Finland werden ingevoerd. Hoogst ordinair papier,
vond Van Eikeren, maar het kon de ergste leeshonger stillen. Voor de
uitgever bestond er echter om aan papier te komen een belangrijke
bron: de zwarte markt. Enorme partijen papier werden te koop aangeboden of er geen koopvergunningen en distributiebepalingen
bestonden. De uitgever ging er gretig op in. Van een `legaar manuscript met toestemming van Boekwezen liet hij dan bijvoorbeeld twee
keer zoveel exemplaren drukken als hij had opgegeven. Voor de
drukker een groot risico. Een konijn met de kerst of een pakje sigaretten wilde nog wel eens des controle-beambte's ijver tijdelijk intomen, maar dat duurde meestal niet lang.
Wanneer Van Eikeren schrij ft over 'de uitgever' in het algemeen,
heeft hij vermoedelijk vooral George Kroonder voor ogen gehad, met
wie hij in de oorlog samenwerkte. Gedreven door papierschaarste,
vertelt hij, wierp deze uitgever zich met passie op het bibliofiele boek.
Kleine omvang, kleine oplage van een paar honderd genummerde
exemplaren. Hier begint het eigenlijke verhaal van de clandestiene
uitgeverij. 'Het is aan deze kleine uitgaven dat ik met veel vreugde
heb gewerkt. Klassieke teksten, herdrukjes van incunabelen, fragmenten uit de Heilige Schrift, toneelspelen van Racine, Moliere, De
Musset en vele bundels van dichters die geweigerd hadden lid van de
Kultuurkamer te worden kreeg ik te verzorgen en hoe merkwaardig is
het dat naarmate de oorlog steeds gruwzamer werd, het leven om ons
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been steeds triester en beklemmender, alle kleur en schoonheid verloren scheen, zulk een gave stroom van deze zuivere boekjes onze
duisternis kwam verhelderen.'
De meeste van deze boekjes kwamen in 1943 en 1944 van de pers,
maar droegen veelal het jaartal 1940, juist voordat de bepalingen van
kracht werden. Nieuwe uitgeverijen ontstonden. De samizdat bloeide.
De meeste drukkers moesten hun lettermateriaal grotendeels inleveren; dat werd elders omgezet in `moordend lood'. Van de letters die
ze overhadden moesten ze uit veiligheidsoverwegingen op het laatst
de meest zeldzame letters in de kast laten; de mooiste, zoals Gills
`prachtige Perpetua en de Weiss Antigua'. De Algemene Baskerville
en de Hollandse Medieval kon iedereen in huis hebben en waren derhalve minder riskant.
Clandestiene uitgevers werkten onder hoogspanning; de invasie werd
elke dag verwacht en dan zou niemand meer belangstelling hebben
voor de boekjes. Maar de invasie kwam en de clandestiene uitgeverijtjes gingen door. 'Is het eigenlijk niet afschuwelijk,' vroeg Van Eikeren zich af, ‘dat terwiji in een naburig land anderen met dodelijke
wonden op sterven lagen wij bier nog gebogen konden zitten over het
probleem van een schone boekpagina?'
Het Zuiden was bevrijd. Het Noorden was 'terug in de middeleeuwen.' Openbaar vervoer was er niet meer. 'Met welwillende toestemming van een schilleman,' reisde Van Eikeren, 'in zijn wankel wagentje door zijn scharminkelig paard zo onder Don Quichotte weggelopen, naar de stad gezeuld,' van Het Gooi naar Amsterdam. Deze
stad lag op sterven. Gas en elektriciteit waren afgesloten. De ene
mooie boom na de andere viel aan de potkachel ten prooi. De torenklok wees een willekeurig uur aan waar hij was blijven stilstaan, ' alsof een meteoor de aarde had aangeraakt en alle leven met een slag gedood.'
De zetmachine zweeg. 'Met ferme moed werd de zetkast opengetrokken en wij gingen met de hand zetten.' IJs sloot de vaarten. Dichte
sneeuw daalde op de wegen neer. Geen gezonde man tot veertig was
nog veilig voor de razzia's. Toch moest en zou de kerstbundel 0 Kersnacht, schooner dan de dagen verschijnen en dat gebeurde ook. 'Om
de jammer van de tijd uit to drukken werd de tekst geheel met de hand
uitgeschreven door de kunstenaar die de illustraties maakte' (Fons
Montens). De ene clichemaker na de andere werd vergeefs benaderd.
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Een krantenbedrijf dat nog stroom had was de laatste toevlucht maar
ook daar zag men er van of en twee weken voor de kerst werd de rotaprint, de kantoordrukmachine ter hand genomen en de bundel verscheen, 'mat en moe van druk met geen schijn van het schone dat de
druk van de lettter gegeven zou hebben maar niettemin aanvaardbaar
en als een bekroning op het overwinnen van een eindeloze reeks van
moeilijkheden.' Een beperkt aantal exemplaren werd met de hand gekleurd en genummerd van 1 tot 250. Het colofon zegt: `Geschraagd
door de boodschap van den Kerstnacht, dat uit diepe duisternis een
stralend licht zal verrijzen, werd deze Kerstbundel uitgebracht in het
onvernietigbaar betrouwen dat ook licht over ons rampspoedig en geteisterd Nederland weldra zal gloren.'
Februari kwam 'mild de harde winter verdrijven. De eerste sneeuwklokjes hieven in goddelijke onverstoorbaarheid hun kopjes boven
de nog winterharde aarde en de crocusjes kondigden in jubelend geel
weer het voorjaar aan.' Nu er geen cliché's meer konden worden gemaakt, `grepen wij naar guts en burijn en wij sneden onze boekverluchting als oudtijds weer zelf. Wat de zetkast aan letter bood was
maar een schamel beetje, naar kwantiteit zowel als naar kwaliteit en
zo moest een boekje van 32 pagina's, pagina voor pagina worden gezet, afgedrukt, en gedistribueerd om weer een volgende pagina te
kunnen zetten enzovoort.'
Een zo'n boekje liep op een drama uit. In december vond Van Eikeren `een klein baasje dat alleen werkte.' Niet meer dan een pagina tegelijk kon hij drukken. De letter was niet bepaald ideaal maar hij
toonde goede wil. Met een week, beloofde hij, zou de eerste proef er
zijn. De proef kwam na veertien dagen; hij werd gecorrigeerd; de volgende werd afgewacht. Die bleef uit. Van Eikeren vervoegde zich aan
de drukkerij; die was gesloten. Hij deponeerde briefjes in de bus,
deed navraag bij de buurman, die met luider stem in de tuin van de
werkplaats de drukker riep. Geen gehoor. De drukkerij bleef potdicht. Van Eikeren deponeerde weer een briefje in de bus waarin hij
de drukker beleefd voorrekende dat, zelfs al zou hij een pagina per
week maken het 32 weken zou duren voordat het boekje zou verschijnen. Nu lag er een briefje bij de sigarenman: 'Het spijt mij dat u zo
ontevreden bent maar ik ben op dit ogenblik niet in staat u vlotter te
helpen. Zou ik de raad van de dokter opvolgen dan zou ik de hele
zaak sluiten en volkomen rust nemen. Mijn belofte echter om u te
helpen wil ik uitvoeren maar het is mij vaak te erg. Ik heb sedert 11
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november geen aardappel meer gehad. Verder 100 gram brood per
dag en wat suikerbietenpap. Vandaag eet ik gemalen aardappelschillen met gemalen koolstronken. Weet u voor mij aan levensmiddelen
te komen, dan hoop ik mijn energie voor u te kunnen verhogen. Zoals de zaken thans staan zie ik er geen kans toe.'
Wat was er in werkelijkheid gebeurd? Er was iemand gekomen die
zich uitgaf als controleur van het Rijksbureau voor Papiertoewijzing.
Hij had de hele lay-out meegenomen. Vervolgens waren zes gewapende mannen binnengedrongen en hadden zetlood, koperen lijnen, petroleum, smeerolie, terpentijn en drukinkt 'in beslag genomen.' De
drukker had een morfinespuitje gekregen. De zogenaamde controleur was een verzetsman geweest. De drukker, 'die zo onder de barbaarse tijd leed bleek tot de rotgezellen van onze overweldiger te behoren.'
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2. Verzamelingen

Begin april 1945 bespraken Gerrit Kamphuis, verzetsdichter en N.A.
Donkersloot, dichter en voorlopig voorzitter van de Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars in oprichting een tentoonstelling na de bevrijding van clandestiene boeken, boekjes, rijmprenten
en ander drukwerk. Onder Donkersloots voorzitterschap vergaderde
een paar weken na de bevrijding in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek het werkcomite. Daarin zaten onder anderen Geert Lubberhuizen, Reinold Kuipers, H. Sandberg, Jetty Tielrooy en R. de la
Fontaine Verwey, bibliothecaris van de UB. Op 27 juni 1945 operide
de dichter M. Nijhoff de tentoonstelling Het vrije boek in onvrije
tijd. Een belangrijk onderdeel was de wand De blauwe schuit, prenten van de kort voor de bevrijding vermoorde meester-drukker H.N.
Werkman. Een andere vitrine toonde het werk van de kunstenaar C.
Bantzinger van de Mansardepers. Namen en portretten memoreerden
in de oorlog vermoorde drukkers en kunstenaars: F. Duwaer, J.F.
van Royen, H.N. Werkman, D. Werkman, P. Zuiderdorp, G.J.
Willemse, W. Geuze en de schrijvers Ter Braak, Du Perron, Tom de
Bruin, H. van der Leek, Jaap Sickenga. Een pers uit de hongerwinter, aangedreven door een fietswiel drukte, nu in vrijheid, voor deze
gelegenheid voor het laatst drie boekjes van clandestiene dichters.
Het gebrekkige openbaar vervoer maakte Amsterdam vrijwel onbereikbaar, niettemin was de toeloop boven verwachting groot. Het batig saldo, beloofden de inrichters, zou ten goede komen aan een volledige bibliografie. Dirk de Jong, die zelf in de oorlog middels een niet
aflatende ijver en een uitvoerige correspondentie met een uitgebreide
kennissenkring ruim 800 titels had verzameld, ging aan het werk. Het
bleek een heksenwerk de namen achter de schuilnamen, oplagen, herkomst en andere gegevens na to speuren. Pas in 1958 verscheen zijn
biblografie Het vrije boek in onvrije tijd, een vrijwel volmaakt standaardwerk.
De Jong vermaakte zijn verzameling aan de UB in Leiden, die daardoor de belangrijkste collectie clandestiene Nederlandse bellettrie be20

zit. Ook de Amsterdamse UB en de Haagse Koninklijke Bibliotheek
beschikken over redelijk volledige verzamelingen. Een interessante
collectie heeft ook de British Library in Londen, waar de in 1981 gepensioneerde bibliothecaresse van de Nederlandse afdeling Anna Simoni in 1975 een expositie inrichtte van uitsluitend Nederlandse clandestiene bellettrie. De catalogus Publish and Be Free is voor dit onderwerp ook een bron van informatie.
De verzameling van de Koninklijke Bibliotheek dateert van na de bevrijding. De directeur van destijds, Brummel, een oprecht vaderlander, durfde niet te verzamelen zolang het nog niet mocht. De la Fontaine Verwey van de Amsterdamse UB durfde dat wel. 'Ik heb,' zei
hij tegen mij in 1980, 'het altijd als mijn taak beschouwd zoveel mogelijk van deze literatuur te verzamelen en dat is wonderwel gelukt.'
Balkema was een belangrijke Amsterdamse leverancier; uit de rest
van het land ging de aanvoer moeizamer. Toch lukte ook dat wel. In
Breda bijvoorbeeld had hij veel aan de directeur van een suikerfabriek, C.J. Asselbergs, een hartstochtelijk bibliofiel, die zelf het Eenhoorn-reeksje uitgaf. Bovendien: 'Allerlei losse mensen kwamen
boekjes bij me brengen,' zegt De la Fontaine Verwey, `ze wisten dat
ik kocht. Ik herinner me Aleida Schot die Russische dichters vertaalde ten bate van een speciaal fonds dat ze had.' (Aleida Schot vertaalde van Poesjkin De Stenen Gast en Mozart en Salieri voor uitgave in
eigen beheer. Na het fusilleren van gijzelaars op het Weteringplantsoen, liet ze haar vertaling van Tjoetsjews Tranen drukken.) 'We
hebben erg veel gekocht,' zegt De la Fontaine Verwey, 'collecties van
particulieren bijvoorbeeld. Je moest daarbij erg oppassen. Een joodse verzamelaar in Den Haag had zijn bibliotheek toevertrouwd aan
iemand die niet deugde. Die is de verzameling ten eigen bate gaan verkopen, bijvoorbeeld aan Nijhoff, die het te goeder trouw kocht.' `Op
een avond,' vertelt hij, ' stond een man bij me op de stoep met een
pak. Zijn vader was rabbijn in Gouda en het pak was zijn levenswerk,
een commentaar op het boek Job. Ik heb het de hele oorlog bewaard.
Na de oorlog bleek het waardeloos; dat was wel triest, maar de man
heeft de troost gehad dat het in goede handen was.'
De Amsterdamse UB is als enige UB de hele oorlog opengebleven.
`Op het laatst mocht je niet verwarmen en niet verlichten. Maar er
zijn altijd lezers geweest en er is heel weinig door uitlenen verloren gegaan. Voor mijn komst had de vorige bibliothecaris een paar verboden boeken uit de catalogus geschrapt. Maar dat had niet gehoeven;
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het yolk van dichters en denkers zag je niet in de bibliotheek.'
Een memorabel verhaal is dat van de redding van de Bibliotheca Rosenthaliana, een legaat uit 1880 van de familie Rosenthal aan de
stad. 8 De la Fontaine Verwey kwam in 1941 als bibliothecaris in
dienst van de UB. Hij trof het personeel aan `verenigd tot een grote
familie.' Tegenstellingen van vroeger waren vergeten; het gezamenlijke doel was het redden van de bibliotheek. Een paar weken voor zijn
komst had de Sicherheitspolizei de Bibliotheca Rosenthaliana-zaal
verzegeld. De bibliothecarissen L. Hirschel en M.S. Hillesum waren
in november 1940 ontslagen. De la Fontaine Verwey zag kans hen bij
de Barneveld-groep geplaatst te krijgen (die de oorlog overleefde).
Hirschel en Hillesum weigerden omdat het eten daar niet kosjer was.
Ze zijn beide omgekomen. Nu en dan kwamen Duitse officieren naar
de BR kijken. Ze plakten nieuwe zegels op de deur en lieten de oude
liggen. Zo was het mogelijk ongemerkt de zaal binnen te gaan. De
enige volledige catalogus bestond uit met de hand geschreven fiches
in het Hebreeuws. Het UB-personeel gooide de fiches door elkaar en
bracht een groot deel van de kostbare collectie onvervangbare handschriften en incunabelen in veiligheid. Ze kwamen terecht in de gemeentelijke schuilkelder bij Castricum. Zomer '43 kwam het bevel
van de Fiihrer dat de collectie, zijnde verbotenes and unerwunschtes
Schrifttum in beslag moest worden genomen. Op 26 juni 1944 verschenen de afgezanten van de Einsatzstab Rosenberg." Groot was
onze vreugde toen alras bleek dat wij met uiterst domme lieden te maken hadden.' Van een catalogus hadden ze nog nooit gehoord. Onder
het zingen van propagandistische liederen pakten ze de overgebleven
boeken in 153 kisten. De Amerikanen vonden ze zomer '45 bij Frankfurt terug; de collectie was vrijwel intact gebleven al hadden muizen
er zich rond aan gegeten.
Anna Simoni is sinds 1950 in dienst van de British Library, waar ze
de—inmiddels zelfstandige—afdeling Nederlands beheert. In de oorlog waren er- geen buitenlandse boeken aangekocht, en zodra zij was
aangenomen begon Anna Simoni te kopen: geschiedenis, politiek,
letterkunde. 'Ik kreeg een onnozel boekje in handen en daarin stond
met potlood illegaal geschreven,' vertelde ze me in 1981. `Bantzinger
had het geillustreerd. Ik had het uit een catalogus gekocht. Ik wist
niet dat er clandestien was uitgegeven. Op een dag zei ik: "We hebben al die mooie boeken hier en niemand weet er iets van." Ik wilde
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ze toegankelijk maken voor een niet-Nederlands publiek. Het is iets
heel bijzonders in de drukgeschiedenis.' Zo kwam de tentoonstelling
Publish and Be Free tot stand.
Dirk de Jong overleed in 1974. Vrijwel zijn hele leven was hij ziekelijk
geweest; zij die hem hebben gekend herinneren zich dat hij hoestte en
astmatisch was. Het moet een aardige man zijn geweest, een oprecht
christen die zijn naaste liefhad. Een echte Hagenaar, in alle omstandigheden keurig in het pak. Hij en zijn vrouw waren bijzonder gastvrij en in zijn huiskamer aan het Bezuidenhout bracht hij graag jonge
dichters met elkaar in contact. Zelf heeft hij acht boekjes in kleine
oplage clandestien bij Sijthoff in Leiden laten drukken onder de
naam Herberg-reeks, die zo heette omdat hij onderduikers herbergde. Ook organiseerde hij ' leesmiddagen' . Nol Gregoor, van wie hij in
zijn reeksje twee bundels uitgaf, herinnert zich die samenkomsten
nog met warmte. Gregoor was bij het uitbreken van de oorlog ambtenaar bij Economische Zaken. Hij had een gedichtje gestuurd naar De
Gids. Groot was zijn verbijstering toen De Nieuwe Gids, onder redactie van de fascist Haighton, het vers plotseling plaatste. Gregoor kende jonge dichters als Adriaan Morrien, Koos Schuur en Fred Batten;
wie hem bij De Jong bracht weet hij niet meer. 'Coen hij hoorde dat
ik gedichten schreef was hij direct geinteresseerd. Soms belde hij op:
"Zeg, Maarten Vrolijk leest dan en dan, heb je zin om ook te
komen?" Je ging er ook wel uit jezelf heen. Dat vrouwtje van hem
glom van genoegen als je kwam. Het was een tijd van verschrikking.
Ik zag bijvoorbeeld hoe de SD een onderduiker uit zijn huis sleurde,
hem in de knieholten schoppend. Dat soort dingen maakte de banden
van saamhorigheid intiemer, je had soms een samenzijn waarvan je
zei: dat had je in vredestijd niet kunnen hebben. Je klampte je vast
aan die samenkomsten.'
R. Breughelmans, zelf bibliofiel, conservator Westerse gedrukte werken van de Leidse UB is intiem met De Jong bevriend geweest. Breughelmans' vrouw werkte bij Sijthoff, en zo had hij hem leren kennen.
Aan die vriendschap dankt de Leidse UB wellicht de nalatenschap.
Breughelmans vertelde een merkwaardig verhaal. Dirk de Jong bewaarde zijn clandestiene verzameling in een gesloten kast. Het bombardement op het Bezuidenhout verwoestte een groot deel van zijn
huis en bibliotheek. De kast bleef overeind staan. In de verwarring na
het bombardement stond een Duitser met een geweer de kast te bewaken. Had hij die opengemaakt dan hadden we het standaardwerk
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over de clandestiene bellettrie niet gehad, had Anna Simoni het hare
niet kunnen schrijven en was dit boek een breiwerk zonder patroon
geworden.

Judaica
Ville soorten olie zijn geschikt voor het nier Chanoeka, toch is het
een bijzondere mitswa olijfolie te gebruiken, overeenkomstig het
wonder in de Tempel, dat eveneens met olijfolie geschied is. Ook zijn
waskaarsen geoorloofd, het molten echter geen gevlochten waskaarsen zijn.'
Deze handleiding is te vinden in Dit is Chanoeka (Zoth Chanoeka)
dat in december 1940 verscheen bij Joachimsthal's Boekhandel,
Uitgevers- en Drukkerijbedrijf NV in Amsterdam. Een mooi boek.
Jacob Israel de Haans prachtige gedicht `Inwijdingsfeest' uit Het
Joodsche Lied staat er in, en van zijn zuster Carry van Bruggen 'De
weddenschap' uit Het huisje aan de sloot. Twee herinneringen van
kinderen uit hetzelfde nest aan dezelfde belevenis: het plechtige ontsteken van de menorah en het vieren van het Chanoeka-feest thuis,
toen ze klein waren en zich veilig voelden tegenover de buitenwereld.
In tij den van vervolging hebben joden zich altijd geborgen gevoeld in
hun eigen godsdienst, met zijn speciale rituelen, feestdagen die gebeurtenissen in de joodse geschiedenis memoreren, het heiligen van
de sabbath en het naleven van de spijswetten. `Wat zal ons meer met
het Joodse yolk en met zijn verleden verbinden dan het Joodse gezin,
waar dat verleden in riten en symbolen nog voortleeft?' Dat bezweert
dichter-journalist David Koker in Het Joodse gezin en zijn Joodse
traditie, een rondschrijven van het bestuur van de Nederlandse Zionistenbond van 10 mei 1941. Hij vervolgt: 'Het Joodse yolk behouden wil zeggen: zijn verleden voortzetten in welke vorm ook.' Koker
overleefde de oorlog niet. In het concentratiekamp Vught schreef hij
een dagboek, dat in 1977 is uitgegeven.' °
Onder de titel Op de rand van de afgrond was er in 1980 in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek een tentoonstelling van onder de
Duitse bezetting verschenen hebraica en judaica die nu in het bezit
zijn van de Bibliotheca Rosenthaliana. Het voorwoord van de catalogus richt een verwijt aan Dirk de Jong: `Terwij1 aan de illegale en
clandestiene bellettrie in Nederland ruimschoots aandacht is geschon24

ken (Het vrije boek in onvrije tijd, door Dirk de Jong) heeft het
Joodse aandeel daaraan totnogtoe niet die aandacht gekregen, die het
verdiende.'" Dat verwijt is niet helemaal terecht. Het is waar dat er
clandestien joodse boekjes en geschriftjes zijn gedrukt, maar de
meeste van de 58 titels die in deze catalogus staan zijn legaal uitgegeven. Ze hebben een K-nummer, dat wil zeggen dat ze zijn gedrukt met
toestemming van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Want de Duitsers die eind mei 1940 direct begonnen met het
straffen van boekhandelaars die werk van Heine of andere joden in
de etalage lieten liggen, waren zo cynisch dat ze het uitgeven van judaica niet alleen toestonden maar zelfs aanmoedigden. De meeste van
deze boeken zijn uitgegeven bij uitgeverij Joachimsthal, die na 11
april 1941 ook Het Joodsche Weekblad uitgaf dat als spreekbuis van
de Duitsers dienst deed. In Duitsland hadden de autoriteiten in de jaren dertig eveneens speciale joodse uitgeverijen getolereerd. Het
paste in de tactiek van het samendrijven van de joden in de gettofuik. Dat tussen de mazen van dit net ook clandestiene uitgaven zijn
gedrukt had wel in Dirk de Jongs beschrijving gepast.
Achterin de catalogus staat een chronologisch jaaroverzicht. Een
schokkende cijferreeks: 14 titels in 1940, 33 in 1941, drie in 1942, drie
in 1943, een in 1944, drie in 1945 (twee zonder jaar). Er was aan het
eind bijna niemand meer over. Veel namen in de lijst van biografische
notities over degenen die aan de uitgaven hebben meegewerkt hebben
de toevoegingen: omgekomen, gedeporteerd, gefusilleerd, vrijwillige
dood tij dens W.O. II.
In de catalogus: gebedenboeken, godsdienstonderwijsboeken voor
kinderen, bundels artikelen van de zionistische intelligentsia en bellettristisch proza en poezie.
Jacob Presser heeft in 1942 een bundeltje gestencilde gedichten clandestien uitgegeven: Exodus. Een kleine cyclus. Joodse kunstenaars
hebben, ook clandestien, ex-librissen met joodse motieven uitgegeven.
Zoals Geuzenstrijd en Tachtigjarige Oorlog niet-joodse schrijvers en
dichters inspireerden haalden de joden zich hun eigen geschiedenis
voor de geest. De Exodus uit Egypte was een geliefd thema, maar
vooral de strijd der Makkabeeen." Uitgeverij Joachimsthal had naar
de laatste vesting Masada in de vrijheidsoorlog tegen de Romeinen
twee series genoemd: de Massada-series. Anoniem redacteur ervan
was Lion Nordheim, voorman van de zionistische jeugdbeweging in
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de jaren dertig. Kort voor het eind van de oorlog is hij gefusilleerd.
Naast de herinnering aan het verleden was de hoop op de toekomst in
het beloofde land een leitmotiv. Op de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek kon ik een jongensboek inzien dat is verschenen in 1941 en
gedrukt bij Trio in Amsterdam. Het heet Chajiem van Groede. De
schrijvers zijn Jerohm Hartog en Hugo Heymans en de illustraties
zijn van Fre Cohen, bekend grafisch kunstenares, die in de oorlog
zelfmoord pleegde. Het boek is bestemd voor jongens van 12-17 jaar
en gaat over een jongen die aan zijn Bar Mitswah, kerkelijke meerderjarigheid, toe is maar wiens familie zich 'van het Jodendom afgewend had'. In de loop van het verhaal begint hij to beseffen dat joden
bij elkaar horen en wel in Palestina. Het boek eindigt wanneer Chajiem met de armen vol maiskolven begint aan de opbouw van zijn
land (`Dit is Erets').
De enige naam in de catalogus die wel bij Dirk de Jong voorkomt omdat hij ook buiten de joodse kring aan clandestiene uitgaven meewerkte is die van de graficus Henri Friedlander, die na de bevrijding
naar Israel emigreerde. In 1945 gaf hij in eigen beheer in een oplage
van 250 ex. uit: Het gulden ABC, zijnde een lof der huisvrouw.
‘Spreuken, hoofdstuk 31, vers 10-31, in een eigen vertaling. Aan het
joodse gezin waren meer uitgaven gewijd: Pesach in distributietijd,
Handleiding voor de Joodsche huisvrouw; Overspel volgens Deuteronomium 22:22 v.v. (Leiden E. J. Brill, 1943). De navrantste titel is
wel: Uitgave no 2 (van de) Vereeniging Ritueel Eten op Reis, uitgegeven in Amsterdam bij D. Allegro in 1941. In dat jaar waren de deportaties nog niet begonnen.
Clandestien verscheen in 1941 een feestbundel voor rabbijn De Vries.
Legaal was bij Joachimsthal in 1940 verschenen: Rabbijn De Vries.
Dienaar des Jodendoms, een bundel opstellen bij diens 70ste verjaardag. Aangezien de bezetter enkele bijdragen had afgekeurd verscheen
vervolgens een bundel in getypte kopien, aangevuld met de afgekeurde artikelen.
Ook clandestien verschenen van 1942 tot 1945 de jaarlijkse Loeachs,
joodse almanakken. Voor de jaren 5701 en 5702 (1940-1941 en 19411942) waren deze zakkalenders ter grootte van een handpalm nog legaal bij Joachimsthal verschenen. Daarna werden ze verboden. Er
zijn er nog drie verschenen. Van het Loeach voor het jaar daarop zegt
de catalogus: `Deze almanak voor het jaar 5703 (1942-1943) is clandestien en anoniem verschenen.' Van het volgende: `Samengest. door
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Simon A. Coithof, getypt op het kantoor van de Joodsche Gemeente
te Amsterdam, daarna op een ye! gestencild door de Joodse wijnhandel Esjkol.' En van dat voor 1944-1945, het jaar 5705: 'Het jaartal
ook aangegeven met een Bijbeltekst, waarvan de getalwaarde overeenkomt met het jaartal (5)705, nl Psalm 145 vers 18: de Heer is nabij
alien die Hem aanroepen.'
Deze piepkleine boekjes zijn ontroerende documenten. Het uitrekenen van de juiste datering is een minutieus, tijdrovend werk. Iemand
heeft daaraan met mierenvlijt en engelengeduld zitten rekenen terwiji
de wereld instortte. In 1970 had Marian Loonstein-Klein in Hakehilla, het orgaan van de joodse gemeente Amsterdam, een vraaggesprek
met de heer Colthof, die na de oorlog rector werd van het Amsterdamse Maimonides-lyceum. Ze vraagt: `Sinds wanneer verleent u uw
medewerking aan het loeach?' Coithof: `Dat is sinds 1942. Opperrabijn L.H. Sarlouis die dit steeds had verzorgd werd toen gedeporteerd. De Joodse Gemeente vroeg mij het voort te zetten. Het bijzondere was, dat de bezetters in die tijd ook het uitgeven van een loeach
verboden hadden. Bij Joachimsthal verscheen toen, gedrukt maar
zonder naam van de uitgever, illegaal het nog door opperrabijn Sarlouis verzorgde loeach 5703 (1942/1943). Het loeach dat ik heb gereed gemaakt over 5704 is door de Joodse Gemeente gestencild. Ik
had het tijdig klaar. We zijn de dag voor Rousj Hasjono, 29 september 1943 weggehaald. Hier heb ik ze. (Er verschijnt een oude doos
met een stapel exemplaren.) Het jaar daarop zat ik in Bergen Belsen.
Op verzoek heb ik toen, met de gegevens die ik bezat, weer een loeach
samengesteld. (...) Juist dat deel had ik toevallig in mijn rugzak gestopt. Het is een met de hand geschreven loeach geworden.'"
Kort na de inval in mei 1940 zijn twintig joodse periodieken waaronder De Joodsche Wachter en het Nieuw Israelitisch Weekblad verboden. Aileen Het Joodsche Weekblad, orgaan van de Joodse Raad
mocht blijven verschijnen. Tegen het eind van de oorlog verscheen in
Het Gooi een illegaal joods gestencild blad: De Keten (Hasjalsjeëleth), Periodiek voor ondergedoken Joden in Nederland, Bussum
1945. Er zijn vier nummers van verschenen. Het derde in mei 1945,
het vierde na de bevrijding. De technische verzorging en verspreiding was in handen van Biny Overste-Patto. Aan M. Kopuit vertelde deze in Hakehilla: `Mijn man was ondergedoken bij de familie
Bos, aan de Koopweg in Bussum. Hij was steenhouwer van de Joodse
Gemeente. En de heer Van Gelder was op den duur ondergedoken in
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het huis naast de sjoel. (...) Tot het idee om een krant uit te geven zijn
we gekomen, omdat we joodse contacten, joodse troost wilden brengen. Met dat doel kwam de heer Van Gelder bij ons om te vragen of
we wilden meedoen. We stemden er al gauw mee in. Maar toen kwamen de moeilijkheden pas. Waar haalden we papier vandaan. Waar
de stencils. Waar vonden we een stencilmachine. En hoe zou dat gaan
met de verspreiding? (...) De krant werd door mijn man op stencil getikt en door mij afgedraaid. Dat gebeurde bij stomerij De Boer in
't Spieghel in Bussum. Maar hoe we aan de stencils en het papier
kwamen weet ik niet meer. Als de kranten klaar waren, en het waren
er van ieder nummer enige honderden, dan werden ze door mij gedistribueerd. (...) Op een adres werden we verwelkomd met 'Goddank weer een joodse krant.' ' "
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3. Culturele voorgeschiedenis

Nog geen twee maanden nadat de 86 jaar oude veldheer-staatsman
Von Hindenburg, op 30 januari 1933, de voormalige bajesklant
Adolf Hitler onder zware druk tot rijkskanselier had benoemd, gaf
het nieuwe bewind spectaculair uiting aan zijn belangstelling voor literatuur. Onder leiding van de nazi-filosoof Alfred Baumler, juist benoemd tot hoogleraar in het nieuwe yak politieke pedagogie, staken
studenten de vlam in de eerste boeken-brandstapels. Dat gebeurde in
Berlijn bij het standbeeld van de humanist Wilhelm von Humboldt,
stichter van de universiteit. Een ooggetuige: 'Bij het licht der fakkels
en bij martiale muziek en onder oer-germaanse bezweringsformules
werden een twintigduizend boeken op een brandstapel geworpen."5
In navolging van Berlijn volgden dergelijke vertoningen in Munchen,
Neurenberg, Dresden en Breslau. Boeken van Karl Marx, Sigmund
Freud, Albert Einstein, Walther Rathenau, Stefan Zweig, Thomas en
Heinrich Mann, Alfred Dublin, Erich Maria Remarque, Heinrich
Heine, Ernst Glaser, Ernst Toller en andere auteurs van undeutsch
Schrifttum knetterden in de vlammen. De nog levende schrijvers van
dit werk waren na deze feestelijkheden vogelvrij en deden er beter aan
te vertrekken, hetgeen ze dan ook deden. Verbitterd maakte Thomas
Mann in 1938 in Princeton, VS, Europa scherpe verwijten. Bang de
vingers te branden, memoreerde hij, liet Europa Hitler zijn gang
gaan; op 7 maart 1936 het Rijnland annexeren, op 11 maart 1938
Oostenrijk. Bij de minste tegenstand had Hitler rechtsomkeert gemaakt. Maar sterker dan het 'dêgoat van de gangstergeest', voor dat
`cultuurvernietigende schrikbewind', schrijft Mann, leed het kapitalistische Westen aan de 'bolsjewistische cauchemar'. En zo leverde
men rustig Tsjechoslowakije uit. Met verbijstering zagen de emigranten, hoe Duitsland werd behandeld als een staat als alle andere. Het
`lot van het Duitse yolk, de concentratiekampen, de folteringen en de
moorden, de joden- en christenvervolgingen, de uitdrijvingen van de
geest, het culturele schrikbewind dat aan de grondsiagen van het
avondland rammelde, dat liet Europa volmaakt onverschillig, uit ba29

naal anti-bolsjewisme.' '6
De meeste schrijvers en andere intellectuelen die Duitsland verlieten,
deden dat direct al in 1933 en velen kwamen naar Amsterdam, merendeels alleen op doorreis. Het leven in Nederland was weliswaar duurder dan in andere Europese landen, maar de voornaamste drijfveer
voor de intellectuelen om verderop te kijken was het vluchtelingenbeleid van het Colijniaanse Nederland, waarop we bepaald niet trots
hoeven te zijn. In de eerste helft van 1933 kregen de universiteiten al
beperkende bepalingen opgelegd met betrekking tot de toelating van
Duitse studenten. Met ingang van 30 mei 1934 kregen politie en grensbewaking richtlijnen voor toelating. Minister Goseling van Justitie
vaardigde voorjaar 1938 nieuwe toelatingsvoorwaarden uit waaraan
voor vluchtelingen bijna niet te voldoen was. Ze moesten bijvoorbeeld een door Duitse instanties getekende verklaring overleggen dat
ze te alien tijde ongehinderd in het Derde Rijk mochten terugkeren.
De Kristallnacht van 9 op 10 november 1938, gaf een lichte schrik-reactie en een kortstondige versoepeling van het beleid, maar de poorten gingen al snel weer dicht. In 1938 waren er in Nederland vier
vluchtelingenkampen; een jaar later werd ook in Westerbork een
kamp voor dat doel ingericht. Het was vluchtelingen verboden een
politieke mening te laten horen. Wilden zij niet worden opgesloten
of—erger—de grens over worden gezet waar ze, in de armen van de
Gestapo, een zekere dood tegemoet gingen, dan moesten anti-fascistische vluchtelingen in ons land onderduiken, nog voordat dit woord
aan onze taalschat was toegevoegd.
Het was niet zo dat de stamtafel van de café's rond de Berlijnse Kurfiirstendam en het Romanisches Café waar Duitse schrijvers en journalisten in de jaren twintig inspiratie opdeden zich verplaatste naar de
Amsterdamse café's Scheltema, Reijnders of Americain—al deed bijvoorbeeld Joseph Roth deze tapperijen alle eer aan—maar toch was
Amsterdam het middelpunt van de Duitse bannelingen-bellettrie.
Herfst 1933 verscheen de eerste uitgave van de eerste exiluitgeverij in
Europa: Novellen deutscher Dichter der Gegenwart, een bundel met
werk van Arnold en Stefan Zweig, Georg Hermann, Max Brod,
Franz Werfel, Alfred Dalin, Joseph Roth en anderen. Dat was bij
Allert de Lange, met Querido de belangrijkste emigranten-uitgeverij.
Voor Allert de Lange reisden Hilda en Siegfried van Praag door Europa om voor de Duitse afdeling joodse en andere verbannen schrijvers te werven; voor Querido deed Fritz Landshoff dat. De laatste
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was in 1926 directeur geworden van Gustav Kiepenheuer, de belangrijkste Berlijnse uitgeverij en de grootste leverancier voor de
brandstapels. Met zijn redacteurs Hermann Kesten en Walter Landauer kwam hij in 1933 naar Amsterdam. Als afgezant van Querido
was Nico Rost naar Berlijn gereisd om Landshoff te vragen hier de
Duitse afdeling te komen leiden. Dezelfde dag pakte Landshoff zijn
koffers en kwam naar Amsterdam. Concurrentie tussen De Lange en
Querido bestond nauwelijks; van tientallen Duitse schrijvers is bij deze twee uitgeverijen werk verschenen. Querido gaf na '33 twee jaargangen uit van het bannelingentijdschrift Die Sammlung onder redactie van Klaus Mann. Een ander emigrantentijdschrift Die freie
Presse heeft een jaargang bestaan. Beide tijdschriften konden het financieel niet bolwerken. Van 1934 tot 1940 verscheen Het fundament, Onafhankelijk tijdschrift voor politiek, economie, cultuur en
literatuur met in de redactie Wolfgang Cordan, die vanaf 1940 met
Wolfgang Frommel de clandestiene Kentaur-Drucke uitgaf. Emigranten uit de academische wereld konden hier terecht bij A.W. Sijthoff, E.J. Brill, Martinus Nijhoff en Elsevier.
De port& van de Machtfibernahme besefte in journalistiek Nederland vrijwel niemand. De Telegraaf en De Tijd prezen Hitler om zijn
anti-bolsjewisme in hun reactie op de dertigste januari. De Weimarrepubliek had, vond De Standaard op 4 maart, `naaktgymnastiek en
goddeloosheid' toegestaan. Van vrijheid werd niets dan misbruik gemaakt. Voor de NRC was het op 31 januari de vraag hoe lang Hitler
nog aan de macht zou blijven. De Tribune was daar heel gerust over:
`Het communisme marcheert en zal de arbeidersklasse naar een vrij,
socialistisch, naar een Sowjet-Duitsland voeren.' Ook de kranten van
de Arbeiderspers, Het Volk en Voorwaarts, dachten dat het nazidom
een tijdelijk verschijnsel was, een `reus op lemen voeten' (Thomas
Mann). Over nazi-terreur en jodenvervolgingen berichtte aanvankelijk alleen de linkse pers.
Een van de eersten die de aandacht vestigde op het lot van de Duitse
schrijvers was Nico Rost, die begin jaren twintig correspondent was
geweest voor De Telegraaf in Berlijn en daar veel schrijvers had leren
kennen, onder wie de in Nederland vrijwel onbekende Kafka. In
Groot-Nederland en Den Gulden Winckel had hij hier veel Duitse
schrijvers geintroduceerd. Na de Rijksdagbrand werd ook hij opgepakt; zijn boeken en papieren werden in beslag genomen; hij kwam
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terecht in het concentratiekamp Oranienburg, waarover hij herfst '33
zij n brochure Een concentratiekamp in het Derde Rijk, de Brouwerij
van Oranienburg publiceerde. Zijn berichtgeving kon hij kwijt in De
Groene.
Van de tijdschriften was Forum van het begin of aan anti-nazi. Mei
'33 verscheen daarin van Menno ter Braak het artikel: 'Hitler, Ebenbild des Herrn' , een studie over Mein Kampf, een boek dat destijds
veel to weinig is gelezen. In boeken, brochures en tijdschriften bleef
Ter Braak waarschuwen tegen de gevaren van het nazisme. Ook het
marxistische Links Richten (1932-'33) met Maurits Dekker, Jef Last,
F. van Leeuwen, Nico Rost en G. Vanter (G. van het Reve sr.) in de
redactie waarschuwde elk nummer opnieuw.
Vooral door de inspanningen van Du Perron kwam in 1936 het Comite van Waakzaamheid tot stand; een jaar eerder was de vereniging
Eenheid door Democratie van P. Geyl en W. Schermerhorn opgericht. Sociaal-democraten en communisten vingen partijgenoten op
en hielpen met illegale verbindingen. Onder Goulooze's leiding
bouwden de communisten een internationaal radionet op dat verbindingen met Moskou onderhield. De CPH hanteerde de tactiek van infiltratie in bedrijven en bonden. Door dit alles waren de communisten
toen de oorlog uitbrak de enigen die ervaring hadden met illegaal
werk.
De aanhang vail bijvoorbeeld Forum of Waakzaamheid beliep misschien een man of vijfhonderd maar toch moest iedereen die wel eens
een kraut opsloeg in de loop van de jaren dertig doordrongen raken
van wat er in het Derde Rijk aan de hand was. Al was het alleen maar
door de overstelpende publiciteit rond de Nobelprijs voor de Vrede
van 1936. Na veel politieke strijd werd die toegekend aan Carl von
Ossietzky, hoofdredacteur van Die Weltbiihne, pacifist en een van de
meest scherpzinnige journalisten die Europa ooit heeft gekend. De
winnaar kon de feestelijkheden rond de uitreiking niet bijwonen. Hij
was dood. Een gezonde man, in de kracht van zijn Leven was, 47 jaar
oud, in snel tempo in het concentratiekamp bezweken.
Wie in 1938 nog niet wist wat in onze buurnatie voorviel moest wel
wakker schrikken van het glasgerinkel van de etalageruiten van joodse winkels in de Kristallnacht.
Doorlopend was de Nederlandse regering op haar hoede dat Hitler,
een bevriend staatshoofd, niet in zijn gevoelens zou worden gekwetst.
Eind 1936 stond hoofdredacteur J.F. Ankersmit van Het Volk voor
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de rechter wegens belediging van het hoofd van een bevriende staat,
Hitler. De krant had een karikatuur van Hitler geplaatst bij de begrafenis van de in Zwitserland vermoorde nazi-agent Gustloff. Staande
tussen zijn SA-troepen verklaart Hitler plechtig: `Wij, brave nazi's,
hebben nog nimmer een politiek tegenstander vermoord.' Duidelijk
staan de grafzerken van Rathenau, Erzberger en Rohm erbij getekend. Ankersmit werd in 1937 in hoger beroep vrijgesproken. Van
weerzinwekkende jodencaricaturen in de NSB-pers nagedapt van de
Stiirmer-tekenaar Julius Streicher, lagen de autoriteiten niet wakker. ' 7
Op 5 mei 1938 veroordeelde de rechtbank de schrijver Maurits Dekker tot 100 gulden boete, subsidiair 50 dagen cel. Hij had het bevriende staatshoofd 'hysterisch' genoemd in een brochure, getiteld: Hitler,
een poging tot verklaring (W.L. Salm en Co, 1938).
Een jaar later kreeg dr. Menno ter Braak, redacteur letteren en toneel
van Het Vaderland op eigen verzoek ontslag. Zijn vriend Du Perron
die tijdelijk in zijn Land van Herkomst verbleef beschreef de toedracht in Kritiek en Opbouw: `Sedert bijna 3 1/2 jaar werd, in het "liberate" Vaderland, een nauwelijks verkapte propaganda voor de
NSB gemaakt door de redacteur buitenland Krekel. De hoofdredacteur, de heer Schilt, was blijkbaar "liberaal" genoeg om dit niet erg
te vinden. Ter Braak is, zoals men weet, uitgesproken anti-nazi en
zelfs lid van het bestuur van Waakzaamheid, een anti-dictatuurgroep
van Nederlandse intellectuelen van de meest uiteenlopende richtingen, die door nazi-laster natuurlijk op slag "communist" gedoopt
werden. (Ikzelf ben lid van Waakzaamheid en—voor deze herendus met liefde "communist"). Het ongeluk wilde echter, dat de wind
draaide; en dat de laatste heldhaftigheden van Duitsland, ten opzichte van Tsjechoslowakije vooral, de algemene stemming in Holland
krachtig anti-nazi maakten. (...) De nazi-lievende leden van Het Vaderland echter waren dommer, of karaktervoller, zoals men het noemen wil, en gingen voort met hun pro-Duitse propaganda. Het gevolg
was dat het bedankjes regende bij de krant, en dat de hoofdredacteur
zich verplicht zag in het openbaar te verklaren dat hij het met die propaganda niet eens was.' Directeur en hoofdredacteur van de NRC,
waarvan Het Vaderland eigendom was, grepen in. De nazi-sympathisanten op de redactie werden berispt. Beledigd gingen zij nu de stukken van Ter Braak nalezen of er wellicht anti-nazi-uitlatingen in stonden; vonden ze die dan brachten ze die aan de hoofdredactie en direc33

tie over. Ter Braak kreeg opdracht minder `provocerend' te schrijven. Hij kreeg ook ruzie op de krant omdat hij te intellectualistisch'
zou schrijven, had er genoeg van en vroeg ontslag. Kort daarop werd
het bijgelegd. 'Ter Braak zal dus voortgaan te schrijven met alle vrijheid die hij had-66k over "politiek en religie", zoals men het formuleerde.' '8
Dat Du Perron de ernst van de dreiging inzag blijkt uit de laatste brief
uit zijn Indisch Memorandum, een open brief aan Sjahrir: ... `als de
NSB het ooit wint in Holland, sta ik, met Ter Braak en Greshoff, zeer
behoorlijk op de lijst van lieden voor de emigratie of het concentratiekamp, daar twijfelt niemand aan.'
Du Perron had angina pectoris. Hij stierf op 14 mei 1940 aan een
hartaanval toen bij Bergen waar hij logeerde, een bom insloeg. Twee
maanden tevoren, maart 1940 begon hij een artikel in de reeks 'Brieven uit Holland' voor Kritiek en Opbouw met: `Dit is de maand die
vol gevaar voor dit landje zou zijn, die ons "nieuwe spanningen" zou
bezorgen, nieuwe hartkrampen tegenover de Duitse geweldigheid.
Een paar nazi-bewonderaarsters, die in hetzelfde huis wonen dat ons
in Den Haag een verdieping afstond, verklaren dat ze nu werkelijk
niet meer met Joden kunnen verkeren, want verbeeld je dat Hitler deze maand kwam en dat zou merken.' In april zijn de hartkrampen
blijkbaar over. Zijn laatste brief begint: `Opnieuw Bergen. Nu de gevaarlijke maand verleden is, gaat men geloven dat alle bedreiging ook
voorgoed in lucht is opgegaan.'
Op 8 maart 1940 nam de politie bij alle boekhandelaren in Den Haag
en Leiden een boek in beslag: Hitlers eigen woorden. Gesprekken met
Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Het was de bij de Haagse uitgeverij H.P. Leopold verschenen vertaling door Max Nord en Menno
ter Braak van Hermann Rauschnings Gesprache mit Hitler. De
schrijver was een nazi-renegaat. In 1933 was hij minister geweest in deeerste nationaal-socialistische regering, maar walging had hem bevangen en hij was uit Duitsland gevlucht. In de Tweede Kamer stelde
Van der Goes van Naters (SDAP) vragen aan minister Gerbrandy van
justitie. Van der Goes kende Ter Braak uit de Forum-tijd. Hij was
een `nogal eenzijdige' correspondentie begonnen met Ter Braak die
hij diens `politieke ongeengageerdheid' verweet (Politicus zonder
partij). Naderhand waren ze allebei lid van de Haagse Societeit voor
Culturele Samenwerking de Culclub, een club van kunstenaars en intellectuelen.
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Waarom, vroeg Van der Goes de minister van Justitie, was Rauschnings boek verboden terwijl er blijkbaar geen enkel bezwaar bestond
tegen de Deutsche Buchhandlung en de winkels van Het Bolwerk die
vrijelijk grammofoonplaten verkochten met het strijdlied Wir fahren
gegen England. Op 1 mei 1940 kwam het antwoord. De bewindsman
legde uit dat beledigingen van het thoofd van een bevriende staat' nu
eenmaal strafbaar waren en dat de verkoop van een matrozenlied buiten de strafbepalingen viel. `Overigens', schrijft Du Perron in zijn
`Brief' van maart '40 in verband met de inbeslagname, `mogen de
Duitsers straffeloos onze boten torpederen, zulke kleinigheden kunnen de vriendschap niet beletten.'
Op de dag van de inval liep tegen Max Nord, Menno ter Braak en de
uitgever van het boek een dagvaarding. 's Ochtends na de capitulatie,
op 14 mei 1940, verschenen twee SS-officieren bij het huis van Ter
Braak om hem te arresteren. Maar de schrijver had besloten om de vijand niet levend in handen te vallen en had zelfmoord gepleegd. Du
Perron heeft, voordat hij op dezelfde dag, bijna op hetzelfde uur,
zijn hartaanval kreeg, niet van de dood van zijn vriend en strijdmakker geweten. Op 1 april had Ter Braak nog met Maurits Dekker en
Koos Vorrink het woord gevoercl in Marcanti te Amsterdam, op een
bijeenkomst van de Stichting ter Verdediging van de Culturele en
Maatschappelijke Rechten der Jo0en. De toeloop was zo enorm dat
de politic te paard te hulp werd geroepen om de dringende belangstellenden in bedwang te houden."
In augustus 1937 verbood de burgemeester van Den Haag, mr. De
Monchy, de opvoering van het in de Verenigde Staten succesvolle toneelstuk van Elmer Rice, De dag des oordeels, door het Rotterdams
Hofstadtoneel ander leiding van Cor van der Lugt Melsert. Er kwamen enige voor de nazi's onvriendelijk uit te leggen strofen in voor
over de Rijksdagbrand. `Moet ook in Nederland,' vroeg Het Volk
van 18 augustus 1937 zich af, 'de kunstenaar zich richten naar het
wenkbrauwfronsen van de heer Goebbels?"°
De commentaarschrijver kon niet weten dat er drie jaar later op deze
vraag, die hij retorisch had bedoeld, maar een antwoord zou zijn: ji.

Giovinezza in de mode
`Bij de Greshoffs was het veel gezelliger (...) Tot mijn stomme ver35

wondering werden we ontvangen met de "Giovinezza" op de grammofoon, het lied van Mussolini's padvinders, maar 's avonds gingen
we dansen." '
Dat ondervond Clara Eggink in 1925 bij de aanvang van haar `leven
met J.C. Bloem' toen de dichter haar, zijn verloofde, aan zijn vrienden ging voorstellen. Naderhand betoonde de conservatieve dichter
Jan Greshoff zich zo anti-nazi dat hij het, toen de oorlog dreigde, beter vond om naar Kaapstad te emigreren. Maar in 1925 toen de
Spaanse Burgeroorlog nog niet was begonnen, Mussolini heerste over
Italie en zijn ziel nog niet aan Hitler had verkocht, was flirten of zelfs
dwepen met het fascisme mode onder kunstenaars en intellectuelen.
Mussolini's alternatief voor marxisme en liberalisme was de corporatieve staatsvorm; het middeleeuwse model van beroepsgilden, organisaties van werkgevers en werknemers per beroep waarvan de besturen
zouden meeregeren. Wie niet aan bepaalde eisen voldeed kon van
zo'n gilde geen lid worden en stond buiten de maatschappij. De latere
Reichskulturkammer en de Nederlandsche Kultuurkamer waren zo
ingericht; een handige manier om decadente minderheden, bijvoorbeeld joden, buiten te sluiten.
Mussolini had met Hitler gemeen dat hij zwaar gewond was in de oorlog, dat hij charismatische eigenschappen bezat, massa's kon beschreeuwen en dat hij een showfiguur was. Maar hij was minder ordinair; door zijn quasi-intellectuele, quasi-culturele achtergrond en de
totale vernieuwing die hij predikte sloeg hij in ons land niet zozeer bij
wanhopige werkloze arbeiders aan alswel bij rechtse intellectuelen, filosofen en bij de toheme' die naar lucht snakte. Het moet in het interbellum om te stikken zijn geweest in ons land dat de oorlog niet
had meegemaakt. Een land van kleinburgers in hun crapauds, met de
pluchen gordijnen dicht en spruitjes op het oliestel, dat zijn de meest
gebruikte gemeenplaatsen voor de dodelijke angst voor al het nieuwe
dat bier heerste. Toen in 1927 het Algemeen Handelsblad bij haar lezers rondvraag deed naar de meest bewonderde figuur, kozen die, na
Edison, Mussolini." In de loop der jaren hebben er zo'n veertig fascistische groepjes en partijtjes bestaan; samen hadden ze niet meer
dan een paar duizend aanhangers, lang niet genoeg voor een kamerzetel. Er kwamen fascistische kunstenaars-societeiten, zoals De Vetkaars en De Bezem. De oude Jan Toorop, die in 1928 stierf, tekende
idealiserende portretten van de Duce, die hij aanbad.
Toen de vrolijke jaren twintig voorbij waren werd het fascisme een
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ernstige zaak. Even voor de jaarwisseling 1931/'32 kwamen er twee
partijen bij: De Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij (NSNAP) en de Nationaal Socialistische Beweging (NSB).
In tegenstelling tot de NSNAP had de NSB bij de oprichting geen bezwaar tegen joden. Ze mochten lid worden en sommigen zijn dat zelfs
nog tot in de oorlog gebleven. Maar in 1937 sloot Mussert zich bij
Hitters rassenleer aan, waarbij hij zich een ijverig leerling toonde. In
april '35 had de partij een verkiezingstriomf behaald, ruim zeven percent van de stemmen. In 1937 had ruim de helft van de aanhang het
laten afweten. De agressieve Nederlandse SS-er Rost van Tonningen
was in 1936 lid geworden en hij was hoofdredacteur van Het Nationale Dagblad, het in dat jaar begonnen NSB-orgaan. Na de nederlaag
van '37 werd de partij steeds vulgairder. De Duitsers hebben in mei
1940 de haat, spot en minachting die de Nederlanders jegens deze
partij voelden, niet begrepen. Ze tolereerden de NSB als enige partij
en benoemden NSB-ers op belangrijke posten. Daardoor kregen ze
hier aanvankelijk minder medewerking dan in andere bezette landen.
Wie voor een baantje in aanmerking wilde komen moest lid van de
NSB worden.
Clara Eggink zag, toen zij in 1925 voor het eerst bij Jacques Bloem op
zijn kamer kwam, aan de muur een portretje van Charles Maurras, de
leider van de Franse fascistische organisatie Action francaise die in
1945 wegens collaboratie levenslang zou krijgen. Greshoff en Bloem,
schrijft ze, 'waren in de eerste plaats geboeid door het prachtige proza en vervolgens in diens idealistische geloof in een soort heilstaat op
hoog geestelijk niveau. Hij droomde van een hierarchic van geestelijke superioriteit.' Bloem heeft zich in '31 aangemeld bij de NSB maar
dat heeft hij snel weer ingetrokken, na een ontmoeting met Mussert.
Clara Eggink: `Zijn bozige gebrom: "Die vent weet geeneens wie
Maurras is," was het antwoord op mijn nieuwsgierige vraag naar wat
hij beleefd had, toen ik hem met ons zoontje in Breukelen van de bus
haalde.'
`De belangstelling van de dichters,' legt zij uit, 'ging uit naar een
geestelijke verbetering, naar beschaving en ontwikkeling in de maatschappij. Dat hadden zij gaarne gezien en zij zochten wet, op hun manier. De manier van de onnozelen die op een zeker ogenblik zelfs gedacht hebben dat Mussolini's fascisme eventueel verbetering zou
kunnen brengen. En wat Jacques betreft: hij was geen reactionnair of
wat ook, zelfs al zei hij het zelf. Hij was iets heel anders. Hij was de
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geboren nonconformist en ik ben ervan overtuigd dat hij bij wijze
van spreken evenzeer links geworden zou zijn als rechts de overhand
gehad zou hebben. Wat hij afwees was de geest van zijn tijd.'
Volgens haar had Bloem zijn belangstelling voor het fascisme gemeen
met Adriaan Roland Hoist. 'Het gevaarlijke ervan was dat zowel Jacques als Hoist met hun abstracte belangstelling, onder jonge vrienden
slachtoffers die hen navolgden, hebben gemaakt. Ik weet dat. Mensen die volhielden toen zij zich allang weer teruggetrokken hadden. Ik
stond er ook bij toen Jacques zijn geliefde zuster opbelde en zei dat
hij haar nooit meer zien wilde als ze niet met die rotzooi ophield. En
dat gebeurde op de eerste dag van de Duitse inval in Nederland; het
moment waarop ze van haar foute houding voordeel had kunnen
hebben.' Greshoff zorgde ervoor dat Bloem, na Roland Hoist, in
1947 een uitnodiging kreeg van de Zuidafrikaanse regering; hij woonde nog in Kaapstad. Clara Eggink ontmoette hem daar, op doorreis
met haar toenmalige echtgenoot. Zcvond Zuid-Afrika een mooi land
maar de apartheid `stuitte mij zo gruwelijk tegen de borst dat ik daar
met een niet aflatende kwaadaardigheid rondliep. Ik was dan ook
niet gezien bij Greshoff en zijn vrienden.' Bloem, zegt ze, had dezelfde overtuiging. Blijkbaar is Greshoff 'de hierarchie van geestelijke
superioriteit' van Maurras uit de jaren twintig altijd blijven aanhangen.
De leukste fascist die we ooit hebben gekend was de gesjeesde student, beeldhouwer, schilder en schrijver Erich Wichman. Ilij was de
zoon van een hoogleraar, het zwarte schaap van de familie, intelligent
en begaafd, maar hij besteedde de meeste energie aan zuipen en het
lastig vallen van dames. Daarin ging hij, vond J.C. Bloem, iets to ver:
Vuile, vieze gonococcen,
die in overmaat krioelt
onder de besmette rokken
waar d'infecte Erich woelt.
dichtte deze onder de schuilnaam Ego Flos. Een vers van tien coupletten. Het laatste:
Muze neem hem in uw hoede:
snij hem af, al is 't niet leuk,
Snij hem af zijn vuile roede
—Dan is 't uit met dat geneuk!"
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 haalde Wichman de le38

gendarische stunt uit van de Rapaille-partij. De kandidaten waren
twee zwervers: Cornelis van Gelder die bekend stond onder de naam
Had-je-me-maar en Bertus Zuurbier, permanent straalbezopen. Ze
kwamen allebei in de raad. De eerste kandidaat had een strafblad en
werd de eerste keer dat hij in de raad kwam, gearresteerd. Zuurbier
schijnt in zijn raadsperiode een keer het woord te hebben gevoerd:
`Wat! De presentiegelden omlaag? Dat neem ik niet!' Wichmans fascisme was vooral wat later ludiek zou gaan heten. Hij vond het leuk
om onder het roepen van `Leve prinses Juliana' een 1 mei-bijeenkomst van de socialisten te verstoren. Het geweld waarmee de fascisten later optraden heeft hij niet meegemaakt. Najaar '28 liep hij een
longontsteking op toen hij tot zijn middel in het water staande, bij
een dijkdoorbraak in Breukelen had geholpen met het plaatsen van
zandzakken. Hij stierf nieuwjaarsnacht, 38 jaar oud. Wan degenen
die hem hebben gekend in de tijd van de Uilenkelder of in de daaraan
voorafgaande jaren, zijn er maar weinigen die niet geloven dat in deze
eerste Nederlandse fascist, een potentiele anti-fascist verloren is gegaan' , schrij ft Maurits Dekker in Amsterdam bij gaslicht." Helaas
hebben de fascisten Wichman heilig verklaard.
Behalve bij losbollen sloeg het fascisme aan bij rechtse intellectuelen
en hegelianen. De vader van het Nederlandse fascisme was de in 1922
gestorven hegeliaan prof.dr. G. J .P. J. Bolland, die predikte dat joden en vrijmetselaren de schuld waren van alle ellende des levens.
In de literatuur waren in de jaren dertig de fascisten rond tijdschriften
gegroepeerd. Sinds 1933 bestond het katholieke tijdschrift De
Christophore, met de beeldhouwer Ernst Voorhoeve en de schrijvers
Henri Bruning en Ernest Michel in de redactie. Ze zouden na mei '40
actief meewerken aan het Letterengilde. Albert Kuyle en zijn broer
Henk Kuitenbrouwer waren redacteuren van De Nieuwe Gemeenschap, afsplitsing na een conflict met de redactie van De Gemeenschap.
De dichter Hendrik Marsman, die aan De Nieuwe Gemeenschap
heeft meegewerkt is er het bekendste voorbeeld van dat een oprecht
naar de waarden des levens zoekend mens zich destijds door het fascisme kon laten misleiden. Marsman was bevriend met Erich Wichman. In 1924 richtte hij met anderen De Vrije Bladen op (als opvolger
van Het Getij) met jonge dichters als J.W.F. Werumeus Buning, Herman van den Bergh en Constant van Wessem in de redactie. Van de
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tweede jaargang nam Marsman, geergerd door het gebrek aan leiding
bij dit blad, de redactie over samen met zijn vriend, de latere NSBdichter Roel Houwink. Hij introduceerde het `vitalisme', een natuurfilosofisch begrip, waarmee hij in de letterkunde zoiets bedoelde als
het krachtig beschrijven van het intens beleefde leven. Hij zou een
' vitalistische gemeenschap' stichten van dichters en schrijvers met
Touter krachtige persoonlijkheden, vol `veerkracht en moed', 'spanning, kracht en dud. Het is onmogelijk uit te leggen wat `vitalisme'
precies is. Arthur Lehning schrijft in H. Marsman, de vriend van
mijn jeugd: 'Het "vitalisme", deze verheerlijking van het elan zonder meer, buiten de sfeer van het redelijk denken kon juist bij a-maatschappelijke figuren, zoals Marsman, gemakkelijk tot fascisme leiden. Wichman moet een fascist zijn geweest naar Marsmans hart en
ik heb bij zijn fascistische activiteiten steeds moeten denken aan wat
gezegd is over generaal Boulanger en zijn aanhangers, deze fascistische beweging avant la lettre: "Ils ne savent pas ce qu'ils veulent mais
ils le veulent avec un rare acharnement." " 5 In november '25 verschenen in De Vrije Bladen Marsmans `Thesen', volgens Lehning
apodictische beschouwingen die hem inspireerden tot `Anti-Thesen%
die hij naar De Stem stuurde. De polemiek markeerde een aanzienlijke verkoeling tussen de twee vrienden die vanaf de lagere school hun
ervaringen, dromen en gedachten hadden gedeeld. In juli 1925 had
Marsman, teleurgesteld in de `straalkracht' van de jongeren, het redacteurschap van De Vrije Bladen neergelegd. Dat zou hij trouwens
van 1929 tot 1931 samen met Van Wessem en Binnendijk opnieuw
opnemen, en uiteindelijk zou hij in 1933 in Forum met het artikel 'De
dood van het vitalisme' zijn vroegere denkbeelden de genadeslag geven.
Marsman was bevriend geraakt met Gerard en Henri Bruning en, alweer in 1925, begonnen mee te werken aan De Gemeenschap,
Maandschrift voor katholieke reconstructie, het blad van de katholieke jongeren. De essayist Gerard Bruning, die in 1925 overleed, had
zijn uiterste best gedaan de van huis uit rooms-katholieke Marsman
te bewegen zich weer in de armen van de Heilige Moederkerk te storten. Marsman schreef voor Bruning in De Gemeenschap een hoogdravend religieus in memoriam maar de werkelijke stap, toetreden,
deed hij niet. Na Gerard Brunings dood ging Marsman veel om met
diens broer Henri. Paul de Wispelaere schrijft: `Aan Brunings haat
tegen de democratic, zijn barbaarse felheid, zijn heroisch gebaar en
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zijn middeleeuwse ridderallures voelde de dichter Marsman zich verwant.'26
In 1928 leek het of Marsman voorgoed in het verkeerde kamp terecht
was gekomen. Hij liet zich interviewen door Albert Kuyle, redacteur
van De Gemeenschap. Er bestond, zei hij in dat interview, in ons land
nog geen goede roman van iemand onder de veertig. Hij zou die
schrijven, indien hij `niet voor 1931 in een fascistisch front gesneuveld' zou zijn. `U bent,' vroeg de interviewer gretig, `een bewonderaar van het fascisme?' De dichter antwoordde: 'De mentaliteit die
veronderstelt de plicht van de sterkste vind ik onontbeerlijk (...) Ik
geloof dat het fascisme of vormen daarvan in Holland en Duitsland
een kans hebben.' Zijn vriend Wichman nodigde hem direct in een
`open brief' in De Bezem uit toe te treden tot de `zwarte benden' om
hem aldus de kans te geven een goede Nederlandse roman te schrijven, die immers afhankelijk was van Marsmans bereidheid aan een
fascistisch front te sneuvelen.
Dat iemand met zoveel sympathie voor het fascisme als Marsman met
een schok tot bezinning kwam toen hij gewaar werd wat deze politieke opvattingen in Duitsland aanrichtten, bewijst wel dat geen fascist
van latere jaren zich op onwetendheid kan beroepen. Marsman dichtte ontdaan:
Alles immers is beter dan dit!
zou ons hart niet moeten vergaan
van wroeging en schaamte, dat dit
ongestraft kan bestaan?
want geen onzer heeft iets gedaan
om met zijn bestaan te bezweren
dat er bloed aan de handen klit
en het tuig uit de onderwereld
de vulkanische tronen bezit.
Toen in de Spaanse Burgeroorlog het Vaticaan de fascist Franco
steunde was Marsman tevens genezen van zijn rooms-katholieke aanvechtingen:
Geen schurk, die niet bad in zijn hart
0, God, sla de Paus aan het kruis
Laat hem hangen met het gespuis
van roede en hakenkruis
dat zijn goud en zijn zegen had.
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In het begin van de oorlog probeerde hij vanuit Frankrijk, waar hij de
laatste jaren had gewoond, via Bordeaux naar Engeland te komen,
van waaruit hij van plan was naar Greshoff in Zuid-Afrika te gaan.
In Bordeaux bemachtigde hij met zijn vrouw een plaats op een
vrachtschip. In de nacht van 21 op 22 juni werd het schip in Het Kanaal getorpedeerd. Marsmans vrouw overleefde het. De dichter niet.
Een imponerende figuur in het Nederlandse fascisme was Wouter
Lutkie, priester. In het Mussolini-jaar 1922 was hij al 35. Hij heeft
een gevaarlijke invloed op jongeren uitgeoefend door zijn overwicht
in leeftijd, zijn sympathieke persoonlijkheid en vooral door het fraai
gedrukte literaire tijdschrift dat hij had opgericht: Aristo. In 1919
was hij tot priester gewijd; korte tijd was hij kapelaan in het Brabantse Gemonde, maar hij was te eigenzinnig om zich in de kerk te kunnen handhaven. Hij kreeg ontslag in 1922. Hij ging in Nuland wonen
in een huisje dat hij Soli Deo noemde. Lutkie adoreerde Mussolini en
bleef die adoratie trouw, ook na 1937, al moest hij van de nazi's niets
hebben. Lutkie leefde ascetisch en geisoleerd in Soli Deo. In zijn eenzaamheid scheidde hij een stapel boeken of die hij in eigen beheer uitgaf in Oisterwijk en die titels droegen als Van Toorop naar Mussolini,
Italie dat mijn hart heeft of Jezus Alleen. Tot de eerste medewerkers
van het uit 1930 daterende Aristo hoorden prof.dr. F.C. Gerretson,
Willem de Merode, Henri Bruning en Ernest Michel.
Het blad heeft een wisselende redactie gehad of een `raad van redactie' maar het kwam er op neer dat Lutkie zelf de inhoud bepaalde. De
redacteur mocht `zich voelen als een dictator, maar dan op de manier
van Mussolini, die zich de dienaar van zijn yolk wist en steeds overleg
pleegde met zijn medewerkers.' Van dat overleg kwam evenwel niet
veel. De redacteuren zagen, niet zelden tot hun schrik, pas bij de verschij ning van het blad wat er nu weer in stond. Onder de vaste medewerkers waren: dr. Antoon Arts, Henri Bruning, F.C. Gerretson,
Fons Hermans en enkele leden van de fascistische groeperingen
Zwart Front, Verdinaso en Nationale Unie. Na 1937, toen het blad
een meer literair karakter kreeg kwam de redactie van het opgeheven
tijdschrift Klondyke erbij: jonge dichters als Bertus Aafjes, Walter
Breedveld, Piere H. Dubois en Leo Boekraad. Later volgden Maarten Vrolijk en Bert Voeten.
Lutkie minachtte de NSB. Wie zijn woordenbrij oppervlakkig las,
kon met voldoening constateren dat hij na de inval deze partij voor
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landverraders uitschold. Des priesters artikel ‘Vaderlandsliefde in
het septembernummer van 1940 kwam hem zelfs te staan op een
scherpe terechtwijzing in de te Essen verschijnende Nationalzeitung
en in de Residentiebode. Of het geen oorlog was deed Lutkie moeite
zichzelf gerehabiliteerd te krijgen. Vooral de aantijging dat hij 'demo-liberale' opvattingen zou koesteren, wees hij verongelijkt van de
hand: `Wie niet geheel vreemdeling in Jeruzalem is, weet dat ik sedert
1922 in al mijn staatkundige publicaties en met name in Aristo sedert
de stichting van dit maandblad in 1930 en waarvan thans de tiende
jaargang lopende is, de democratic heb bestreden en voor de gevaren
der democratic gewaarschuwd.' Vol vertrouwen stelt hij in het decembernummer van 1940 onder de kop `Geen kwaad woord over de
NSB' vast dat de Duitse machthebbers zijn bezwaren tegen deze partij delen en dat `ook zij wel voelen dat de NSB weinig geschikt is als
bemiddelaarster tussen de twee volken op te treden.'
Lutkie was geen anti-semiet en hij kapittelde Arnold Meijer om diens
j odenhaat. Het schijnt dat hij ook wel joden uit de handen van de SD
heeft gered, maar in de eerste oorlogsjaren behandelde hij in Aristo
graag 'Het Jodenvraagstuk' dat—wie zal dat ontkennen—actueel
was. 'Het Joodsche vraagstuk' expliceert hij in het nummer van juli
1941, 'is samengesteld uit het complex van moeilijkheden dat de inwoning der Joden onder andere volken oplevert.' De oplossing,
meent hij, ligt voor de hand: de `Autoritair corporatieve ordening.'
Korter uitgedrukt: de dictatuur. Immers, `deze belet aan allen, dus
aan de Joden tevens, de vrije concurrentie, de parasitaire kapitaalvorming, het onbevoegd uitoefenen van eenig ambacht of beroep, en
andere misbruiken, op economisch, sociaal en cultureel gebied;
zoodat het, binnen het raam dezer ordening, niet nodig ware de Joden op een juridisch statuut of te zonderen en hun het staatsburgerrecht te ontnemen.' Dat wil zeggen: in een land zonder `autoritair
corporatieve ordening' zijn die maatregelen wel nodig. Als vaderlander, vindt Lutkie, zouden we misschien maatregelen ten aanzien van
het jodenvraagstuk moeten goedkeuren, als `christenmensch evenwel
moeten wij beseffen dat daardoor onvermijdelijkerwijze onrecht
wordt gedaan aan vele particuliere Joden.' (...) Sommige joden hebben dit lot niet verdiend.
Was de man gek of r4ief? In het mei-nummer van 1942 geeft hij theologische toelichting: 'En juist omdat Hij zich in al het specifieke van
de Joden onderscheidde, omdat Hij in dat specifiek Joodsche niets
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met hen gemeen had, daarom was Jezus gehaat in hun oogen, daarom hebben de Joden in wanbegrip en weerzin zijn leer en hem verworpen.'
Lutkie's commentaar op Mussolini's val in juli 1943 en Italie's capitulatie op 8 september van dat jaar bevalt de Duitsers niet. Aristo
wordt verboden op 28 september. In het laatste nummer staan bijdragen van onder anderen Anton Erwich, Bert Voeten, Roel Houwink
en dr. A.J. Resink.
Na de bevrijding is Lutkie door een onderzoekscommissie verhoord,
maar er zijn geen maatregelen tegen hem genomen. Van januari 1947
tot 1964 is Aristo weer verschenen, grotendeels door Lutkie volgeschreven, zonder vermeldenswaardige medewerkers. Hij overleed in
een klooster in Nuland, 82 jaar oud, vergeten.
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4. De Nederlandsche
Kultuurkamer

10 mei 1940. 'Het begin van de oorlog,' schrij ft Anthonie Donker in
Ontluisterde Mei, 'was voor de gemiddelde Nederlander een kwestie
van ongewoon vroeg wakker worden. Er waren soldaten die nooit
meer wakker werden, in hun slaap onder de eerste bommen bedolven. Er waren ook burgers die er doorheen sliepen. Voor ieder valt
het uitbreken van de oorlog of te meten aan het tijdstip waarop hij in
de nacht of morgen van de tiende mei ontwaakte.'27
Clara Eggink wordt die nacht om een uur of twee uit haar slaap gebeld. Het is haar ex-man Jan Campert, die in Amsterdam bij een
persdienst werkt. Hij vraagt of ze iets merkt van vliegtuigen. Ze zegt
dat ze niet de indruk heeft dat er meer gevlogen wordt dan anders.
Een uur later belt ze terug. Het is begonnen.28
Godfried Bomans heeft in Nijmegen gerijsttafeld. In de hongerwinter
schieten hem nog de tranen in de ogen bij de gedachte aan de schoteltjes die hij die keer heeft laten staan. Na het eten drinkt hij met zijn
tafelgenoot op het terras twee (lessen witte wijn. Van het gesprek herinnert hij zich `niets anders dan dat het geniaal was.' Ze horen geweerschoten. Ze zetten het gesprek voort. Dan een ontzettende explosie; de Sint Annabrug vliegt de lucht in. 'De Duitse soldaten stonden
recht overeind in de voorbij rollende tanks. De blauwe ogen in hun
gebruinde gezichten gleden over mij keen, zoals men een insekt terloops opmerkt en direct daarna kwamen er nieuwe gezichten. Ik weet
nog goed wat ik dacht. Ik dacht: dit is een historisch ogenblik. De bewustheid hiervan bewijst dat ik niets voelde.'29
Adriaan Morrien, die in zijn leven nog niet veel meer heeft meegemaakt dan de lijdensweg van tbc denkt: 'Nu is iedereen even ziek.'"
Lodewijk van Deyssel, 10 mei 1940: 'De heer Alberdingk Thijm verzoekt te brengen 19 gevulde reepen Droste-chocolade, en van Dreef 4
mee terug te nemen 19 ongevulde reepen Droste, die per abuis gisteren waren besteld.'31
In de middag van de tiende mei beseft Godfried Bomans dat het oorlog is. Op de Ubberse Veldweg ziet hij een Duits soldaat, krachtig
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voortstappend, plotseling zijn hand opsteken om een fietser te sommeren of te stappen. De man gehoorzaamt. `Wat er toen gebeurde
was iets ongelofelijks. De soldaat nam bedaard de fiets over, alsof deze hem werd aangereikt, zwaaide zijn been over het zadel en trapte
kalm de tegenovergestelde richting uit. De vanzelfsprekendheid van
deze handeling, de rust waarmee deze werd uitgevoerd en tenslotte
het bedaarde wegfietsen waren zo verbijsterend, dat de man niets
deed dan bewegingloos zijn eigendom na-ogen, tot het om een bocht
verdween. Toen keek hij mij aan. Ik zal die blik nooit vergeten. (...)
Uit die blik sprak het besef dat het bestaan onder ons was weggevallen. '
Clara Eggink en Jacques Bloem voelen zich in Kijkduin te onveilig.
Ze vragen onderdak bij Bloems vriend P.N. van Eyck. Die geeft hen
te verstaan dat ze niet welkom zijn. `Thuisgekomen in Kijkduin
wisten we niets beters te doen dan de boeken te verbranden die wel als
verboden lectuur zouden worden aangewezen.'
De joodse dichter Maurits Mok gaat met zijn vrouw naar Amsterdam, waar zijn vriend Jan H. de Groot woont. Hij probeert, als zovelen vergeefs, naar Engeland te komen.
Arthur Seyss-Inquart, op 19 mei 1940 benoemd tot rijkscommissaris
van het bezette Nederlandse gebied, beloofde in een redevoering dat
de Duitsers zich met onze cultuur niet zouden bemoeien. Eind mei
evenwel begonnen ze zich met de boekhandel bezig te houden. Franse
en Engelse boeken, werk van emigranten, van Heinrich Heine en van
Martin Niem011er mocht niet meer worden verkocht. Alle verboden
boeken moesten in kisten worden gepakt die verzegeld en dichtgespijkerd op inbeslagname moesten wachten. Daar de bezetter meestal
vergat nog naar de verboden koopwaar om te kijken, werden de boeken spoedig weer uitgepakt en onder de toonbank verkocht."
Over joden in de boekenbranche werd aanvankelijk niet gerept. Tot
januari 1941, toen lieten de Duitsers een onderzoek instellen. De uitslag viel mee. Van de 1450 boekhandels waren er slechts 36 in joodse
handen. Van de 350 uitgeverijen slechts tien. Van de 9500 leesbibliotheken maar zestien. De antiquariaten hadden verhoudingsgewijs
meer joodse eigenaars."
Van de eigenaars is het lot bekend. De meeste joodse zaken kwamen
onder beheer van de nationaal-socialistische uitgeverij Westland die
uit de stichting De Misthoorn was voortgekomen. Aan het hoofd
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daarvan stond de heer J.G. van Ditmarsch, die voordat hij in de letteren raakte, &ant was van het Amsterdamse HOtel Suisse. Joodse
boekhandels die onder Westland vielen, kregen het opschrift Volksche Boekhandel. Andere joodse boekhandels werden geliquideerd,
er kwam bijvoorbeeld een sigarenwinkelier in. Uitgeverijen met joden aan het hoofd werden onder dezelfde naam voortgezet onder
Verwalters. Dat was bijvoorbeeld het geval met Querido in Amsterdam. Emanuel Querido dook onder maar werd opgepakt en stierf in
Sobibor in 1943. Zijn niet-joodse mede-firmant Geert van Oorschot
zette de zaak voort zolang hij niet werd lastig gevallen, dat wil zeggen
tot '43. De Verwalter die hij kreeg toegewezen bemoeide zich niet erg
met hem. `Dat was een hele merkwaardige Verwalter. Normaal
gesproken vraten die Verwalters de zaak leeg; kwamen ze eens in de
veertien dagen een checque halen. Maar de Verwalter die ik had heeft
nooit een dubbeltje uit de zaak genomen. Bij de zuivering van 1945
heb ik dan ook een verklaring over die man afgelegd. Dat was geen
schoft. Dat was,' zei Van Oorschot, `een Edelfascist. "4
Er kwam een Sonderreferat far Kulturaustausch. Een van de eerste
uitingen van censuur was de instelling, in oktober 1940, van een Commissie van Voorlichting voor Leerboeken. Voor elk nieuw of te drukken schoolboek was toestemming nodig van deze commissie. Het
Rijksbureau voor Papier, Papierverwerkende en Grafische Industrie
moest tenslotte toestemming verlenen voor elke uitgave, waarbij als
criterium niet zozeer de papierschaarste alswel de inhoud gold. In november 1940 begon het Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten zijn vierenhalfjarig bestaan.

... of Joodsch vermaagschapte persoonen
Massaal tekende Nederland eind 1940 de Arierverklaring. Elke ambtenaar, van postzegellikker tot professor, ontving een formulier.
Daarop moest hij invullen: personalia, namen van de ouders en van
de grootouders. Vervolgens moest hij of zij de handtekening zetten
onder de verklaring `niet te zijn jood of joodsch vermaagschapte persoon in de zin van artikel 11 van de verordening.' Abel Herzberg:
`Men riep zijn grootouders in de herinnering op, tekende en wist toen
nog niet wat men deed. Elk voor zich tekende het doodvonnis over de
eigen beschaving.'" Op 26 oktober moest de verklaring binnen zijn.
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Op 13 december legde de Haagse procureur-generaal Van Genechten
voor de radio uit wat de bedoeling was. De joden drongen zich namelij k overal in; in de handel, in het bankwezen, de vrije beroepen, het
onderwijs, `bij leidende families in de familiekring,' in de gemeenteraden, j a zelfs in de regering. Voor de buitenwereld doen zij zich voor
als niet-jood. Ze worden katholiek, Nederduits hervormd. Ze worden zelfs pastoor, dominee; ze veranderen zelfs hun namen. `Zij nemen alle vormen aan, maar het blijven Joden (...) Steeds brutaler,
steeds groter in omvang oefenen de Joden hun invloed en macht over
Nederland uit. Overal waar een Jood binnenkwam zaten er binnen
enkele maanden tien.'"
Op gezette tijden raasden met boksbeugels en leren riemen gewapende WA-benden door de Jodenhoek en sloegen de boel kort en klein.
Bij een eerste razzia, in februari 1941, werden 400 joden opgepakt.
Bij een tweede, in juni, 300. De kroegbaas, snackbarhouder of winkelier die het bordje `Joden niet gewenscht' liever niet ophing werd
wel tot andere gedachten gebracht met de boksbeugel. De bard George Kettmann droeg bij aan Volk en Vaderland:
Het rattentuig, dat in de oude stad
zich aan wat arbeid voortbracht, gulzig spijst,
(...)
de ratten zijn herkend: de Jood—de Jood.
Joden mochten krachtens wettelijke bepaling niet meer na achten
's avonds op straat, noch in de tuin zitten, noch in de tuin van kennissen. Ze mochten zich niet meer vertonen in theater of bioscoop, niet
meer met de tram, niet meer uitrusten op een bankje in een park of op
straat, niet meer naar een zwembad of sportveld, een bosje in de stad
niet meer betreden, niet meer bij christenen overhuis komen, niet
meer naar de groenteboer. Anne Frank schrij ft op 20 juni 1942: 'Jopie zei altijd tegen me: "1k durf niets meer to doen want ik ben bang
dat het niet mag." '
Op 25 en 26 februari 1941 protesteerde Amsterdam massaal. Op 13
maart werden in Den Haag vijftien Geuzen en drie februaristakers
doodgeschoten, de ' achttien doden' . Geen fatsoenlijk mens die er
niet wakker van lag.
,
Toen de musici, de schrijvers, de beeldende kunstenaars, de filmers,
de dichters, de volksdansers, de mondharmonicaspelers, de dansleraren, het uitgeverspersoneel en alle anderen die op de een of andere
manier bij de `cultuur' werden gerekend, v66r 1 april 1942 moesten
48

beslissen of zij zich al dan niet bij de Nederlandsche Kultuurkamer
zouden aanmelden, waren de grote jodendeportaties nog niet begonnen en de gele davidster zou pas op 29 april verplicht worden gesteld.
Maar of de Kultuurkamer joden of joodsch vermaagschapten' zou
toelaten, was voor niemand een vraag. Jhr. mr. S.M.S. de Ranitz, leider van de juridische afdeling van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten had het in 1940 in een Aktennotiz voor de twij felgevallen rechtskundig uitgewerkt. `Arische Kiinstler, die mit Volljudinnen verheiratet sind, gelten als Halbjuden. Arische Kiinstler, die
mit einer Halbjudin verheiratet sind, gelten als Vierteljuden.' De
laatste categorie hoefde de hoop niet helemaal op te geven. `Personen
mit 25% jiidischem Blut kOnnen bei guter Leistung, wenn nichts wesentliches gegen sie vorliegt, in der Kulturkammer aufgenommen
werden.'
De verwarring, vertelt Presser, was groot. In Hilversum mochten
kwartjoden van de burgemeester niet naar voetbalwedstrij den. In andere plaatsen mochten ze dat wel. Voorjaar 1942 eiste de Beauftragte
voor Amsterdam van de Joodse Raad een namenlijst van alle joden
die zich voor de Kultuurkamer hadden moeten aanmelden, indien zij
geen joden waren geweest. De Raad antwoordde dat de bezetter alle
namen op een rij had kunnen krijgen, indien het voor joden niet verboden was geweest lid van de Kultuurkamer te worden.
`De overheid kan het bijbrengen van tango of wals aan de jeugd
slechts opdragen aan hen die geheel van Nederlandschen en Germaanschen bloede zijn. Als bij dansleeraaren het dansen in het bloed
zit, is het ook van belang uit welk bloed zij gesproten zijn' . Aldus
sprak dr. T. Goedewaagen op 2 april 1941 op een Amsterdamse bijeenkomst van dansleraren. Goedewaagen was 45 jaar oud toen hij,in
1940, werd benoemd in de Raad van Voorlichting van de Nederlandse
Pers. Vervolgens werd hij secretaris-generaal van het Departement
Volksvoorlichting en Kunsten en tevens president van de Nederlandsche Kultuurkamer, officieel opgericht op 22 januari 1942, dezelfde
oprichtingsdatum als de Nederlandsche Kultuurraad. Hij was tevens
hoofdredacteur van het luxe uitgevoerde, goed verzorgde cultureelletterkundige maandblad van de Kultuurkamer, De Schouw, waarvan Henri Bruning eindredacteur was, een blad dat overigens nooit
meer dan veertig betalende abonnees heeft gehad. Voor leden was het
gratis. Het verscheen voor het eerst op 15 januari 1942.
Zelf heeft Goedewaagen zijn culturele en politieke vorming, zijn glo49

rietijd en zijn val, de inrichting van de Kultuurkamer en de Gilden en
tevens de reacties binnen en buiten dit vijandelijk apparaat accuraat
beschreven. Hieronder volgen de hoofdzaken met vooral zijn visie op
het Letterengilde.

dr. Tobie Goedewaagen
In de strafgevangenis te Scheveningen schrijft dr. Tobie Goedewaagen, zich ervan bewust dat hij nu, tussen dezelfde muren, hetzelfde doormaakt als ' sinds 1940 door zovelen voor wie het onbekend
terrein was, is doorgemaakt,' in het voorjaar en de zomer van 1949
zijn levensgeschiedenis, die hij noemt: Hoe ik nationaal socialist werd
en was."
Oscar Wilde's woorden, geschreven in Reading Goal waar hij gevangen zat wegens zijn verboden liefde voor eigen kunne, schrijft Goedewaagen na: 'I don't defend my conduct, I explain it.'
Hij is in 1895 te Amsterdam geboren in een christelijk-intellectueel,
beschermd bourgeois-milieu. Hij is een eenzelvige, dromerige gymnasiast. Leest en bewondert de Tachtigers, maar ook tijdgenoten als
Roland Holst, Bloem, Buning en Nijhoff. Vaag voelt hij zich 'socialist'. Hij hoort Troelstra spreken in het Paleis voor Volksvlijt en
komt thuis 'met gloeiend hart'. Vurig bewondert hij Gorter, Van Eeden en Henriette Roland Holst.
Na zijn eindexamen in 1914 ' stortte alles ineen. Verdwenen waren de
Romantiek, de burgerlijke rust, het geestelijk epicurisme en humanitair utopisme, waarvoor ik voordien had geleefd.' En zo `liep de
mislukte socialist in 1916 radeloos door Amsterdam rond, niet wetend waar hij het zoeken moest.'
De schilder/schrijver Just Havelaar (die later met Dirk Coster De
Stem zal oprichten) ziet mogelijkheden in hem en 'bood een uitweg',
een `socialisme naar mijn aard', 'van het precieze naar het rekkelijke
socialisme; naar het religieuze socialisme.' Evenals Henk van Randwijk ontdekt hij Karl Barth, wiens Rohmerbrief 'als het vijfde evangelie' wordt begroet.
Houdt Havelaar zich op een humanistische manier bezig met kunst en
maatschappij, Goedewaagens ideal.' beginnen fascistische contouren
te krijgen: ' Ik bespeurde de gevaren van verlichting, liberalisme, individualisme en de idee van natie en historische traditie doemde aan de
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horizon op.' Hij neemt in 1922 'afscheid van de Havelaar-groep in
een kort artikel over Dostojewski' en promoveert een jaar later in
Utrecht cum laude in de wijsbegeerte op De logische rechtvaardiging
der zedelijkheid bij Fichte, Schelling en Hegel. 'Kernvraag van dit
toch onrijpe geschrift' is de 'idee der persoonlijkheid en der persoonlij ke verantwoordelijkheid.' In 1922 `stemde ik CHU!'
Hij vestigt zich als privaatdocent in de geschiedenis der na-Kantiaanse wijsbegeerte aan de Universiteit van Utrecht. Hij begint er klassieke letteren bij te studeren. Voor hem is het 'wezen der oude geschiedenis de politiek-nationale ideologie, de politieke strijd en juist daarin het anti-democratische element.'
In 1932—hij is dan 37 jaar oud—heeft hij een 'bittere' ervaring. Volgens de communis opinio, meent hij, heeft hij recht op een hoogleraarschap in de wijsbegeerte waarvoor er een vacature is. Maar zijn
mededinger wordt benoemd. De teleurstelling heeft hem `gelouterd'
`Harmonischer, vaster, beslister, kwam ik uit de crisis tevoorschijn.'
Hij ontdekt Nietzsche en de 19de-eeuwse rassen-theoreticus graaf De
Gobineau; 'hier werd het ras boven het bloot-biologische uit geheven
tot een aspect van levensstijl en cultuur.' (...) 'Was ik in 1933 al nationaal-socialist zonder het zelf te weten?'
Het is niet geheel verwonderlijk dat hij voor het hoogleraarschap is
gepasseerd. Het lijkt wel of zijn boekenkast over hem is heengevallen. 'Het vraagstuk "Waarheen gaat Europa?" had ik aan de hand
van Hegel, Dostojewski, Nietzsche, Schubart, Berdjajew, Mereschkowski, Spengler, Gonzague de Reynold, Siegfried, Lessing en
Spoerri (mannen van alle volkeren en confessies) tot een zekere oplossing gebracht,' verklaart hij eenvoudig. Hij voelt dat zijn collega's inzien dat hij langzamerhand gek wordt. 'In kringen van vakgenoten,'
schrijft hij, begint men hem `langzamerhand wantrouwend aan te
zien, alsof men vermoedde dat ik iets in het schild voerde of minstens
mijn positieven was kwijtgeraakt.'
Hij sluit zich aan bij Nationaal Herstel, zoekt het bij het Bolland-genootschap voor Zuivere Rede maar nergens vindt hij vrede. Hij voelt
zich nu definitief nationaal-socialist. In '36 heeft hij zijn eerste onderhoud met Mussert en in december verschijnt zijn eerste artikel in
het NSB-studentenblad Nieuw Nederland. Mei ' 38 pareert hij in Propria Cures een scherpe aanval van dit studentenblad. Een mijlpaal in
zijn leven. Ik merkte dat ik niet alleen helder betogend maar ook yenijnig kon schrijven.' In de plaats 'van de geleerde trad de journa51

list.' Met een groep studenten bezoekt hij, in gezelschap van de Haagse procureur-generaal, de anti-semiet dr. R. van Genechten, het Rijnland. Enige `noviteiten van het Derde Rijk' worden bezichtigd, zoals
een fraai Hitlerjugend-heim, 'de nieuwe geest, het elan, de spankracht van dit alles!' Hij neemt direct de studie ter hand van 'de internaatschool' in het algemeen.
In de kringen van het weekblad De Waag vindt hij eindelijk wat hij
zoekt, `een verwante wijsgerige denkwijze', onder andere `strijd tegen nationale onverschilligheid, tegen de gezagsondermijning, tegen
de innerlijke en uiterlijke tuchteloosheid' etc. en `een krachtig pleidooi voor een goede verhouding met Duitsland, voor een sterk staatsbestel met autoritaire leiding op corporatieve grondslag.' Vanaf mei
'38 is hij los medewerker; september '39 redacteur en van 9 mei '40
tot 1 augustus van dat jaar hoofdredacteur, tot `moeilijkheden met
de NSB mij tot aftreden dwongen.' In het aprilnummer van 1940
besluit hij een beschouwing over de Willem de Zwijger-herdenking
met een kwatrijn van Erich Wichman:
Hij komt niet weer! Hij ligt daar in de kerk
Van Delft begraven, lang. En nu vervalt zijn werk.
Maar als zijn geest in ons herleeft, kunnen ook wij
Herbouwen wat hij bouwde, groot en sterk.
De Waag ziet hij als ' opvoedingsinstituut' , waar ' honderden intellectuelen hun scholing' ontvangen. Er heerste in het weekblad `een
scherpe anti-NSBstemming en omgekeerd bekeek de NSB De Waag
met grote argwaan. Wanneer, september '39, de geldschieter Deterding sterft ziet hij met angst hoe De Waag steun zoekt bij Nationaal
Herstel en verheugt zich in het mislukken van de onderhandelingen.
In de ' spannende jaren voor de oorlog' zijn er eindeloze besprekingen
met Verdinaso, Zwart Front, Nationaal Herstel, NSB en Krekelkring
onder andere onder leiding van de professoren Gerretson, Geyl en
Pompe om tot coOrdinatie te komen, `maar de meningen liepen te
sterk uiteen.'
Hij heeft gehoopt dat ons land buiten de oorlog zou blijven. Groot is
in de mei-dagen zijn onzekerheid. Niet over de afloop van de oorlog,
daarin vertrouwt hij volledig op Duitsland, maar wel over de door
hem aan te nemen houding ten opzichte van `Unsere lieben Feinde.'
Als hij vanaf zondag 12 mei is vastgezet in de Ripperda-kazerne te
Haarlem voelt hij zich diep gegriefd; opgesloten in een kleine ruimte
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met tweehonderd NSB-ers, `angstige dagen die mijn houding sterk
beinvloedden.' Een wijs beleid van bezetters-zijde acht hij niet onmogelijk, waarin 'de NSB van christelijk-historischen huize, Nationaal
Front die katholieken, de NSNAP die de arbeiders trok en de Nederlandsche Unie die naar liberalisme tendeerde naast elkaar zouden gedijen.' Hij besluit zijn `energie en talent' in dienst van het nationaalsocialisme in Nederland te stellen. Hij begrijpt 'de moeilijke situatie
van ons yolk dat bitter gegriefd was.' Hij `zag het verzet later opkomen, erkende zijn goede zijde, bestreed zijn negativisme ("het is
fout, omdat het Duits is"). Tegen dat verzet kwam ik in verzet.' Hij
zit niet lang vast.
In mei 1940 verlaat dr. T. Goedewaagen zijn studeerkamer en mengt
hij zich 'in het politiek rumoer en gedrang.' Die zomer treedt hij toch
maar toe tot de NSB. Najaar '36 heeft hij kennis gemaakt met Mussert en deze is naar zijn mening een 'door en door fatsoenlijk idealist,
helder inzicht, grote moed' etc. De ontvangst in de partij is niet direct
hartelijk, maar `Mussert dacht er anders over, schakelde mij onmiddellij k in bij de NSB-pers, eerst als hoofd van de hoofdafdeling Perswezen, later op 1 augustus 1940 als Persleider der beweging met de
opdracht, de NSB-pers te coOrdineren; begin '41 hoofd afdeling Hoger Onderwijs.' Zijn eerste ervaringen bij de NSB-pers zijn tijzonder slecht. Noch bij Vova (Volk en Vaderland-L. L.) waar Kettmann
en Meuldijk de scepter zwaaiden, noch bij Het Nationale Dagblad,
waar Rost van Tonningen toen nog redacteur was, was men bereid,
de nieuwe persleiding te erkennen. De NSB was door de Duitse inval
plotseling en zonder eigen verdienste omhoog gekomen.' Sinds haar
isolement in 1937 bespeurt de NSB 'van alles wat er in de Nederlandse
harten omging niets, of althans te weinig.' Van zijn hart maakt hij
geen moordkuil en zo is eigenlijk al direct de sfeer verpest.
Op de Hagespraak in Lunteren, in juni '40, waar Mussert 'tot ons aller schrik de befaamde klok van het Hagespraakterrein aan Goering
cadeau gaf,' kondigt de NSB de oprichting aan van een eigen fascistische radio-vereniging, maar `een onderhoud met de Rundfunkbetreuungsstelle te Hilversum wees uit dat dit niet geheel strookte met
de bedoelingen der Duitsers.'
Wat kunst en cultuur betreft was de NSB natuurlijk een `onbeschreyen blad'. Maar er heerste op cultureel terrein so wie so `grote verwarring. Wat wilden de Duitsers? Er was een vage angst dat de Duitsers onze cultuur zouden gaan knechten.'
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Al spoedig kwamen de besprekingen op gang, vooral in de juist opgerichte Nederlandse Cultuurkring. In het bestuur daarvan zaten o. a.
prof.dr. Jan de Vries van de Winkler Prins, dr. D. Hannema, directeur van Boymans, dr. F. Vermeulen van Monumentenzorg, J. Nachenius, kunstschilder. De leiding had prof. G.A.S. Snijder, geprezen om zijn `liefde voor de Duitse geest.'
Zomer '38 is er in De Waag een discussie geweest over persbreidel
waarin Van Heuven Goedhart als lezer de persvrijheid heeft verdedigd tegen de opvattingen van de redactie in.
Nu, zomer 1940, na besprekingen met `enkele vooraanstaande journalisten', zoals Rost van Tonningen, wordt de Centrale Adviescommissie voor de Nederlandse Pers herdoopt in Raad van Voorlichting
van de Nederlandse Pers, die zich vooral een temiddelende task'
stelt tegenover de pers, 'die eensdeels afwijzend tegenover al het nieuwe, dat haar letterlijk overvallen had, was ingesteld, maar anderzijds
een toevlucht zocht in serviliteit tegenover de bezetter, die deze maar
matig bekoorde.'
Op 10 augustus wijzen de gezamenlijke journalistenverenigingen alle
samenwerking van de hand. 'Ons antwoord kon niet anders zijn dan
de oprichting van een journalistenorganisatie naar eigen idee.' Op
een persbijeenkomst op kasteel Wassenaar ter gelegenheid van het
bezoek van `vooraanstaande Duitse journalisten' aan ons land kondigt Goedewaagen het nieuwe Verbond van Journalisten aan. 'Nu
stortte het front der tegenstanders ineen: het meerendeel schikte zich
vrijwillig of onvrijwillig; een gedeelte bleef nog weifelen; een kleine
minderheid zocht zijn heil in verzet.' Op 2 september `capituleert' het
bestuur van de Nederlandse Dagbladpers; twee bestuursleden komen
in de Raad van Voorlichting. Zo komt met Berlijnse adviseurs de
Stichting Nederlandse Perskamer tot stand. De pers krijgt juichend
bericht'. Laat in de middag zijn ze 'de overwinning aan het vieren' als
de domper komt: de Duitsers zijn woedend. 'Het Rijkscommissariaat
laat zich niet door Berlijn de wet voorschrijven. De eerste tegenstellingen tussen Duitsers waren merkbaar.'
Zijn Goedewaagens eerste contacten met de Duitsers `sympathiek'
geweest, 'later kwamen de partijmensen: energiek, fanatiek' en `resoluut zonder enige ironie, laat staan humor, alles organiserend en
dood-organiserend.' Maar zomer '40 leeft hij nog 'in de verblinding
van de gelovige.' Met de Noord-Duitsers kan hij minder goed overweg dan met de Zuid-Duitsers en de Oostenrijkers, zoals Seyss-In54

quart, die `een klein stukje Wenen' brengt in het grauwe Noorden en
die hem `aanstonds door zijn charme' weet to boeien. Seyss' tactiek is
die van ' wachsen lassen', niets forceren. Over de NSNAP roept hij
uit: `Diese Leute marschieren mir viel zu schnell!' Eenwording van
Europa onder Duitse leiding moet 'op basis van vrijwilligheid' gebeuren en `als resultaat van langzame groei.' Goedewaagen prijst des
Rijkscommissaris"voorname en wijze humor' en noemt hem een
`door en door muzische mens'. Rauter met zijn ' puriteins aandoende
simpele SS-ideologie van weinig diepgang' trekt hem minder aan.
' Hij had het land aan de NSB, maar evenzeer aan intellect en in geloof aan Nederlanders het allermeest.'
De Duitsers volgen zijn 'duel met de Nederlandse pers', zomer '40,
met warme belangstelling. De NSB is in de Raad van Voorlichting
zwak vertegenwoordigd, bij gebrek aan bruikbare mensen. De Raad
laat de NSB met zijn Volk en Vaderland en met Het Nationale Dagblad links liggen. Dat komt de verhouding niet ten goede. Als `vergoeding van de argwaan van het Hoofdkwartier' ondervindt Goedewaagen, 'de waardering der Duitse instanties.'
Op 27 november 1940 volgt 'de bekroning, de oprichting van het Departement, waarin de zorg voor de pers, de radio, de film, de muziek,
de niet-wetenschappelijke litteratuur, de beeldende kunsten met inbegrip van de bouwkunst en de kunstnijverheid, het theaterwezen, de
kunstdans en het tentoonstellingswezen was saamgebundeld.' Hij
neemt de leiding. 'Ik trok van leer. In geweldige vaart. Fel en toch bedachtzaam. Ik liet mij horen. (...)' Dan misbruikt hij HOlderlin, die
zich niet meer kan verdedigen:
`Wo ein Volk das Schoene liebt, wo es den Genius in seinen Kuenstlern ehrt, da weht ein Lebensluft ein aligemeiner Geist, da oeffnet
sich der Scheue Sinn, der Eigenduenkel schmilzt und fromm und
gross sind alle Herzen und Helden gebiert die Begeisterung.' (Hyperion)
Kort na de oprichting komt Lodewijk van Deyssel bij hem. 'Met bezorgdheid,' informeert hij, `wat wij dan wel met onze cultuur en litteratuur voor hadden.' Goedewaagen kan hem `uit de grond van mijn
hart gerust stellen en hem de verzekering geven: "Niet anders dan wat
Gij, Tachtigers, hebt gewild: ons yolk in de vaart der volkeren opstoten, zij het ook dat wij meer begrip hebben voor de sociale kant van
de kunst."
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Op 30 mei 1942 verricht dr. Tobie Goedewaagen in de Haagse Stadsschouwburg plechtig de opening van de Nederlandsche Kultuurkamer. Er bestaat een foto van. Goedewaagen in grijs pak, rechtop aan
de katheder ten overstaan van aandachtig kijkende heren in het zwart
tussen geiiniformeerde met hakenkruisen getooide Duitse officieren.
De bijzondere culturele karakters van de verschillende gouwen van
ons land, zegt hij, zullen tot hun recht komen. Er zal een eind komen
aan de `te eenzijdige orientatie' van onze cultuur op het Westen. Hij
noemt het in zijn memoires voldaan `een verwoede aanval op het
"Hollandisme" in onze cultuur.'
Officieel is de oprichting van de Kultuurkamer een feit op 22 januari;
op dezelfde datum is de Nederlandsche Kultuurraad opgericht, die
als voornaamste taak heeft het kuisen van het culturele leven van angelsaksische smetten. `Wit je een whisky?' in een toneelstuk moet `wil
je een biertje' worden en een `Engelse sleutel' een `banksleutel.' Goedewaagen is er niet gelukkig mee. Departement en Kultuurkamer
(Goedewaagen schrijft consequent Tultuurkamer') ' stonden in polaire verhouding' zij het onder een leiding. 'De controversen waren
niet van de lucht.'
Nu beginnen voor Goedewaagen, die denkt dat hij zijn bestemming
gevonden heeft in de taak waaraan hij met zoveel vervoering is begonnen, de moeilijkheden pas goed. Hij krijgt ruzie met de NSB, en
met de Duitsers en bovendien willen de Nederlandse kunstenaars
maar niet begrijpen hoe goed hij het met hen voor heeft.
Het is vaak, schrijft Goedewaagen die naarmate zijn memoires vorderen tot in de bezettingstijd, steeds meer germanismen gaat gebruiken, `een schriklijk pleit.' Op de `volksvoorlichtende afdelingen',
pers, radio en film, ' woog de Duitse druk wel het zwaarst. Als filiaal
van het Berlijnse Propagandaministerium krijgen we een Hauptabteiling fur Propaganda, die met haar persafdeling, haar Filmreferat,
haar Rundfunkbetreuungsstelle in Hilversum en haar bureau Schriftturn, de Volksvoorlichting ter hand neemt. `Wij gingen aan het werk
in de hoop dat wij iets zelfstandigs konden opbouwen.'
Ondanks Goedewaagens heftig protest wordt in januari 1942 de oudVerdinaso-leider, nu NSB-propagandaleider Ernst Voorhoeve benoemd tot leider van de propaganda-afdeling van het Departement.
Een conflict tussen die twee leidt tot Voorhoeve's schorsing, waarna
`als lachende derde', Max Blokzijl naast de pers ook de propaganda
krijgt.
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Op 16 mei 1941 is de Nederlandse organisatie van kunstenaars ontbonden. Deze organisatie was opgericht op 28 mei 1940 op initiatief
van de algemeen secretaris (tevens meesterdrukker) mr. J.F. van
Royen en telde 6500 leden. Wegens haar toegevende houding is deze
vereniging wel vergeleken met de Nederlandsche Unie. Goedewaagen
zag in het NOK `weliswaar een wending in de goede richting door de
centralisatie, maar ook deze vakvereniging (...) was niet wat wij bedoelden.'
Wat betreft de prachtige bedoelingen van de Kultuurkamer: 'De
Kunstenaar en de journalist (kon het nederlandser?) zagen dit alles
als dwang. En of ik nu al uit den treure betoogde, dat het niet anders
was, dan de oude standenideologie, waarop Plato's en Hegel's
staatsleer is gebouwd (...) het hielp alles niets. Men vreesde knechting
(...) Wij betoogden. En de nederlandse cultuurwerker reageerde niet
of nauwelijks. Protesteerde... En wij gingen door...'
Tot deze, 'op een gemoderniseerde gildenidee berustende organisatie
zouden slechts diegenen mogen behoren, die in politieke, financiele
en morele zin betrouwbaar waren. Zij was niet bedoeld als asyl voor
beunhazen, kladschilders, revolutiebouwers, culturele kwakzalvers,
smaakbedervers en kunsthandelprofiteurs. (...) Dat onder de politiek
onbetrouwbaren o.a. de Joden werden gerekend, sprak onder de
toenmalige bezettingstoestand vanzelf.' Alle anderen, die niet tot deze verwerpelijke categorieen behoorden, ' moesten lid zijn' om zich
geen `tuchtrechtelijke strafprocedure' op de hals te halen. Behalve
' natuurlijke' personen moeten ook verenigingen zich aanmelden. Zo
wordt de Federatie van Nederlandse Toonkunstenaarsverenigingen
`als basis' voor het Muziekgilde genomen. Een tiental verenigingen
van dansleraren, verenigd in de Vakgroep Dansleraren wordt ingelij fd bij de afdeling Theater en Dans. De Vereniging van Letterkundigen kwam erbij als Vakgroep Schrijvers, de Nederlandsche Uitgeversbond als Vakgroep Uitgevers, de Vereeniging ter bevordering van
de belangen des boekhandels 'met haar eerbiedwaardige 125-jarige
traditie' wordt met de Nederlandse Boekverkopersbond tot Vakgroep Boekhandel. Clubs als de Wagnervereniging, Pulchri, Arti en
De Violiers werden tot Vakgroep Cultuurbevorderende Verenigingen, corporatief bij het gilde ingedeeld.
Wat was, overpeinst dr. Goedewaagen, 'de oorzaak dat wij, na aanvankelijk veel gehoor en zelfs, voorzichtig, medewerking te hebben
gevonden voor de opbouw van de Cultuurkamer tenslotte op een on57

doordringbare muur van verzet zijn gestuit?"Wij bleven,' schrijft
hij, 'in ons papieren cultuurkamerkaartenhuis alleen zitten, ons
troostend met de gedachte dat wij miskend waren. (...) Wij zochten
de oorzaak niet waar zij lag: in ons zelf, die door onze (ook al weer
begrijpelijke) solidariteit met de bezetter onszelf de pas naar ons Volk
hadden afgesneden!'
Goedewaagen deelt zijn memoires vervolgens in hoofdstukken in
naar de verschillende gilden. Voor dit boek is alleen het Letterengilde
van belang. Daarom terwille van het tijdsbeeld uit de andere hoofdstukjes alleen een paar saillante details. De musici gingen er materieel
op vooruit. Per 1 oktober 1941 was voor leden van gesubsidieerde orkesten een nieuwe salarisregeling ingegaan. De amusementsmusici
van vs:5Or 1940 waren vrijwel rechteloos, overgeleverd als ze waren
aan impressario's. Nu werd hun bestaan geregeld. 'De Joodse vergunningen werden afgekocht.' Het moeten er in deze sector heel wat
zijn geweest. Fanfare- en harmoniekorpsen, accordeonclubs en dergelijke werden ingelijfd in de Nederlandse Bond van Dilettantenorkesten. Natuurlijk werd veel belang gehecht aan de volksmuziek,
die vooral in NSB-kringen met veel toewijding werd beoefend. `Nederlandse muziek', legt Goedewaagen uit, `dat betekende voor ons
verwijdering van alle Joodse invloed uit de muziek. (...) In twijfelgevallen, bijvoorbeeld als de betrokkene een bijzonder verdienstelijk en
daardoor onmisbaar musicus was, hebben wij bij de Duitse instanties
in positieve zin advies uitgebracht. Door dit massaontslag kwamen
vele plaatsen voor anderen vrij.' Er is nog een joods symfonieorkest
opgericht 'tot verdere Duitse maatregelen hieraan een einde hebben
gemaakt. Persoonlijk Been bewonderaar van Mendelssohn en ondanks een korte jeugdbevlieging tij dens de vorige wereldoorlog evenmin van Mahler, heb ik de van de Duitse bezetting uitgaande verwijdering uit onze programma's zonder wrok kunnen accepteren.' Bij
`verordening op de amateur-, dans en amusementsorkesten' werd
' paal en perk gesteld aan smaakbedervende invloed der vermaaksmuziek .' Gelukkig bleef er nog genoeg over. Henk Badings, Toon Verhey, Eduard Flipse, Alexander Voormolen hebben voor veel muziekgenot gezorgd in deze moeilijke tijden.
Wat betreft de beeldende kunst: 'Hier verzette de bohamien in elke
kunstenaar zich tegen elke inmenging of vermeende inmenging in zijn
soeverein gebied.' Meer houvast boden de architecten en de vakgroep
kledingindustrie in deze sector. Pottenbakkers krijgen een verbod op
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het maken van `sieraardewerle; slechts `gebruiksaardewerk' mogen
zij voortbrengen. De SS schampert op Goedewaagens `slappe' houding wanneer hij op 19 december 1941 op Jan Sluyters' zestigste verjaardag deze schilder `een vertegenwoordiger van onze volkskunst'
noemt. Maar gelukkig heerst over 'het smakeloze werk van een Chagall' en later van Picasso, `communis opinio'. Dat is `ontaarde
kunst'.
In de sectoren muziek en beeldende kunst hielden de Duitsers wel
een oogje in het zeil, maar deze gilden lieten hen toch betrekkelijk onverschillig; de letteren, pers en film, daar zaten ze bovenop. 'In de
film als politiek wapen,' schrij ft Goedewaagen, `zagen wij veel maar
ook bier stootten wij op een Duitse inmenging die ons overal de pas
afsneed.' Direct na de mei-dagen stortte de UFA zich op de theaters
en de studio's. `Zo werd het hoofdstuk filmpolitiek het donkerste van
alle. Toch begonnen wij vol moed. De eerste bioscoopmoeheid van
het publiek bleek in de zomer- en najaarsmaanden van 1940 spoedig
voorbij. De theaters vulden zich weer. Men ging de propaganda in de
Duitse film accepteren.'
De pers zou `een spiegel der natie' worden. Op 3 mei 1941 vaardigt
Goedewaagen in het Utrechtse Tivoli het Journalistenbesluit uit.
Voortaan moet de journalist om tot dit beroep te worden toegelaten
een verzoek indienen 'tot inschrijving in het beroepsregister.' Dit 'ter
bevrijding van het beroep van charlatannerie en geestelijke zwendel.' Journalisten worden geschoold in het nationaal-socialisme in
journalistenkampen op kasteel Cannenburg te Vaassen, vier weken
achtereen. Het kost niet veel moeite daarvoor belangstellenden te yinden. Het loopt allemaal gesmeerd. Maar dan gooien de Duitsers weer
roet in het eten. De Presseabteilung bemoeit zich er mee. In korte tijd
wordt het aantal dagbladen tot de heift teruggebracht. `Zo werd onze
eigen perspolitiek de bodem ingeslagen.'

De letteren
De memoires van Goedewaagen maken de indruk dat ze behalve
nauwgezet ook eerlijk zijn. Toen hij ze schreef voelde hij zich miskend en onrechtvaardig behandeld; hij was nog steeds pro-Duits en
nationaal-socialist maar hij gaf ruiterlijk zijn teleurstellingen toe en
tevens de fouten die hij naar zijn mening zelf had gemaakt. Dat
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maakt dat ze behalve belangrijk feitenmateriaal ook inzicht verschaffen in wat binnen de Kultuurkamer werd gedacht. Daaruit blijkt hoe
belangrijk de tegenstand, vooral van de letterkundigen is geweest en
hoe hard die bij de organisatoren aankwam. Uit de blijdschap waarmee Goedewaagen de bekende schrijvers die zich uit zwakheid bij het
Letterengilde opgaven verwelkomde blijkt wel hoe schadelijk dat
heeft gewerkt; dat die op zichzelf misschien vergeeflijke zwakheid de
vijand moed heeft gegeven.
`Hier,' begint Goedewaagen het hoofdstuk der letteren, `waar de pen
een scherp en meedogenloos wapen in de politieke strijd kon worden
en ook geworden is, de grootst mogelijke oplettendheid, ontaardend
in angstvallige bemoeizucht met als gevolg (...) dat vrijwel de hele
schrijverswereld unaniem tegenover ons stond en ons geen schijn van
kans gaf. Des te prijzenswaardiger de moed (of was het iets anders?)
te beginnen en dat er onder deze dubbele druk waaronder wij stonden
met zoveel toewijding en idealisme is gewerkt.'
De Hauptabteilung Volksaufklarung and Propaganda van het
Reichskommissariat had een Referat Schrifttum. Hoofd daarvan was
H. Lohse, een omhoog gevallen Berlijnse boekhandelaarsbediende,
die zich nooit anders uitte dan op luid blaffende toon, waarbij hij
geen tegenspraak duldde. Ook Goedewaagen voelt zich gekwetst
door diens optreden, dat getuigt van `gebrek aan kennis van onze literatuur en aan tact' en dat veel heeft bedorven. Als voorbeelden
noemt hij het verbod van Albert Verwey, vanwege diens gedicht 'De
dichter en het derde rijk,' dat een anti-nazi-strekking had en de jacht
op A. Roland Holst, waarover later.
In een radio-rede van 28 juni 1942 ontvouwt Goedewaagen zijn
ideeen over Politieke dichtkunst in onze tijd. Daarin onderscheidt hij
`in onze poezie de mystieke vervoering, het liefdeslied en het strijdlied
(het soldatenlied), i.c. de stem van het Goddelijke, de stem van de
eenzame drenkeling en de stem der gemeenschap.' In de eerste twee
hoort hij Henriette Roland Holst, Boutens, A. Roland Holst, Bloem
en Nijhoff. In 'de allerjongste tijd' zijn de stemmen uit beide categorieen 'steeds fijner, dunner en zwakker' geworden. Er zijn nieuwe
dichters, die beter passen in de nieuwe tijd, zoals Roel Houwink. Gelukkig heeft Marsman niet meegemaakt hoezeer de cultuurbarbaren
zijn vitalistische periode hebben misbruikt. Goedewaagen citeert
diens uitspraak `ook ons bloed is moe en somber geworden' om `zelfbespiegeling, psychologische ontrafeling' in onze dichtkunst te laken.
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Hoe nu de schrijvers en dichters te paaien? Met geld en eerbewijzen.
Tot 'de vele middelen waarmee wij trachtten ons doel te bereiken'
hoorden: de Novellenprifsvraag, de Meesterprijs, de Folkloreprijs,
de Streekprijs, de Aanmoedigingsprijs, de Prijs voor ontspanningslectuur, 'de subsidies telkenjare aan tientallen letterkundigen,
de opdrachten, de adviezen (aan uitgevers, aan de boekenvoorziening
der nederlandsche arbeider in Duitsland, aan de Arbeidsdienst, aan
Vreugde en Arbeid, aan de radio-omroep, over schrijvers, voordragers, boekbesprekers, lezingen en hoorspelen, aan de organisatoren
van boektentoonstellingen, aan de Duitse overheid betreffende vertalingen van onze schrijvers in het Duits) en het toezicht op de papiertoewijzing, op de uitgave-vergunningen, op de catalogi en prospectussen der boekverkopingen en de veilingen, op de Openbare Leeszalen te Den Haag, Rotterdam en Amsterdam voor wat betreft hun
jeugdafdelingen.'
Uitleenbibliotheken, `waarvan sommige in hygienisch en geestelijk
opzicht ware broeinesten van ongerechtigheden waren', hadden natuurlijk veel aandacht nodig, `zoals zij zonder enige vergunning of
contrOle op hun boekmateriaal ten koste van moraal en smaak van
het publiek voortwoekerden. (...) Wij richtten daarom een Vakgroep
Leesbibliotheken op.'
Goedewaagen met zijn Kant-, Hegel-, Dostojewski- en HOlderlinachtergrond heeft opeens bijzondere aandacht voor 'de streekroman,
reactie tegen de overheersching van de stad in de letteren, tegen de
psychologische uiteenrafeling van de moderne mens, tegen de etalering van ziekelijkheden en de decadentie van het intellectualisme. De
nationals verzetspodzie,' meent hij, 'is geen grandioos litterair verschijnsel geworden, maar de streekletterkunde komt uit het hart van
het yolk.' Ook de leider van het Letterengilde, prof. dr. Jan de Vries,
teschouwt deze romansoort `als late nazaat van de oer-germaanse saga.' Zo worden Evert Zandstra, Jan Eekhout en Reindert Brolsma
Uilenburg, en J.R.W. Sinninghe, `voor ons de pioniers.' De Vries en
Goedewaagen houden in Nederland en Duitsland redevoeringen
`over de rol van de kunstenaar in een grootscheeps Europa.'
Helaas: 'De schrijvers tot wie in ons land deze woorden gericht waren, lieten verstek gaan.' Later heeft hij, ' historisch gezien' begrepen
`waarom al onze goede intenties in het water geschreven werden.' Immers, Werumeus Buning weigerde samen te werken met de woorden:
' zolang er nog een Duitser op Nederlandse bodem staat.'
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Maar Buning heeft zijn weigering niet kunnen voihouden. En
dat,blijkt nu, was rampzalig. 'En dat figuren als Boutens en Werumeus Buning een open oog bleken te hebben, speciaal voor onze sociale bedoelingen met de letteren en de letterkundigen, heb ik toen,
juist door onze isolatie en de kloof, die ons van de schrijvers scheidde, als een motief beschouwd, om op de ingeslagen weg door te
gaan.'

Goedewaagens val
`De Duitse druk,' schrij ft Goedewaagen, `vergalde mij en mijn medewerkers in de voorlichtingssector vrijwel elke arbeidsvreugde.
Waarom ging ik niet weg? 1. was ik pro-Duits en nationaal-socialist;
2. heeft een philosoof altijd meer tijd nodig een gedachte te laten
doordringen dan een ander.' Maar ook de NSB ziet zijn `verrichtingen met argwaan, onwil, jaloezie en tegenwerking. (...) Daar ik de
domheid had begaan mij bij de NSB officieel aan te sluiten kon ik
niet anders verwachten dan een vloedgolf van bemoeizieke, betweterige en critiserende maar ter zake van cultuur volkomen ondeskundige wenken, waarschuwingen en bedreigingen over mijn beleid.' Het
`Hoofdkwartier op de Maliebaan' bemoeit zich vooral met Goedewaagens manier van propaganda maken die niet `dik' genoeg is, niet
genoeg `Goebbels-stijr . Mussert heeft een Politieke Raad opgericht
om leden die hoge staatsfuncties bekleden onder controle te houden.
Bij zijn pogingen tot `infiltratie van het Departement door de NSB'
heeft Mussert al weten te bereiken dat Voorhoeve de leiding krijgt
van de afdeling Propaganda. `Dat ging mij te ver.' Toch moet Goedewaagen zwichten. In het bijzijn van Mussert probeert hij Voorhoeve
de belofte te ontfutselen dat die zich naar zijn leiding zal richten.
Maar de bedoeling is duidelijk. Het Departement moet een NSB-instantie worden. `Dat kon ik onmogelijk tolereren.' Hij stelt Voorhoeve's afdeling onder censuur. Voorhoeve protesteert en roept het
Hoofdkwartier om hulp. Goedewaagen schorst Voorhoeve. Mussert
zint op wraak.
De strijd is verloren. Goedewaagen moet verschijnen voor de Hoge
Raad voor de Discipline. Hij doet een poging het met Mussert bij te
leggen, maar het onderhoud loopt op niets uit. `Wat zouden de Duitsers doen?' Mussert heeft hem als lid geschorst. Maar voorshands
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wenst de Rijkscommissaris hem te handhaven. Mussert blijft aandringen op zijn ontslag. Seyss laat hem tenslotte vallen. Op eigen verzoek krijgt hij ontslag op 28 januari 1943. Zijn opvolger mr. H. Reydon zal niet lang van zijn nieuwe functie genieten. Hij overlijdt aan
de verwondingen die hij oploopt bij een aanslag van het verzet.
De NSB verspreidt het gerucht dat Goedewaagens kinderen nietarisch zijn. Zijn politieke loopbaan is ten einde. Hij wordt benoemd
tot hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht, dezelfde post die hij in 1932
vergeefs begeerde. Wie het bericht in de krant leest lacht. Iedereen begrijpt dat hij is weggepromoveerd.
De faculteit ontvangt hem ' koel-correct. De moeilijkheden met de
studenten naar aanleiding van de loyaliteitsverklaring hadden ook de
Utrechtse universiteit nagenoeg leeggepompt.' Hij geeft college, `zij
het aan een minimum aan studenten.' Na al dat `gekuip in een Elysium beland,' doceert hij Heraclitus en de Eleaten, ethica van Kant en
wijsgerige anthropologie. 'De collega's negeerden mij, maar ik had
Been behoefte aan collega's.'
Dolle Dinsdag drij ft ook hem en zijn vrouw naar Duitsland. Zij vestigen zich in Westfalen, waar hij een Forschungsauftrag aan de Berlijnse universiteit krijgt. Op 29 mei 1946 haalt de Engelse politie hem van
huis. Na vier dagen cel wordt hij naar Nederland gebracht. De kampcommandant helpt hem aan boeken uit de Koninklijke Bibliotheek.
Hij schrij ft in tweeeneenhalf jaar een zeer omvangrijk werk over
Goethe en diens Faust. Dan begint hij aan zijn memoires.

Schwarze Liste
Op 28 augustus informeert de Reichsfiihrer SS van het SS-Hauptamt
te Berlin-Wilmersdorf bij de afdeling Boekwezen van het Departement welke schrijvers en dichters in ons land verboden zijn." Per omgaande krijgt hij een Schwarze Liste toegestuurd. De samenstelling
van de lijst, voegt het hoofd van de afdeling Boekwezen, de heer J.
van Ham er beleefd aan toe, geschiedt op last van de Reichskommissar. Zijn departement heeft echter een adviserende stem. De brief
luidt verder: ' Als verboden lectuur gelden in de eerste plaats de joodse schrijvers te weten: Herman Heyermans, Israel Querido, M.H. van
Campen, A.D. Kleerekooper, Samuel Goudsmit, Alex Booleman,
Henri Hartog, Bernard Canter, Carry van Bruggen (Justine
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Abbing)." Jacob Israel de Haan, Hymans-Herzfeld, Bonn, Pinkhof,
J.K. Rensburg Spitz, De Jong, Asscher-Pinkhof, Francois Pauwels,
Compers, Figatner, Davids, Benno Stokvis, Victor van Vriesland, A.
van Collem, Loeb, van Raalte, d'Oliviera, Herman de Man, Veterman, Springer, M. Mok, M. Dekker, Marianne Phillips, Siegfried
van Praag, A. Cohen, C. de Dood, Ro van Oven.
Van de volgende schrijvers mag niets meer worden uitgegeven en zij
gelden evenzeer als verboden lectuur: Du Perron en Menno ter Braak
die in het jaar 1940 zelfmoord pleegden en Greshoff, die naar elders
uitweek, als ook Johan Fabricius en A. den Doolaard.
`Tenslotte is er nog een categorie schrijvers, die zich tot op heden nog
niet bij de N.K.K. aanmeldden. Over deze personen wordt op het
ogenblik niets geschreven maar hun boeken over het algemeen niet als
verboden lectuur beschouwd. Van sommigen zijn alle boeken verboden, van anderen echter slechts een of meer. Tot hen behoren: Bertus
Aafjes, Achterberg, Bloem, Bordewijk, Anton Coolen, Dirk Coster,
Anthonie Donker, Anton van Duinkerken, Clara Eggink, Engelman,
Henriette van Eyck, Franquinet, J.H. de Groot, Jan de Hartog, Ed.
Hoornik, Kelk, Marie Koenen, Marja, Morrien, Top Naeff, M. Nijhoff, Leo Ott, Jan Prins, M. Revis, Dr. Ritter, v. Roland, Holst, van
Suchtelen, Ubink, Vasalis, Vestdijk, Th. de Vries, Johan van der
Woude.'
In het archief van Oorlogsdocumentatie zijn meerdere brieven te vinden aan boekhandelaren, bibliotheekhouders of particulieren die met
een kameraadschappelijk ' Houzee! ' met het oogmerk neringhouders
in de boekenbranche te betrappen uitsluitsel hebben gevraagd omtrent verboden schrijvers. De Schwarze Liste daarin is vrijwel identiek.
Op de dertigste van de Bloeimaand '43 richt de journalist Piet Dekker
in zijn mooiste gepentekende blokletters een schrijven aan het departement dat aldus begint: `Kameraad, Ik vestig Uw aandacht op het
Volgende: In de leesbibliotheken is blijkbaar nog steeds in circulatie
het zedelooze immoreele en onvolksche romannetje "want morgen
sterven wij." Door Kees Andriesse. Ik kreeg het althans via een leesbibliotheek in handen. (...) en stond ervan te kijken. Ik weet niet in
hoeverre het Departement bevoegd is inzake het `verbieden' van dergelijke deprimeerende waanzin, maar de wijze waarop de Fiihrer
bespottelijk wordt gemaakt en Duitschland als oorlogshitser wordt
geteekend' etc. Klikbrieven als deze zijn bij Oorlogsdocumentatie bij
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vele tientallen in de archieven te vinden.
In juni 1941 kwam dr. J. van Ham, een 49-jarige leraar uit Leiden in
dienst van het Departement als hoofd van de afdeling Boekwezen.
Zijn afdeling had tot taak de produktie van boeken, brochures, kalenders, brochures, ansichtkaarten en andere vormen van drukwerken te controleren. Daarbij gold als richtlijn: 'De papierschaarschte
dwingt alleen toestemming te geven voor die boeken, waarvan de verschijning zeer gewenscht geacht moet worden.' Stond de schrijver
van een te beoordelen manuscript op bovengenoemde Schwarze
Liste, dan werd het vanzelfsprekend zonder problemen als niet `gewenscht' naar de prullebak verwezen, maar er waren doorlopend
twijfelgevallen die de ambtenaren van Boekwezen voor lediggang behoeden. Op 3 januari 1942 krijgt F.G. Kroonder te Amsterdam het
schriftelijk verzoek naar aanleiding van zijn aanvrage om papier Van
Ham een exemplaar toe te sturen van Polletje Piekhaar en Lord
Zeepsop van W. van Iependaal. Hij krijgt toestemming. Een uitgave
van Dik Trom wordt geweigerd in 1943. De Nederlandsche Vereeniging van Angora Konijnenfokkers te Vreeland krijgt evenmin
toestemming tot het drukken van een brochure. Het manuscript van
J.W. de Boer De Kroon der vrijen wordt aan Strengholt geretourneerd. Zijn verzoek tot de Kultuurkamer te worden toegelaten is afgewezen. De vrouw van de schrijver is een jodin. Het boek kan niet
worden uitgegeven. Het Spectrum krijgt op 9 januari 1943 toestemming voor Wouter Paap, Mens en melodie, voor J.R.W. Sinninghe,
Sagen van Nederland, voor L. Weismantel, Die Letzten von Sankt
Klaren in de vertaling van Gabriel Smit voor de Prisma-reeks, voorts
voor dr. L. Senden, Vliegen en muggen en dr. L. Senden, Vlooien en
luizen. J.H. Gottmer te Haarlem vraagt en krijgt toestemming voor
de Juweelen-serie voor een Lange lijst vertalingen uit het Duits. Op 23
oktober 1943 vraagt Joh. W. Eekhof Boekwezen bedroefd wanneer
Nenasu zijn boek nu eindelijk mag uitgeven. Hij heeft het geld hard
nodig. Gewillig heeft hij na een bespreking met het departement de titel gewijzigd van De strijd om het gifgas in De strijd om de x-formule
en in het boek van `gifgas', `springstor gemaakt.
Nog een voorbeeld uit een willekeurige greep: Op 29 november 1943
schrij ft drukkerij C. Chevalier N.V. het Departement: `Mijne Heeren, Ten behoeve van onze client (...) verzoeken wij U ons dispensatie
te verstrekken voor het drukken van 480.000 prentbriefkaarten
"Tom-Poes" en wel op de volgende gronden: (...) 2. De heer Ger65

ders, directeur-generaal van het Dep. van Volksvoorlichting en
Kunsten heeft in Het Nationale Dagblad de Tom Poes teekeningen
zeer gunstig beoordeeld en er zijn groote waardeering over uitgesproken. 3. Het Papier is bij ons voorradig, zoodat geen aankoopvergunning behoeft to worden verstrekt.' etc.
Achtte Boekwezen een uitgave `gewenscht', dan ging het advies met
de handtekening van Van Ham van de Haagse Prinsessegracht naar
de Kneuterdijk, naar de Abteilung Schrifttum van de Hauptabteilung
Volksaufklarung und Propaganda van het Reichskommissariat; naar
de heer Lohse. Zond deze de aanvrage met zijn goedkeuring terug
dan stuurde Van Ham het manuscript met een formulier met gegevens over werk, auteur en uitgever naar het Rijksbureau voor Grafische Industrie, Nieuwe Zijds Voorburgwal 326 in Amsterdam. Lohse
beperkte zich niet tot het zetten van handtekeningen. Niet alleen
mondeling uitte hij zich, zoals gezegd, nimmer anders dan blaffend,
ook schriftelijk kon hij zich slechts snauwend uitdrukken. Hij
schreef korte briefjes met onder de adelaar met het hakenkruis de
kop: DER REICHSKOMMISSAR, fur die besetszten niederlandischen Gebiete, DER GENERALKOMMISSAR zur besonderen Verwendung, Haubtabteilung Volksaufklarung und Propaganda, Ref.
Schrifttum en dan het nummer en de adressering. De inhoud was
meestal korter dan de kop. Een bevel van 26 januari 1943: 'betr. das
Schrifttum von Nico Rost. Ueber den Vorgenannten ist soweit bekannt geworden, dasz er zich in Belgien aufhalt und nach hier vorliegende Mitteilungen sollen mehrere Schriften in niederldndischer
Sprache erschienen sein, die als deutschfeindlich anzusprechen sind.
Es wird hiermit gebeten, die Angelegenheit von dort aus zu uberprufen und hierher naheres dariiber mitzuteilen. Im Auftrag: Lohse.'
Van Hams indiensttreding in juni '41 viel samen met de oprichting
van het Lectoraat, waarvan eerst mej. dr. M. Stomps en na 5 januari
1943 dr. Diephuis het hoofd was, met als medewerkers A.F. Mirande
en J.L. Hamel en de bestuurder van het Letterengilde H. Klomp. In
het begin telde het Lectoraat 29 lezers voor verschillende categorieen,
zoals populaire theologie, filosofie, lichamelijke opvoeding, boerenromans en rassenleer. Prof.dr. Jan de Vries had heemkunde en oudgermaanse cultuur en dr. P.J. Meertens volkskunde op zich genomen. In de loop van 1942 kwamen er bekende namen bij: Martien Beversluis, Henri Bruning, Anton Deering, dr. K.H. de Raaf, Jan Eekhout, Wouter Lutkie (0, dr. Johan Theunisz, Victor Varangot, Chr.
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de Graaf, Roel Houwink, Gerard Wijdeveld en Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe.
Van Ham vroeg de journalist H.M. Klomp, die als dichteres Mien
Proost bekend was in de letterkunde, het Letterengilde te organiseren. Dat deze zijn best deed zijn taak naar behoren te vervullen mag
blijken uit de brief die hij op 19 februari 1942 richtte aan de vicevoorzitter van de Kultuurkamer, prof.dr. Jan de Vries:
Woor de Vakgroep Schrijvers heb ik een onderhoud gehad met Mr.
Roel Houwink te Zeist, die echter de leiding niet wilde aanvaarden.
Persoonlijk betreur ik dat niet, omdat ik meen, dat wij in den schrijver Bruning een aangewezen persoon bezitten om die post te bezetten. Hij is vrijwel de eenige nationaal-socialistische schrijver, die over
gezag en invloed heeft in het anti-kamp.
Van terzijde vernam ik, dat Prof. Gerritson niet onwelwillend zou
staan tegenover een verzoek om een functie in het Letterengilde te bekleeden. Ik heb mij bier nog niet van vergewist, omdat ik gaarne uw
meening zou verneemen omtrent de wenschelijkheid van een bezoek.
(...)
Voor de vakgroep uitgevers heb ik den jongen Oosthoek gevonden;
voor de Vakgroep Leesbibliotheekhouders den heer Zwartz, doch
voor de Vakgroep Boekhandel ben ik nog niet geslaagd; ik wacht op
het oogenblik een beslissing of van den Heer van Weeren, directeur
van de firma Loosjes te Haarlem. Er is bij hem wel groote kans van
slagen.
Aan het Hoofd zou dan de heer Noothoven van Goor komen, die teyens voorzitter van de Vereeniging zal blijven. Intusschen heb ik
steeds het gevoel, dat verschillende van deze menschen den "uitstelstrateeg" spelen.
H.M. Klomp.'4°
Mr. Roel Houwink, die blijkens Klomps brief de leiding niet wilde
aanvaarden, was dichter en letterkundig medewerker van de Nederlandsche Omroep, een apparaat dat de Duitsers ten dienste stond.
's Zondagmiddags kon men zijn radio-rubriek Boekenschouw beluisteren. Daarin besprak hij bij NSB-uitgeverijen verschenen werken. Twee uur later, om vijf uur, begon dan het Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter met onder andere Jacques van Tots populaire variant op De kleine man, het succesnummer van wijlen zijn opdrachtgever Louis Davids. Het refrein van Van Tots versie luidde:
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Dat was de Jodeman, de dikke Jodeman...
de uitgekookte, gaargestookte vette Jodeman.
In zijn ijver de Duitsers terwille te zijn, zet Klomp in zijn brief ten onrechte een umlaut op de naam van Henri Bruning, volgens Klomp de
enige nationaal-socialistische schrijver die invloed heeft in het 'antikamp' . De dichter Henri Bruning had zich met zijn broer Gerard bewogen in de rooms-katholieke fascistische kring rond De Gemeenschap. Gerard Bruning overleed in 1926. Henri was in 1933 medeoprichter van het cultureel tijdschrift De Christophore geweest. Ofschoon hij in zijn Verdinaso-tijd blijkens zijn uitlatingen onze maatschappij beschouwde als 'politick verloederd, staatkundig ontzenuwd, kultureel, zedelijk, financieel door Juda doorwroet,"' had hij
in 1941 toch krachtig gescholden op nazi-scribenten die joodse of anti-Duitse letterkunde `ontaard' noemden. Als er iets `ontaard' was,
vond Bruning, dan waren het deze lieden, die rubriekschrijvers, die
`niets, letterlijk niets bijzonders betekenen en ook niets bijzonders
gepresteerd hebben.' Een gezond standpunt waarop hij verder niet
meer terugkwam. Hij werd eindredacteur van het Kultuurkamer-tijdschrift De Schouw. In 1943 verscheen bij de NSB-uitgeverij Roskam
zijn bundel Nieuwe Verten. Uit het gedicht Wending daarin:
nog eens een bolwerk voor de eeuwen bouwen,
bloed, bodem vrij en zuiver houden
trotsch, Dietsch, Germaansch!
De door Klomp genoemde 'Prof. Gerritson' was de historicus Frederik Carel Gerretson, die onder de naam Geerten Gossaert in 1911 zijn
eerste dichtbundel Experimenten had uitgegeven. Ook hij werkte
voor het Letterengilde en voor de Nederlandsche Omroep. Op het
Departement lag een zogenaamde `voorkeurslijst van leden der NSB'
die voor de radio in aanmerking kwamen.
Daarop stonden Henri Bruning, Jan Eekhout en Marcel van der Velde. Begin 1942 schreef de NO een wedstrijd `dichtende jeugd' uit. In
de jury zaten Van Ham, Roel Houwink en de voormalige socialistische dichter Martien Beversluis, die voor de oorlog om zijn al te linkse sympathieen door de Vara werd ontslagen en die had meegewerkt
aan de emigranten-uitgeverij Boekenvrienden solidariteit. Een selectie van de 1600 inzendingen was op zaterdagochtenden te beluisteren
in het programma Het jonge hart.'
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Het letterkundig leven lamgelegd
Boven het vooroorlogse letterkundige Nederland torenden ouderen:
Henriette Roland Holst, P.C. Boutens en Arthur van Schendel. Alle
werken van de 75 jaar oude Henriette Roland Hoist werden in beslag
genomen. De Mansardepers heeft in 1944 clandestien een bundel van
haar uitgegeven, De loop is bijna volbracht, met een tekening van
Charley Toorop. Officieel bestond zij niet meer. P.C. Boutens zag
zijn einde naderen en vreesde dat hij zijn laatste dagen zou moeten
slijten in armoede en vergetelheid. Hij sloot zich aan bij het Letterengilde, waar hij met blijdschap werd ontvangen. Hij kreeg een adviseurspost bij het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
Misschien was Boutens' houding begrijpelijk, maar het bleef merkwaardig, temeer daar de begenadigde meester bij het conflict Nederland-Belgie in 1930 om de Westerschelde in een hoogdravend gedicht
Nederland had gemaand pal te staan voor het vaderland. Ook bij de
vijftigste verjaardag van Wilhelmina in 1930 had hij in een vers de lof
gezonden voor 'de landsvorstin die in haar persoon de eenheid van
het land belichaamt.' P.C. Boutens stierf in 1943 en kreeg een pornpeuze nazi-begrafenis. Lodewijk van Deyssel sloot zich eveneens aan
bij de Kultuurkamer; hij zong voortaan de lof van het nationaal-socialisme als een waardige voortzetting van De Tachtigers.
Arthur van Schendel werd op 5 maart 1944 70 jaar. Eens had dr. Goedewaagen over ons land gesproken als 'het land van Arthur van
Schendel'; toen bleek dat deze schrijver de eer niet honoreerde met
een aanmelding voor het Letterengilde, had hij plotseling `een Joodse
mentaliteit. ' Het was voortaan verboden zijn naam te noemen. Ook
hij is in 1944 illegaal uitgegeven, De Bezige Bij drukte zijn opstellenbundel Sparsa.
Marsman was dood. Ter Braak en Du Perron waren dood. Greshoff
was naar Zuid-Afrika. Dat betekende het einde van het in 1940 levendigste tijdschrift, Groot Nederland, dat onder leiding van Greshoff,
Vestdijk en Jan van Nijlen, met Ter Braak en Du Perron als medewerkers, een voortzetting was geweest van Forum. Criterium en Den
Gulden Winckelhebben in 1942, door toedoen van Han G. Hoekstra
zichzelf opgeheven. 43 De Gids was voor de oorlog al in foute handen
gevallen. Na de dood van Willem Kloos op 31 maart 1938 was het
tijdschrift in handen gekomen van de miljonair Alfred Haighton, die
mede-oprichter van De Bezem en van het Verbond van Actualisten
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was geweest. Haighton had een diepe bewondering voor de dichter
Kloos, die hij enige tijd geldelijk steunde. Na diens dood trok Haighton voor het maandblad De Gids de Zwart-Fronter Perey aan, met
Martien Beversluis, Louis Knuvelder en zichzelf in de redactie. Zevenentwintig medewerkers verklaarden dat zij niet met een ZwartFronter wilden werken en stapten eruit. Het maandblad dat voortaan
De Nieuwe Gids heette, bleef bestaan, ook in de bezetting, met Jeanne Kloos, Beversluis en Van Deyssel in de redactie. In april 1943 overleed Haighton aan een hartaanval, zesenveertig jaar oud. De geldschieter was dood; het blad bood zich te koop aan, maar er waren
geen belangstellenden en het werd opgeheven.

Weet wat gij doet. Gij pleegt verraad!
Voor 1 april 1942 moesten alle kunstenaars zich, onder bedreiging
van gerechtelijke vervolging, hebben aangemeld bij de Gilden. Ze
moesten zelf in actie komen. Je moest als kunstenaar of letterkundige
een formulier aanvragen en het ingevuld terugsturen; vanzelfsprekend werd daarop behalve naar personalia en tak van kunst ook gevraagd of je smetteloos arisch was. Ruimschoots vOOr die uiteindelijke aanmeldingsdatum kon het geen kunstenaar, zeker in de randstad,
zijn ontgaan, hoe collega's erover dachten. Er circuleerden protestbrieven, handtekeningenlijsten en oproepen als deze:
Aan de Nederlandsche kunstenaars!!!
Uw oogenblik in den strijd tegen de vijand is gekomen!
Treedt niet toe tot de gilden!
(...)
Daarvoor heeft Hitler de kunstenaars noodig!
Hij heeft intellectuelen en kunstenaars noodig om de bodem geschikt
te maken voor het gewas, waarin in de eerste plaats de kunst zal verstikken. (...)
Schrijvers, schilders, beeldhouwers, musici, kunstnijveren en bouwkunstenaren en gij allen die meneer Goedewaagen in opdracht van
Seyss Inquart bijeen wil drijven in zijn gilden:
Weet wat gij doet!
Gij pleegt verraad en gij verbeurt het recht de kunst te dienen en den
naam kunstenaar te dragen indien gij de Kultuurkamer kiest boven
Uw eer als artiest. (...)
70

Nederlandsche kunstenaars:
Trotseert bedreiging, omkooperij, en materieele moeilijkheden, versjachert, in het vooruitzicht van de duitsche nederlaag, niet uw ideaal
voor een fictie, armoede weet gij zoonoodig te dragen! Onderschat
niet de ontzaglijke beteekenis van een krachtig `neen' der gezamenlijke nederlandsche kunstenaars.
Weigert toe te treden tot de Gilden!
En maakt de afkondiging tot een leeg gebaar van de nazihansworsten, die vergeefs probeerden, het nederlandsche yolk en zijn
kunstenaars te corrompeeren.44
Duidelijke taal. En vrijwel niet te negeren. Ik heb aan willekeurige
tijdgenoten, niet-kunstenaars zoals mijn vader, gevraagd hoe in het
land over kunstenaars en schrijvers die zich aansloten werd gedacht.
Over hen werd met verachting gesproken.
De op 28 mei 1940 opgerichte Nederlandse Organisatie van Kunstenaars, die op 16 mei 1941 werd verboden had nog kans gezien onder
de kunstenaars een enqu'ête te houden over een eventuele Kultuurkamer. Van de ondervraagden bleek 70 percent tegen, 13 percent voor
en de rest had geen mening.45
De eerste anderhalf jaar leek het of de Duitsers onze cultuur niet noemenswaardig zouden lastig vallen. Maar najaar 1941 kregen de
kunstenaarsverenigingen opdracht alle joden van de ledenlijsten te
schrappen. Op 22 november 1941 zette Seyss-Inquart zijn handtekefling onder de uitgewerkte reglementen van de Nederlandsche Kultuurkamer. Een groep beeldhouwers, onder leiding van Gerrit van
der Veen richtte het eerste steunfonds op ten bate van de weigeraars.
De groep stelde in concept een protest-manifest op, een open brief
aan de Reichskommissar, en besloot andere takken van kunst erbij te
betrekken. Ten huize van de architect Wieger Bruin kwam het uitgebreide protestcomite voor het eerst bij elkaar. Gerrit van der Veen zat
er als vertegenwoordiger van de beeldhouwers, Jaap Sjollema zat er
voor de schilders, de componist-dirigent Jan van Gilse voor de musici, Hans van Meerten voor de toneelspelers en J.W.F. Werumeus Buning voor de schrijvers en de dichters. De laatste bleef niet lang. Toen
Hans van Meerten het plan voor het steunfonds ter tafel bracht zag de
dichter ervan af. Hij zag, naar hij zei, ' niets in Indiaantje spelen.'46
Prof.dr. N.A. Donkersloot, de dichter Anthonie Donker, nam zijn
plaats in.
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De open brief aan Seyss-Inquart was voorzichtig geformuleerd. Het
was, stond er, `niet in overeenstemming met de roeping van ondergetekenden als kunstenaars', de kunst ondergeschikt te maken aan
`vooropgestelde politieke beginselen, waarbij het kunstleven geregeld
wordt door met autoritaire macht bekleedde leiders en waarvan al of
niet toelating niet uitsluitend afhangt van het kunstenaarsschap.' Dat
laatste was een voorzichtige toespeling op de joden. Nu werd onder
kunstenaars overal druk vergaderd. De open brief circuleerde door
het hele land met handtekeningenlijsten. Wekenlang waren kunstenaars met lij sten onderweg. Ze kwamen terug met honderden handtekeningen. Het adres werd in het Duits vertaald. De schrijfster Emmy
van Lockhorst tikte alles over in het net. Op 19 februari 1942, de
eerste aanmeldingsdatum voor de kunstenaars, arriveerde bij de
Reichskommissar het adres met negentienhonderdtwee handtekeningen. Per post. Het oorspronkelijke plan, dat een delegatie de petitie
zou aanbieden, was als te riskant verworpen. Hoe de bezetters over
de actie dachten was bekend. Dr. Joachim Bergfeld, hoofd van de
Abteilung Kultur van het General-Kommissariat, had toen hij van de
voorbereidingen hoorde, een delegatie toneelspelers bij zich geroepen. Hij gaf hen met donderend geweld op hun lazer. Zijn optreden
had degenen die met de actie bezig waren gesterkt in hun overtuiging
dat ze haast moesten maken.
Nadat het manifest met de pakken handtekeningen was verstuurd doken Van Gilse en Van der Veen direct onder. De musicoloog K.P.
Bernet Kempers, Donkersloot en anderen werden opgepakt. Onder
hen was J.F. van Royen, die met de actie niets te maken had. Hij had
zelfs geweigerd om zijn handtekening te zetten. Omdat hij in 1940 het
NOK had opgericht, riep zijn naam in de gedachtengang van de SD
blijkbaar associaties op met het kunstenaarsverzet. Kort voor zijn
64ste verjaardag overleed Van Royen in het concentratiekamp
Amersfoort, op 10 juni 1942. Zijn begrafenis werd een demonstratie
tegen de onderdrukking. Aan het slot van de plechtigheid zongen de
aanwezigen staande het Wilhelmus. Bernet Kempers en Donkersloot
kwamen vrij.
In mei 1942 verscheen het eerste nummer van De Vrije Kunstenaar
met Jan van Gilse, zijn zoon Maarten en Gerrit van der Veen in de redactie. In het eerste nummer stond de brief `Aan de schrijvers'. In
mei '40, staat daarin, hebben de schrijvers direct begrepen dat het
`met ons vak onder de nazi-terreur net zoo mislopen moest als het in
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Duitsland zelf geleidelijk aan misgelopen is.' Toch hebben de schrijvers nog twee voile jaren hun vak kunnen uitoefenen. Nu is dat voorbij. Wie 'de biljetten invult' voor de Kultuurkamer `veroordeelt zichzelf, niet alleen in de toekomst maar ook reeds in het heden.' Er zal
op hen gelet worden. Een schrijver moet wachten tot het afgelopen is.
'Papier is er toch niet (...) en een gerust geweten is, als men wachten
moet, een heeleboel waard.'
Na de uiterste inschrijvingsdatum is dit een ondubbelzinnig, zij het
wat laat, dreigement met het uur der wrake. De brief had echter al in
de lente van 1941 in grote oplage gecirculeerd als Brandarisbrief. De
schrijver was Willem Arondeus, beeldend kunstenaar, vriend van
Gerrit van der Veen en vanaf zomer 1942 een der vaste verspreiders
van de persoonsbewijzen die Van der Veen namaakte. Met zeven anderen pleegden Arondeus en Van der Veen op 27 maart 1943 een
spectaculaire aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister bij Artis. Het doel was het stelen van blanco persoonsbewijzen maar vooral
het in brand steken van de kaartenbakken, om het moeilijker te maken joden op te sporen. Naar achteraf bleek waren de joden al elders
geregistreerd, maar de aanslag was een belangrijke aansporing voor
andere verzetsgroepen. Een van de deelnemers had het niet kunnen
laten van tevoren over de aanslag tegen een buitenstaander op te
scheppen. De SD arresteerde 21 personen, onder wie joden en communisten, die op 18 juni terecht stonden voor een SS-rechtbank in het
Koloniaal Instituut; twaalf hunner, onder wie Arondeus kregen het
doodvonnis. Tot het laatst gedroeg hij zich dapper en vrolijk. 'Ik wist
niet,' schreef hij in een afscheidsbrief aan een vriend, `dat de dood zo
Licht en schoon kon zijn. En zo wijs.' Arondeus kwam er openlijk
voor uit dat hij homoseksueel was, hij was daarin zijn tijd ver vooruit.
Na zijn dood hebben Braat en later Helman de Brandarisbrievenreeks in De Vrije Kunstenaar voorgezet. Geen van de drie oprichters
van deze verzetskrant heeft de oorlog overleefd. Gerrit van der Veen
en Maarten van Gilse zijn gefusilleerd. Ook Van Gilse's andere zoon
is doodgeschoten. De vader, de componist van onder andere de opera
Tijl, overleed vOOr de bevrijding, aan kanker.
Sommige kunstenaars waren zo bekend dat ze niet konden volstaan
met eenvoudig geen formulier aan te vragen. Een voorbeeld van bewonderenswaardige standvastigheid was de zangeres Jo Vincent. Ze
stond onder zware druk. Bewonderaars kwamen haar waarschuwen,
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de Gestapo zou hebben gedreigd haar stembanden door te snijden.
Ze trok er zich niets van aan. Op 30 maart 1942 gaf ze een liederenavond 'en toen zij met haar stralende sopraan een welgekozen toegift
zong: Schuberts "Aan de muziek" met het, toen zeker aangrijpende
slot: "lieflijke kunst, ik dank u", was de ontroering in de zaal onbeschrij flij k . "7
Wat de schrijvers betreft: Bergfeld dreigde J. C. Bloem, F. Bordewijk, Anton Coolen, C. J. Kelk, A. Roland Holst en Szekely Lulofs met harde maatregelen. Hun aanmelding werd een prestigezaak
voor de Duitsers. Coolen, Szekely Lulofs en Kelk meldden zich aan,
met de toevoeging dat ze niet meer zouden publiceren zolang er een
Kultuurkamer zou bestaan. Bordewijk, Bloem en Roland Hoist lieten
het bij de laatste mededeling; de aanmelding lieten ze achterwege. Ze
kregen een tweede dreigbrief van Bergfeld; hij zou de SD op de dichters afsturen indien ze zich niet als lid zouden opgeven. Bloem verzette zich niet langer. In 1942 kreeg hij een baantje bij het kantongerecht
in Zutphen; hij dichtte en publiceerde niet meer.
Ook Roland Holst meldde zich aan, met bijtend sarcasme:
`Tot het laatst toe ben ik op het standpunt gebleven onder geen beding mij uit vrij en wil voor de Nederlandschen Kultuurkamer te melden. Thans blijkt mij uit een missive van Dr. Bergfeld dat ik niet met
een Nederlandsche Cultuurmaatregel te doen heb, doch met een
Duitsche politiemaatregel.
Waar ik mij naar de politiemaatregelen van de bezettende macht
schik, ga ik er dus toe over, mij voor een Kultuurkamer te melden, die
haar vorming door dergelijke maatregelen laat waarborgen. Naar
men mij verzekerde is het aan de leiding dezer Kultuurkamer te beslissen of ik al dan niet als lid zal worden goedgekeurd. Het moet mij van
het hart U te verzekeren dat uw afkeuring door mij op hoogen prijs
gesteld zal worden.
Bergen N.H. 18 VII '42
A. Roland Holst'
Daarop volgde een samenvatting in het Duits met als slotzin:
' Als Westeuropaer Milt es einem Hollander nicht leicht sich von diesen seiner Art fremden Auffassungen einen Begriff zu bilden.'
Deze klassiek geworden brief bracht de Duitsers een harde klap toe.
Maar nog erger was het voor de Nederlandse functionnarissen van
het Letterengilde, die wisten dat Roland Holst een groot dichter was.
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Goedewaagen en Klomp, blijkt uit hun herinneringen, hebben er bijna om gehuild. De brief circuleerde gestencild in het land en bracht
veel vreugde teweeg. Zodra hij zijn brief op de post had gedaan dook
de dichter onder. Toen de SD hem kwam ophalen was hij niet thuis.
Ze hebben hem niet kunnen vinden.
Simon Vestdijk gaf zich ook op, onder druk. In zijn in 1968 uitgegeven brieven aan Theun de Vries staat te lezen hoe hij erover dacht.48
Hij voelde er niets voor.
Op 22 maart schrijft hij: `Zo juist krijg ik bericht van Van Rantwijk
(sic-LL). Het viel nogal mee; voorloopig doen ze niet anders dan polsen en verkennen. Het gilde zou onder leiding van v. d. Made, Eekhout en Bruning komen te staan. De eerste tijd wordt nog geen censuur toegepast.'
Op 8 december ziet het er minder ongevaarlijk uit. Vestdijk heeft een
rondschrijven ontvangen van Donkersloot, gericht aan de `kopstukken' der Nederlandse letterkunde. 'Het bericht van Donkersloot'
vindt Vestdijk, 'is wat vervelend geformuleerd. Wat zijn "kopstukken"? Maar zakelijk is het juist. Men moet er nog steeds niets van
hebben en naar mijn mening terecht. Wanneer wij om diplomatieke
redenen toegeven maakt dit een allerberoerdsten indruk op het "publiek" en helemaal afgezien nog van ideele overwegingen, kan het
niet aangenaam zijn wanneer ons dat later, door de "historie" nagehouden wordt! Men "verwacht" van ons, dat wij ons afzijdig houden. Wij zouden troUwens onherroepelijk voor het wagentje van de
propaganda gespannen worden. Andere "broodschrijvers"—je
vriend Van der Woude b.v. denken er net zo over. Wij zouden trouwens gesteund worden.'
In mei 1942 wordt Vestdijk thuis opgehaald en tot februari 1943 als
gijzelaar gevangen gezet in Sint Michielsgestel. Op 28 februari
schrijft hij Theun de Vries:
`Aangezien je het uit andere bronnen wel zult hooren, vind ik het
beter je nu reeds mee te delen, dat ik mij voor het letterengilde opgegeven heb. Ik ben niet geheel vrij alle bijomstandigheden te vermelden, maar je zult mij wel willen gelooven, wanneer ik zeg dat, ik menschelijk gesproken, geen andere keus had.'
In een noot geeft De Vries hem gelijk. Vestdijk heeft zijn vrienden
op de hoogte gesteld en niet meer legaal gepubliceerd tot 1945. Theun
de Vries vertelde me in 1981 dat het hem destijds wel bevreemdde dat
Vestdijk niet alleen zonder protest toeliet dat in Duitsland zijn werk
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werd vertaald, (zoals in 1944 Irische Niichte) maar dat hij ook de inkomsten daarvan incasseerde.

Collaboratie en zwakheid
Wie na de oorlog beweerde dat de Kultuurkamer een fiasco was, gaf
de Nederlandse kunstenaars teveel eer. Dit apparaat telde op een gegeven ogenblik tweeenveertigduizend leden. Tot hen behoorden
kroegbazen met tingel-tangel-vergunning, orgeldraaiers en mondharmonicaspelers, maar ook beroepstoneelspelers en musici. Een musicus hoefde zich niet persoonlijk op te geven. De Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaarsverenigingen en Orkestverenigingen werd
collectief ingelijfd. Wie niet wilde moest ontslag nemen. Weinig musici hebben dat gedaan. Anderen namen gretig de plaats van de ontslagen joden in de orkesten in. De journalistenverenigingen werden
eveneens en bloc ingelij fd; ook daar moest wie niet wilde ontslag nemen; ook daar verkoos de meerderheid een gegarandeerd gezinsinkomen boven het principe; Evert Werkman, die bij het Algemeen Handelsblad ontslag nam toes de joodse collega's en de hoofdredacteur
ontslagen werden en een andere, vriendelij ke collega zich plotseling
als NSB-er ontpopte en tot hoofdredacteur werd benoemd, was een
uitzondering.
Geheel en al vergeten is het interview dat Ed. Hoornik maakte met
Henri Bruning voor het Algemeen Handelsblad van 31 juli 1941:
Duitschlands Geestesleven
`De bekende essayist en dichter Henri Bruning, thans waarnemend
leider van het boekwezen aan het Departement van Volksvoorlichting
en Kunsten te Den Haag, is een zwijgzaam, in zich zelf gekeerd en
vroom man, die zich in een gesprek moeizaam uit,' zo begint het. De
interviewer vraagt:
`Wat verstaat U onder volksche literatuur?'
Antwoord: 'Een begrip, dat wel door het Duitsche "vOlkisch", gedekt wordt, doch dat, aangeduid door het Nederlandsche "volksch"
tot velerlei misverstand aanleiding geeft.' (...) `Niettemin is het
woord "volksch" het eenig juiste, doch het is noodig zijn nieuwe inhoud ook tot een levend, helder begrip te maken.'
Bruning zegt: 'Ik geloof dat men hier te lande te weinig aandacht
besteedt aan de moderne Duitsche literatuur en in het algemeen aan
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het geestesleven van het nieuwe Duitschland.'
En het zeer uitgebreide vraaggesprek eindigt met Brunings woorden:
'Maar God behoede Europa en behoede ook ons vaderland voor een
nederlaag van het huidige Duitschland (...) omdat de strijd van het
huidige Duitschland een goede strijd is: de definitieve en volledige
vrij-making van den Germaanschen mensch, van het Germaansche
wezen: de vrijmaking in een even sterke (trouwe) als eenvoudige gebondenheid aan de waarachtige waarden (en plichten) van dit leven.'
Van de toneelspelers bleven er ongeveer honderd, een derde van het
totaal, standvastig. Niet dat de bekende kunstenaars, die voor de vijand werkten, niet gehaat waren in het land. In 1943 kwam prof.dr.
Willem Mengelberg uit Duitsland naar Nederland. Bij die gelegenheid circuleerde in grote oplage een open brief aan de Maestro.
`Welkom Meester in het land uwer geboorte, dat eens trotsch was op
Uw naam en thans hunkert naar het oogenblik, waarop het uiting kan
geven aan zijn gevoelens van verachting voor uw gedrag. (...) Zult gij,
nu onze beste mannen in gijzeling gehouden worden, in concentratiekampen en gevangenissen zitten, nu zeer velen onzer moedigste burgers door Nazi-terreur mishandeld en gedood worden, nu onze joodsche landgenooten, aan wie gij in niet geringe mate Uw opkomst en
roem te danken hebt, met geweld uit het land gesleept worden om een
ellendig lot te ondergaan, zult gij met hetzelfde elan Uw werk doen
als in de dagen van weleer?' (...)
`Hoe jammer,' besluit de brief van `enige concertgebouwvrienden,'
dat `gij niet vOOr uw zestigste het tijdelijke met het eeuwige verwisseld
hebt.'"
Maar juist het Letterengilde, dat voor het Duitse en collaborerende
Nederlandse propaganda-apparaat zo belangrijk was, werd wël een
mislukking. Weliswaar gaven 340 schrijvers zich als lid op, maar van
de meesten hunner had niemand voordien ooit gehoord en nimmer
nadien is iets van hen vernomen. Ze heetten N. Went te Bussum,
G.P. Smis te Amsterdam, of Jhr. J.J. Boreel de Mauregnault te
's Gravenhage, om een paar namen van de NSB-lijst over te nemen.
Velen smeekten als lid te worden aangenomen. Komische brieven
kwamen binnen:
' Hopende uwe geeerde attentie eenige oogenblikken te mogen erlangen voor het hieraanvolgende schrijven. Met uw goedvinding wensch
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ik een levensbeschrijving (biogramma) in 't leven te roepen, dat
"naar mijn bescheiden mening" opvoedkundig zal werken op onze
landgenoten, v.n.l. voor de handarbeidende klasse. Ik ben dan ook
de oprechte meening toegedaan dat mijn geestelijk licht een ieder zal
bestralen' etc.5°
Bij ons hebben minder van de belangrijke schrijvers en dichters met
de vijand geheuld dan in Vlaanderen en Frankrijk, en zij die dat wel
deden, minder geestdriftig. Misschien was dat te danken aan de handtekeningenlijsten. Maar bij ons was ook de situatie anders. Nederland kreeg na de invasie een civiele Verwaltung; Belgie en Frankrijk
een militaire regering. In Vlaanderen bleef de Vereeniging van Letterkundigen bestaan, de maatregelen waren daar veel soepeler. Veel
Vlaamse schrijvers, vooral van folkloristische literatuur, zoals Ernest
Claes en Felix Timmermans, geloofden aan een Duitse overwinning
en boden de vijand hun diensten aan. In 1980 verschenen de memoires van Gerhard Heller, een voormalig nazi-officier die in 1940 als
censor werd aangesteld in Parijs." Heller was bijzonder geletterd;
vooral met de Franse literatuur had hij altijd gedweept. Hoewel het
zijn taak was zijn geliefde schrijvers en dichters voor de nazi's te lijmen, schrok hij zelf van de gretigheid waarmee ze hem tegemoet traden.
Hij probeerde, zij het voorzichtig, hen zelfs of te remmen in hun jodenhaat. Natuurlijk waren er in Frankrijk ook schrijvers, zoals Sartre en Aragon, die niets met nazi's—ook niet met een poetische als
Heller—te maken wilden hebben. De Franse uitgevers tekenden in
september 1940 met hun bezetter een 'convention de censure'. Er was
een clandestiene uitgeverij, de Editions de Minuit, die zesendertig titels heeft uitgegeven. Heller, die eigenlijk wel lets aardigs had, ging
daar waarschuwen toen er gevaar dreigde; door zijn toedoen heeft de
verzetsschrijver Albert Camus in de oorlog l'Etranger kunnen uitgeven.
Dat de Duitsers hun functionnarissen recruteerden uit de gehate en
bespotte NSB heeft ook bijgedragen tot het falen van het Letterengilde, zoals ook in Goedewaagens memoires staat te lezen. Bekende namen stonden nauwelijks op de NSB-lijst. Uitzonderingen waren Henri Bruning en Jan Eekhout. Henk van Randwijk en Klaas Heeroma
hadden de protestants-christelijke dichters bewerkt en voor elkaar ge78

kregen dat die vrijwel eensgezind buiten het gilde bleven. Jan H. Eekhout was een dichter uit die kringen die daarvoor niet ontvankelijk
bleek. In 1941 nam hij verguld uit de handen van Goedewaagen de
Meester-prijs in ontvangst voor zijn roman Pastoor Poncke, een,
naar verluidt, schaamteloos plagiaat van een Oosterse vertelling. In
de verzamelbundel Hart van Holland stonden gedichten met Eekhouts naam eronder, die deze had overgeschreven van P.H. Scheurleer." Een zielig geval, want Eekhout was niet onbegaafd. De oprichter van het na-oorlogse Letterkundig Museum in Den Haag, Gerrit
Kamphuis, evenals Eekhout afkomstig uit de voor-oorlogse protestants-christelijke dichterskring, was met hem bevriend geweest. Samen hadden ze Rilke vertaald. Daarom dacht hij, toen hij in 1942
overwoog in Klaas Heeroma's clandestiene reeks In signo piscium een
bundel uit te geven, aan zijn oude vriend en geestverwant. `Toen
hoorde ik,' vertelde hij me in 1981, `dat Eekhout NSB-er was geworden. "Wat zeg je me nou!" zei ik. Ik wilde het niet geloven.' Kamphuis reisde naar Groningen waar Eekhout woonde. Hij debatteerde
een avond met hem. Het bleek helaas waar. `Wil jij dan geen dichter
voor je yolk zijn?' vroeg Eekhout. Pas in 1974 kwam Kamphuis te
weten dat Eekhout hem na die avond had verraden." In het vijfde
deel van L. de Jongs Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog, dat in dat jaar verscheen, las hij dat Eekhout bij J.
van Ham, hoofd afdeling Boekwezen, rapport van het gesprek had
uitgebracht. 'Ik heb meer dan twee uur lang met hem "gestreden".
Maar hij draagt het pantser van het Calvinisme. (...) De heren rekenen nog steeds op een overwinning van Engeland en op het herstel
van de oude toestanden. Ik betoogde en betoogde... Het was praten
tegen een muur.'
De schrijver Van Oudshoorn was vrijwillig lid van de Kultuurkamer
en rapporteur-bewerker voor het Departement van Volksvoorlichting
en Kunsten. Bovendien vertaalde hij voor de NSB-uitgeverij De
Schouw de boeken Der Sieger en Nacht der Verschwbrung en schreef
hij voor de foute De Nieuwe Gids van Haighton. Het beoordelen van
de waardeloze manuscripten die bij Boekwezen binnenkwamen, deed
hij, zij het met diepe weerzin, gewetensvol. Voor dat vertaalwerk
kreeg hij, naar hij in zijn dagboek noteerde op 20 september 1944,
een som gelds gelijk aan '4 of 5 brooden.' Zo er een werk in de Nederlandse literatuur in nazi-opvattingen een ziekelijke geest ademt is dat
wel de roman Achter groene horren van J. van Oudshoorn (1943).
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Wam de Moor zoekt in zijn biografie van Jan Koos Feijlbrief (Van
Oudshoorn) voor diens collaboratie een verklaring: deze schrijver
had de beste jaren van zijn leven in Berlijn doorgebracht. Hij was getrouwd met een Berlijnse. Zijn komst naar Nederland (1933) viel samen 'met zijn maatschappelijke ineenstorting: ontslag als directeur
van de kanselarij, halvering van zijn inkomen, verlies van zijn kennissenkring en een radicale verandering van zijn levenswijze.' In 1940
was hij 64. Hij voelde zich oud en eenzaam: `een verbitterd man, een
hypochonder en een halve misantroop, die weinig verschil zag tussen
bezetters en bezetten. Hij voelde er niets voor om Den Haag te verlaten. Als hij voor de ereraad staat, noemt hij geld en de mogelijkheid
om in Den Haag te blijven als argumenten voor zijn verdachte werkzaamheden.' Die ereraad oordeelde opvallend mild, rekening houdend met `verzachtende omstandigheden.' Van Oudshoorn werd uitgesloten van iedere publikatie hetzij van oorspronkelijk, hetzij van
vertaald werk, hetzij van oud, hetzij van nieuw werk. Dat vonnis
werd geveld op 26 februari 1946 en gold tot 5 november 1946. Op verzoek van Feijlbrief werd het vonnis bovendien niet openbaar gemaakt."
De dichter Gabriel Smit was hoofdcorrespondent van de Nederlandsche Kultuurkamer en correspondent voor het Letterengilde voor de
provincie Utrecht. Op 5 mei 1941 feliciteerde hij Arnold Meijer, de
leider van Zwart Front, met diens zesendertigste verjaardag met een
gedicht:
God geve ook verder aan Uw streven
het helder oog, de vaste hand
en spare zo Uw kostbaar leven
tot redding van ons Vaderland!"
Sjoerd Leiker liet mij een verslag lezen uit zijn archief waarin Smit
zich bij zijn superieuren beklaagt over de recalcitrante houding der
schrijvers: 'Men is geneigd,' schrij ft hij, 'de verhoudingen te simplificeeren. NSB is NSB.' Blijkens het kasboek van het Departement
krijgt hij op 22 december 1941 voor zijn hulp bij de voorbereidingen
voor het gilde 25 gulden uitgekeerd. Gabriel Smit kon vanzelfsprekend zijn bundels legaal laten drukken. Maar hij heeft niettemin zes
bundels clandestien uitgegeven: in de reeks van Chr. Leeflang, in de
Marnix-pers, de Schildpadreeks en bij Bruna. Ook dichtte hij voor
Het Spuigat, het clandestiene letterkundige tijdschrift van Gerard
den Brabander. De clandestiene uitgevers zullen bij het accepteren
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van zijn werk wel niet beseft hebben dat ze te doen hadden met een
vrij actieve collaborateur. Indien er in dit verhaal iemand in aanmerking komt voor de benaming `dubbele pannebakker', zoals H.M.
Klomp het uitdrukt, dan wel Gabriel Smit.
Dat iemand buiten de Kultuurkamer bleef, zei niet alles over diens
standvastig karakter. Dat bewijst de houding van prof.dr. Garmt
Stuiveling. Lid van enig gilde was hij niet, hulpvaardig ten opzichte
van de nieuwe gezagsdragers wel. Zomer 1942 verscheen de zeventiende druk van de Historische schets van de Nederlandse letterkunde
van prof.dr. C.G.N. de Vooys. Stuiveling had de nieuwe druk bewerkt: hij had er, vergeleken met de vorige druk, voor de nazi's belangwekkende informatie aan toegevoegd. Meldde de zestiende druk,
uit 1939, bijvoorbeeld: `Merkwaardig is de ontwikkeling van Maurits
Dekker'; de zeventiende legde uit: Merkwaardig is de ontwikkeling
van de joodse auteur Maurits Dekker.' `De dichter M. Mok,' werd
`de joodse schrijver M. Mok.' Ook Marianne Philips, Siegfried van
Praag en Herman Heyermans, wie dit overigens niet meer kon raken,
kregen de toelichting erbij dat ze niet-arisch waren. Voorzichtigheidshalve schrapte de bewerker achter zijn eigen naam zijn sociaaldemocratische verleden. Bij de oud-communist Jef Last en de communist
Theun de Vries liet hij het schrappen van die toevoegingen achterwege. Auteurs en bewerkers van wetenschappelijke werken waren niet
verplicht zich bij de Kultuurkamer aan te melden. Later, na 1943, is
Stuiveling mee gaan werken met het verzet. En ook hij heeft natuurlijk clandestien uitgegeven. In het laatste oorlogsjaar dichtte hij: Bij
Nederlands bevrijding voor de reeks 's Graveland van G.W. Breughel en Wordend Kristal voor Kroonders Bayardpers. Zomer 1960 verscheen een herdenkingsbundel Toen... 1940-1945. Stuiveling had
daaraan een ode aan Wilhelmina bijgedragen. Dat ging iets te ver.
Vrij Nederland opende de aanval. Mathieu Smedts, prof.dr. G. Barents en Gerrit Borgers schreven stukken waarin ze duidelijk lieten
weten dat ze de Historische schets niet waren vergeten en dat ze nog
steeds kwaad waren. Het verweer was zwak.
De schrijver-dichter C. Buddingh' is bij het Letterengilde ingeschreven. Dat is, heeft hij mij verteld, op een stomme manier gegaan. Hij
heeft van het privilege nooit gebruik gemaakt en nadien tot 1945
slechts clandestien gepubliceerd. In het begin van de oorlog, nadat hij
uit dienst was gekomen, werkte hij op een bibliotheek in Dordrecht.
Hij kende twee dichters: Wim Hussem en Nes Tergast. Nu en dan
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fietste hij naar Den Haag om hen op te zoeken. Ook hij kreeg, zegt
hij, handtekeningenlijsten toegestuurd, voor het kunstenaarsprotest
tegen de Kultuurkamer. Van wie hij ze kreeg weet hij niet meer. Hij
ging er mee langs de deuren en stuurde ze op naar Amsterdam; aan
wie herinnert hij zich evenmin. Toen hij hoorde dat het lidmaatschap
verplicht werd gesteld wist hij niet wat hij moest doen. Hij ging te rade bij zijn oudere Haagse relaties, de enige die hij had in de letterkunde, Hussem en Tergast. Zij waren, zegt Buddingh', 'van mening dat
er niet aan te ontkomen was.' In 1981 liet hij mij een brief lezen die
hij van Hussem ontving.
`Den Haag, maart 1942. Beste Kees, In antwoord op je schrijven zou
ik je willen raden je bij de Kultuurkamer als lid op te geven. Wij doen
het ook. Nu het lidmaatschap een politiemaatregel is geworden met
strafmaatregelen valt er niet aan te ontkomen. Hartelijke groeten, je
Wim.'
De twee raadgevers gaven zich niet op als lid. Tergast werd zelfs in
1945 lid van de ereraad die degenen die zich wel opgaven, vonniste.
`Misschien' zegt Buddingh', 'zijn ze op de valreep nog iemand in cafe
De Posthoorn tegengekomen, die ze op andere gedachten heeft gebracht. Ik voelde me wel verneukt, ja. 't Is stom. Ms Wim dat niet geschreven had, had ik het nooit gedaan. Want ik moest er helemaal
niets van hebben.'
Buddingh' kreeg zomer '42 tbc en bracht bijna de hele oorlog door in
een sanatorium. Daar maakte hij zijn eerste Gorgelrijmen. Hij gaf ze
aan een bevriende boekhandelaar in Dordrecht, die Koos Versteegh
heette en die ze doorgaf aan Gabriel Smit, die ze doorgaf aan Jaap
Romijn. Die heeft ze in 1944 clandestien laten drukken.
De proeven lagers bij de drukker, de Utrechtse Typografen Associatie, evenals die van De stilte der zee, toen de Gestapo daar in 1944 een
inval deed. De drukkers werden diezelfde dag doodgeschoten, de
proeven meegenomen. Waarschijnlijk, zegt Buddingh', heeft de
Gestapo ze doorgestuurd aan de redactie van De Gil, periodiek relorgaan voor geduldig Nederland, een provocatief `satyrisch' blad met
een dermate anti-Duitse strekking dat wie niet beter wist erin trapte.
De bedoeling was anti-Duitse elementen er op humoristische wijze in
te luizen. De redactie was in handen van Willem W. Waterman, pseudoniem van W. van den Hout, onder de naam Willy van der Heide na
de oorlog schrijver van een succesvolle serie jongensboeken, die tot
laat in de jaren zeventig met een vervaarlijke baardgroei en gebalde
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vuisten tierend en schelden in de nabijheid van de Amsterdamse binnenstadskroegen werd aangetroffen: In het nummer van 15 september 1944 van De Gil maakte hij een wel zeer navrante grap. Hij bek roonde Buddingh's bundel, waarvan hij het manuscript als gezegd
te danken had aan een inval die drie drukkers het leven had gekost,
met de Professor Gil-prijs. In het gedicht 'De blauwbilgorgel' maakte
De Gil een zetfout. In de strofe
dan lig ik languit in de zon
en knoester met mijn knezidon
stond in plaats van `knezidon', `kneridon', een onnauwkeurigheid
die de dichter nog in vele na-oorlogse drukken heeft achtervolgd. `Ik
word nog steeds,' zegt Buddingh', `af en toe vanuit een café opgebeld. Dan hebben ze er weer ruzie om.'
Een tragische geschiedenis is die van J.W.F. Werumeus Buning. Zijn
handtekening onder het inschrijfformulier voor het letterengilde
heeft zijn reputatie en daardoor zijn leven voorgoed bedorven. Zijn
intieme vrienden, zoals Nijhoff, hebben nooit meer iets van hem willen weten. Middelmatige talenten hebben hem nadien met vreugde
verketterd.
J.W.F. Werumeus Buning krijgt in 1932 een zeereis cadeau. Vrienden hebben een collecte gehouden. De reis inspireert hem tot Maria
Lecina, een ballade. Die maakt hem op slag beroemd. Hij is dan 41.
Lyrisch is Buning ook aan het fornuis. 'Het runderlapje is namelijk,
gelijk men weet, een onderdeel van het rund, het kan dus niemand
verborgen blijven, dat er onderscheid is tussen een lapje van de zwartbonte, die slechts een enkele zomer spiegelde tussen de bloemen en
bladeren der witte waterlelien en (... enzovoort...)."
Hij is geen man van onwrikbare principes. Ter illustratie daarvan
dient zijn recensie van 11 november 1935 in De Telegraaf, waar hij redacteur is, van De Beul. De opvoering van dat toneelstuk heeft politieke betekenis. De strekking is een aanklacht tegen fascisme en dictatuur. Het is een toneelbewerking van een Zweedse novelle. Albert van
Dalsum speelt de hoofdrol. Op 1 december komt een legertje NSB-ers
naar de schouwburg om de voorstelling met geloei en gefluit te saboteren. Ze lokken gevechten uit in de zaal tussen politie en publiek. Behalve het fascistische volksdeel voelt ook het christelijke publiek zich
door het toneelstuk gekwetst, er komen godslasterlijke termen in
voor. J.B. Schuil noemt het stuk in het Haarlems Dagblad `een
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schreeuw van een mensch, die met schrik en ontzetting het wereldgebeuren om hen heen—en wel het meest in het Duitschland der laatste
j aren—heeft aanschouwd.' De Telegraaf-recensent Buning heeft echter slechts oog voor opvoering en literaire kwaliteiten. Die zijn hem
niet bevallen. `Wie zich zoveel moeite geeft,' vindt hij, `om valsche
bombast en ziekelijke schreeuwerij den schijn van iets grootsch en
moderns te geven, is des te erger op den verkeerden weg.'
Simon Vestdijk is de uitvinder van het woord latsoensrakker'. Hij
bezigt dat voor het eerst aan het adres van Werumeus Buning nadat
deze in 1939 Du Perrons Schandaal in Holland in De Telegraaf een
' onsmakelijk boek' noemt. Buning reageert op Vestdijks aanval in
Groot-Nederland met een op Shakespeares The Comedy of Errors
geinspireerd vers. Vestdijk slaat terug met een gedicht waarvan het
eerste couplet luidt:
WM., botte keukenpiet, gij durft mij smaden,
En, misbruik makend van een eed'le taak
Roodziend van drift en varkenscarbonade,
Uit Shakespeare's slijk te puren voor uw wraak?
Een uitvoerige polemiek op rijm volgde."
Zomer '39 bezoekt Buning het door de nazi's bezette Praag `om meer
te leeren van het prachtige Boheemse glas dat daar in het museum
staat.' Hij schrij ft geen letter over glas. Geschrokken bericht hij
slechts over de joden die voor zijn ogen uit café Esplanade worden
gesmeten, over 'het besef wat het betekent te leven onder een yolk dat
niet langer vrij is.' Maart 1940 verschijnt bij Querido zijn eind augustus 1939 in De Telegraaf afgedrukte reportage: Vae Victis, wee
den overwonnenen.
In de Cahiers voor de Letterkunde citeert dr. P. Hijmans in 1965 Ed.
Hoornik:
'Isla de Meidagen van '40 was er ook voor ons geen brug meer. De
eerste slagen voor de literatuur waren hard en onherstelbaar; zij zou
het voortaan moeten doen zonder Ter Braak, Du Perron en Marsman. Zolang het kon, redigeerde, schreef en publiceerde ik onder de
bezetting door, tot het oogenblik aanbrak, waarop het doen van verdere concessies het verlies van zelfrespect zou hebben betekend. De
tijdschrift-redacteuren kwamen bij Werumeus Buning samen, en na
een heftige en bewogen discussie tussen Gerretson en Van Randwijk
werd het parool uitgegeven de eis van de bezetter niet in te willigen,
dat wil zeggen de K.K. of te wijzen. Kort daarop dook ik onder.'
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Zoals gezegd liet Buning zich na de eerste beraadslagingen, niets ziende in `indiaantje spelen', vervangen door Donkersloot. Theun de
Vries vertelde me in 1981: ' Toen die geruchten over de Kultuurkamer
steeds sterker werden was de eerste opwelling er maar met zijn alien in
te gaan en de leiding over te nemen. Ik heb het daar nog met Nijhoff
over gehad. Ik legde het plan in een brief voor aan Hendrik de Vries
maar die schreef terug: "Daar krijg je nooit de kans voor." Toen het
duidelijk werd dat onze joodse collega's er niet in mochten hebben we
gezegd: "Niemand erin!" Kijk, je had notoire fascisten zoals Eekhout en Beversluis. Maar van Buning was het gewoon slappedanigheid. Ik vond dat toen heel erg.'
Han Hoekstra vertelde me, ook in 1981, dat Buning bij een van die
besprekingen als argument had gebruikt: `Wie a gezegd heeft moet
ook b zeggen.' Niemand herinnerde zich dat hij ooit a had gezegd.
Volksvoorlichting en Kunsten wil Buning in 1941 de Goedewaagenprijs toekennen, groot tweeduizend gulden. De dichter bedankt voor
de eer en het geld. Maar het drama begint op 18 januari 1942. Buning
breekt het linkerbeen. Op de operatietafel tekent hij nog het adres
aan Seyss-Inquart. Het been wil niet helen. Buning wordt bang, als ze
hem komen halen kan hij niet weglopen. Hij kan niet onderduiken en
maakt zich bezorgd om zijn vriendin en huisgenote. Financieel zit hij
aan de grond; hij wijst een aanbod of van Nijhoff: 400 gulden per
maand. Het is niet genoeg om van te leven en hij wil niet afhankelijk
zijn. Na de bevrijding zal Nijhoff die afwijzing voor de ereraad gebruiken als bezwarend argument tegen zijn vroegere beste vriend. Buning ergert zich aan 'het gevaarlijke geklets van de verzetsgroepen.'
De militaire perspectieven ziet hij somber in. Hij raakt in een geestelijke crisis. Hij vraagt het formulier van het Letterengilde aan, vult
het in, tekent en doet het op de bus. Hij belooft Nijhoff en Roland
Hoist plechtig dat hij niet meer zal publiceren zolang Nederland bezet
zal zijn." Maar hij heeft zijn ziel al aan de duivel verkocht. Hij kan
zijn baan bij De Telegraafhouden. Of er niets aan de hand is schrijft
hij kritische recensies. Over Vestdijk bijvoorbeeld die in een kwetsbare positie is. Na de bevrijding is dat voor hem extra bezwarend geweest.
Herfst 1943 zoekt hij contact met het verzet. Hij biedt onderdak aan
iemand met een geheime zender en schrijft een voorwoord voor het
Geuzenliedboek. Van zijn vroegere vrienden ziet hij niemand meer.
De Vrije Kunstenaar van 15 januari 1945, dan onder redactie van Al85

bert Helman (Lou Lichtveld) plaatst een parodie op Bunings Ballade
van den boer.
Maar wie dit lied het eerste zong
deed ook net als die boer:
Hij maakte met de daad zijn woord
Slechts tot geouwehoer.
Hij heeft zich aan zijn eigen vers
Tenslotte niet gestoord,
Maar schreef door Jan de Vries beschermd,
Zijn bundeltjes maar voort.
Al wordt de kunst bier ook geknecht,
Het vrije woord gesmoord,
Hij doet net als zijn vriend de boer;
Het blijkt wel: soort zoekt soort.
Bij vonnis van 28 augustus 1945 veroordeelt de Ereraad voor de Letterkunde van het ministerie van 0, K & W hem tot twee jaar zwijgen
in geschrifte. Dertig letterkundigen, onder wie sommige met een verzetsverleden, ondertekenen een verzoek tot revisie van het vonnis.
Onder hen Bloem, Roland Holst, Van Schendel, Aafjes, en Hoornik.
Victor van Vriesland schrij ft zelf een brief, waarin hij zich krachtig
tegen de petitie verzet. Van Vriesland is onverzoenlijk. De termijn
wordt gehalveerd.
Op 9 april 1945 overlijdt Bunings vriendin. Zelf sterft hij op 16 november 1958, 65 jaar oud, vergeten, eenzaam en verbitterd.

Ai van Dirreke bekroond
Al waren we bezet, vOOr 1942 kon het nog respectabel zijn om een literaire prijs in ontvangst te nemen. De dichteres M. Vasalis kreeg op
11 juni 1941 de aanmoedigingsprijs Lucy B. en C. van der Hoogt,
groot duizend gulden. Ze bleef buiten het gilde en van haar verscheen
tot 1945 niets meer behalve haar gedicht `Tijd', dat Klaas Woudt in
Zaandijk in 1944 op zijn handpers drukte voor een clandestiene verzamelbundel. Ook Vestdijk kreeg in 1941 nog een prijs, de Wijnandt
Franckenprijs, vij fhonderd gulden groot, voor Albert Verwey en de
Idee. Op 26 maart 1941 achtte uitgeverij A.G. Strengholt het ogenblik gekomen om een prijsvraag uit te schrijven voor 'het beste blij86

moedige boek' maar de jury, Hans Martin, Johan Luger en Henriette
van Eyck, heeft blijkbaar niemand de prijs waardig geacht.
Wie zich evenwel met lauwertakken van het Departement of NSB-uitgeverijen laat huldigen is fout. Goedewaagen begint met het instellen
van een reeks stipendia, beurzen en prijzen om, naar hij zeif memoreert, 'de muur van onwilligheid' te slopen. Zichzelf eert hij met de
Goedewaagen-prijs, groot tweeduizend gulden, die hem, ware de politiek anders gelopen onsterfelijk had gemaakt. Werumeus Buning
heeft hem, zoals gezegd, in 1941 afgeslagen.
Van alle bevolkingsgroepen houden de Duitsers het meest van de
Friezen, die zij echte Edelgermanen vinden. Zij stellen voor Friese literatuur de Harmen Systra-prijs in, genoemd naar de schrijver-onderwijzer die van 1817 tot 1862 leefde en wiens werk Blut and Boden
ademt. Dragstra valt als eerste de eer te beurt, op 6 augustus 1941. Op
17 mei 1943 krijgt H.P. Sybesma de prijs en bij dezelfde gelegenheid
wordt de folklorist J.J. Uilenburg geeerd.
Sommigen bedelen om stipendia. Ernest Michel stuurt in november
1942 een klaagbrief. Hij is blut en werkt hard aan `een geheel nieuw
werk: De Godsidee der Groote Ariers.' De subsidie wordt hem op 21
november toegekend. Op 3 oktober 1942 vraagt Van Ham het Rijksbureau aan R. Brolsma, 'op leeftijd, een bijzonder verdienstelijk letterkundige,' een extra kolentoewijzing te verstrekken. Het verzoek
wordt ingewilligd.
Niet iedereen toont zich even dankbaar. Op 14 mei 1943 kent het Departement Evert Zandstra en Peter van Andel aanmoedigingsprijzen
toe. Van Andel is verheugd. Hij heeft zoveel moeite gedaan om als
letterkundige te worden erkend. Zijn werk evenwel is niet geniaal.
Dat is althans de opinie van zijn mede-prijswinnaar. Per brief van 18
mei bedankt hij, beledigd, voor de eer. Het geld, schrijft hij, heeft hij
niet nodig, aanmoediging evenmin. En 'op een lijn gesteld worden
met een, laat ik het voorzichtig zeggen, zwakke schrijversfiguur als de
heer Van Andel is, vind ik hoogst onaangenaam, om niet te zeggen,
kwetsend.' Op 29 mei schrijft Van Ham een conceptbrief. De bezwaren van Zandstra heeft hij overwogen. 'Het is echter onmogelijk een
staatsprijs te weigeren. Dat ontheft u van de verantwoordelijkheid
betreffende de aanvaarding, zo dat daarmee uw eigenlijke bezwaar
wegvalt. Het is niet verplicht op de dag van de uitreiking aanwezig te
zijn.' In het concept is het woord `onmogelijk' doorgestreept en in
' ontoelaatbaar' veranderd. Zandstra krijgt de oorkonde toegestuurd
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op 23 juni. Op 31 augustus bericht de gehuldigde dat hij de duizend
gulden niet zal aanvaarden. Van Ham vraagt De Ranitz om raad. Hij
heeft met Zandstra gesproken. 'Ik kreeg de indruk dat hij zeer overspannen was. Wat moeten we hiermee doen?' Er staat een krabbel
bij: Winterhulp. Zandstra krijgt op 3 september bericht dat de geretourneerde duizend gulden aan de Winterhulp zal worden gestort.
Rein Brouwer weigert op 18 februari 1942 de prijs van Erkenning en
Aanmoediging; niet uit principiele overwegingen, maar omdat 'een
auteur van naam van wie ik dacht dat hij mijn vriend was,' hem heeft
verteld dat negen mensen voor hem `de prijs hebben gekregen en alien
geweigerd.' Het Departement stelt hem per omgaande gerust, dat dit
verhaal ' geheel op fantasie berust.' Opgelucht accepteert Brouwer op
25 februari.
Een culturele bijeenkomst van de Europese jeugd te Weimar ter gelegenheid van de oprichting van de Grooten Europeeschen Jeugdbond
riep Jan Been uit tot winnaar van de 'internationale prijsvraag voor
de beste jeugdliteratuur' , voor Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter. Of de schrijver de prijs dankbaar in ontvangst heeft
genomen, valt niet meer te achterhalen. In elk geval heeft hij niet, althans niet hoorbaar, geprotesteerd. Cor Bruyn en Leonard Roggeveen hebben vastbesloten hen in augustus '44 toegekende literatuurprijzen van de hand gewezen.
A. Zuidervliet werd op 15 juni 1943 onsterfelijk toen de NSB-uitgeverij De Schouw zijn roman Ai van Dirreke bekroonde. Het zou vervelend worden al die bekroonde ambitieuze scribentjes op te sommen
die in vredestijd hun huisvlijt per omgaande van de uitgeverijen hadden terug ontvangen. Het vermelden waard is alleen nog de Prijs voor
de beste ontspanningslectuur, uitgereikt aan de dierenvriend A.A.
Roothaert, wiens roem berust op Dr. Vlimmen. Deze prijs kreeg hij
voor De vlam in de pan, een parodie op het Nederlandse leger in de
meidagen van 1940, een onvergeeflijke trap na. Het werk beleefde bij
Bruna herdruk op herdruk.
De meeste uitgeverijen hebben aan de aanmeldingsplicht voldaan.
Feijibrief schrijft in zijn dagboek op 10 oktober 1944: 'Ph.K. (Kruseman) nam zelfs een NSB-er als vertaler aan, die hem daarbij leelijk
bedroog. Alle uitgevers antichambreerden bij Lohse, maar verdienden dan ook het tienvoudige van het hongerloontje voor de vertalers.'" Alle uitgevers is overdreven, maar de standvastigen waren wet
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in de minderheid.
Vooroorlogse nationaal-socialistische uitgeverijen als De Amsterdamse Keurkamer van George Kettmann jr. en de Nenasu, de officiele NSB-uitgeverij, kregen na de inval concurrentie van: Westland, De
Veste, Hamer, Roskam, Storm, De Schouw, Oceanus, Zonneveld,
Opbouw, De Tampon en tientallen andere ondernemingen. Om een
idee te geven van hun produkten volgt hier een losse greep uit een reclamefolder van de Volksche Uitgeverij Westland, Herengracht 418,
Amsterdam. Zes werken in de categorie Rassenkunde, zoals: Beknopte Rassenkunde der Germaansche Volken, van Dr. Hans F.K.
Gunther in de vertaling van P.E. Keuchenius. De Haagsche Courant
heeft dit aangeprezen, speciaal voor hen, 'die leeken op het terrein
der rassenkunde zijn.' Verder in deze categorie een brochure over `erfelijkheid, rassengezondheid (eugenetiek) en alles wat hiermede samenhangt.'
De vertaler Keuchenius was zelf ook schrijver. In de categorie Joden
en Vrijmetselarij van hem: Uit den Talmoed, De balans over de joden
in Nederland en Machten achter Roosevelt.
Verder in deze categorie: De valsche God (waarom men onverbiddelijk anti-semiet moet zijn), Joodsche Wereldpolitiek, Het Joodsche
slachten (Vertaling J. Dros-de Jong) en Vrijmetselarij, een volksvijandige organisatie. Martien Beversluis vertaalde Het Jonge Rijk,
over 'de jeugd die met haar naam de naam van de Fiihrer, Adolf Hitler, heeft vereeuwigd,' dat in de categorie Opvoeding is ondergebracht. In de rubriek Voor groot en klein natuurlijk Moeder vertel
eens wat van Adolf Hitler in de vertaling van Steven Barends. Frits
Sampimon vertaalde voor Westland Het Rijk der Fiihrer. Verder
biedt deze uitgeverij zijn lezers De Jodenspiegel aan waarop De Bezige Bij heeft gereageerd met De Moffenspiegel.
Na de bevrijding was het afgelopen met de nazi-ondernemingen. De
gewone uitgeverijen bleven bestaan. Vooroorlogse uitgevers van emigrantenliteratuur, zoals Elsevier en Querido, hadden met de Kultuurkamer niets te maken gehad; ze hadden herdrukken uitgegeven en
vertaalopdrachten verstrekt aan schrijvers, voor na de oorlog. Andere, nog steeds te goeder naam en faam bekend staande ondernemingen, hadden, uit vrees dat ze hun zaak dicht moesten doen, de vijand
wel eens de vriendenhand gereikt.
Strengholt, die veel foute lectuur had uitgegeven, werd na de oorlog
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als zondebok gebruikt, door anderen die zelf niet smetteloos waren.
Callenbach bijvoorbeeld gaf in de oorlog Warden, een koning van de
NSB-er Jan H. Eekhout uit. Met de uitgave van een bloemlezing van
Jacqueline van der Waals met een inleiding van de NSB-er Roel Houwink besmeurde deze uitgeverij de nagedachtenis van deze in 1922
gestorven dichteres. Van Ditmar gaf uit van Arthur Heinz Lehman
Van twee mensen en een edel paard, een vertaling uit het Duits, net
als de bij van Goor en Zonen in augustus 1944 verschenen De holenkinderen in de paalwoning van Sonnleiter. De Belg Felix Timmermans liet zich met zijn De familie Hernat en Minnekepoes die hier in
de NSB-etalages lagen, gebruiken voor de Duitse propaganda. In
1942 accepteerde hij de Hamburgse Rembrandt-prijs. Anton Coolen,
die diezelfde prijs had geweigerd, schreef in Critisch Bulletin van juni
1948: `Juist omdat hij geen Nazist was, achtten de Duitsers zijn adhaesie van zoveel belang. Van Kettman, Beversluis en Eekhout maakten zij geen werk, die waren voor ons toch allemaal te verdacht...'
Timmermans vond bij P.N. van Kampen een willig uitgever voor zeven romans. Bigot en Van Rossum schrapte en wijzigde enkele passages over joden in de Kinderbijbel van L. Spelberg-Stokmans, omdat
Boekwezen dat als voorwaarde voor uitgave had gesteld. Bij Kosmos
verscheen in april 1943 van Felix August de tweede druk van Frisch
uw Duits op; bij Van Stockum en Zonen zomer 1942 de tweede druk
van De Nationaal-Socialistische Arbeidsdienst. In september 1941
verscheen bij L.J.C. Boucher, (die vier clandestiene boekjes heeft uitgegeven) van H. de Boer en Pieter Koomen Han van Meegeren. Deze
schilder die later beroemd zou worden als geniaal vervalser, stuurde
een exemplaar van zijn Teekeningen I naar A. Hitler met de opdracht: `Aan mijn geliefde Fithrer.'
Jo van Ammers-Kiiller, schrijfster van keukenmeidenromans en niettemin secretaresse van de PEN-club was sedert de beginjaren van de
nazi-tijd pro-Duits. In 1940 trad ze op met een reeks voordrachten
ten bate van het werk van de Duitse volksontwikkeling. De nazi's waren dol op deze struise, blonde schrijfster die in de jaren dertig in
Duitsland ook zeer populair was. J.M. Meulenhoff deed in februari
1942 haar Ma het licht zien.
Dat het met principes niet altijd even eenvoudig ligt, illustreert het
dagboek van de bejaarde Ina Boudier-Bakker. Zelf denkt zij er niet
over zich als lid voor het Gilde op te geven. Op dinsdag 25 november
1941 schrij ft ze: 'De Cultuurkamer eist dat iedereen daar lid van
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wordt, die nog iets wil publiceren in enige kunst. Het is een wonderlijk gevoel bijna veertig jaar geschreven te hebben en dan opeens niet
meer te mogen schrijven van een prul van een vent die van het werk
geen aasje verstand heeft. (...) Liever schrijf ik nooit meer een letter
dan dat ik me bij dat uitvaagsel zou aansluiten.'
Op 5 juni 1942 is de uitgever J.W. van Kampen (niet te verwarren met
P.N. van Kampen, uitgever van Felix Timmermans) bij haar op bezoek. 'Hij is ook een draad geworden van magerte maar moedig en
flink. Hij heeft om zijn zaak in het gilde moeten gaan. Dat is nu
plechtig geinstalleerd. Hij had papier kunnen krijgen voor 11.000
exemplaren Klop op de deur (...) Maar de vergunning is geweigerd.
(...) Het mooie van het geval is dat... Holle het papier gekregen heeft
voor de Duitse Klop op de deur!'"
Liever zou de schrijfster nimmer meer een letter uitgeven dan zich
aan te sluiten bij dat `uitvaagsel'. Maar ze vond het best dat haar uitgever dat wel deed en dat een foute uitgeverij zich beijverde voor de
verschijning van haar werk in het Duits.

`Geknot, gekooid'
`Op het oogenblik,' rapporteerde na de bevrijding van het Zuiden
van het land de met culturele zaken belaste functionaris van het Militair Commissariaat Breda begin februari 1945, `ligt het culturele leven in de meeste plaatsen zo goed als geheel stil. Na vier jaren bezetting, gedurende welken tijd velen niet aan het openbare cultuurleven
wenschten deel te nemen, na vier jaren van "Kultur" is er een groote
behoefte aan cultuur gegroeid.' 6 ' De regering in Londen had in januari 1944 een zuiveringsbesluit genomen, maar dat gold alleen voor
ambtenaren. Voor een kunstenaarszuivering was geen wettelijke
richtlijn. Een rigoureuze zuivering van allen die dat hadden verdiend
zou het land met zijn grote behoefte aan cultuur te zeer straffen. `Als
de bevrijding komt, laat ik een rij galgen maken van de Dam tot het
Centraal Station,' had de beeldhouwer en verzetsman Leo Braat gezegd. Braat werd benoemd tot hoofd van de sub-sectie Kunst van de
in het voorjaar van '45 ingestelde Sectie Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van het Militair Gezag. Het kunstleven, vond Braat,
moest maar stilliggen totdat de zuivering was geregeld. In een onderhoud had 'Hare Majesteit de Koningin hem, Lt. Braat,' laten weten,
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`dat Zij een krachtig en radicaal optreden van de Kunstzuivering verlangt, en dat Zij de slappelingen niet minder laakbaar acht dan hen,
die zich kennelijk misdragen hebben,' zo liet hij de adviescommissie
weten. 62 ' Menigeen binnen en buiten de commissie,' schrijft dr. N. in
't Veld in zijn boek over de ereraden, `heeft het wellicht als een
opluchting gevoeld, dat Braat al spoedig werd vervangen door
prof.dr. N.A. Donkersloot.' Deze, de dichter Anthonie Donker, had
een belangrijke rol gespeeld in het kunstenaarsverzet. Hij was, citeert
In 't Veld, `een alleraardigste man, ndief en wat ijdel (...) niet opgewassen tegen zijn taak. Men lachte een beetje om de "brave Nico" '
Deze man moest de zuivering organiseren. Besloten werd: geen tribunalen zouden de kunstenaars vonnissen, maar `ereraden'; er kwamen
er vijf: voor letterkunde, architectuur, beeldende kunst, toneel en muziek. Formeel vielen de ereraden onder het Militair Gezag; in de praktijk hadden ze meer te maken met de uit het kunstenaarsverzet voortgekomen Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars. Op 10 juli vaardigde Donkersloot gedetailleerde richtlijnen
uit. In het bijzonder gold de zuivering hen die voor Duitsers en foute
instellingen waren opgetreden, prijzen en opdrachten `uit handen van
de bezetter en diens knechten hadden aanvaard,' diegenen 'die na het
in werking treden der Kultuurkamer openbaar hebben geexposeerd,
gepubliceerd en opdrachten aanvaard en uitgevoerd.` De Ereraad
voor de letterkunde bestond uit mr. F. Bordewijk, die als jurist voorzitter werd, mr. M. Nijhoff, A.E.B.J. (Nes) Tergast, prof.dr. J.B.
Tielrooy, A. Defresne en dr. W. Hellinga. Medio '46 werd Annie Romein-Verschoor lid van de ereraad en volgde Sjoerd Leiker als secretaris Tergast op. Het begrip getterkundige' werd ruim genomen; de
ereraad overschreed herhaaldelijk zijn grenzen. Zo werden ook Goedewaagen en Huyts, die hoofdredacteur van de NRC was geweest, gevonnist. `Zij werden,' schrijft In 't Veld, `dus vaak dubbel of soms
driedubbel gezuiverd en/of berecht.' De zaak was des te verwarrender omdat de tribunalen of ereraden elkaar in scherpslijperij enorm
ontliepen. De ereraad voor de letterkunde kende twee straffen: `afkeuring van de houding' en uitsluiting. Dat laatste betekende verbod
van publikatie van oorspronkelijk werk of vertalingen, voorgedragen
of laten voordragen van werk, meedingen naar prijsvragen en elk ander openbaar optreden op het gebied der letteren. Vertalingen van
Duits werk in de oorlog vond de ereraad erger dan oorspronkelijk nationaal-socialistisch werk. Een groep vertalers, (onder wie Steven Ba92

rends die Mutter, erziihl von Adolf Hitler! Ein Buch zum Vorlesen,
Nacherziihlen und Selbstlesen fur kleinere und griissere Kinder voor
Westland had vertaald,) werd collectief van vertaalwerk levenslang
uitgesloten en van oorspronkelijk werk tien jaar. De `allerernstigste
gevallen', nogal willekeurig uitgekozen, zoals Goedewaagen, Henri
Bruning en Gerard Wijdeveld (maar niet Nico de Haas van Storm
SS), kregen tien jaar uitsluiting voor elk oorspronkelijk of vertaald
werk, welke termijn automatisch verlengd zou worden indien betrokkene zou worden veroordeeld tot een langere gevangenisstraf of uitsluiting van de burgerrechten.
De ereraad veroordeelde tot 5 mei 1946 ongeveer 385 personen tot
uitsluiting van publikatie, vermoedelijk 82 van hen kregen langere
uitsluitingsstraffen, 29 hunner tot de periode van november 1946 en
september 1950, 37 tussen die laatste datum en november 1955 en 16
collaborateurs werden uitgesloten tot 1 januari 1956. Zeven vertalers
werden tot levenslange uitsluiting veroordeeld.
Uitgevers vroegen dringend om lijsten. Ze wilden weten wat ze met de
manuscripten die ze in huis hadden moesten doen. Het werk der ereraden werd al gauw een schimmige zaak. Onder schuilnaam gingen
gestraften weer publiceren. Of ze gingen in beroep bij de Centrale
Ereraad, die veel minder last van wrokkigheid had. Gefrustreerd
gooide op 4 januari 1947 de Ereraad voor de Letterkunde het bijltje
erbij neer. 'De verraders,' zegt Sjoerd Leiker, 'gingen door met hun
verderfelijke propaganda, hun woordenzwendel.'
Foute dichters reageerden verongelijkt.
't Is schaadlik dom en zinloos om verbolgen
Wreed, kunst'naars van beteeknis to vervolgen.'
meende de `kunstenaar van beteeknis' August Heyting. En Jan Eekhout klaagde:
'k ben de eerste dichter niet, geknot, gekooid,
En door wellicht zijn dierste droom bedrogen,
De eerste niet met doffe wijde ogen
En 't kleed der barst-verlatenheid getooid.'
Geknot, gekooid werd Eekhout tot 1 april 1953; Ben van Eysselstein
tot 1 april 1946. Jan van Rheenen tot 1 april 1953, Johan Theunis
ook. Gerretson werd na verhoor van de lijst afgevoerd. Peter van Andel die zich per prijs had laten aanmoedigen, berispt. D. Kalma en J.
Huyts moesten zwijgen tot april 1953.
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Goedewaagen werd veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf; na
drie jaar was hij vrij. Van de commissie voor perszuivering kreeg hij
een publikatieverbod tot 1965. Hij ging in Duitsland wonen en onder
schuilnaam verscheen zijn boek Holland, dat hier lovend werd
besproken. Prof.dr. Garmt Stuiveling werd voorzitter van de Vereniging voor Letterkundigen.
Toen van Jan Hendriks, die de hele oorlog door clandestien gedrukt
had, Vijf jaar drukkunst in het verborgene verscheen bij Bruna, de
uitgeverij die Roothaerts foute boek De vlam in de pan had uitgegeven, verbaasde Geert Lubberhuizen zich in Critisch Bulletin van februari 1946 over `onuitwarbare na-oorlogse raadselen. Roothaert is
verboden to publiceren, zijn uitgever geeft "Vijf jaar drukkunst in
het verborgene" uit en Hendriks kan door papiergebrek niet drukk en. '
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5. Het Letterengilde van binnen

De leraarskamer
Hun praten grommelt de gang op
als een ver onweer.
Onopengesneden ligt op hun tafel
`Redelijkheid onzer Geloofsleer'.
Zij staan voor het raam, en
steken de duimen in hun fraai
vest.
Of er wel een van de veertien
mij onderscheidt van de rest?
Neen.
Zij bemomp'len de radio
—reinigen inmiddels hun
mond—,
vrouwen, periodieke verhoging,
de directeur, en hun vakverbond.
Mien Proost"

In 1929 debuteerde een onbekende dichteres. Zij noemde zich Mien
Proost en oogste warme bijval. Ter Braak, Marsman en Van Duinkerken prezen haar enthousiast, zij het polemisch. Tegenover het in
zwang zijnde pathos in de podzie stak haar taal verfrissend af:
Literatuurles
Verlaine heeft slechts geleefd
en was heel dikwijls dronken
Hij had een lelijk gezicht
Ons heeft hij gedichten geschonken. etc.
In 1935 deed de dame een tweede bundel het licht zien: Tot slot. Nog
steeds hulde zij zich in een raadselachtig waas. Wie was zij?
`Hoe kwam u,' vraag ik op een gure herfstmiddag in 1981 de bijna
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tachtigjarige heer Klomp, `aan de naam Mien Proost?'
' Vraag liever,' antwoordt hij, 'hoe kom ik erg.' Een dooddoener,
maar hij meent het. `De jonge dame,' vindt hij, 'heeft me lang genoeg
verveeld.' Na haar geillustreerde herverschijning in 1965 zag hij haar,
zegt hij `gaarne nu maar zacht en kalm bijgezet in het Groot Vergeetboek der Nederlandse Literatuur.' Gedane zaken nemen echter geen
keer.
Hoe ook, eind 1941 dook Mien Proost op uit haar anonimiteit. Zij
was de verder onbekende H.M. Klomp, die werd aangesteld als zakelijk leider van het Letterengilde der Nederlandsche Kultuurkamer.
Zijn voornaamste opdracht was het overreden van hen die op de een
of andere manier met de letteren te maken hadden, zich als lid aan te
melden. Ik heb mensen gesproken die destijds een oproep kregen om
bij hem te verschij nen en die zich van zijn persoonlijkheid niets kunnen herinneren, behalve dat hij niet onvriendelijk was, ook niet wanneer iemand beleefd doch beslist bedankte voor het lidmaatschap.
Hij heeft mensen gewaarschuwd. Jaap Romijn vond zijn houding
' raadselachtig'. Op een dag kwam Abs Bruna bij wie Romijn secretaris was zijn kamer binnen en zei dat Klomp hem had gewaarschuwd;
zijn secretaris hield zich met clandestien drukwerk bezig. Dat moest
hij laten, anders zouden er maatregelen genomen worden. Kort daarop kwam Aldert Witte, die als typografisch ontwerper bij Het Spectrum werkte en een paar clandestiene bundeltjes had uitgegeven, bij
Romein. In diens woorden ging dat zo: 'Hij vertelde me benauwd dat
hij Klomp op bezoek had gehad, die ook hem had gezegd dat hij
moest ophouden. Wat moest hij nu doen? Wat zouden de gevolgen
voor hem zijn? Hij voelde zich erg bedreigd. Maar luchthartig als ik
inmiddels geworden was zei ik: "Ach, welnee," en ik vertelde hem
welke draai ik genomen had. Gewoon: een andere uitgeversnaam."5
Bertus Aafjes voelde zich geroepen per brief Klomps raadsman bij
het tribunaal van de Bijzondere Rechtspleging van zijn dankbaarheid
jegens Klomp op de hoogte te stellen. Mevrouw Aafjes vertelde me
aan de telefoon waarom. (Zelf wilde Aafjes niet met mij praten.) Deze dichter heeft in de oorlog vrij veel clandestien laten drukken. Bovendien schreef hij onder de naam Jan Oranje vaderlandslievende
poezie welke blijkbaar radio-Londen had bereikt en vandaar tot de
Nederlandse luisteraars kwam. Mevrouw Aafjes vertelde dat Hans
Klomp op een ochtend aanbelde bij de familie op hun adres Plantage
Franschelaan 1, de huidige Henri Polaklaan. De functionaris van het
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Letterengilde adviseerde de dichter er zo snel mogelijk vandoor te
gaan. Diezelfde middag vertrok Aafjes naar Friesland; zijn vrouw en
kinderen volgden en ze bleven ondergedoken. `Toen we terugkwamen,' vertelde Mevrouw Aafjes, 'was het huis een ravage. De boel
was kort en klein geslagen. Dat bewijst wel dat Hans Klomp gelijk
had en dat de SD achter ons aan zat. Klomp heeft mijn man het Leven
gered.'
Romijn vermoedde dat de dichter Mien Proost zelf clandestiene
boekjes verzamelde. Daarin had hij ongelijk. De clandestiene uitgevers hebben de aandacht van het Gilde voor hun activiteiten sterk
overschat. Klomp herinnerde zich in 1981 de naam Balkema nog
maar kon verder behalve De Bezige Bij geen enkele clandestiene uitgeverij noemen. Dr. J. van Ham, hoofd van de afdeling Boekwezen
van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en in die
functie zijn baas, heeft hem wel eens een bundeltje clandestiene poezie laten zien, maar `ik geloof niet dat hij er ooit serieus iets tegen
heeft ondernomen.' Een ander misverstand, onder andere ook van
Romijn, is dat Klomp als controleur van de Kultuurkamer zou hebben willen falen. Het is—in tegendeel—voor Klomp een grote teleurstelling geweest dat het Letterengilde een fiasco is geworden.
Nog steeds, zegt Klomp, kan hij zich kwaad maken over de `dubbele
pannebakkers' van destijds, lui die niet vies waren van geld van het
Departement maar toch op de moffen scholden—niet al te hard natuurlijk. Van leden van de Kultuurkamer die zich aanmeldden bij
clandestiene uitgeverijtjes weet hij niets af: Ik heb het wel vermoed.'
Zoals na Dolle Dinsdag het Leger der September-ridders met het oog
op eigen toekomst het verzet kwam hinderen, zo stroomden na de
Nederlandse capitulatie de `Mei-kevers' naar de NSB. Velen weerden
zich eerst in de ene; daarna in de andere groep. `Sterk onwel,' voegt
Klomp hieraan toe, werd hij toen hij na de bevrijding, na zijn internering een Kultuurkamer-functionaris tegen het lij f liep, 'die me vertelde dat hij vrij man was gebleven omdat hij een briefje had kunnen tonen waarin werd verklaard dat hij had meegewerkt met goedvinden
van de bisschoppen.'
Dubbele pannebakker-achtigheid valt Klomp niet te verwijten. Hij
was fascist uit overtuiging. `Kritisch fascist,' wil hij erbij vermeld
zien. Lang voor de oorlog had de Nieuwe Orde hem gegrepen. Al
jong politiek geinteresseerd, voelde hij zich aangetrokken tot de Action Francaise. Niet minder trok zijn hart naar de Belgische Werklie97

denpartij van Hendrik de Man. In 1934 trad hij toe tot de gelederen
van het Verbond van Dietsche Nationaal-Socialisten (Verdinaso). De
Action Francaise, die vooral bekend werd door het gelijknamige dagblad dat van 1908 dateert, werd in 1899 opgericht naar aanleiding van
de Dreyfus-affaire. De leider Charles Maurras was monarchist met
een diepe afkeer van parlementarisme, democratie en joden. De
Vlaamse leider van het Verdinaso, Joris van Severen, had die organisatie in 1931 opgericht met als voornaamste doel de totstandkoming
van een Groot-Nederland waarin Nederland, Belgie en Luxemburg
een corporatieve staat zouden vormen. Van Severen maakte in februari 1934 een lezingentoernee door ons land; halverwege een tweede
toernee in hetzelfde jaar werd hij over de grens gezet. De redactie van
het rooms-katholieke tijdschrift De Christophore, Ernest Michel,
Ernst Voorhoeve en Henri Bruning, vertegenwoordigde vanaf dat
jaar het Verdinaso in Nederland. Na '36 was Voorhoeve de leider.
Het belangrijkste verschil in program tussen Verdinaso en Arnold
Meijers Zwart Front was dat de laatste beweging Groot-Nederland
wilde beperken tot Nederland en Vlaanderen. Ze waren beide antisemiet. In het Groot-Nederland van het Verdinaso zouden joden
`gastrecht' krijgen, een in die dagen veel gebruikte aanduiding voor
het uitsluiten van deze bevolkingsgroep van bijkans het gehele maatschappelijke verkeer. Dit gastvrije voorrecht zou volgens Van Severen slechts gelden voor 'de weinige fatsoenlijke joden', de anderen
moesten wegwezen. De dichter Henri Bruning bracht zijn overwegingen over dat gastrecht eerlij ker onder woorden in het blad De Dinasostudent van juli 1936. Hij zag, 'het jodendom onze samenleving van
alle zijden omsingelen, binnendringen, haar van boven af en van beneden uit usurperen, haar van boven en onder doorwroeten, ontwrichten, overweldigen.' 66
Met Van Severen liep het treurig af. Franse soldaten haalden hem in
de verwarring van 10 mei 1940 van huis, lieten hem een week in de cel,
dreven hem met een groep mede-gevangenen richting Rennes, maar
bleven halverwege steken in Abbeville. In een kelder onder een muziektent op de markt sloten ze de gevangenen op. Juist op die dag, 20
mei, werd het stadje gebombardeerd. Vermoedelijk in paniek en vermoedelijk daarbij ook nog dronken hebben de soldaten een grote
groep gevangen, onder wie Van Severen, doodgeschoten en de anderen laten lopen.
In Belgie, maar ook in Nederland viel na zijn dood het Verdinaso uit98

een. Een paar honderd leden, de helft ongeveer, gingen naar de Nederlandse Unie, het Zwart Front of waren door de schok plotseling
geen fascist meer. Sommigen hunner kwamen terecht in het verzet en
later in concentratiekampen. Een paar honderd oud-Verdinaso's, de
andere helft, liep, zij het met tegenzin, naar de NSB.
Klomp hoorde bij de tweede groep. Hij bleef voorstander van de corporatieve staats- en maatschappij-inrichting. 'Ik stelde,' legt hij uit,
`volksgemeenschap boven klassestrijd. Illusies.' Terwiji hij in de keuken thee voor mij inschenkt zegt mijn gastheer vriendelijk: 'Politick
heb ik nooit iets gezien in een nederlaag van Duitsland. Als Duitsland
de oorlog had gewonnen, dan had het socialisme er daarna heel anders uitgezien. Alles op de wereld verandert. Dat dit wel voor cornmunisme en democratic zou gelden en niet voor fascisme en nationaal-socialisme kan blijkbaar niet iedereen aanvaarden. Evenmin dat
er varianten op politieke stelsels bestaan. Volgens mij was het veel beter geweest als we nu een sterk Midden-Europa hadden gehad.'
`Indien Duitsland, zoals u gaarne had gezien, de oorlog had gewonnen,' zeg ik, 'clan had ik hier niet met u aan de thee gezeten.'
Nadat ik hem een eerste versie van het vraaggesprek had toegestuurd,
kreeg ik van hem een uitvoerige brief met een lange rij wijzigingen en
aanvullingen. Zijn antwoord op mijn hierboven afgedrukte opmerking over de joden-maatregelen, waarin hij onder andere gekweld
uitriep: `Ja, maar dat kon je toch niet verhinderen!' schrapte hij uit
de eerste versie en stelde hij op schrift:
`Er bestond voor de oorlog hier en daar al een vorm van anti-semitisme die echter weinig aan de dag trad. Het was aanwezig in studentenen sportverenigingen, bij christenen en niet-christenen en vond vaak
zijn oorzaak in persoonlijke ervaringen. Je had voor de oorlog sterk
de indruk dat de Joden georganiseerd stonden tegenover de Duitsers.
Niet bepaald zonder reden. Zelf had ik voor de oorlog een paar joodse vrienden die gelukkig naar Zwitserland zijn ontkomen. Dat de vervolging deze vormen zou aannemen hebben velen niet verwacht. Nu
zeggen sommigen: "Meer mensen hadden Joden in huis moeten nemen." Men kan, misschien uit onbekendheid met wat een bezettende
macht in de praktijk betekent, blijkbaar niet begrijpen dat zulks een
onmogelijkheid was vanwege de represailles die crop stonden. Velen
hebben de voile omvang van de joodse tragedie niet bemerkt voor het
einde van de oorlog. Daarbij kwam dat het optreden van de Joodse
Raad verwarrend werkte en niet werd begrepen. Omdat men de door
99

de Duitsers gevolgde taktiek niet door had is het ontwaken uit de
sympathie voor Duitsland bitter geweest. Maar erger is dat men algemeen in Nederland geen besef heeft gehad, althans onvoldoende, van
de religieuze en culturele betekenis van het jodendom. Die had men
ons niet bijgebracht. Vele duizenden, waaronder ik, hebben geleefd
in onkunde en beschamende naiviteit.'
H.M. Klomp is van beroep journalist. Ten tijde van de Duitse invasie
werkte hij bij het weekblad De Wereldkroniek, destijds een uitgave
van Nijgh en Van Ditmar. Het bombardement van Rotterdam maakte een definitief einde aan het dienstverband; het maakte het gebouw
van zijn werkgever met de grond gelijk; `geen visitekaartje meer
over.' Letterlijk en figuurlijk stond hij op de keien; ook zijn woning
was zwaar beschadigd. Met vrouw en drie kinderen betrok hij een
huurkamer, `scharrelde een paar maanden rond bij de Haagsche Post
en vond vervolgens een baan als redactie-secretaris bij De Waag, een
weekblad van fascistische intellectuelen, dat werd uitgegeven met kapitaal van de in 1939 overleden internationale oliemagnaat, de Nederlander Sir Henri Deterding. Hoofdredacteur was mr. A.F. Zwaardemaker; lid van de redactieraad de latere secretaris-generaal van het
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, dr. T. Goedewaagen. `Zoals elke redactie-secretaris,' zegt Klomp, testond mijn
taak vooral uit het bijleggen van ruzies. Over politiek natuurlijk. Zoals over de vraag: moet je wel of niet meewerken met de NSB? Eind
'41 raakte de krant steeds meer in geldnood. De groep van Rost van
Tonningen, de Nederlandse SS, maakte zich er toen meester van. Ik
heb toen verder bedankt.'
Het NSB-milieu stond hem tegen: `Afgezien van de aardige, serieuze,
bekwame mensen die erin zaten. Maar ach, iedere partij trekt onderwereld aan. Het is alleen: hoe hou je ze in bedwang?' Goedewaagen
had hij altijd bewonderd. Ten filosoof, maar een man die voor de
praktijk van het besturen niet geschikt was. Daar kwam ook een
hoop jaloezie bij; mensen die zelf die positie wilden hebben.' Goedewaagen is, zoals vermeld, van zijn hoge post ontslagen. Verering
voelde hij ook voor dr. J. van Ham, wiens werk hij kende uit Opwaartse Wegen en die hoofd van de afdeling Boekwezen van het Departement was geworden. Het was voor hem dan ook een vreugdevoi
ogenblik toen Van Ham hem opbelde om hem persoonlijk to vragen
voor het zakelijk leiderschap van het Letterengilde.
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Hij begon geestdriftig. De teleurstelling was groot. Het Muziekgilde
mocht geslaagd heten. Over het Toneelgilde mocht de organisatie
evenmin kiagen. Maar juist het Letterengilde, waaraan de bezette;
zoveel waarde hechtte, was niet populair. Klomp wijt dit aan een
slechte organisatie. 'De meldingsplicht was een fout. Organisatorisch
kon men de zaak niet aan. De ledenadministratie was een lachertje.
Boekhandelaren en uitgevers die vakgroepen binnen het gilde vormden meldden zich vrijwel alien. De laatsten ook terwille van de papiertoewijzing die via het Departement liep. Veel schrijvers bleven
echter weigeren. Sommigen onder mededeling dat zij zich alleen voor
hun ontspanning met de letteren bezig hidden, anderen omdat ze een
ander beroep waren gaan uitoefenen. Dat moest je accepteren. Een
hunner, Anton Coolen, als ik het me wel herinner—berichtte dat hij
in een wasserij werkzaam was. Het sarcasme dat hierachter school
werd niet door iedereen in de Kultuurkamer begrepen. Vertalers werden wel lid in groten getale. Een aantal mensen gaf zich op dat nog
nooit een letter had gepubliceerd en nu een kans rook. Anderen kwamen met de meest raadselachtige, in ieder geval onbruikbare, manuscripten aandragen. Waarmee ze overigens bij het Departement
moesten wezen. Er zijn tussen Departement en schrijvers besprekingen gevoerd over hun mogelijke toetreding tot het Letterengilde. Ofschoon al voor de oorlog de noodzaak van een rationale organisatie
van het culturele leven sterk werd gevoeld, bleek geen overeenstemming mogelijk. Twee standpunten stonden tegenover elkaar. Het
eerste: je moet de Duitsers buiten het culturele leven houden. Ze zijn
er op uit de vrijheid van de kunstenaar te vernielen. Zij zijn de bezetters, de vijand. Het andere viel zo samen te vatten: je moet de Duitsers zoveel mogelijk tonen wat wij aan cultuur bezitten, hen dwingen
de waarde ervan te erkennen. Daartoe is het lidmaatschap van een algemene kunstenaarsorganisatie waarin allen samenwerken, het middel. Door deze controverse liep dan nog dat in Nederland in tegenstelling tot andere bezette landen een burgerlijk bestuur was ingesteld,
hetgeen de situatie nog ingewikkelder maakte.' Het ergert hem telkens weer in publikaties te lezen dat Kultuurkamer en Departement
door elkaar worden gehaald: 'De Kultuurkamer verbood dit of dat.'
De Kultuurkamer, zegt hij, kon niets verbieden. De bevoegdheden lagen bij het Departement, dat volgens de Verordening van het Rijkscommissariaat, toezicht hield op de Kultuurkamer.
Niet iedereen begreep met welk een mooi doel deze instantie was op101

gericht. 'De Kultuurkamer,' zegt Klomp, 'was uitsluitend gericht op
de verbetering van de maatschappelijke positie van de kunstenaars.
Voor de oorlog had ik van nabij gezien hoe moeilijk de levensomstandigheden van de kunstenaars waren en hoe primitief, vernederend
soms, de methoden om daarin verbetering te brengen.'
Hierbij kan ik het toch niet laten op te merken dat destijds de joden
niet onaanzienlijk vertegenwoordigd waren in kunst en cultuur.
Klomp zegt hierop dat de joden nu eenmaal niet mochten publiceren—een uitvloeisel van de Duitse politiek—en dat er voor hun lidmaatschap van het Letterengilde dan ook geen reden bestond. De
meeste mensen die lid werden waren `vrij van elke anti-semitische neiging. '
`Het aanbod,' zeg ik, 'was door die lange zwarte lijst die het totale
Gallische en Angelsaksische cultuurbezit omvatte, vrij saai geworden. '
`Dat zie je nu altijd met mensen van een jaar of veertig,' roept
Klomp, die zich opwindt.' Ze hebben over de oorlog gelezen maar ze
begrijpen absoluut niet wat het is om te leven in een bezet land. Oorlogvoering eist soms de bezetting van een land, dat is altijd zo geweest, kijk maar naar de Fransen in 1813. Een bezetter heeft rechten
en plichten. Het schijnt op een afstand in de tijd moeilijk te zijn in te
zien dat een bezetter, en zeker een die een ideologie meebrengt, bepaalde dingen zal willen doorvoeren." Natuurlij k,' antwoordt hij op
mijn vraag, `vond ik het heel erg toen de Duitsers ons land binnenvielen. Dacht u dat ik juichend aan de grens stond om ze op te wachten?
Maar wat ik veel erger vond was de manier waarop het Nederlandse
leger bij de Grebbeberg de slag in werd gestuurd. De hele comedie die
is opgevoerd. Het hele militaire verzet is zinloos geweest.'
`En het ondergrondse verzet?'
%Tie zou de heldhaftigheid van de verzetsmensen niet eerbiedigen?
Een heel andere vraag is de betekenis voor de oorlogsvoering.'
Het ging hem werkelijk aan het hart wanneer de Duitsers een dichter
die zij belangrijk vonden tot aanmelding dwongen—zoals Roland
Holst, een van de dichters die hij voor de oorlog bewonderde. De musicoloog Joachim Bergfeld, staflid van Seyss-Inquart, een man met
een volgens tijdgenoten luid blaffende spreektrant, was leider van de
Roland Holst-inlijvings-actie waaraan ook Goedewaagen zich ergerde. Nadat Roland Holst zich had aangemeld met een brief aan Bergfeld vol dodelijke hoon, stuurden de cultuur-functionarissen de SD
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achter hem aan. Klomp zegt dat Van Ham, Goedewaagen en hijzelf
met een reeks protestbrieven de arrestatie van de dichter hebben tegengehouden.
Na de Duitse capitulatie, zegt hij, hebben onbekenden uit het kantoor van de Kultuurkamer—na het bombardement op het Bezuidenhout verplaatst naar het vroegere gebouw van de Tsjechische handelslegatie aan de Scheveningse weg—deze briefwisseling uit de administratie gelicht. Het is nog steeds een raadsel, zegt hij, waar die brieven zijn gebleven. De dief, die ze direct kon vinden, moet de administratie goed hebben gekend.
Voor de—eveneens gedwongen—aanmelding van Vestdijk heeft
Klomp zelf gezorgd. `Vestdijk kon het in Sint Michielsgestel niet
meer uithouden. Toen hebben ze gezegd: je mag er uit als je je aanmeldt. Ik kreeg een brief van Van Ham of ik niet eens met hem wilde
praten. We maakten een afspraak in Hotel Terminus in Utrecht. We
hebben heel genoeglijk gepraat over de "oorlogse" koetjes en kalfjes; over alles, behalve literatuur; hij gaf mij bijvoorbeeld advies over
de gezondheid van mijn kinderen, in verband met de voedselschaarste. Toen we op straat stonden—hij ging naar de Universiteitsbibliotheek—zei ik: ' "U weet waarvoor ik gekomen ben." "Ja," zei
hij. "Ik heb nog geen beslissing genomen." "Ik denk dat ik u uit de
moeilijkheden kan helpen," zei ik. "U vraagt een formulier aan; ik
stuur het u en u stuurt het niet terug. Dan kan ik thuis zeggen: hij
heeft een formulier aangevraagd." Ik heb nooit geweten of hij het
heeft teruggestuurd. Een teruggezonden formulier gold als bewijs
van aanmelding.'
Ik vraag Klomp wat hij 's ochtends als hij op kantoor kwam ging
doen. `Hoofdzakelijk afwachten tot iemand zich aanmeldde,' antwoordt hij lachend. En proberen vrede te houden met de leden. Het
personeel van uitgeverijen, leesbibliotheken en boekhandels was automatisch lid. Departement en Letterengilde hebben vrijwel iedereen
uit deze categorie kunnen vrijwaren voor tewerkstelling in Duitsland.
Er werd er veel gepraat over het "leeszegel". Het ging erom dat
schrijvers een vergoeding kregen voor hun boeken in bibliotheken.
Het hoofd van de vakgroep leesbibliotheekhouders, die een heel bescheiden bibliotheekje had in een volksbuurt, Van Gemeren heette
hij, had daarvoor een uitstekend plan opgesteld; na de oorlog is hij
op een vreselijke manier behandeld; gelukkig heeft hij kans gezien
zich in Bolivia te vestigen.' In functie kwam Klomp wel in Amster103

dam bij de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Men was daar niet erg toeschietelijk. Het departement had
een commissaris aangesteld voor die vereniging. `Geen gelukkige
greep,' vond Klomp. `De man maakte zijn entree door in het gebouw
portretten van Hitler en Mussert op te handen. leder gevoel voor tact
ontbrak hem. Zoiets kun je niet meer terugdraaien. Dat heeft ons een
hoop last bezorgd. Prof. De Vries heeft op een vergadering met het
hoofdbestuur gepleit voor een soepeler houding tegenover de Kultuurkamer. De heren gaven geen krimp.'
Ook de zakelijk leider van het Letterengilde had wel eens last met de
Duitsers. Op een ochtend wandelde hij niets vermoedend naar kantoor over de Kneuterdijk. In de etalage van boekhandel Mensingh en
Visser had een portret van de Fiihrer geprijkt tussen twee wc-rollen,
met een klok erboven die vijf voor twaalf aanwees. Die versiering was
verdwenen. In plaats daarvan hing een papier: 'Op last van de Nederlandsche Kultuurkamer is de zaak gesloten.' Waarschijnlijk, denkt
Klomp, 'is de een of andere uitslover naar Goedewaagen gehold en
heeft gezegd dat hij dat niet over zijn kant mocht laten gaan."Niet
zonder weerzin' bleef hij staan kijken hoe een paar personen met
laarzen aan tussen de voorraad zogenaamd naar verboden boeken
zochten; een excuus om oink rotzooi te maken. 'Het duurde uren.
Opeens komt er zo'n Duitser op me af, een zekere Vogel, en die zegt:
"Zou jij niet eens de handen uit de mouwen steken?" "Nee dat ligt
niet op mijn weg," zeg ik. Nou die Vogel heeft me meegenomen naar
zijn kantoor en daar volgde een krankzinnige scene. Hij vroeg welke
Nederlandse schrijvers ik vooral bewonderde. Ik noemde Herman
Gorter. "Dat is een communist!" schreeuwde hij, "weet u dat niet?"
Ja, er werden vaak botte mensen op zogenaamde belangrijke posten
gezet. Na de oorlog, toen ik in het kamp zat kreeg ik van Visser, die
door de Duitse huiszoekers na een gesprek onder vier ogen, plotseling
"ein wirklich begabter Mensch" was genoemd, nog een vriendelijk
brief je, een troostbriefje.'
Klomp zat een jaar in het kamp toen hij werd veroordeeld tot drie
jaar, in hoger beroep werd daarvan een jaar afgehaald zodat hij alles
bij elkaar ruim twee jaar vast zat. In die `niet gemakkelijke jaren'
vond hij 'het minst te verdragen de lieden die zich erop lieten voorstaan dat ze "nergens bij" hadden gehoord. En helemaal niet te pruimen waren de getrainde ijveraars die de daarvoor door hen geschikt
geachte gevangenen tot berouwmanifestaties wilden brengen. Een
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schokkende ervaring was: er komt een kerel naar me toe en die vraagt
me: "Hoeveel denk je dat ik krijg?" Ik zeg: "Man, ik weet helemaal
niet wat je gedaan hebt." "Joden verraden," zegt hij. "Nou, dan zul
je wel een flinke douw krijgen," zeg ik. "Ja," zegt hij, "maar ik heb
het niet uit overtuiging gedaan maar om de poen. Je kreeg er vijf gulden voor." '
Juni '47 kwam hij vrij. Zijn familie had in de krant gelezen dat hij een
publikatie-verbod had gekregen. Hij had daarvan geen bericht ontvangen. Hij ging eens informeren bij het Ministerie van 0, K & W en
daar, 'op een zolder lag een stuk dat op mij betrekking had. Een juffrouw sloeg twee mappen tegen elkaar en overhandigde mij, in een
wolk van stof, het vonnis. Eenmaal terug in de vrijheid heeft die uitsluiting me wel een depressie bezorgd. Van de heren die tesamen de
door het Militair Gezag ingestelde ereraad vormden, kende ik er een.
Na Stalingrad had hij me niet meer gegroet. De ereraad heeft me
nooit gehoord of ontboden. Een verzoek om in hoger beroep te gaan
werd op formele gronden afgewezen. Enig genoegen verschaft mij
thans het feit dat ik het vijftal heb overleefd.'
Na enige jaren vond hij werk bij een verzekeringsbedrijf. Na zijn pensionering werkte hij halve dagen in zijn oude beroep, bij een vakblad.
Met De Schouw, de periodiek van de Kultuurkamer heeft hij naar
zijn zeggen nooit iets te maken gehad. 'Op letterkundig gebied heb ik
in de oorlog niets gepubliceerd. Ik heb meegewerkt aan Volk en Vaderland, maar dat ging over politiek; niet over literatuur.'
Hij zegt: 'Als ik heb gecollaboreerd met de Duitsers, wat ik ongetwijfeld heb gedaan, dan had dat niet alleen ideele en politieke oorzaken,
maar het was ook sterk een gevoelskwestie. We hebben nu eenmaal
niet allemaal dezelfde wortels, inzichten en gemoedsbewegingen. En
hoe noemde Marsman het Nederland van vOOr de oorlog ook weer?
Juist: "De onvolvloekbare achterbuurt van Europa." Wie zou dat
vandaag de dag nog durven volhouden?' lemand heeft wel eens de
foute schrijvers uitgenodigd een openbare schuldbekentenis of te leggen. Ik had daar niet zo'n behoefte aan.'
'Ik breng u wel even weg,' biedt hij aan. Buiten, in de gure wind die
over de brede Haagse laan giert, besef ik dat hij geen auto heeft en dat
de bushalte nog ver is. Hij is niet jong meer en pas ziek geweest. Ik
zeg dat hij beter terug kan gaan en dat ik het alleen wel kan vinden.
Zijn gezicht betrekt, maar hij stemt er onmiddellijk mee in. Hij denkt
dat ik, in verband met wat we hebben besproken, niet naast hem wil
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lopen. Ik verzoek hem mij naar de bushalte to brengen. Bij hem thuis
had ik hem nog gevraagd of hij geen spijt had van zijn houding in de
oorlog. 'Nee,' verzekerde hij, `geen spijt. Misschien als je alles van
tevoren geweten had, had je het niet gedaan. Omdat je dan je dierbaren een en ander had kunnen besparen.'
Schriftelijk, in zijn brief met aanvullingen voegde hij hieraan toe:
Liebe ist der Inbegriff
auf Alles andre pfeiffe ich.
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6. De Bezige Bij

Voorjaar 1980 ging Geert Lubberhuizen met pensioen. Temidden van
honderden genodigden nam hij als directeur van De Bezige Bij afscheid op een feest, zo luisterrijk, dat het diezelfde avond reeds legendarisch werd en alle vroegere Bezige Bij-feesten, die toch ook een gedegen reputatie genieten in de geschiedenis der letterkunde van de
laatste decennia, deed verbleken. Natuurlijk werd daar Lubberhuizens volledig—vermoed ik—poetisch oeuvre voorgedragen. Dat verscheen op 29 november 1940 in het Utrechts studentenblad Vox Studiosorum en luidde:
Sombere bladvulling
0, geef mij gauw de glazen en de wijn
de wereld is voor mij te klein
en veel te somber.
Mij rest als d'allerlaatste medicijn
slechts laveloos beschonken zijn
en slapen in het lommer.
De vroolijkheid is van dit Leven af,
wie zich niet schikken wil krijgt straf
en moet marcheren.
En daarom grijp ik naar de karaf
en drink; al scheldt men mij voor laf,
het zal verkeeren.
Wethouder Wim Polak van Kunstzaken, zelf oud clandestien uitgever
en illegaal werker, overhandigde de scheidende directeur de penning
van de stad Amsterdam, waarop de wapenspreuk lieldhaftig, vastberaden, barmhartig' staat gegraveerd, epitheta die de hoofdstad van
Wilhelmina cadeau kreeg vanwege de Februaristaking, maar die zeker van toepassing zijn op het Utrechts Kindercomite van 1942,
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waaruit De Bezige Bij is voortgekomen. IV-amens de joden, de kinderen van destijds die aan het Kindercomite hun overleven te danken
hebben, wenste Polak de scheidende directeur in joodse traditie: `Gezondheid en tot honderdtwintig jaar.'
Geert Lubberhuizen begon zijn leven van vijfenzestig-plusser met het
opzetten van een bibliofiel uitgeverijtje, maar hij zou nadien nog dikwijls op De Bezige Bij worden gesignaleerd. Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan. Zijn levensverhaal is dat van De Bezige Bij, de
meest produktieve clandestiene uitgeverij uit de bezettingstijd en de
enige die onder de naam van destijds nog bloeit. Het was in de loop
van 1942 dat de student scheikunde Geert Lubberhuizen kennis
maakte met een groep studenten die als het `Utrechts Kindercomite
de geschiedenis zouden ingaan. Richter Roegholt verteld in zijn Geschiedenis van De Bezige Bij dat op 14 juli 1942 bij de moeder van een
Utrechtse student negen Amsterdamse joodse kinderen werden afgeleverd, van wie de jongste twee jaar oud was." De student ging de
deur uit om voor de kleuters onderduikadressen te zoeken. Toen dat
lukte besloten de student en een paar van zijn vrienden door te gaan;
ze reisden naar Amsterdam, haalden daar kinderen op en brachten ze
in de buurt van Utrecht onder dak. Tussen de driehonderd en driehonderdvij ftig kinderen hebben ze op die manier gered. De gemoedstoestand van ouders die hun kinderen in blind vertrouwen,
veelal voor altijd, moesten afstaan aan jongens en meisjes die zelf eigenlijk nog kinderen waren, staat tussen de regels van dit verhaal.
In 1940 ging de politick ongeinteresseerde student Geert Lubberhuizen naar de bioscoop en zag daar de film Jud Suss, de nazi-verfilming
van de bekendste roman van de in 1940 naar de Verenigde Staten gevluchte schrijver Lion Feuchtwanger, wiens werk in 1933 werd verbrand. De verfilming stelt joden als mensensoort op de bekende Stiirmer-wijze voor als weerzinwekkende schurken en geldwolven. Onthutst doet Lubberhuizen verslag van zijn bioscoop-bezoek in Vox
Studiosorum, zich daarbij verontschuldigend dat hij naar de bioscoop is gegaan, terwijl dit joden al niet meer is vergund. Zijn stuk
werd geplaatst in het voorlaatste nummer; het laatste verscheen in een
rouwrand als protest tegen de uitsluiting der joodse studenten, daarna werd het blad verboden. Lubberhuizen voelde geen behoefte meer
aan `slechts laveloos beschonken zijn en slapen in het lommer.' Hij
wilde illegaal werk doen. Hij sloot zich aan bij de studenten van het
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Kindercomite die hij wel gekend zal hebben uit het Utrechts Studenten Corps. In de nacht van 12 op 13 december 1942 hebben vijf studenten van het comite: Anne Maclaine Pont, Rut Matthijsen, Frits
Iordens, Gijs den Besten en Geert Lubberhuizen de studentencarthoteek in het hoofdgebouw van de Utrechtse universiteit in brand gestoken. Ze hadden zich in het universiteitsgebouw laten insluiten en gewacht tot om vier uur de spertijd om was. Secretaris-generaal prof. J.
van Dam van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kunsten had de namenregisters van alle studenten opgedist om deze
ter beschikking van de bezetter te stellen en hij had gedreigd de studenten naar Duitsland te sturen om te werken. Juist in Utrecht hebben betrekkelijk veel studenten in 1943 geweigerd de loyaliteitsverklaring te tekenen.
In dezelfde maand, december '42, plakten Geert Lubberhuizen en
zijn na-oorlogse compagnon Charles van Blommestein 's nachts
pamfletten op de muren die de studenten tot staking opriepen en
waarop naar Lubberhuizen zich herinnert, stond: 'Deutsche nicht erwiinscht.' Ze werden op straat aangehouden en gefouilleerd. 'Ik had
diepe zakken in mijn jas,' vertelde Lubberhuizen mij eind 1980 uiterlijk onaangedaan, `de lijm zat onderin, daarom hebben ze die niet
ontdekt. Of ik bang was? God dat zal wel. Dat weet ik niet meer.'
Een voor hem typerend antwoord. Lubberhuizen valt beslist niet aan
te wrijven dat hij doorlopend op zijn heldendaden loopt te stoffen.
Het kost hem zelfs moeite zich die te herinneren. 'Ik heb eens een
pistool weggebracht voor die jongens die het bevolkingsregister gingen overvallen. Ik weet ook niet meer hoe ik daaraan kwam. Maar
dat vond ik wel een eng ding zeg!'
Dat hij, nadat het comite najaar '42 ook volwassenen aan onderduikadressen was gaan helpen, eens samen met Rut Matthijsen een overleden onderduiker in de verduisterde stad in een gracht heeft gestort,
bracht hij tegen mij niet ter sprake. 'Het meest heb ik me nog opgewonden toen mijn fiets was gestolen,' zei hij, `dacht je dat we er enig
idee van hadden wat er met die kinderen zou gebeuren als ze gepakt
en weggevoerd zouden worden? Welnee! Je dacht wel dat het iets heel
ergs zou zijn. We hebben verschrikkelijk gelachen om alle mogelijke
toestanden. Je zat in een kring van mensen die het allemaal met elkaar eens waren. Je had goeie plannen om de vijand de ene loer na de
andere te draaien. Het ergste vond ik dat je voor het eerst werd geconfronteerd met het begrip " jood" . Daarvoor wist ik niet wat dat was.'
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Lubberhuizen was het die het eerst over clandestiene uitgaven begon.
Het Kindercomite had geld nodig. In november '42 had Jan Bol,
praeses van het Consilium, de illegale voortzetting van het verboden
Utrechts Studenten Corps, een inzamelingsactie gehouden `voor een
goed doel' en daarmee vierduizend gulden opgehaald. Het verhaal
van De Bezige Bij begint, al bestond die naam nog niet toen de eerste
druk verscheen, met De achttien dooden. Volgens Roegholt heeft het
comite aanvankelijk niet zozeer gedacht aan verkoop van de rijmprent alswel aan het geven van een aandenken aan degenen die het
g eldelijk steunden.
Jan Camperts De achttien dooden, dat inmiddels doodgedeclameerde gedicht, circuleerde in 1942 clandestien op doorslagpapiertjes en
maakte een verpletterende indruk. 'Op 13 maart 1941,' zo stond
daags na die datum in de krant, 'zijn van de achttien Nederlanders,
die, zooals bekend is gemaakt, in het Haagsche proces tegen een
terreur-, sabotage- en spionage-organisatie ter dood waren veroordeeld, vijftien door den kogel terechtgesteld. Een gratieverleening
kwam niet in aanmerking, daar bedoelde organisatie, behalve ernstige sabotagehandelingen tegen militaire inrichtingen, op de laagste
wijze en met de gemeenste middelen, zooals zij anders slechts bij onbeschaafde volkeren bekend zijn, b.v. allerlei gifmoorden en aanvallen op Duitsche militairen beraamd en in een aantal gevallen ook ten
uitvoer heeft gebracht. (...) Tegelijk zijn drie te Amsterdam veroordeelde ophitsers, die tot de stakingen in de provincie Noord-Holland
hadden aangezet, doodgeschoten.' Het waren vijftien `Geuzen' uit de
groep van Bernard IJzerdraat (die niet veel anders ten laste kon worden gelegd dan dat zij een illegaal krantje hadden versprcid) en drie
Amsterdamse februaristakers. Deze achttien waren de eersten die vielen in het verzet.
Lubberhuizen kende de graficus Fedde Weidema uit de studentenjazzband The University Swingers. Weidema illustreerde het gedicht
De achttien dooden: het hoofd van een dode tussen ruines en grafkruisen in een zonovergoten Hollands landschap met tulpen, vogeltjes, een vlinder en een koe; achter een prikkeldraadversperring. Hij
zette er de schuilnaam Coen H(art) bij. Wanneer de eerste druk van
de rijmprent is verschenen, valt niet precies meer te achterhalen. In
elk geval was het kort nadat de dichter op 12 januari 1943 in het concentratiekamp Neuengamme overleed; maart of april. Er zijn,
schrij ft Dirk de Jong, zes drukken verschenen; de eerste in een oplage
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van vijfhonderd. De vierde druk heeft een colofon: `Deze prent, een
gedicht van Jan Campert, met een teekening van Coen van Hart,
werd in de zomer van het oorlogsjaar MCMXLIII gezet uit de Egmont en Erasmusletter van S.H. de Roos en in het verborgene gedrukt en uitgegeven. De uitgave bestaat uit: I. Een gewone oplage
van onbepaalde grootte, welke ten bate van slachtoffers van de Duitsche overheersching werd verkocht. II. Een bijzondere oplage van 50
genummerde exemplaren op Oud-Hollandsch papier Haesbeek Imperium, welke ter beschikking van de Uitgeverij bleef. Uitgeverij De
Bezige Bij.' De zesde druk verscheen op beige Pannekoek-papier. De
totale oplage was ruim vijftienduizend exemplaren. Op grote schaal
hebben anderen dit gedicht nagedrukt. Dirk de Jong volstaat met er
vier te noemen waaronder een uitgave met initiaal en tekening van
Charles Jongejans in oranje, gedrukt door Kantoorboekhandel Jos
J. Bothe te Amsterdam.
De drukker van de hele oplage van De Bezige Bij—al bestond die
naam nog niet bij de eerste druk—was Jan Hendriks te Utrecht. Hendriks schrijft in zijn Vij f jaar drukkunst in het verborgene:
`Het onroerende, geillustreerde gedicht van den dichter Jan Campert
"De Achttien Dooden", ligt op de pers.
Het wordt met uiterste zorg gezet en gedrukt.
Is de oplaag aanvankelijk slechts enkele duizenden, de herdrukken
liepen op tot vijftienduizend exemplaren.
Het is een probleem de groote stapels zwaar papier, waarop de prent
gedrukt wordt, zoo in de drukkerij onder te brengen, dat onverwacht
bezoek ons, althans niet onmiddellijk, kan verrassen. Temeer daar
deze in twee kleuren gedrukt wordt en er eenigen tijd mee heengaat,
voordat de tweede druk op de pers komt.
De platen worden verstrekt aan de gulle gevers en verkocht ten behoeve van vervolgden en hun families.'
De drukker beschrijft een van zijn uitgevers aldus: 'Hij is zo flunk uit
de kluiten geschoten, dat hij zich moet bukken als hij de deur binnenkomt. Daarom staat dan ook op zijn persoonsbewijs: De Lange, Karel Ferdinand. Hij heeft die dingen overigens in soorten, hij wisselt
van naam en beroep zooals U en ik een schoon overhemd aantrekken."'
Lubberhuizen. Zonder enige twijfel de zwierigste, innemendste, blijmoedigste directeur die ooit zijn welverdiende rust inging. Het '0,
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geef mij gauw de glazen en de wijn' is zijn credo gebleven. Toen ik
hem op een middag bezocht sprak hij dat credo uit en na een gesprek
van twee uur had ik, nogal gegeneerd, moeite om rechtop langs de receptie de straat te bereiken. Mijn vragen of prijzende opmerkingen
betreffende de bezettingsjaren wuifde hij weg. De na-oorlogse periode van De Bezige Bij was veel belangrijker. Bovendien was hij alles
vergeten. `Dat moest ook. Zo snel mogelijk vergeten waar je was geweest en met wie je had gesproken. Je bracht het zetsel bij de drukker. Dan ging je weg. Als er een inval was geweest moest je zorgen dat
je er niet weer kwam. Ik kwam eens aanfietsen bij een hand-boekbinderijtje en daar was een wachtpost uitgezet. Er stond een hoed met
een ventje eraan. Ik denk: dat is toch niet goed; ik ben maar weggefietst.' Hij zegt: 'Er was een net van jongens die elkaar vertrouwden.
Je hoorde hier en daar: dat was iemand die deugde. Daar ging je dan
naar toe. "Ik hoor dat hier wat te drukken valt," zei je dan onopvallend. Eerst bracht je de kopij naar een loonzetterij, die zijn er nu niet
meer. Dan droeg je een koffer met lood naar de drukker. Dat ging
soms per trein. Ik moest eens midden op straat in de volle zon de koffer neerzetten omdat ik hem niet meer kon tillen. Ja, dat was wel een
afschuwelijke ervaring. Daar stond Geert de illegaal die zijn koffer
niet meer van de plaats kon krijgen.' Zich ontwapenend verontschuldigend voor zijn onnauwkeurig geheugen, tenminste tot 1945,
spreekt hij Harden van herinneringen uit. `Je moest je melden ergens
onder een kapper aan de Herengracht. Daar kwam je een koerierster
tegen van Het Parool en je kreeg een adres. Of je stond te wachten tegen de Oude Kerk tot er iemand aankwam.' Simon Carmiggelt heeft
eens zes uur op Lubberhuizen staan wachten, totdat deze toevallig
voorbij kwam. Hij was de afspraak vergeten."
Lubberhuizen: `Je ging ook wel met een map gedichten naar een
loonzetter die voor Deutschfreundliche drukkerijen werkte. Die
maakte dingen voor de Winterhulp en zo. Als het mis was zette hij
een kaartje voor het raam met een teken erop.' Hoe wist hij dan dat
hij daar terecht kon? 'Via, via, via.' Wanneer ik ter sprake breng dat
het toch wel vrij riskante activiteiten waren, waarmee hij zich bezighield zegt hij geprikkeld: 'Het was allemaal avontuur. Geen heldendom. Dat bestrijd ik absoluut. Voor negentig percent deed je dingen
zonder dat je wist wat je boven het hoofd kon hangen. Je deed het gewoon.'
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De Bezige Bij is geboren op een zolder in de Van Limburg Stirumstraat te Utrecht." Daar woonden de chirurg Maarten Vink en
zijn vrouw Mary Vink-Muntz. Ze hadden een grote zolder waarop
zolderkamers uitkwamen. Daar hebben van februari 1943 tot Vinks
arrestatie in oktober 1944 met tussenpozen gewoond: Geert Lubberhuizen, Frits Iordens, Rut Matthijsen en Charles van Blommestein.
De eerste drie hadden met Anne Maclaine Pont en Gijs den Besten
meegedaan aan de brandstichting in de studentencartotheek.
Matthijsen en Anne Maclaine Pont hoorden tot de eerste kern van
het Kindercomite. Anne Maclaine Pont en haar vriend Frits Iordens
deden samen allerlei illegaal werk tot en met het wegbrengen van geallieerde piloten naar Brussel en Parijs. Kort voordat ze, in 1944, een
geheim huwelijk zouden sluiten, werd op 2 maart Frits Iordens in het
Belgische Hasselt, op doorreis met geallieerde piloten, gepakt. Bij een
vluchtpoging bedoeld om de aandacht af te leiden en de piloten de
kans te geven te ontkomen rende hij een doodlopende straat in en
werd doodgeschoten. Anne was het, die Geert als eerste de tekst gaf
van De achttien dooden, waarna hij op het idee kwam er een rijmprent van te maken. Aan een woordgrapje van haar is de naam De
Bezige Bij ontleend. Lubberhuizen had ergens op een studentenkamer een briefje achtergelaten ondertekend met een van zijn vele
schuilnamen: ' Bas (busy). "Bas busy as a bee can bee,' zei Anne Maclaine Pont.
Charles van Blommestein die niet bij het oorspronkelijke Kindercomite was geweest, was van het begin af aan Lubberhuizens mede-uitgever van De Bezige Bij. Hij had, zoals gezegd, samen met Lubberhuizen in december '43 in de vroege ochtenduren pamfletten op de
Utrechtse muren geplakt die de studenten tot staking aanspoorden,
was daarbij aangehouden en gefouilleerd en vervolgens wonderbaarlij k genoeg losgelaten omdat de lijm niet op hem werd gevonden. Hij
verhuisde naar Den Haag en raakte daar betrokken bij een spionagegroep, waarvoor hij fotokopieen maakte van documenten die voor
Londen waren bestemd. Begin '44 verhuisde Van Blommestein om
veiligheidsredenen weer naar Utrecht. Lubberhuizen trok rond die
tijd naar Amsterdam. De Haagse drukker Fokke Tamminga en diens
stadgenoot de binder Huib de Koningh, die veel voor De Bezige Bij
afleverden waren relaties van Van Blommestein. Het vignet van de
uitgeverij, twee door elkaar gedrukte B's met een bijtje, is van Fedde
Weidema, de illustrator van De achttien dooden.
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De Bezige Bij, The busy bee, l'Abeille laborante, De Doezende Dar
of de Quousque Tandemreeks heeft tweeenzeventig clandestiene romans, novellen, gedichten, dichtbundels, rijmprenten en spreuken
uitgegeven. Op de eerste na verschenen ze allemaal in de twee laatste
oorlogsjaren.
De eerste uitgave verscheen in oktober 1943 in de vijftien delen tellende serie oorspronkelijk Nederlands werk: Quousque Tandem? (Hoe
lang nog-L.L.): Hector Mantinga (Maurits Mok), De zeven hoofdzonden, met houtsneden van G.J. Machin (W. J. Rozendaal). Het
werd gedrukt bij de Utrechtse Typografen Associatie en de opbrengst
was bestemd `voor een Fonds van Bijzondere Nooden.' Van Mantinga (Mok) verscheen in '44 in dezelfde reeks nog een lang gedicht met
houtgravures van Freek Meering (Tjomme de Vries). Nog een paar
uitgaven uit deze reeks zijn:
A. Roland Ho1st, In memoriam Charles Edgar du Perron en Menno
ter Braak. Het tweede deel uit deze serie en de derde druk. De eerste
verscheen in 1940 in eigen beheer van de dichter. De tweede in 1941
bij Stols. Begin '42 hadden twee onbekenden een `anonieme' oplage
van vijftig uitgegeven, maar dat was buiten de dichter om, die daarover `woedend' was."
A. Roland Ho1st, Eigen achtergronden, Inleiding tot een voordracht
uit eigen werk. De tekst van de vaste lezing die de dichter hield op
clandestiene huiskamerbijeenkomsten, zoais naar Dirk de Jong aantekent, voor het Haagse genootschap Oefening kweekt kennis. De
oplage was 525.
Arthur van Schendel, Sparsa, Verzameld proza. Typografie A.A.M.
Stols.
Menno van Haarsma (Sjoerd Leiker), Drie getuigen, Roman.
Ferdinand Langen, Achter slot en grendel, Novelle.
Emile Mandeau (F. Bordewijk), Verbrande erven, Een plaatsbeschrijving, Illustraties Jan Rap (J.M. Prange), 'in September 1944 in
het verborgene gedrukt en uitgegeven als vijftiende en laatste deel van
de reeks Quousque Tandem, welke tot stand kwam door de weiwillende medewerking van schrijvers en illustratoren. De oplage werd
beperkt tot 525, van 1-500 en van I-XXV genummerde exemplaren,
waarvan de laatsten ter beschikking zijn gebleven van de uitgeverij
De Bezige Bij. De opbrengst van deze reeks was, evenals van alle andere uitgaven van De Bezige Bij in oorlogstijd, ten bate van een
Fonds voor Bijzondere Nooden.'
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Tot zover de Quousque Tandem-reeks. De tweede uitgave van De Bezige Bij verscheen in april 1944 onder de naam The busy bee:
Edgar Allan Poe, The city in the sea and other poems (Selected by
Geertjan Lubberhuizen), Illustrated by Fred Ingram (Fedde Weidema). 'The edition is limited tot 500 numbered copies on Dutch handmade paper.' Het boekje 'has been printed in secret in the office of
"The Busy Bee", somewhere in occupied Holland.' Een uitgave
waaraan de drukker, Jan Hendriks, schrij ft hij zelf, veel zorg heeft
besteed. Andere uitgaven:
John Steinbeck. De vliegenvanger (The Moon is Down), vertaling
Tjebbo Hemelrijk (Ferd. Sterneberg), illustraties van Michael Gurney (Salim). Fokke Tamminga drukte een ruime oplage: 1025. Steinbecks novelle verscheen in 1943 in New York en had des schrijvers
woede om de Duitse inval in Noorwegen (daags voor die in Nederland) tot onderwerp. De opbrengst van de oplage die voor honderd
gulden per exemplaar van de hand ging, was bestemd voor het Toneelfonds, ter ondersteuning van joodse of principiele acteurs, waarmee De Bezige Bij zich ook occupeerde.
Guy de Maupassant, Le Horla, illustre par Andre Duparc (Salim),
`imprime en secret aux Pays Bas occupes avec des caracthres Garamont sur papier d'Hollande Van Gelder pour l'Abeille Laborante.'
Oplage 75 `exemplaires numerotes.' Ditmaal een verfranste Bezige
Bij, al bestaat het woord laborant niet in het Frans; bezig of ijverig is
laborieux(euse). Maar de bedoeling was goed.
M. Swaertreger (Theun de Vries), W.A.-man. Alleen voor deze gelegenheid heette de uitgeverij De Doezende Dar. Een clandestiene uitgave, die wat de inhoud betreft, naar wat ik gemakshalve Dirk de
Jongs maatstaven noem, ook illegaal mag heten.'
Dat geldt ook voor De stilte der zee van Vercors (Jean Bruller), Le silence de la mer, in de vertaling van A. Wijkmark (Amelia van Marken). De schrijver/tekenaar Jean Bruller die zich noemde naar het
verzetsbolwerk in de Franse Alpen Vercors, hoorde tot de oprichters
van de Franse clandestiene uitgeverij Editions de Minuit. De novelle
verscheen als eerste in de reeks Les cahiers du silence. De tweede druk
verscheen in Londen. Amelia (Amy) van Marken vertaalde het uit het
Zweeds; uit het tijdschrift Bonniers litterdro Magasin, dat het hele
verhaal in februari 1944 afdrukte.
De Gestapo deed begin 1944 een inval in de drukkerij van G.J. Willemse, de Utrechtse Typografen Associatie. Daar lag de eerste druk
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van De stilte der zee. De hele oplage werd in beslag genomen. De
drukkers G.J. Willemse en W. Geuze en de typograaf P. Zuiderdorp
werden dezelfde dag doodgeschoten. Voor het eerst, de tweede druk,
verscheen de vertaling in de hongerwinter, gedrukt 'op een met de
hand voortbewogen snelpers bij de ondergrondse drukkerij DAVID,
Amsterdam.' De opbrengst was bestemd voor de nabestaanden van
Willemse en Zuiderdorp." Na de bevrijding gaf De Bezige Bij het
boek opnieuw uit, ditmaal in een rechtstreekse vertaling van Hubert
Lampo.
Illegale uitgaven van De Bezige Bij zijn Het Vrij Nederlandse Liedboek en De Moffenspiegel, `een boekje over Adolf de Eerste (en de
laatste) en zijn trawanten', caricaturen door Karel Leendert Links.
De Haagse drukker H. de Koningh vervaardigde een oplage van tweeduizend Moffenspiegels. Het boekje werd een enorm succes maar irriteerde de bezetter verschrikkelijk. De Groningse meester-drukker
H.N. Werkman werd opgepakt op de onjuiste verdenking dat hij
Moffenspiegels had gedrukt, en doodgeschoten.
Evenals De achttien dooden drukte Jan Hendriks te Utrecht een andere levensgevaarlijke uitgave van De Bezige Bij, Het Vrij Nederlandsch Liedboek, een bundel verzetspoezie verzameld door Jan
Hendrik de Groot, Han Hoekstra en Halbo Kool met een fel oranje
omslag van Fedde Weidema; een gekroonde trotse leeuw naast een
(vrij) fluitend vogeltje op een wapperende vlag.
Aan het drukken van Het Vrij AWerlandsch Liedboek begon Hendriks op 1 april 1944. Hem naar zjn belevenissen vragen kan helaas
niet meer. Maar zoals gezegd, da\ar zijn zijn memoires: VW jaar
drukkunst in het verborgene; zestig vergeelde pagina's met realistische illustraties van Fedde Weidema: een man, op het punt een nekschot te krijgen, een Landwacht, 'de creme de la creme van het crapuul' en 'het spook van de honger.'
Lang voor Hitler, in de Tsarentijd, drukt Jan Hendriks in Oost-Pruisen passen voor een rebellerend Russisch student. In Utrecht, mei '40
ziet hij 'de intocht der horden': `Zij zingen. Op bevel. Zonder dat
doer een Duitscher niets. Van de "Heimat" en "die schOne
Liselotte" die daar wacht op de terugkomst van haar zegevierenden
"held". Zij zingen. Zoals ze ook deden toen ze door de puinhopen en
het leed van Rotterdam trokken.'
Wanneer de `gelijkgeschakelde leugenpers', die 'het licht der wereld
verspreidde', 'de Koningin der Aarde haar koninklijke mantel' heeft
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ingewisseld voor 'het grauwe kleed van bedrog van valsche goden',
gaat Jan Hendriks aan de slag. Met zijn dochter. Met vrienden, collega's en klanten breekt hij. Door succesvol lijntrekken ontduikt hij
een opdracht van de Wehrmacht. Hij drukt: De Geus, Sol Justitiae,
Ons Volk, camouflage dienstenveloppen van de departementen, Zkaarten, formulieren `zur Durchreise nach Frankreich, Ausweise,
persoonsbewijzen en bonkaarten; alles namaak behalve de kaarten.'
Zijn dochter brengt het weg. De spullen liggen in een geleende kinderwagen onder een eveneens geleende baby.
`Op een donkeren avond sta ik in de drukkerij.
Ik wacht. Alles is verduisterd. Geen mensch in de stille straat. Zachtjes hoor ik drie tikken op de ruit, het afgesproken teeken. Ik open de
deur.
Twee mannen overhandigen mij zware pakken, het machinezetsel
van "Vrij Nederland".
Ik ken deze mannen niet, nog minder hun naam en wil ook niet weten
en niet kennen.
Voorzichtig neem ik de pakken aan. "Good luck", zeggen ze zachtj es en verdwij nen in het duister.'
Naast de drukkerij is een NSB-opslagplaats voor gestolen meubilair
van joden. Een bewaker komt een praatje maken. Of hij de drukkerij
eens mag zien. Ad rem verzint Hendriks 'General Oberst von Hoffnungsthal van de Duitsche Wehrmacht', die hem streng verboden
heeft zijn drukwerk aan iemand to laten zien. De NSB-er knikt begrijpend. Ook Hendriks moet de helft van zijn lood inleveren. Het verzet
stuurt hem per NSB-expeditiewagen een in lood gezette pagina Bloed
en Bodem. De drukker gooit het zetsel door elkaar en levert het in.
Met Het Vrij Nederlandsch Liedboek is hij twee maanden bezig. Hij
doet er erg zijn best op. Want: `Alle walging, afkeer en haat, alle kreten van leed en gruwelijke marteling liggen erin opgehoopt. Wanneer
in het concrete deze kreet van afschuw en smart zou opklinken als uit
een keel, we zouden de handen voor het gezicht houden en uitroepen:
"Mijn God, mijn God, laat deze beker aan ons voorbijgaan." ' Collega's waarschuwen Hendriks: er zal verscherpte controle zijn.
Mocht hij de papierbepalingen overtreden dan moet hij oppassen. Ze
hebben geen idee. Enorme stapels kostbaar papier verdonkeremanen; daartoe ziet hij op korte termijn geen kans. Een kwartier later
staan ze in de zetterij.
`Wat heeft u daar voor gezette pagina's staan?'
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`0, dat is een roman, goedgekeurd door de Cultuurkamer.'
De toegang tot de drukkerij kan hij niet weigeren. Wat liggen daar
voor stapels prachtig papier? Waar is zijn vergunning? Hij antwoordt
waardig: `Wat u hier op de pers ziet liggen, is afbraak, het wekt op tot
verzet. Daarmee zal ik doorgaan als het mij niet wordt belet of wanneer ik niet in handen val van de barbaren, die ons vertrappen en treiteren. Nu ik dit gezegd heb, dient u mij onomwonden uw houding bekend te maken. Wanneer u meent dit geval aan uw instanties te moeten mededelen verwacht ik een eerlijk antwoord. Zoo ja, dan zult u
mij over een kwartier reeds niet meer hier vinden. Ik wit den vijand
geen kans geven mij voor een vuurpeleton te plaatsen en het leger der
slachtoffers daarmee te vermeerderen!' Zij reiken hem, schrijft Hendriks, `zwijgend de hand.' Even later: twee Duitsers 'in Zivil' aan de
deur. Z-karte-controle. Een van de twee kijkt nieuwsgierig naar de
pers. `Ja, dat Vrij Nederlandsch Liedboek verheugt zich vandaag wel
in veel belangstelling."Entschuldigen Sie,' zegt Hendriks beleefd,
`Even mijn pers in de juiste stand brengen, anders bederven mijn
drukrollen."Ach so. Ja freilich.' Hij draait de pers achteruit. Na
lang heen en weer gepraat krijgt hij een nieuw aanvraagformulier
voor een vergunning, die hij na het vertrek van de Duitsers in de kachel gooit. `Dit alles kan gemakkelijk naverteld worden. Er moet heel
wat gebeuren als ik mijn kalmte verlies en mijn evenwicht verstoord
wordt.
Maar vandaag was het wel wat veel.'
Sjoerd Leiker, een met een betreffende de jaren 1940-1945 beklemmend geheugen begiftigd, bedachtzaam spreker, zit achter zijn bureau in zijn werkkamer; achter zich zijn collectie antieke radio's en
hij zegt, wijzend op een slordig, overwegend grijs bergje boeken en
boekjes: `Gisteren, toen ik al die boekjes voor u ging uitspreiden
werd ik een beetje beroerd. Dan overvalt je een melancholia he? Dit
was in een bepaalde tijd zo belangrijk en het was zo gevaarlijk om het
te maken. En als je het daar nu ziet liggen, dan lijkt het zo onschuldig. '
Leiker is de enige nog levende oprichter van de CoOperatieve Vereeniging 'De Bezige Bir tot uitgave van boeken en tijdschriften. De
oprichting was op 12 december 1944. 'We zaten daar' vertelt Leiker,
`heel plechtstatig aan een lange tafel bij notaris Van der Ploeg, in zijn
kantoor bij het Museumplein. Net of het geen oorlog was. Geert en
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Charles zaten erbij als toekomstige directeuren.' Op 9 juli 1946 is de
oprichting bekrachtigd bij Koninklijk Besluit. Leiker werd voorzitter, Kool secretaris. Rie van der Grift, die voor De Bezige Bij koerierster was geweest, werd secretaresse.
Leiker had, als enige van de kerngroep van De Bezige Bij, vOs.5r 1940
uitgeverservaring opgedaan. Van 1936 tot 1938 was hij redactiechef
geweest bij Bosch en Keuning te Baarn. Ook was hij, naar hij het
noemt, ' aankomend schrijver.' In De Vrije Bladen hadden gedichten
van hem gestaan. Callenbach had, in de destijds populaire Nobelreeks een roman van hem uitgegeven.
Na de capitulatie afgezwaaid kwam hij in dienst van het AR-blad De
Standaard tot dat werd verboden. In de winter van 1941-'42 schreef
hij een roman: Drie getuigen. Met hulp van Johan van der Woude
lukte het hem die onder te brengen bij Holkema en Warendorf; hij
ontving tweehonderd gulden voorschot. Op 27 maart leverde hij zijn
manuscript in. Inmiddels was een kleine moeilijkheid gerezen. De
Kultuurkamer was in werking getreden en Leiker, die ijverig handtekeningen had verzameld voor het adres aan Seyss-Inquart tegen deze
instantie, dacht er niet aan zich op te geven. In een briefje dat hij bij
het manuscript voegde deelde hij dat zijn uitgever mee. De uitgever
achtte dat niet verstandig. `Wij menen,' antwoordde directeur Van
der Velde schriftelijk, `dat de opvatting van de meeste auteurs zo is,
dat, wanneer hun bestaan als auteur volkomen in gevaar wordt gebracht bij niet aansluiten, zij zich, zijnde in een dwangpositie, opgeven. Wij vertrouwen dus, dat U Uw literaire arbeid voort zult zetten
en de consequentie aanvaarden.' Een belediging voor het Nederlands
schrijversbestand; tekenend voor de uitgeversmentaliteit van die dagen. Leiker, die van 1946 tot 1948 secretaris was van de Ereraad voor
de Letterkunde van het Ministerie van 0, K en W, hoort tot de onverzoenlijken jegens de leden van de Kultuurkamer.
Onmogelijk, vindt hij, dat de bewogen aandrang van de letterkundigen het Letterengilde te mijden, aan de aandacht van iemand die de
pen voerde, kan zijn ontsnapt. Wie zich opgaf `stelde zich in dienst
van een vijandelijk propaganda-instituut.'
Eenmaal clandestien uitgever, voelde Leiker aandrang toch zijn Drie
getuigen gedrukt te zien. Van der Velde was bereid tot wederverkoop
van het manuscript voor vierhonderdzevenenvij ftig gulden drieenzestig, zijnde de tweehonderd gulden voorschot plus `onkosten'.
Voor die tijd een aanzienlijke som gelds; voor Leiker onbereikbaar.
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De Bezige Bij heeft het manuscript voor hem gekocht en uitgegeven
in de Quousque Tandemreeks. Leiker zegt dat een paar exemplaren
via de Zwitserse weg en Engeland in de Verenigde Staten terecht zijn
gekomen bij Warendorf, die inmiddels directeur was geworden van
Querido Inc. in New York. Van Warendorf hoorde Leiker dat zijn
boek daar in vertaling lag.
Zijn ouders waren in 1941 verhuisd van Groningen naar Hoorn. Aan
de haven, in de Hoofdtoren, woonde een lerares aan de huishoudschool, Jojo Bouvrie, die culturele bijeenkomsten organiseerde, zoals die in bezettingstijd in zwang waren. Schrijvers lazen er voor uit
eigen werk. Hoornik zat er enige tijd ondergedoken. Johan van der
Woude, die in Bergen in militair depot had gelegen, kwam er veel;
ook Roland Ho1st. Leiker herinnert zich dat hij Roland Ho1st zijn in
de Quousque Tandemreeks uitgegeven standaardlezing Eigen achtergronden hoorde voordragen in Santpoort, bij mevrouw Sjahrir, de
vrouw van de Indonesische socialistenleider.
Voor de oorlog had hij Jaap Romijn leren kennen, die in 1942 was begonnen met zijn Schildpad-reeks. Daarin is in 1944 een novelle van
Leiker verschenen: De Heksenmeester. Via Romijn kwam de
Utrechtse student Geert Lubberhuizen bij Leiker terecht. Eind
maart, begin april 1943, zegt Leiker, kwam Lubberhuizen voor het
eerst bij hem met een stapeltje De Achttien Dooden. 'Ik heb onder
andere vijf rijmprenten verkocht aan een ijsboer, die schatrijk werd
van de verkoop van ijsjes; een uitzonderlijke lekkernij in die tijd. De
ijsverkoper, eigenaar van een kaashandel, was inkoper geworden van
grote partijen blokmelk, die, voor de export bestemd, niet uitgevoerd
konden worden. Daarvan ging hij ijs maken. Met die rijmprent hebben we vrij veel geld verdiend. Ongeveer 70.000 gulden. Moeilijk te
verspreiden was hij niet; we hadden allerlei distributiepunten. Juffrouw Jojo Bouvrie was ook afneemster; ze heeft daarvoor nog een
poos gevangen gezeten. De afnemers waren meestal schrijvers. Van
Het Vrij Nederlandsch Liedboek hadden we drie edities, een goedkope, een minder goedkope en een dure; 75 gulden. Ze gingen allemaal
grif van de hand. Er was dan ook niet veel meer te koop aan luxe-artikelen. '
Volgens Leiker was de werkverdeling als volgt: Lubberhuizen en Van
Blommestein deden het technische werk, de boekverzorging. Lubberhuizen bracht de manuscripten aan en beoordeelde ze. Leiker was
`eerste adviseur'. Moeilijk was dat aanbrengen niet. De auteurs ston120

den te dringen; de meeste kwamen zichzelf aanbieden; De Bezige Bij
had een reputatie.
Zoals gezegd, toen het helpen onderduiken van kinderen niet meer
dagelijks aan de orde was, ging De Bezige Bij ondergedoken acteurs
en auteurs ondersteunen. Henriette van Eyck beheerde het geld, dat
zij terug ontving via het Nationaal Steunfonds, een procedure die een
waterdichte controle garandeerde. Leiker zegt dat hij een lijst had
van veertig ondergedoken schrijvers in Amsterdam en omgeving,
waarvoor hij verantwoordelijk was.
In de hongerwinter, toen geldelijke steun niet veel zin meer had, ging
de uitgeverij zoveel mogelijk in natura helpen. Leiker was naar
Amsterdam verhuisd en woonde in de Rijnstraat. Hij zegt dat zijn
huis een opslagplaats was van groente, aardappelen en tarwe. De
schrijvers of hun vrouwen kwamen daar een voorraadje halen. Ten
enkele keer hadden we zelfs vlees. Voor wie erg verzwakt was hadden
we op een gegeven ogenblik zelfs wijn. '
De levensmiddelen kwamen binnen via diverse verzetsorganisaties
die met De Bezige Bij samenwerkten, zoals Het Parool en Vrij Nederland. 'Het liep allemaal doorelkaar,' zegt Leiker. 'Via Jan Werkman,
die ik kende uit de militaire dienst, kreeg ik contact met Evert Werkman van Het Parool. Hij had twee broers, Jan en Gerhard, die ook in
de journalistiek en in het verzet zaten. We noemden hen het Werkliedenverbond. Evert, die ook deel uitmaakte van een gewapende verzetsgroep, de groep Sanders, had wapentuig en Duitse uniformen op
mijn zolder opgeslagen.'
Het Vrij Nederlandsch Liedboek, was de gevaarlijkste uitgave van De
Bezige Bij, waarvan niet alleen het drukken, maar ook het vervoer
riskant was. 'Op een zondagochtend,' zegt Leiker, ' fietste ik met tien
exemplaren op de bagagedrager over de Stadionweg. In die totaal uitgestorven brede laan stapte in de verte een agent van het trottoir of de
straat op. Ik dacht: die komt mij aanhouden. Stoppen en omkeren
zou verdacht zijn geweest. Hij stak over, hij kruiste mijn pad. Hij
had geen kwaad in de zin. Bang, dat was ik niet alleen hoor. Van
Randwijk kwam in maart 1945 eens bij ons thuis om te luisteren naar
verzetsliederen die mijn vrouw op muziek had gezet. Iemand van ons
begon over de dood. Dat trof Van Randwijk recht in het hart. Hij
leunde achterover en zei: "Ik ben al duizend doden gestorven. Wie
zegt dat hij niet bang is kun je als mens niet serieus nemen. Moed is
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een overwinning op de angst." Ik weet dat de SD in 1944 op het punt
heeft gestaan de organisatie van De Bezige Bij op te rollen. Maar op
dat ogenblik ging de KP in Amsterdam een aantal bunkers opblazen
met explosieven. De Duitsers hadden niet voldoende manschappen
om met de knokploeg of te rekenen en ons op te pakken. Dat heeft
ons gered. We hebben eens onze adressen moeten veranderen. Marius
Bamberger, een jongen die voor ons werkte, had een vriendinnetje,
de dochter van een slager. Haar oom was bij de SD. Die oom vroeg
aan de slager: "Weet je wel dat je dochter omgaat met een jongen uit
het verzet? We kennen die verzetsgroep en we gaan de zaak binnenkort oprollen." Het is niet gebeurd. Misschien heeft die man wel een
stille wenk willen geven.'
Bij alles wat Leiker uit de oorlogsjaren heeft bewaard, horen ook de
briefjes die Lubberhuizen hem schreef. Korte zakelijke mededelingen, bevelen eigenlijk meer:
' Sjoerd,
Vrijdagmorgen aanstaande heb ik je hulp dringend nodig. Dan moet
er bij Van Leer, Rustenburgerstraat 19 papier van de zolder naar beneden gesleept worden. Kom je helpen. Om half tien zijn we er. Aanstaande vrijdag! Hartelijke groeten aan Margit van Bas.'
De Duitsers hadden het bedrijf Van Leer in beslag genomen. De machines waren eruit gehaald. Op zolder lag nog een grote partij papier.
Op 21 maart 1945 verschenen Geert Lubberhuizen en Sjoerd Leiker
in gezelschap van een schilleboer met een krakkemikkige kar en een
mager paard ervoor bij de ingang. Ze toonden de portier, die als enige
nog aanwezig was, een (vervalste) brief van een uitgever. Ze zouden
de testelde' voorraad zelf wel even ophalen. Aileen Kriegswichtige
Betriebe, Riistungsbetriebe hadden nog gas en elektriciteit, Van Leer
hoorde daar niet bij. De lift werkte niet meer. Op houten planken
hebben ze het loodzware papier van vierhoog de trappen afgesleept.
22 maart 1945. `Beste Sjoerd. De DAVID" staat stil, omdat het gehele wagenpark wordt vervangen. De oude persen eruit en de nieuwe gemonteerd. Je zult dus geduld moeten hebben. "Vrijwilligers voor"
heb ik typografisch verzorgd en wordt goed. Het Marva-boekje komt
pas daarna. Joris de Heus weet ik niks van. Het prospectus Liedboek
is op komst. Ik heb er een drukproef van het rood van gezien. Steinbeck hierbij.'
Vrijwilligers voor was een rijmprent. Van een Marvaboekje is niets
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gekomen. `Joris de Heus' was een verzetsgedicht van dominee J. J.
Buskes: In memoriam Joris de Heus. Buskes wilde de prent verkopen
ten bate van de nabestaanden van De Heus, die was gefusilleerd. Leiker had het buiten Lubberhuizen om zelf laten zetten en drukken bij
DAVID in een oplage van 250. `Steinbeck hierbij' was De vliegenvanger. 'We gaven dat uit op verzoek van Hans van Meerten, de leider
van het acteursverzet, voor een fondsje om na de oorlog het toneel
mee te starten.'
Anton van Duinkerken heeft de drukproeven van een gedichtenbundel liggend in bed gecorrigeerd, terwijl Leiker aan zijn zijde zat te
wachten tot hij klaar was. 'Ik had de indruk dat zijn ziekte vooral een
gevolg was van de honger. Hij had een groot gezin, acht of negen kinderen. Ze aten voornamelijk bloembollen; dat is een ui-achtige plant;
wanneer je daarvan teveel binnenkrijgt gaat je maag protesteren. Van
Duinkerken klaagde: "Die bloembollen groeien hier het dak uit." Ja,
het was eentonige kost.'
Rein Blijstra, een vriend van Halbo Kool, woonde boven een bakkerij, Amstellaan 66, de latere Stalinlaan, thans Vrijheidslaan. `Blijstra
was ziek en ondergedoken. Zijn vrouw Mies was thuisgebleven. De
bakkerij had stroom om brood te bakken en Mies ontdekte dat bij
haar het licht weer wilde branden. In januari 1945 kwam Halbo Kool
bij me en zei: "Jij hebt nog een radio. Bij Mies Blijstra is weer elektriciteit. Radio's moesten in 1942 worden ingeleverd en dat deed men
ook. Ik heb er altijd verbaasd over gestaan waartoe mensen te bewegen zijn. Er zijn bergen radio's ingeleverd, naar Zweden verscheept
en daar verkocht. Goed, we zetten de radio in een koffer en gingen op
weg. Op de hoek Amstelkade-Rijnstraat stond een man met een korf
met penen. Iets bijzonders in die tijd. "Ik wil een bos wortels
kopen," zei Halbo. "Ik loop door," zei ik. Ik was nog maar net weg
of daar stapten een paar SS-ers op die koopman of om die wortels in
beslag te nemen; straatverkoop mocht niet. Halbo kwam me achterna rennen. Als ik daar was blijven staan hadden ze me misschien gevraagd wat ik in die koffer had.'
Na Dolle Dinsdag overwogen veel mensen dat het voor hen na de oorlog beter zou zijn indien ze in de illegaliteit hadden gezeten. Het leger
der `september-ridders' rukte op; 'de zakelijke illegaliteit,' zegt Leiker. Ook De Bezige Bij liepen ze hinderlijk voor de voeten. Zo was er
een student economie die het plan had opgevat een Nationaal Insti123

tuut op te richten voor na de oorlog. Het heeft inderdaad korte tijd
bestaan. Ze gaven een landelijk blad uit voor scholieren en, zegt Leiker, `ze zouden dit doen en dat doen.' De student kwam bij Lubberhuizen want hij Wilde ook de uitgeverij bij zijn instituut inlijven. Lubberhuizen wist geen raad met hem en stuurde hem naar Leiker. 'Ik
zei: "Wij zijn bezig met het verzet. Wij geven boekjes uit en de gelden
zijn bestemd voor onderduikers. Ik vind het vreselijk gevaarlijk voor
u dat u hier zit. Er kan zO een inval komen. Je loopt hier altijd
gevaar." Nou dat zag hij toen wel in. Hij is niet meer geweest.'
Het stond vast dat de uitgeverij na de oorlog zou worden voortgezet.
Het zou een coOperatieve uitgeverij worden; eigendom van de auteurs. In bezettingstijd stonden de schrijvers hun manuscripten gratis
af. Daar stond tegenover dat de uitgeverij ze, zo nodig, ondersteunde. 'We leden honger. Wie honger heeft krijgt visioenen van heerlijke
maaltijden. Zo stond ons het visioen van een betere en rechtvaardige
samenleving voor de geest. We verkeerden in een euforie. De coOperatie moest een beloning van alle aangesloten schrijvers garanderen.
De schrijvers moesten daarvan kunnen bestaan.'
Leiker herinnert zich dat Godfried Bomans tegen was. `Flij vond het
een stuitend idee dat auteurs boeken zouden inpakken of magazijnwerk zouden doen. Maar de andere schrijvers waren voor.'
Rond de jaarwisseling van '45 maakten Leiker en Kool plannen voor
een nieuw tijdschrift dat Voorpost zou gaan heten en dat hun idealisme zou uitdragen. Daarvan is niets gekomen. Dat is volgens Leiker
te wijten aan de spoorwegstaking waardoor het contact met de drukker Fokke Tamminga in Den Haag geblokkeerd was.
Twaalf dagen na de bevrijding, 17 mei, liet de notaris de stichtingsacte registreren. Op 1 augustus werd de uitgeverij ingeschreven in het
handelsregister. De legale Bezige Bij vestigde zich in het kantoor van
de NSB-uitgeverij Westland, Herengracht 418. Lubberhuizen, Leiker, Kool en een paar andere medewerkers hebben, bijgestaan door
een smid, het pand van Westland en vier NSB-boekhandels in beslag
genomen met toestemming van het College van Vertrouwensmannen.
Op de etalageruiten van de voormalige boekhandels Het Bolwerk en
Die Deutsche Buchhandlung in de Kalverstraat en de Volksche Boekhandels in de Leidsestraat en aan de Koninginneweg werd een papiertje geplakt:
' Dringend verzoek. Deze etalageruimte wordt heden in gebruik genomen door de, tot nu toe ondergrondsche, UITGEVERIJ DE BEZI124

GE BIJ. Men wordt dringend verzocht het pand niet te beschadigen
of te besmeuren. Alle Nazi-lectuur zal grondig verwijderd worden.'
Krachtig werden nazi-boeken en portretten van Hitler uit het raam
gesmeten. En honderden kleine gipsen Hitler-bustes. 'We hebben er
op de eerste etage van Het Bolwerk mee gevoetbald.' Nog dagen later
werden de uit het raam gegooide relikwieen in de nabijgelegen kroegen te koop aangeboden." De Bezige Bij nam onmiddellijk een aanyang met het vestigen van de legendarische na-oorlogse alcoholische
reputatie. Lubberhuizen vertelde in zijn dankwoord in de Stadsschouwburg smakelijk hoe een eerste aanzienlijke geldelijke schenking aan de legale uitgeverij voor het houden van een feest tijdens het
vergaderen daarover opging aan alcoholische schenking. Dat feest is
nimmer gehouden. Later is dat ruimschoots ingehaald.
Of Koningin Wilhelmina eveneens door de heerlijke aanblik van al
die voor-oorlogse Hessen werd getroffen blij ft in Eenzaam maar niet
alleen onvermeld. Zij bezocht de legale uitgeverij, toen al in de Van
Miereveldstraat, op 20 januari 1947, gekleed zoals altijd in de oorlog
en in de eerste jaren daarna, als de keukenmeid. Volgens Leiker
droeg ze bij deze gelegenheid een grof kaki mantelpak, beige wollen
kousen en afgetrapte schoenen. De drukkers Jan Hendriks en Fokke
Tamminga waren er bij en Rie van der Grift, die secretaresse en koerierster van de illegale Bezige Bij was geweest. De koningin reikte de
aanwezigen hartelijk de hand en nam kordaat plaats op een wrakke
keukenstoel, een voor de.gelegenheid geleende, comfortabele fraaie
fauteuil negerend, waarin een hofdame plaatsnam. De koningin zat
naast Henriette van Eyck en stelde haar vragen over het steunfonds.
Jet van Eyck, anders een levendig vertelster van anecdotes over de bezettingstijd, was zo geintimideerd, dat ze niet veel meer uitbracht dan
stamelklanken.
Met al hun cynische losbolligheid van de bevrijdingsroes waren de
Bezige Bij-medewerkers van dit bezoek zeer onder de indruk. De koningin was heilig in die dagen; in het bezette Nederland had haar
stemgeluid, illegaal, krakend beluisterd op de Engelse zender, geklonken als die van de Heiland uit het hiernamaals. In 1944 had De
Bezige Bij geweigerd ongecensureerd de brieven uit te geven die Soetan Sjahrir had geschreven aan zijn vrouw, toen hij in strafkampen
van het Nederlands-Indisch gouvernement gevangen zat. Mevrouw
Sjahrir-Duchiteau, die Nederlandse was, woonde in de oorlog in
Santpoort. Ze had de brieven gegeven aan Fred Batten, die met Adri125

aan Morrien het uitgeverijtje Het Zwarte Schaap had. Batten vond de
brieven geschikter voor De Bezige Bij. Er stonden een paar onopvallende, in bedekte termen uitgedrukte kritische passages in over ons
vorstenhuis en het Wilhelmus, begrijpelijk voor een Indonesisch vrijheidsstrijder. Van Blommestein weigerde het manuscript uit te geven
zonder deze regels te schrappen, waarmee mevrouw Sjahrir en Batten
niet accoord gingen. Pas na de proclamatie van de Republiek Indonesia heeft De Bezige Bij het boek zonder censuur uitgegeven. Het heette Indonesische overpeinzingen en verscheen onder Sjahrirs schrijversnaam Sjahrazad op 11 december 1945. Het colofon zegt: 'In het
teken van Het Zwarte Schaap onder de hoede van De Bezige Bij."5
In de laatste oorlogswinter hadden Lubberhuizen en Van Blommestein, met het oog op voortzetting van de uitgeverij na de bevrijding, Wim J. Schouten erbij gehaald, die een uitgevers- en ook een
boekhandelaarsdiploma bezat. Van Blommestein had hem leren kennen toen hij in Den Haag woonde en veel bij boekhandel Van
Stockum kwam, waar Schouten verkoper was. Schouten had in Den
Haag en omgeving clandestiene boekjes van De Bezige Bij en onder
andere De Mansardepers verspreid. Maar zelfs met een vakman met
diploma's op zak in de directie, was het na de bevrij ding nog niet eenvoudig om een officiele uitgeverserkenning te krijgen. In de zuiveringscommissie bleek de mening te bestaan dat De Bezige Bij als beginkapitaal het geld van de illegaliteit misbruikte. Leikers opinie hierover valt te vangen onder het woord `gotspe'. Hij zegt: 'De legale uitgeverijen waren allerminst brandschoon geweest. Ze hadden hun eigen ereraad en waren zeer mild voor elkaar. Strengholt die zich het
ergst had misdragen, werd als zondebok gebruikt.' Leiker zegt dat
er een brief binnenkwam van minister G. van der Leeuw van 0, K &
W. 'Het was allemaal heel aardig geweest wat wij in bezettingstijd
hadden gedaan maar nu moest het uit zijn. Ik heb geantwoord: "Als
er een uitgeverij is die het recht heeft met het werk door te gaan, dan
is het De Bezige Bij." ' De Bezige Bij had het beginkapitaal, 25 duizend gulden, in het laatste oorlogsjaar aan het Nationaal Steunfonds
ter bewaring gegeven dat daarmee volledig had ingestemd.
Schoorvoetend ruimden de andere uitgeverijen een plaats in voor De
Bezige Bij. Vooral de coOperatieve opzet wekte wantrouwen, maar
tenslotte verleende de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels de uitgeverserkenning en op 6 september 1945 kon
de legale uitgeverij op naam van Wim Schouten worden ingeschre126

ven." Lubberhuizen had enige moeite met het huiswerk voor de uitgeverscursus maar haalde het diploma toch nog op 17 november
1949.
Van die coOperatie is weinig terecht gekomen. De statuten, opgesteld
op 12 december 1944 bij notaris Van der Ploeg, waren prachtig. Van
de jaarlijkse netto-winst van de CoOperatieve Vereniging De Bezige
Bij, tot uitgave van boeken en tijdschriften zou, volgens artikel 36
van de statuten, `tachtig percent gelijkelijk worden verdeeld onder de
leden die in het afgelopen jaar hun werken van letterkundige wetenschappelijke of kunstzinnige aard aan de vereniging hebben afgestaan. ' De auteurs zouden in democratisch overleg de uitgaven bepalen. Een week nadat de uitgeverserkenning binnen was, bedankte
Max Nord als lid van de coOperatieve vereniging. Nord had na Dolle
Dinsdag het illegale Het Parool in Amsterdam getypt en voor de verspreiding gezorgd. Hij had begin '45 twee uitgaven van De Bezige Bij
verzorgd en meegewerkt aan het ontwerpen van de statuten. Als een
koude douche kwam voor hem, zomer '45, de verschijning van Leonard Huizinga's Zes kaarsen voor Indie, geschreven ter ondersteuning van de `voorlichtingscampagne voor de bevrijding van Nederlands-Indie,' een werkje dat Sjahrir met spijt vervuld moet hebben
dat zijn vrouw niet een andere uitgeverij had gekozen.
Over de gang van zaken met Hermans De tranen der acacia's dat De
Bezige Bij door gezeur over onkuise aanduidingen van lichaamsdelen
heeft verspeeld, is al genoeg geschreven. Jarenlang heeft de legale Bezige Bij gedreven op het kassucces Die van ons van Willy Corsari.
Geert Lubberhuizen bekeerde zich in het jaarverslag over 1946 voorgoed tot directeur van een handelsonderneming:
`Velen dachten in 1945, na ons illegaal verleden van fraaie uitgaven in
kleine oplagen, dat wij ook daarna als coOperatieve uitgeverij ons
voornamelijk op dat terrein zouden blijven bewegen.' Voor sommigen, schreef hij, zou het nieuwe beleid wel teleurstellend zijn geweest,
maar de directie had gekozen voor `een bredere grondslag.'
Sjoerd Leiker en Halbo Kool hebben zich de na-oorlogse ontwikkeling sterk aangetrokken. Op 2 oktober 1950 nog schreef Leiker een
brief aan het bestuur, in het Fries dat Yge Foppema, secretaris, kon
lezen. 'Het bestuur zou uitgever zijn,' schreef hij onder andere. 'In
plaats daarvan is de directie uitgever geworden, gewiekste kooplui,
die waardering hebben voor een Corsari. Als De Bezige Bij zonder
Corsari niet leven kan dan is De Bezige Bij een versleten jas en moe127

ten we haar opheffen.'"
`Halbo, Jet en ik,' schreef Leiker mij in een brief van 14 februari
1981, 'waren na de oorlog al gauw teleurgestelde mensen. Jet heeft
mij wel eens gebeld en gevraagd: "Wat denk je nou van die coOperatie, moeten wij niet ingrijpen, moeten wij ons niet meer laten
gelden?" De Bezige Bij is een gewone uitgeverij geworden, met een
coOperatief tintje, langzamerhand ongeveer op hetzelfde niveau gekomen als Querido en Meulenhoff.'
Na de bevrijding had Leiker het voorzitterschap overgedragen aan
Victor van Vriesland. Hij kwam in dienst van de Nederlandse stichting voor psychotechniek in Utrecht, in november '45 werd hij bovendien staflid van de Psychologische dienst van het ministerie van
Oorlog. In die functie werd hij naar Engeland gestuurd om kennis te
nemen van de Engelse militaire selectie-systemen. Naderhand kwam
hij terecht in de journalistiek: bij Het Vrije Volk in Friesland. Hij
schreef romans, documentaires en artikelen, meerendeels over bezetting en verzet. 'Ik ben er misschien een beetje op gefixeerd,' bekent
hij. '1k ben van '34 of telkens in militaire dienst geweest. Er zijn dingen die mij achtervolgen in mijn dromen.'
Met de mensen met wie hij zo eendrachtig had samengewerkt in dagelijkse omgang had hij al spoedig geen contact meer. Halbo Kool ging
een voor Leiker te marxistische kant op. In 1968 werd hij bij Vreeland
dood in een greppel gevonden, vermoedelijk had hij er zelf een eind
aan gemaakt. Lubberhuizen en Leiker zijn de meest tegengestelde naturen die de mensheid kan voortbrengen. Leiker doet er ontwijkend
over. 'We zijn allemaal onze eigen weg gegaan. Geert was een goed
verzetsman. Gesloten. Hij ke pt ogenschijnlijk geen heftige emoties.
"Als ik ergens ben geweest, dan veeg ik het uit mijn geheugen," zei
hij altijd.'
De bevrijding bracht voor Leiker 'een depressie die vrij Lang heeft geduurd. Onze verwachtingen waren zo hoog gespannen geweest. Je
ontwaakt als uit een boze droom. De mensen die uit de kampen waren gekomen voelden zich ook in de steek gelaten. Niemand stond
hen op te wachten en te wuiven zoals onlangs toen die Amerikaanse
gijzelaars uit Iran terugkwamen. En het werk viel ineens weg. Je
dacht: wat zal ik nu eens gaan doen? Je had veilig in een groep gezeten. Dat gaf toch een zekere beschutting.'
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7. Een verspreider

De na-oorlogse directeur van De Bezige Bij Wim Schouten was in de
bezettingstijd boekhandelaar. Hij begon zijn loopbaan in 1940 als volontair bij het Centraal Boekhuis in Amsterdam. Na een jaar al vertrok hij, naar Langkamp en Brinkman op de Spiegelgracht. Daar
hield hij het evenmin lang uit. Kort daarop verhuisde hij naar Utrecht
om bij Broese te gaan werken. Rond de jaarwisseling van 1943 kwam
hij in dienst bij Van Stockum, boekhandel annex antiquariaat in Den
Haag. Het eerste half jaar had hij zelf de leiding. De chef van de
boekhandel, de heer H. Jacobi, een jood, moest onderduiken. De directeur zat in een gijzelaarskamp. 'Charles van Blommestein,' vertelt
Schouten, `kwam bij mij in de winkel omdat ik aardige literaire boekjes in die kasten had. Van Stockum was een bekende boekhandel. Nu
en dan werd er gebeld dat freule huppeldepup dood was en of iemand
wou komen kijken om een schatting te maken van de boekenvoorraad voor het antiquariaat. En als ik dan het gevoel had: daar zit een
beetje literaire verzameling—medische boeken ofzo interesseerden
ons niet—dan gink ik er heen en kocht drie kasten boeken. Zaten er
dan twintig eerste drukken literatuur in, dan zette ik die in een aparte
kast. Zo kon je nog aardige dingen laten zien, want verder had je niks
meer; alleen maar rotboeken. Dat was de reden dat er nog zoveel aardige mensen kwamen. Om de maand kwam er een of ander afschuwelijk mannetje. We hadden nog een grote voorraad van de Wereldbibliotheek en een heleboel ingenaaide boeken. Dan ging die man die
kasten langs; daar deed hij de hele dag over; aan het eind van de dag
had hij weer zo'n stapeltje van tien boeken van verboden schrijvers
die op de lijst stonden. Dan nam hij tien boeken mee en waarschuwde
nog eens dat het niet mocht. Dan zei je: "0 sorry, neem me niet kwalijk." Hij vond het ook niet leuk, geloof ik.'
In 1943 kwam Van Blommestein met een stapeltje rijmprenten van
De Achttien Dooden met het verzoek of Schouten die wilde verkopen. Daarna zorgde Schouten voor de verspreiding van de uitgaven
van De Bezige Bij in Den Haag en omgeving. `Je had er na een tijdje
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vaste mensen voor. Je had dertig, veertig van die boekjes. Die stuurde
ik rond of ik verkocht ze in de winkel aan betrouwbare mensen. Er
kwamen regelmatig mensen discussieren over de nieuwsberichten en
over de rotmoffen dus die selectie ontstaat vanzelf. Iemand kwam
binnen en vroeg: "Heeft u nog wat?" Dan keek ik in de la onder het
kleed of ik nog wat had. Bert (Bakker) kwam die dingen ook gewoon
aanbieden hoor. Met illegaliteit had het niet veel te maken.'
Na de terugkomst van de directeur uit het gijzelaarskamp ging de
handel in clandestiene boekjes minder openlijk, want de schrik zat de
chef in de benen. Op een gegeven ogenblik werd de man die de afdeling leesportefeuille van Van Stockum beheerde opgepakt. Hij bleek
diep in de illegaliteit te hebben gezeten en hij had, wat Schouten ook
nooit had geweten, wapens verstopt in het pakhuis. De man werd
doodgeschoten in Laan van Nieuw Oost Indie. Hij had bij zijn moeder gewoond en het winkelpersoneel hield een collecte voor de moeder; de directeur weigerde een bijdrage te storten. Hij nam het de
man over het graf heen nog kwalijk dat hij de winkel in gevaar had
gebracht. `Dus die boekjes,' zegt Schouten, 'die ik in een la had liggen, daar mocht hij niks van weten.'
De vrienden bij wie hij inwoonde, hadden in de voorkamer een geheime zender naar Londen. `Dat was illegaal werk. Ik kwam daar eens
een boekie halen. Ze waren met zijn drieen bezig met zenden. Ik vond
het allemaal wel interessant maar ik ben absoluut a-technisch. Ik
stond voor het raam naar dat ronde pleintje te kijken, het Piet Heinplein en ik zeg: "He, jongens, ik zou maar stoppen, want ik zie een
peil-auto." Zo'n auto die geheime zenders opspoort. Herman Mulder heette die jongen. Zijn vader was ook spion geweest in de Eerste
Wereldoorlog. Die boekhandel was makkelijk voor hem. Als hij een
boodschap had, zei ik: geef maar mee. Geheime stukken; hij bracht
de hele boel in kaart. Dat stopte ik dan in een bepaald boek dat we
hadden afgesproken: de Brinkman-catalogus, op bladzij 361. Om
half elf kwam er dan een aardig meisje of een jongen zogenaamd een
boek kopen; die liep er dan even Tangs en haalde die pagina eruit. In
de kelder lagen enorme pakken ingebonden exemplaren van het Geneeskundig jaarboek. Die nam ik dan mee naar huis en hij zat ze dan
met een scheermesje helemaal leeg te maken; daar bouwden ze dan
een kristalzender in en dan werd het boek dichtgeplakt. Ik verkocht
ze dan aan een betrouwbare freule, zo noem ik ze altijd maar. Daar
ging je dan mee naar de kelder en je spande een antenne en met gods
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hulp hoorde je dan om een uur "Ici Londres." De Franse nieuwsberichten waren altijd het beste. Als het goed ging verkocht je dan zo'n
ding voor 250 gulden en dan had je weer wat geld. Het waren krengen
van dingen. Herman Mulder is later nog ter dood veroordeeld maar
god zij dank niet doodgeschoten.'
In de hongerwinter moest hij een operatie ondergaan en kwam terecht in de Anna-kliniek in Leiden. `Daar was behoorlijk te eten. En
we hadden er een geheime zender. Af en toe trok een van die assistenten een pyama aan en kwam naast me liggen luisteren. Het was zo'n
half-illegale toestand daar. Vrienden van me die diep in de illegaliteit
zaten kwamen er of en toe ook eens een nachtje slapen.'
`Er wordt nu wel gedaan of dat gedoe met die clandestiene boekjes zo
geweldig illegaal was,' zegt Schouten, `maar dat was het helemaal
niet. Moffenspiegels heb ik ook verkocht. Het was helemaal niet riskant.' Hij heeft nog een verhaal ter staving hoezeer hij die clandestiene boekjes te verwaarlozen vindt vergeleken bij de werkelijke illegaliteit.
In 1944 was hij bij Van Stockum weggegaan en met zijn vrouw en baby naar Delft verhuisd waar hij introk bij een Zwitser, die een studentenrestaurantje had gehad, dat hij bij gebrek aan studenten en aan
voedsel had moeten opheffen, waarna hij kamers was gaan verhuren.
Hij had een Zwitserse vlag voor de deur gehangen, hetgeen bij
razzia's een groot gemak was. Verongelijkt kon hij dan, zich op zijn
neutraliteit beroepend, de moffen de deur wijzen, terwijl Wim
Schouten zolang in de kelder zat. 'Die Zwitser,' vertelt Schouten,
`had aan een fiets een soort ontvanger gemaakt. Hij had een stencilmachine en hij maakte een onbenullig blaadje met nieuwsberichten,
dat hij verspreidde. Ik hielp hem er beter Nederlands van te maken.
Toen ik in bed lag met een gipsen poot was er een overval. Ze kwamen die Zwitser halen en bij mij kwamen ze ook de hele boel doorzoeken. Achter mijn bed lag een stapel boeken met helemaal onderop
een Engelse roman die The Doctor heette en daarin had ik zo'n stenciltje zitten. Ik zei natuurlijk tegen die SD-er: 'Ik weet van niks, ik
heb hier alleen maar kamers gehuurd." Maar ik had de zenuwen,
want als ze dat blaadje zouden vinden, dan was dat het bewijs dat ik
er ook mee te maken had. Die man pakt al die boeken op maar dat
blaadje vindt hij niet. De hele nacht is hij bij mijn bed blijven zitten.
Toen hij naast me zat te snurken heb ik al die boeken heel voorzichtig
verschoven en dat blaadje in mijn gipsen poot gestopt. In mijn bu131

reau had ik nog brieven liggen en compromitterende papieren. De
volgende ochtend zei mijn vrouw tegen die man: "Ik moet de baby
voeden. Wilt u zo vriendelijk zijn naar achteren to gaan?" Toen heeft
mijn vrouw die bureaula gauw in een zijkamertje onder een pan met
bietenstroop verstopt. De hele week zijn die SD-ers bij ons in huis geweest. Die boekjes van De Bezige Bij stonden in de kast. Die hebben
ze rustig laten staan. Die Zwitser is er nog levend afgekomen.'
Vanuit Leiden, waar hij was geopereerd, voer Schouten in de hongerwinter met vrouw en baby en 'die gipsen poot' per schuit naar
Amsterdam, naar zijn ouders die nog eten hadden. `Toen is Charles
bij me gekomen en hebben we gepraat over de na-oorlogse uitgeverij.
Op 1 mei zijn we met ons drieen gestart.'
Voordat hij in Delft onderdook is hij waarschijnlijk op de valreep
nog lid van de Kultuurkamer geworden, zegt hij. 'Ik had altijd net gedaan of dat hele ding niet bestond. Maar zomer '44 kreeg ik opeens
een telefoontje van mijnheer Klomp. Ik moest naar hem toe. Klomp
was heel vriendelijk; ik ben er geloof ik een half uur geweest. Of ik
nou wel of niet lid van die Kultuurkamer ben gemaakt weet ik niet
eens meer. Dat kon me toen ook niets meer schelen. Het was zo'n onzin geworden.'
Zijn gezicht bewolkt even. Het enige waarvan hij echt spijt heeft is
dat hij bijna al die fraaie eerste drukken en die clandestiene boekjes
heeft verkocht. '1k had er de pest in, want die boekjes van De Blauwe
Schuit daar heb ik nooit aan kunnen komen. Maar wat ik allemaal
niet had kunnen hebben! Schilderijen van Werkman, van Hussem,
gekocht voor honderd gulden en voor honderdvijftig verkocht. Na de
oorlog van Lucebert, van Appel. Die kwam wel eens bij me en zei:
"Heb je honderd gulden voor me? Ik geef je er wel een tekening
voor." Dan zei je: "Hier zijn die honderd gulden, maar die tekening,
dat hoeft niet." Omdat je het flauw vond, he. Maar die clandestiene
boekjes, daar waren ook een hoop rotdingen bij hoor.'
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8. Een schrijver

De beste novelle die in de oorlog is geschreven en clandestien uitgegeven is WA-man van Theun de Vries. Het verhaal lijkt op Sartre's
l'Enfance d'un chef, Vestdijk vond ook de kwaliteit vergelijkbaar.
WA-man beschrij ft geloofwaardig hoe een contactgestoorde kruidenierszoon uit de Jordaan in de NSB terecht komt en tenslotte in de
WA tot hij in de mei-dagen, gehoorzaam maar walgend van zichzelf
meegesleept wordt in de WA-terreur.
WA-man verscheen bij De Doezende Dar in de zomer van 1944. De
auteur zat vast in het concentratiekamp Amersfoort. 'In het kamp
heb ik me dikwijls afgevraagd,' zegt hij, 'a of ik het ooit zou zien, b
hoe het er uit zou zien.'
De Vries kon zich in mei 1940 al tot de gearriveerde schrijvers rekenen. Naast een aantal dichtbundels waren er van hem vier romans
verschenen: Rembrandt, Stiefmoeder Aarde, Het rad der Fortuin en
Eroica. Na de capitulatie had hij, `ergens in Den Haag', een bespreking met een paar andere schrijvers en dichters, onder wie, zegt hij,
Nijhoff, Werumeus Buning, Jan Engelman, Anthonie Donker en
Roland Holst. Nijhoff opperde dat ze een nieuwe Shakespeare-vertaling zouden maken. 'We zouden,' zegt De Vries, `allemaal een tragedie en een komedie voor onze rekening nemen. Ik had Macbeth en De
twee edellieden van Verona. Die Twee edellieden ligt geloof ik nog op
de vliering. Van Macbeth heb ik de helft van het eerste bedrijf afgekregen. Maar door de nieuwe zorgen en beslommeringen is daar niets
meer van gekomen. In het begin hielden de Duitsers zich erg koest;
het eerste jaar was er een van valse gemoedelijkheid. In 1941 had je de
februaristaking, binnen het jaar hadden ze laten zien wie ze eigenlijk
waren. Toen het bekend werd van de Kultuurkamer hebben we allemaal datgene waarmee we bezig waren snel afgemaakt en in 1941 uitgegeven. Ik heb mijn verhalenbundel Tegels van de haard afgemaakt
en mijn monografie van Schimmelpenninck, over patriotten, een stilzwijgende vergelijking tussen Duitse en Franse bezetting. Najaar
1941 zijn ze verschenen. Ja, dat was even hard werken.'
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Op 22 juni 1941 waren Hitlers troepen de Sovjetunie binnengemarcheerd. De communisten doken massaal onder. Theun de Vries zat
op de Veluwe `aan de weg Apeldoorn-Arnhem in een gehuchtje waarvan ik de naam verjeten ben. Dat adres had ik van mijn uitgever, J.L.
van Tricht in Arnhem. Die heeft mij financieel erg goed door de oorlog gesleept. Ik heb nooit een beroep hoeven doen op dat hulpfonds
van Henriette van Eyck.'
Vanuit zijn onderduikadres stuurde hij bijdragen naar de illegale
pers. Eind 1942 riep het illegale partijbestuur van de CPN hem naar
Amsterdam om deel te nemen aan de redactie van De Vrije Katheder.
Een groep studenten had in november 1940 het Bulletin ter verdediging der universiteiten opgericht dat na het derde nummer De Vrije
Katheder ging heten. Van een studentenblad werd het spoedig een
blad van communisten en andere linkse intellectuelen, dat nauw samenwerkte met De Vrije Kunstenaar. De redactie, die in het begin
bestond uit A.F. Willebrands, B. Rizou en (mej.) T. de Vries werd
uitgebreid met H. Katan en de voorzitter van Perhimpunan Indonesia, R.M. Setyadjit. Vanaf 1943 werkten Theun de Vries, de muziekrecensenten Paul Santen en Bertus van Lier en de componist Rudolf
Escher aan het blad mee. Na Dolle Dinsdag kwam de anthropoloog
dr. A. de Froe er bij en (na de arrestatie van Theun de Vries) Petra
Eldring, die met Ben Polak was getrouwd.
`In de loop van '42 raakte ik door mijn collega's Walter Brandligt en
Johan van der Woude verbonden met een groepje kunstenaars, die
bezig waren de basis te leggen voor een vrije kunstenaarsorganisatie
na de oorlog. De huidige Federatie is er het resultaat—of het overblij fsel van. Dit werk, waar ook Clara Eggink en A. Roland Holst in
waren gemoeid, was toen, met het schrijven van een enkel stuk voor
het blad De Vrije Kunstenaar, bepaald nog geen groot "ondergronds" werk mijnerzijds te noemen."8
De Vries vertelt in 1981: `Toen bekend werd dat de Kultuurkamer onvermijdelijk was kwamen we met verschillende groepjes mensen bijeen. Daar was onder andere bij het echtpaar Jan en Annie Romein,
de architect Jaap Bot, de beeldhouwer Van Hall en de groep Sandberg, die later die aanslag op het bevolkingsregister heeft gepleegd.
Het groepje waarbij ik hoorde, voornamelijk linkse mensen, daarin
zaten Johan van de Woude, Roland Holst, Clara Eggink en Walter
Brandligt, een Gelderse schrijver van streekromans, die een belangrijke rol speelde in het verzet en in '43 is gefusilleerd. We kwamen al134

tijd in het huis van Clara Eggink bij elkaar. Dat we toen al plannen
maakten voor een alternatieve cultuurkamer voor na de oorlog was
natuurlijk heel gek, want het zag er toen nog heel slecht uit met de
oorlog; de Duitsers haalden de ene overwinning na de andere. We deden het vooral om onszelf moreel to sterken. Kort daarop zijn Jaap
Bot en Leo Braat begonnen met De Vrije Kunstenaar.'
Ik vraag of het voor al die schrijvers en kunstenaars met wie hij overlegde geen rol speelde dat hij communist was. 'Nee zeg, ben je mal.
Hoewel... Roland Holst die was daar erg bang voor.'
Met zijn intrede in de redactie van De Vrije Katheder begon ook het
gevaarlijke werk. 'Ik woonde in Amsterdam bij Ruth Snel die veel
deed voor het verschaffen van valse persoonsbewijzen aan joden. Via
Leo Braat had ik contacten met een persoonsbewijzencentrale. En
dan natuurlijk bonnen rondbrengen en het blad zelf. De redactie
kwam eens in de drie, vier weken op prive-adressen bijeen. Overal
door de hele stad. Nooit bij redacteuren. Altijd bij onverdachte mensen. Een contactman riep de redactie bijeen. We stelden vast wat we
voor artikelen en beschouwingen zouden moeten hebben voor het
volgende nummer. Zomer '43 kwam het blad met betrekkelijk lange
tussenpozen uit, maar die zijn wel steeds kleiner geworden. Eind van
de oorlog was het geloof ik iedere week maar toen was ik er niet meer
bij. We schreven zelf ook. We hadden een soort toeleveringsapparaat; daarin zaten bijvoorbeeld Ben Polak en zijn toenmalige vrouw
Petra Eldring. Die kenden weer allerlei mensen zoals De Froe. Toen
ik na de oorlog terug kwam was het apparaat veel groter geworden.
Gebrek aan kopij was er nooit. Er waren altijd genoeg mensen die iets
wilden vertellen. Je wist vaak niet wie de auteurs waren.'
In Jaap Romijns Schildpadreeks verscheen in 1943 van Theun de
Vries de novelle Bruidegom in September, die al had gestaan in de in
1941 verschenen verhalenbundel Het meisje dat men nooit vergeet.
De Vries zegt: ‘Jaap Romijn kende ik geloof ik via mijn vriendin, de
stiefdochter van de dichter-musicus Johan de Molenaar in Utrecht.
Op verzoek van zijn vrouw Willy de Molenaar-Van Amerongen heb
ik nog eens een bundel kerstverzen gemaakt.'
Dat was Cantabile, verzen van Johan de Molenaar, samengesteld
door diens echtgenote en De Vries, verschenen bij Ad. Donker, Antwerpen, (Bilthoven) in 1944. In een in 1945 bij Kroonder verschenen
bundel kerstverzen, 0 Kersnacht, schooner dan de dagen, staat ook
een gedicht van De Vries.
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In zijn onderduiktijd, zegt hij, heeft hij nog een boekje geschreven
over Bredero, dat echter in het niets is verdwenen. `Mijn oude vriend
Nico Rost was in '33 naar Belgie gegaan. Daar was geen Kultuurkamer en kon je vrij publiceren. Hij heeft nog samen met mensen van de
uitgeverij Veen een uitgeverij opgericht die De Lage Landen heette.
Daarin heeft hij onder verschillende namen boeken gepubliceerd. Hij
had een serie die Nederlandse culturele erfenis of zoiets heette. Zelf
had hij een boekje gemaakt over Potgieter en over Bakhuizen van den
Brink. In 1942 konden we nog met Belgie corresponderen. Hij heeft
me toen gevraagd een boekje over Bredero to schrijven. Ik heb het inderdaad geschreven, helemaal met de hand, want op mijn onderduikadres was geen schrijfmachine. Na de oorlog hebben we nog nasporingen laten doen maar de firma Veen wist nergens van.'
Zijn vaste uitgever, Van Tricht van Van Loghum Slaterus, zorgde ervoor dat hij de hele oorlog door een maandelijks bedrag ontving voor
het schrijven van een roman, een zich in het oude Mesopotamia afspelend ontzagwekkend epos, Sla de wolven, herder! Het is in 1946
verschenen. Ter afwisseling had hij zomer '43 een paar verhalen geschreven waarvan WA-man het eerste was. Het waren zeven verhalen
over gewone mensen in oorlogstijd, die in Amsterdam woonden. De
bundel De Laars verscheen in 1946. De vader van de eerder genoemde
Ruth Snel, bij wie De Vries in Amsterdam woonde, had een drukkerijtje in de Anjelierstraat. Daarin had hij, achter een paar stenen in de
muur, het handschrift ingemetseld.
Zomer '44 kwam van De Bezige Bij het verzoek of hij een prozawerk
wilde afstaan ten bate van het schrijversfonds. Ruth Snels vader heeft
daarop de muur opengebroken, het manuscript van WA-man eruit
gehaald en de muur weer dichtgemetseld. De Vries ging ermee naar
Utrecht. 'Ik moest het afgeven ergens vlak bij waar nu Hoog-Catharijne is. Ik moest ergens bij mensen thuis aanbellen en naar Andre
vragen of zoiets. Het was een heel stil kamertje, een zonnige voorjaarsdag, mei denk ik en daar kwam die lange jongeman; na de oorlog hoorde ik dat hij Lubberhuizen heette. 1k heb hem het handschrift gegeven. Hij zei: er hoort een schrijversnaam op; ik zeg: Oh,
daar zeg je me wat. Ik moest snel iets bedenken. Ik zeg: weet je wat ik
neem? Swaertveger, dat is de middeleeuwse naam voor iemand die
wapens smeedt, een wapensmid. Ik dacht aan de engel Michael, ook
nog. Ik had het er met de hand op geschreven. Toen heeft hij gelezen:
Swaertreger. Onder die naam is dat boekje uitgegeven. Dat betekent
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natuurlijk helemaal niets.'
Zoals gezegd, bij het verschijnen van zijn boekje was hij tijdelijk afwezig. Hij had, zegt hij, `de hele oorlog door geluk gehad. Steeds
werden vrienden van mij gearresteerd en dan was ik net op dat adres
geweest of ik werd nog te rechter tijd gewaarschuwd. Toen Walter
Brandligt werd gearresteerd wou ik net naar dat adres gaan waar hij
altijd was en ik ben net op tijd gewaarschuwd.'
Maar op een dag ging het toch mis. In 1944 gaf De Vrije Kathedereen
brochure uit: De toekomst van Nederland. Evenals de krant brachten
de redacteuren en medewerkers ook de brochures rond. Op een junidag in 1944 had De Vries een paar pakketten rondgebracht en hij had
nog een exemplaar op zak. Hij was op weg naar zijn schuiladres, in de
Maasstraat. In een stille straat, de Rustenburgerstraat, voelde hij
opeens een revolver tussen de schouderbladen. ',la, ik kan me nog
heel goed herinneren dat ik het gevoel had of ik in een diepe afgrond
stortte.'
Het was verraad geweest denkt hij. 'Ik vermoed dat de een of andere
vent op straat die mij kende mij aan een landwacht heeft aangewezen
en gezegd: "Daar loopt een bekende communistische ophitser," of
"Weet je dat dat de communist Theun de Vries is?" Die vent is mij
gevolgd naar een stille straat. Hij heeft me naar het hoofdkwartier
van de landwacht gebracht in de Cornelis Schuytstraat. Het was een
lange wandeling. Hij riep niemand te hulp, geen auto, hij deed dat op
z'n eentje. Zo had ik de tijd om een verhaal te bedenken, daaraan heb
ik ook stijf vastgehouden. Ik zei dat ik op de tram had gesproken met
een man die zei dat hij me kende en dat hij wel eens iets van me had
gelezen; dat die man mij bij het weggaan een brochure in handen had
gedrukt. Hoe of die man eruit zag. Nou ik zeg: "Het was een vrij lange man; hij was gebruind; hij had een wit hemd aan met hier een gouden koordje; een heel licht zomerpak, witte schoenen." De kunst was
om aan dat verhaal vast te houden. Bij die landwacht zijn ze begonnen met me flunk of te tuigen, maar dat hebben ze later niet meer gedaan. Die ene keer was genoeg. Ik werd verhoord door drie rechercheurs, NSB-ers, overlopend van zoetsappigheid, echte moffenvrienden. "Nou ja," zeiden ze, "dat kan natuurlijk iedereen overkomen, maar heeft u misschien kennissen of weet u waar joden in
huis zijn? Dan kunnen we u rustig laten lopen." Ik zeg: "Da's me
niet bekend hoor." "Nou," zeiden ze, "het zal wel meevallen."
Maar dat viel dus niet mee. Ik ben naar Amersfoort gestuurd met een
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grote groep. Nee, toen zag ik het toch niet goed meer hoor. Amersfoort was nog lang niet het ergste kamp. Maar die eerste dag, die directe confrontatie, dat prikkeldraad, die torens; dat besef dat je helemaal in de macht bent van de vijand, dat ze gewoon met je kunnen
doen wat ze willen. Daar ligt het begin van het kampsyndroom. Je
probeert het natuurlijk to verdringen...'
Zijn dossier was met andere dossiers van politieke gevangenen naar
Nijmegen gebracht, dat kort daarop in handen van de geallieerden
viel. De Vries kwam in de ziekenzaal van het kamp terecht; de dokter
zorgde ervoor dat hij telkens van de transportlijst werd geschrapt. Op
5 maart hebben twee als SS-ers vermomde mannen uit de ondergrondse Theun de Vries uit het concentratiekamp gehaald. Op 10
maart werd de aanslag op Rauter gepleegd bij de Woeste Hoeve. Uit
represaille zijn toen een aantal politieke gevangenen in het kamp
Amersfoort terecht gesteld.
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9. De Blauwe Schuit

Ende alle ghesellen van wilde manieren
Ontbieden wi gruet ende saluut
Te comen in die Blauwe Scuut
Ende in der Blauwer Scuten Gilde
Jacob van Oostvoorne (15de eeuw)

Aan zijn vriend August Henkels schreef Hendrik Werkman (18821945) op 20 januari 1943: 'Onlangs vroeg iemand mij: hoe kun je zoo
werken in oorlogstijd. Dan weet ik niet wat ik moet antwoorden en
dan vraag ik mij af: is het dan zoo egoistisch om in die geest werkzaam te zijn? Is het dan beter om als een emigrant te wachten en af te
wachten tot ook anderen gaan werken? De zolder geeft mij in alle stilte daarop wel antwoord en als ik nu terwijl ik zit te schrijven eens opkijk en zie naar wat ik vandaag gemaakt heb, dan kan ik vrede hebben en gerust zijn wat er ook gedacht of gezegd mag worden en wat er
ook verder met mij mag gebeuren.'
Op 11 maart 1945 was de lente in aantocht. Hendrik Werkman
schreef zijn dochter en schoonzoon:
' Hier en daar botten de heesters al uit, overal zie je groene puntjes in
heggen en tuinen en een begin van blad al.'
Twee dagen later kwamen Duitse en Nederlandse SD-ers hem ophalen. Op 10 april 1945, drie dagen voor de bevrijding van Groningen,
zijn op het Mandeveld bij Bakkeveen tien mannen, onder wie de 63jaar oude drukker-kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman doodgeschoten. Een goed mens, een van onze belangrijkste kunstenaars van
deze eeuw, werd afgemaakt, zonder ook maar de geringste reden.
Tussen Assen en Groningen hadden de Duitsers een paar Moffenspiegels onderschept, door De Bezige Bij uitgegeven karikaturen van Hitler. De verdenking viel op Werkman die nog nooit in zijn Leven een
karikatuur had gedrukt. Ondanks dat direct duidelijk was dat Werkman er niets mee te maken had lieten ze hem niet los. Uit een groepje
van tien man dat zou worden doodgeschoten was een gevangene ontsnapt. Werkman werd uit zijn cel gehaald om diens plaats in te ne139

men. Toen ze hem kwamen ophalen maakte hij besmuikt met zijn
hand een gebaar of hij een pistool afschoot. Hij wist wat hem te
wachten stond.
In de rij der clandestiene uitgeverijen staat De Blauwe Schuit waarvan Hendrik Werkman de drukker was, apart, zowel wat betreft de
keuze deruitgaven als de uitvoering ervan. Werkmans drukken bij de
uitgaven zijn geen illustraties; tekst en beeld zijn een geheel. Er zijn
bij De Blauwe Schuit, die heeft bestaan van december 1940 tot aan
Werkmans dood veertig uitgaven verschenen. A.A. Balkema heeft er
in 1946 een complete catalogus van uitgegeven." De belangrijkste uitgaven zijn de Chassidische legenden, twee portefeuilles van elk tien
bladen, waarvan elk blad door de kunstenaar is genummerd en gesigneerd. 'De plaquette bevat een inleiding over het Chassidisme, de
zinsneden uit een tekst der legenden van Martin Buber die rechtstreeks in betrekking staan tot de bladen, en een commentaar daarop,
geschreven door een schipper van De Blauwe Schuit. Beide mappen
zijn gedrukt in twintig exemplaren.'
Werkman had in de jaren vOOr 1940 een geheel eigen, baanbrekende
wijze van drukken ontwikkeld. Om lekeblunders te vermijden is het
beter daarover een deskundige aan het woord te laten. J. Martinet,
medewerker van het Amsterdamse Stedelijk Museum, schrij ft in zijn
inleiding op Werkmans Brieven: `Hij was begonnen met de grote houten afficheletters of de achterkanten ervan op de handpers of te drukken. Niet om de conventionele betekenis van de letter, maar om de
pure vorm. Later rolde hij met het inktrolletje banen kleur direct op
het papier, of met de kant van de rol rafelige lijnen. Kleine scherp begrensde vormen stempelde hij met de hand. De stempels waren letters, tekens en lijnen uit de zetkast. De laatste jaren voor de oorlog
ontwikkelde hij zijn techniek van het papiersjabloon. Dikwijls werden in een prent verscheidene van deze drukwijzen toegepast. Stukje
voor stukje opgebouwd als een collage vergde elke prent zodoende
tientallen handelingen.'8°
Het laatste nummer van de catalogus lag klaar toen Werkman werd
vermoord. Het is Reizang van burgers van P.C. Boutens, gedrukt in
een oplage van 90 exemplaren `om ter rechter tijd verdeeld te worden
onder de vrienden van De Blauwe Schuit'. De oplage werd nog vastgehouden om, zoals de catalogus zegt, ' bij de groote gebeurtenissen,
die wij alien destijds op zeer korten termijn verwachtten, dienst te
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doen.' Het was misschien een wat verbazende keus om juist een vers
van deze dichter voor die gelegenheid te bewaren. Boutens was immers de trots van de nazi's...
De `schippers van de Blauwe Schuit' zoals ze zich noemden, waren
met zijn vieren. Behalve Werkman waren dat: August Henkels, Adriana Buning en Ate Zuithoff. Adri Buning was lerares klassieke talen
in Winschoten. Ze kwam bij Henkels over de vloer; ze was niet bijzonder in kunst of uitgeven geinteresseerd, maar was eenvoudig van
mening dat de duivel, die het vaderland was binnengedrongen, uitgedreven diende te worden. Kort na de oorlog is ze gestorven. Henkels
was predikant, een echte, met een hoogdravender woordkeus dan de
gewone sterveling, maar die vrijmoedig zijn opinie van de kansel riep,
zijn gemeente bijvoorbeeld bezwerend vooral niet aan de Winterhulp
te geven. Ate Zuithoff, nu gepensioneerd hoogleraar in de toegepaste
metaalkunde te Delft, was juist afgestudeerd in de scheikunde. Het
laatste wat Werkman aan drukwerk heeft gemaakt zijn de geboortekaartjes voor het tweede kind van de Zuithoffs. Op 6 maart 1945
schreef Werkman aan Zuithoff—in zijn op een na laatste brief—`De
kaartjes zijn nu klaar. Het heeft eenige moeite gekost, zoover te komen. Het materiaal is met de kou onhandelbaar, taaie inkt, harde rollen die geen inkt aannemen en een half verkleumde drukker maken er
samen niet veel van. Ik heb mijn best gedaan, hopelijk is het naar je
zin.(...) Mijn vingers zijn zoo verkleumd dat ik niet in staat ben een
behoorlijke brief te schrijven, de wind waait uit de koude hoek. Maar
het voorjaar is in aantocht, dat is een troost.'
Prof.dr. A.J. Zuithoff is de enige overlevende van de vier. Het eerste
wat bij hem thuis opvalt zijn de Werkmans; Werkmans in de gang;
Werkmans in de huiskamer aan alle muren. Paarden vooral, in huppelstand, met goedhartige vergenoegde gezichten, in stralende kleuren. `Ik had nooit durven dromen,' zegt Zuithoff tegen me, `dat ik zo
iemand zou leren kennen. Dat zo iemand niet in Montmartre leefde
ofzo, maar in Groningen.'
Werkman wordt, zegt hij, ten onrechte voorgesteld als een man die in
het verzet is gevallen omdat hij illegale drukken maakte. De drukken
van De Blauwe Schuit zijn onder het oog van de vijand openlijk gemaakt. `Dat hebben wij bewust gedaan. Ze dragen zo duidelijk de
signatuur van Werkman dat het geen zin heeft gehad het stiekem te
doen. Er waren teksten bij die voor ons duidelijk tegen de geest van
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de demonie in gingen. Maar de demonen begrepen dat niet. Die zagen
alleen Moffenspiegels. Dat snapten ze.'
Ate Zuithoff en August Henkels kenden elkaar uit hun studententijd.
Zuithoff studeerde scheikunde en Henkels theologie maar samen zaten ze in de protestants-christelijke jeugd- en studentenclubs. Samen
gaven ze een blaadje uit dat Branding heette en later maakten ze een
kampliederenbundeltje. Hun belangstelling voor moderne kunst en
typografie verbond hen. Ze experimenteerden in Branding.
In augustus 1940 was Henkels predikant in Winschoten. Zuithoff,
pas gepromoveerd, gaf les op de middelbare school en colleges scheikunde aan de universiteit. Allebei waren ze pas getrouwd en allebei
hadden ze een klein kind.
`Op een goede dag,' vertelt Zuithoff mij, `komt mijn oude vriend August Henkels bij ons en zegt: "In deze tijd zouden wij onze vrienden
eens moed moeten inspreken met een uitgaafje, een rijmprent misschien." ' Het was najaar 1940. De ambtenaren kregen de arierverklaring voorgelegd. Op de school waar Ate Zuithoff les gaf adviseerde de leiding: teken maar. Zuithoff tekende niet. Henkels en hij wilden op de een of andere manier duidelijk maken dat het zetten van de
handtekening onder dat formulier de eerste stap was op het hellend
vlak. Hoe dat moest gebeuren werd de dominee geopenbaard toen hij
bij Adri Buning op visite was:
`(...) machteloze woede, de pijn, de angst ook, om de jaren die voor
ons liggen, terwijl de kale herfst daarbuiten traag om het huis sluipt
en de eerste oorlogswinter nabij is, waarvan niemand zich de illusie
maakt dat het ok de laatste zal zijn... In zulk een ogenblik van stilte
waarin de woestijn opeens weer groot werd in de zielen, moet het zijn
geweest dat de begaafde gastvrouw opstond, wat ging rommelen in
een la van haar grote boekenkast en weer bij de kachel kwam zitten,
nu met een krantenknipsel in de hand.(...) En, zei ze, ik geef niets om
gedichten; dit is het enige dat ik ooit mooi heb gevonden en daarom
zal het zijn dat ik het heb bewaard... Ze gaf het stukje papier de kring
door. En het werkte als een vonk, die plotseling overspringt, dit gedicht van M. Nijhoff, getiteld "Het jaar 1572", op een stukje van een
nummer van de NRC uit 1934." '
Nijhoff had dit gedicht opgedragen aan prinses Juliana, toen deze 25
jaar werd. Er stond in:
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`Het is niet dat men niet wil wagen,
maar het uur acht men niet geslagen
zoo begint elk begin.'
Heel toepasselijk op die Arierverklaring en het ' teken nou maar.'
Een decembermiddag in 1940. Op tafel bij de Zuithoffs ligt dat knipsel. Henkels en Zuithoff drinken thee en bespreken de mogelijkheid
van dat gedicht een rijmprent uit te geven. Ze moeten een drukker
zoeken en iemand die het houtblok snijdt. Zuithoff zal voor dat
laatste Jan Wiegers vragen, een Groningse schilder die hij goed kent.
Voor het drukken denken ze aan Werkman. 'We wisten,' vertelde
Zuithoff mij, 'dat was een vent die ook schilderde. Hij deed wel eens
mee met een tentoonstelling van De Ploeg in Pictura.' Henkels zal die
man polsen, omzichtig want `misschien was hij wel pro-Duits.'
Een paar dagen later gaat Henkels naar het graanpakhuis aan de Lage
der A, waar Werkman zijn drukkerij heeft. 'Er hing mist over het kanaal en in het fantastisch kronkelende trappehuis van het hoge pakhuis begon het al winters te duisteren."2
De drukker en de jonge dominee voeren in het kantoortje achter de
drukkerij een stroef gesprek, met zorg hun woorden kiezend. Maar
wanneer Henkels zinspeelt op de politieke situatie antwoordt Werkman eenvoudig: '0, maar al zou ik tot de NSB behoren, dan zou ik u
toch niet verraden.' Dan weet Henkels dat het goed is.
Werkman had een bloeiende drukkerij gehad, met personeel. In
1923, toen hij 41 was, ging de drukkerij failliet. Beladen met schulden
huurde hij een zolder van een graanpakhuis waar hij opnieuw een
drukkerijtje begon. Wat eerst een catastrofe leek, bleek een enorme
opluchting en de redding van de kunstenaar. Hij trouwde opnieuw,
ditmaal gelukkig en begon gehoor te geven aan zijn werkelijke roeping, de beeldende kunst. Hij schilderde en ontwikkelde zijn eigen,
niet te evenaren, maar naderhand dikwijls nagevolgde druktechniek.
Hij kreeg daarvoor nauwelijks enige erkenning. De expressionistische
kunstenaarsvereniging De Ploeg waarvan hij in 1920 lid was geworden (waarvan onder andere Jan Wiegers de oprichter was) accepteerde hem, maar schonk hem weinig aandacht. Tussen 1935 en 1937
maakte hij zijn serie Hot printing. In 1923 had hij een eigen tijdschrift opgericht The next call dat hij aan geestverwanten toestuurde.
Daarin verwerkte hij—in eenheid met de beelden—ook teksten;
klankgedichten of commentaren op de gebeurtenissen van die tijd.
143

Hij schreef ze zelf maar hij nam ook teksten op van Jan Wiegers en de
schilder-architect J. Hansen. Beroemd uit die tijd zijn ook Pesach
1936 en Preludium 1938.

W. Sandberg, de latere directeur van het Stedelijk Museum, raakte,
toen hij het werk voor het eerst zag, in vervoering. `Mensen in tropische landschappen, vreemde planten, eenvoudige geometrische composities uit zetmateriaal opgebouwd, expressionistisch-dadaistische
gedichten met grote letters op goedkoop papier gedrukt. Een warme
nieuwe wereld sprak daaruit.' 83 In januari 1981 vertelde Sandberg
mij: `Ik heb Werkman door Jan Wiegers leren kennen. Die bracht
mij een portefeuille met zijn werk. Dat vond ik zo mooi dat ik het aan
mensen van wie ik dacht dat ze kunst zouden kopen heb laten zien.
Maar het lukte niet erg. Ook Roe!, de toenmalige directeur van het
Stedelijk Museum, waar ik conservator was, voelde er niet voor. Ik
heb toen direct de trein naar Groningen genomen en de drukkerij bezocht.' Hij beschrij ft dat bezoek als volgt:
`Seater gingen wir durch die Straszen der Vorstadt zu seiner
Werkstadt. In einem alten Lagerhaus am Wasser bestiegen wir viele
guszeiserne Treppen.
Dann standen wir bei der uralten Presse.
Werkman zeigte, wie seine Drucke zustande kamen. Ringsherum war
der Flur von vielen Schritten ausgehohlt.
Werkman behandelte die Maschine wie einen Kameraden—noch sieben Jahre haben beide zusammen geschaffen.
Die reichsten Jahre in beider Leben.'"
In Sandbergs eigen woning hangt slechts een schilderij van een 20steeeuwse kunstenaar en dat is van Werkman. Zuithoff vertelde me dat
hij een brief van Sandberg kreeg waarin stond: `Denk eraan, alles wat
de Blauwe Schuit uitgeeft, wil ik hebben.'
Nadat Henkels met Werkman in diens kantoortje een afspraak had
gemaakt over de technische uitvoering van de rijmprent 'Het jaar
1572' vroeg hij of hij de schilderijen mocht zien. Verlegen antwoordde Werkman dat Henkels, mocht hij geinteresseerd zijn, dan maar
eens bij hem thuis moest komen, aan de Princesseweg. Zuithoff herinnert zich nog goed dat hij en Henkels nadat de eerste uitgave was
verschenen bij Werkman op bezoek gingen. Hij woonde in een klein
huisje. Na veel aandringen van de twee bezoekers besloot Werkman
zijn werk tevoorschijn to halen. Onder de bedden vandaan en uit
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kasten kwamen mappen tevoorschijn. `Wat ik daar zag!', zegt Zuithoff, die probeert onder woorden to brengen hoezeer hij onder de indruk was. `Dat zoiets bestond! Vlak in je buurt! In Groningen. Ik
dacht: al wordt die man nooit erkend, dit is het mooiste wat ik ooit
heb gezien.' De twee jonge mannen, net afgestudeerd en de drukker
die bijna zestig was, voelden vanaf het begin wederzijdse genegenheid.
ledere dag na het werk ging Ate Zuithoff even bij Werkman langs in
zijn drukkerij. `Als hij bezig was, ging ik weer weg, maar als hij tijd
had bleef ik even zitten praten.' Werkman en Henkels, die in Winschoten woonde, schreven elkaar wekelijks, soms meermalen per
week. Werkmans brieven horen tot het mooiste proza dat de oorlog
heeft voortgebracht. De Zuithoffs verhuisden in de oorlog naar Den
Haag. Tat had 66n voordeel,' zegt Zuithoff tegen me, 'die brieven
die we van Hendrik kregen, zeker eens in de veertien dagen. Zo keurig geschreven en op zulk mooi papier. Die zullen wij nooit weggooien.
Werkman had in The next call geschreven: `Einen wirklichen Freund
habe ich nie besessen.' Henkels, schreef Werkman hem, was zijn
eerste echte vriend. De mateloze bewondering die Henkels en Zuithoff aan de dag legden voor Werkmans werk stimuleerde hem geweldig. De teksten die de belezen predikant uitzocht inspireerden de
kunstenaar tot werk waartoe hij anders niet was gekomen. Ook
schreef Henkels zeif teksten waarbij hij het liet voorkomen, alsof hij
ze uit de literatuur had gehaald. Maar eigenlijk is het jammer dat
Werkman, die zeif zo ontroerend en eenvoudig schreef, voor sommige van de uitgaven niet zijn eigen teksten heeft gebruikt. Henkels' archaisch en gezwollen dominees-proza staat in eigenaardig contrast
met de experimentele, vooruitstrevende beelden.
Sandberg vertelde mij dat Werkman zo gedeprimeerd was door de
oorlog, dat hij van '39 tot begin '40 niet heeft kunnen werken. Eigenlij k, zei Sandberg, kwam Werkman pas goed op gang nadat hij in mei
1941 een weekeinde naar Amsterdam was geweest. Met Jan Wiegers
en het echtpaar Sandberg heeft hij toen ook de kluis in de duinen bij
Castricum bezocht waar Sandberg ons moderne kunstbezit de hele
oorlog verstopt heeft gehouden. Over de wijze waarop hij werd ontvangen en de belangstelling voor zijn persoon was Werkman opgetogen. Op zaterdagavond was er een ontvangst bij de familie Sandberg.
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Ten uitgelezen gezelschap was daar aanwezig,' schreef Werkman
aan Henkels, 'dames en heeren, alien vrienden van de fam. Sandberg.
(...) Hierbij moet ik aantekenen dat er voor de Blauwe Schuit groote
belangstelling bestond. (...) Met graagte hebben Wiegers en ik de uitnodiging aangenomen en hebben met de heer en mevrouw Sandberg
geluncht in hun optrekje midden in de wildernis van het uitgestrekte
duinlandschap en genoten zoowel van de natuur als van de schilderijen die anders in de musea hangen. Van Gogh, Gauguin, Cezanne,
Utrillo, Picasso, Campigli, Odilon Redon, Chagall, Manet, Monet,
Pisarro, Seurat, Sisley, Corot, Renoir, Klee, Dufy en vele beroemde
schilders. "5
Het jaar 1572 van M. Nijhoff verscheen met een houtsnede van Jan
Wiegers, als `rijmprent gedrukt in de donkere dagen voor Kerstmis
van het jaar 1940 door H.N. Werkman in een beperkte oplage die niet
in de handel komt, in opdracht van De Blauwe Schuit en door deze
aan Naar vrienden aangeboden als Nieuwjaarswensch 1941.' De oplage was honderd exemplaren. Een tweede, even grote oplage verscheen, met een ander colofon, in september 1941.
De uitgeverij moest een naam hebben. Henkels en Zuithoff overwogen en verwierpen allerlei ideeen totdat Henkels zich plotseling herinnerde dat Zuithoff en hij ooit het (niet gerealiseerde) plan hadden gehad een tijdschriftje uit to geven onder de naam De Blauwe Schuit. In
de middeleeuwen noemden gezelschappen die op vastenavond of tijdens het carnaval hun medeburgers bespotten zich 'De Blauwe
Schuit', omdat zij in de stoet meereden in een schip op wielen dat was
geverfd in de kleur van de parodie: blauw. Vooral de gilden waren het
mikpunt van hun spot. `Wij zijn,' sprak Henkels, 'het gilde der dwazen.' Zuithoff zegt: `Kinderen en gekken spreken de waarheid. Wij
voelden ons als gekken die de waarheid spraken.'
`Het enige wat we clandestien deden,' zegt Zuithoff, 'was een oplage
vervalsen. Je mocht maar zoveel kilo papier uitgeven. Wanneer in de
catalogus staat: 100 ex., dan zijn het er misschien honderdtwintig geweest. Wij betaalden Hendrik rechtstreeks met zijn drieen en brachten er elk veertig aan de man. We zetten zelf zo'n oplaagje of bij
vrienden en bekenden. Ook stuurden we zo'n rijmprent toe aan iemand met een briefje erbij: als het je bevalt mag je een gulden storten
op mijn girorekening; anders moet je hem terugsturen. Een enkeling
stuurde hem terug. Ja, die zal er nu wel spijt van hebben maar dat is
maar goed ook.' (De catalogus van het antiquariaat Reflex in Utrecht
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vermeldde in december 1981 dat de rijmprent Bij het graf van den Nederlandschen onbekenden soldaat gevallen in de Meidagen 1940 van
M. Nijhoff met illustraties in kleur van H.N. Werkman, in 1942 verschenen bij De Blauwe Schuit I 1350,— moest opbrengen.)
`Juffrouw Buning' vertelt Zuithoff, 'Icon de oplage vaak niet aan.
Henkels en ik namen die dan van haar over. Later werd een meisje uit
de gemeente van Henkels aangetrokken als administratieve kracht.
Een zekere Anna. Ze noteerde nauwkeurig: "10 Baalschems, 10 rijmprenten van Nijhoff." Maar ze had niet veel to doen. Het was allemaal zo simpel. Het grootste werk was geestelijke arbeid.'
' Toen De Blauwe Schuit begon,' zegt Zuithoff, 'was er nog nauwelijks sprake van een ondergrondse pers in Nederland, behalve misschien wat strooibiljetten van Vrij Nederland. W at later kwam was
vooral bibliofiel en esthetisch. Dat is De Blauwe Schuit nooit geweest.' De teksten, bedoelt hij, moesten, al waren ze uit vroeger eeuwen afkomstig, altijd gelezen kunnen worden in verband met de oorlogstoestand.
Het tweede nummer in de catalogus Logboek van De Blauwe Schuit
is Die Predigt des neuen Jahrs, een chassidische legende, ontleend
aan het boek van Martin Buber Die Legende des Baalschem uit 1907.
Baal Sjem Tov, Meester van de Goede Naam, was de erenaam van Israel Ben Eliezer, de stichter van de Chassidische beweging in de 18de
eeuw. De godsdienstfilosoof Buber maakte dichterlijke bewerkingen
van 18de-eeuwse volksverhalen over deze legendarische figuur. Volgens Zuithoff kwam Henkels, die meestal voor de teksten zorgde bij
Werkman en zei: 'Ik heb nou een boek. Dat zal je interesseren. Jij
zou daarvan prenten kunnen maken. Werkman las ze, maakte daardoor geinspireerd prenten (geen illustraties). Vervolgens maakte
Henkels een parafrase van de tekst. De eerste chassidische legende die
Werkman drukte, dateert van februari 1941. De toelichting zegt:
' Sterke afwijkingen in de uitvoering van het omslag. Op sommige
exemplaren is een vaag diffuus licht tusschen de nachtelijke ghettogevels, op andere een glanzend wit maanlicht; tusschen deze uitersten
alle mogelijke gradaties van toon en variaties van enkele lijnen en
kleinere vlakken.' Later drukte Werkman, zoals gezegd, twee portefeuilles van elk tien gesigneerde bladen van deze chassidische legenden.
`Voor Joden en Christenen in het licht van Paschen 1941' verscheen
in zestig exemplaren de bundel Sabbatgesiinge, 'een keuze uit oude
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Joodsche Sabbatliederen.'
Tegen pinksteren 1941 konden negentig vrienden van De Blauwe
Schuit Luthers Sendbrief an die Christen im Niederland bemachtigen. Henkels voegt er aan toe: 'Niemand die het las wilde bij de verschijning van dit tractaatje in 1941 gelooven dat het van Luther was!
Men vermoedde een mystificatie. Zoo dicht was opeens de nabijheid
met de daarin behandelde zaak geworden.'
Belangrijk is ook de Turkenkalender 1942. De Turkenkalender was
volgens de toelichting, 'Het oudste product der pers van Gutenberg te
Mainz, een geschriftje dat een aanroeping bevat van alle aardsche
machten om ten strijde te trekken tegen het Turkengevaar,' en `moest
ons ditmaal de dekmantel verschaffen waaronder wij tegen een actueeler gevaar stelling namen. (...) Mej. Buning verrichtte het moeilijke
werk der bloemlezing. Het idee der verluchting werd geleverd door
kalenders die Werkman in vroeger jaren voor zijn vrouw had vervaardigd alleen voor eigen huiselijk gebruik.' Van de oplage zijn enkele tientallen exemplaren verloren gegaan. Voor deze uitgave kende
de stad Amsterdam de H.N. Werkman-prijs voor de eerste keer in juli 1945 posthuum toe aan H.N. Werkman zelf.
In 1942 werd de predikant die van de kansel donderde dat de demonie
ons land beheerste in Sint Michielsgestel gevangen gezet als gijzelaar.
Dat leverde De Blauwe Schuit een nieuwe auteur op: Simon Vestdijk.
Henkels was zo attent om Vestdijk te feliciteren met zijn verjaardag,
op 17 oktober 1942, door middel van een gedicht, Ballade voor een
gevangen dichter. 'Kleine hoffelijkheden', vermeldt de toelichting in
het Logboek van de Blauwe Schuit, `veraangenaamden het steeds
meer van eentonigheid grauwer wordende gijzelaarsleven.' Vestdijk
bedankte oprecht ontroerd voor deze verjaardagsgave en... bracht
meteen in een regel een poetisch verfraaiende correctie aan. Een jaar
later werd het gedicht gedrukt en aan den intusschen ook in vrijheid
gestelden vroegeren kamergenoot gezonden.'
Voor de tweede verjaardag van Henkels' zoon Herbert schreef Vestdijk op zijn beurt een vers, De Terugkomst. Toelichting: "s Morgens
had hij natuurlijk glad vergeten den gelukkigen vader te feliciteren
met den verjaardag van zijn jongsten zoon! Maar de generaal, de derde der musketiers van kamer nro. 33, had hem achter de rug zijner
hand daaraan herinnerd, waarna de vruchtbare Vestdijk onmiddellijk naar de pen greep om zijn verzuim alsnog te herstellen met de
aanbieding van dit gedichtje.'
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Tenslotte heeft Vestdijk nog een serieuze bijdrage aan de Schuit geleverd: De Zwanen, een gedicht dat hij schreef op 20 augustus 1942,
`onder den diepen indruk van den dood der eerste gijzelaars op 15
Augustus 1942.'"
' Toen Henkels in Sint Michielsgestel zat,' zegt Zuithoff, 'is De Blauwe Schuit doorgevaren. Toen verzamelde Ate Zuithoff teksten.'
Daarbij was Paul Robeson zingt van H. Marsman, uit Porta Nigra.
'Ik ben er vreselijk trots op,' zegt hij, `dat ze in de eerste uitgave van
de complete Marsman dat gedicht zijn vergeten.' Uit de cyclus Tempel en Kruis zocht Zuithoff het slotgedicht uit, `De zee', dat eindigt
met de regels:
zolang de europese wereld leeft
en, bloedend, droomt den roekelozen droom
waarin het kruishout als een wijnstok rankt,
ruist hier de bron, zweeft boven deze zee
het lichten van den creatieven geest.
Over de huiskamervloer bij de familie Zuithoff liggen de Chassidi
sche legenden verspreid, dat wil zeggen een facsimile-uitgave die er
ooit van is gemaakt. De echte bezit Zuithoff natuurlijk wel, maar die
zou hij nooit op de vloer leggen. Hij ligt er op de knieen bij en geeft
uitleg waarbij zijn hoogbeschaafd Nederlands nu en dan stokt wan.neer de ontroering hem overmant. Elke prent is een verhaal. Bijvoorbeeld: `De rabbi droomt. Hij droomt dat hij loskomt van de aarde;
hij gaat door een ijle ruimte tot een zwarte wand. Zal hij nu het creatieve woord spreken dan zal de wand wij ken en is hij los van de aarde.
Maar hij kan het woord niet uitspreken. Met een schreeuw wordt hij
wakker. Hij ligt in bed naast zijn vrouw, in zijn kleine huisje in het
getto. Ze heeft de schreeuw gehoord en slaat de arm om hem heen.'
(Een blauwe figuur met de hand op het hoofd, of hij n6 het woord zal
vinden. Een kleinere, vrouwenfiguur met de arm om hem heen.)
Een ander verhaal gaat over mensen die de roep hebben gehoord van
het Hemelse Jeruzalem. Ze gaan scheep naar de horizon. Maar er
steekt een storm op en ze worden teruggeslagen. Als schipbreukelingen liggen de meester en zijn leerlingen op het strand. Ze gaan terug
naar huis. 'Maar zie,' zegt Henkels tekst, 'welk een man is dat die
daar heen gaat, geleund op een stokje. Het is een Jood, zoals gij en ik
immers wel kennen een Jood, zoals ge die overal kunt zien lopen in elke Jodenbuurt en waar ge desnoods uw humor aan moogt uitle149

ven. ..."Dat uitgeven van die legenden was toch voor de Duitsers een
vijandige daad,' zeg ik. `Ach, nee,' zegt Zuithoff, `dat was de Duitsers veel te subtiel.'
Zuithoff heeft Martin Buber, die de legenden uit de 18de eeuw opschreef, twee maal ontmoet. De tweede keer was Buber in Amsterdam, waar hij de Erasmus-prijs kreeg. De eerste keer was Zuithoff samen met Henkels. Dat was op een conferentie in Bentveld. Ze zagen,
zegt Zuithoff, `een indrukwekkende figuur met een Lange witte
baard. Ik heb moed gevat en tegen hem gezegd: "Er is in de oorlog
een man geweest en die heeft prenten gemaakt naar uw verhalen. Wilt
u die zien?" "Jawohl," zei Buber. We gingen naar zo'n kamertje. Er
stonden twee kale afgehaalde bedden. Op het ene bed zat die indrukwekkende Buber. Op het andere Henkels en ik. We lieten de prenten
zien. "Sehen Sie wohl?" vroeg Henkels. Buber was zichtbaar onder
de indruk. "War der Mann Jude?" vroeg hij. "Nein," zeiden wij.
"Er hat es verstanden," zei Buber.'
Ook de eettafel van de Zuithoffs ligt nu bezaaid met Blauwe Schuituitgaven. lets prachtigs heeft Werkman ook gemaakt van het Alleluia. Ten paaschgroet van de pas varende Schuit aan haar eerste
vrienden. De schippers van De Blauwe Schuit en haar meesterdrukker H.N. Werkman wenschen u een gezegend paschen 1941.' In de
felste kleuren springen de Alleluia's, gedrukt in verschillende grootten, naar voren.
In november 1942 drukte Werkman in een cplage van 20 exemplaren
' om in dit donkere jaar de Sinterklaasavond van eenigen kinderen in
De Blauwe Schuit te verlichten,' het Gedichtje van Sint Niklaas, dat
Paul van Ostayen in 1923 voor het eerst publiceerde en dat luidt:
Sint Niklaas
A ppelbaas
Uit het Land van Waas
Heilige Paus
Die ging lopen
Uit een deeg van speculaas.
`De opdracht luidde,' zegt de toelichting, `maak een Sinterklaasboek
zooals ze vroeger werden uitgereikt aan de kindertjes bij Gerzon,
V en D en dergelijke firma's; enkele felle prenten en een korte tekst
met groote forsche letter. Een twee-cents prentenboek dus! Het werd
een der verrukkelijkste en meest speelsche dingen die Werkman ooit
150

maakte.'
De Zuithoffs hebben, zeggen ze tegen me, meer van Werkman gehouden dan van hun eigen vader. Wanneer ze, toen ze naar Den Haag
waren verhuisd, wel eens in Groningen waren, gingen ze eerst bij
Werkman op bezoek; dan pas bij hun ouders. `Hij had een heel klein
huisje. Verrukkelijk. Meestal, als hij vrienden had uitgenodigd, zat
iemand in de gang cello te spelen.'
Voor de tweede portefeuille van de Chassidische legenden schreef
Henkels toen hij in Sint Michielsgestel zat De legende van de zolder,
een impressie van de schilder in zijn werkplaats. Zuithoff leest voor:
`Terwij1 ik nu aan de zolder denk ben ik ver van huis, maar als ik in
deze mistige novemberdagen, twee jaar later, een wens heb dan is het
deze: eens weer die trappen op te gaan, in die hoge stilte, de knop van
dat deurtje om te draaien; dan sta ik op de campagne om het goede
gezicht van mijn vriend, de schilder te zien, dat naar boven kijkt.'
Zuithoffs stem wordt schor. Het is stil in de kamer.
Een ding zullen de Zuithoffs nooit begrijpen, iets waarover ook
Sandberg tegenover mij al zijn bevreemding had uitgesproken. Henkels heeft na de oorlog voor een half miljoen harde guldens het werk
dat hij van Werkman bezat in Duitsland verkocht.
Mevrouw Zuithoff: `Hij zei tegen ons: "1k moet aan mijn kinderen
denken." Wij hebben vijf kinderen, maar ik ging liever vloeren dweile dan dat ik dat zou doen.'
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10. In Agris Occupatis

Misschien, maar dat blijven speculaties, is een uitgave van de Volierereeks Werkman fataal geworden. De uitgeverij die deze reeks liet verschijnen heette In Agris Occupatis (op bezette akkers) en de oprichters waren A.Th. Mooij (de schrijver A. Marja), W.H. Overbeek en
W.H. Nagel. In 1944 drukte Werkman voor deze serie Bos-Idylle.
Naar een 18de-eeuwse gravure. De tekst was van Ab Visser. De titelpagina van Cees Bantzinger. De oplage was 310 exemplaren. 'In
vriendschap' bood In Agris Occupatis de eerste tweehonderd exemplaren aan De Bezige Bij aan.
De lezers die de uitgave via De Bezige Bij in handen kregen vonden er
een mededeling bij: 'Door ingrijpen van den overheerscher gelukte
het dezen de hand to leggen op een deel van deze uitgave. Slechts 68
exemplaren bereikten "De Bezige Bij".' Bij het in beslag nemen zal
de naam van de drukker de SD zeker niet zijn ontgaan.
Werkman drukte voor de Voliere-reeks van In Agris Occupatis:
Bos-idylle.
Gerrit Achterberg, Meisje, oplage 110.
Marten Drossaard (Willem Hendrik Overbeek), Ter kennismaking,
zelfde oplage.
Martin Leopold (Martin Kloostra), De Roos van Jericho.
Henry Miller, Het heelal van de dood. Een studie over Lawrence,
Proust en Joyce. Jacques de Haan had The universe of death vertaald. Hiervan maakte Werkman alleen het omslag. De tekst is in Ierseke gedrukt.
Willem Nagel, Een suite van de zee, gedichten. Werkman heeft ze gedrukt en geillustreerd.
Emile den Tex, In memoriam patriae, verzen.
Eduard Verkade, Shakespeare's Hamlet als leesdrama, essay. Verkade was geen lid van de Kultuurkamer. A. Roland Holst dook bij hem
thuis onder, nadat hij zijn brief aan Bergfeld had geschreven.
Simon Vestdijk, Allegretto innocente, verzen uit 1943 en 1944. Hier152

van drukte en illustreerde Werkman alleen het omslag. De drukker
was E.Th. Zoeteweij to Ierseke, die van de bundel twee drukken
maakte; oplage 110 en 90 ex.
Oscar Wilde, De tuchthuisballade. 'The ballad of Reading Goal', het
laatste werk van Oscar Wilde, uit 1898, dat hij schreef nadat hij twee
jaar wegens homoseksualiteit gevangen had gezeten, genoot in de bezettingstijd een opmerkelijke populariteit. De Voliere-reeks gaf hem
in 1944 uit in vertaling van Verkade met twee open brieven van Wilde
uit de Daily News. Oplage 200 ex."
Koos Schuur, De Zeven Vloeken. Poetisch Pamflet. Twee oplagen,
van 110 en van 90 ex. `Deze verzen van den verbannen koning werden
geschreven in April 1944.' Werkman maakte ook het omslag.88
Wie door Werkman gedrukte uitgaven van De Blauwe Schuit naast
die van In Agris Occupatis legt, ziet direct dat de drukker voor de
eerste veel bezielder heeft gewerkt. In december 1981 was bijvoorbeeld De Zeven Vloeken. Poetisch Pamflet van Koos Schuur, uit
1944, antiquarisch 475 gulden waard. Nog altijd vijf maal de prijs van
clandestiene uitgaven uit de bezettingstijd waarmee Werkman gen
bemoeienis heeft gehad, maar nog niet de heeft van een Blauwe
Schuit-editie. Das Windleicht Gottes van Martin Luther moest bijvoorbeeld 1275 gulden opbrengen.
`Willem Nagel was mijn oude schoolvriend van de Christelijke HBS
in Groningen,' zegt Zuithoff. `Hij was gereformeerd, ik hervormd.
Hij zag dat Henkels en ik bezig waren met De Blauwe Schuit. Hij
vroeg zich af of dat nu wel serieuze kunst was. Later ging hij naar
Werkman met zijn Voliere-reeks. Daar hebben wij wel om gelachen.
Ik wil niet flauw zijn en van concurrentie spreken maar het had er wel
de schijn van. Werkman schreef ons: "Ik word langzamerhand met
werk overstroomd. Ik hou dat maar een beetje af. Jullie hebben de
oudste rechten." '
Nagel vertelt: Ik had een heel goede vriend, dr. A.J. Zuithoff. Met
hem sprak ik in de oorlog wel over het doen drukken van teksten.
Maar hij had een andere groep gevonden: De Blauwe Schuit. Van
Werkman kreeg ik daarvan alle uitgaven mee. Ik bracht ze naar
Amsterdam, naar Balkema en naar Den Haag, waar ik ze afleverde
bij een advocaat die ergens in de Indische Buurt woonde en die een
functie had gehad in ons kunstwezen in Nederland. Ik zorgde ook wel
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voor papier voor Werkman.'
Het ging de uitgevers van de Voliere-reeks (die zich waarschijnlijk gevangen vogels voelden) niet zozeer om de schoonheid der uitgaven
alswel om het drukken van teksten buiten de Kultuurkamer om. Het
begon ermee, zegt Nagel, dat Marja en hij culturele bijeenkomsten in
de huiskamer organiseerden en dat ze de lezingen die daar werden gehouden wilden laten drukken. Marja had bovendien altijd geld nodig
en als hij de kans kreeg een tekst van zichzelf gedrukt te krijgen, dan
liet hij het niet na. Voor het drukken gingen ze naar Werkman, soms
naar een ander, wie het maar wilde doen. Ze haalden er nog een derde
bij, een ambtenaar van het Openbaar Ministerie in Groningen, later
in Assen, W.H. Overbeek, die onder de naam Marten Drossaerd een
bundel podzie, Ter kennismaking, aan de Voliere-reeks heeft bijgedragen. Na de oorlog werd hij officier van justitie in Utrecht.
Voor W.H. Nagel clandestien uitgever werd had hij al een dermate
veelzijdige ondergrondse loopbaan achter zich dat het uitgeverijtje
daarbij vergeleken bijna te verwaarlozen was. Al in de maanden voor
de invasie van mei 1940 zouden de Duitsers hem al hebben kunnen
pakken. Hij was spion. 'Ik was waarnemend ambtenaar van het
Openbaar Ministerie bij de kantongerechten van Groningen, Zuidbroek en Winschoten. Een functie die nu "officier van justitie" zou
heten maar dan in een lage rang. Ik werkte aan een proefschrift over
de criminaliteit van Oss. Ik had de Duitse consul in Amsterdam geschreven dat ik daarmee bezig was en of ik bepaalde criminele centra
in Duitsland mocht bezoeken. Je moest papieren hebben om in Duitsland te kunnen komen. Die centra lagen "toevallig" allemaal over de
grens en allemaal bij spoorwegknooppunten. Op de kaart van Emden
naar beneden tot ongeveer de hoogte van Arnhem wees ik alle plekken aan waar ik eens wou kijken, waar die gemeenten zouden liggen
met een bevolking die zou lij ken op die van Staphorst, Zwaagwesteinde en Oss. Ik was wel goed voorbereid hoor; ik kon aantonen dat aan
beide kanten van de grens vergelijkbare Kriminalittitsinsel lagen. De
werkelijkheid was dat ik moest kijken of ik daar tekenen kon waarnemen van Duitse concentraties. Als ik terug was ontmoette ik een man
in Nieuwerschans of Winschoten die alle inlichtingen in ontvangst
nam. Ik zag geweldige concentraties troepen bij de treinen; ik was er
een beetje in getraind te schatten hoe oud ze waren, en dat betekende
van welke lichting. Het uniform dat ze droegen wees op het onderdeel. Ik deed het met overtuiging. Ik was anti-fascist sinds 1932. Het
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had niet zoveel te betekenen, maar als ze het hadden gemerkt, hadden
ze mij wel opgehangen.'
Doordat hij over de grens veel in kroegen kwam, wist hij dat de invasie op korte termijn te verwachten was. 'Die Duitsers deden daar helemaal niet zo geheimzinnig over. Ik was met een vent een beetje bevriend geraakt. Een boerenjongen, Hero heette hij. Die verzekerde
me: "Mit Ostern, da bricht eine Offensive los." Hij zou dan niet
graag Nederlander zijn. Toen ik weer in Nederland was, zei ik: "Die
aanval komt, met Pasen." Ik heb zelfs gewed. Die weddenschap heb
ik in zoverre verloren, dat het offensief niet met Pasen maar pas met
Pinksteren kwam.'
Toen die invasie dan ook werkelijk kwam bekroop hem de doodsangst. 'Ik dacht: natuurlijk weten ze dat Nagel daar zogenaamd met
criminologie bezig was maar in werkelijkheid met "fieldwork". Ik
zei tegen mijn baas in Leeuwaren: "Nou word ik gepakt. Nou is het
afgelopen." Maar hij zei: "Jij blij ft op je post." Dus ik bleef trillend
op mijn post. Ik werd niet gearresteerd dus ik dacht: ze weten het
niet.'
De eerste tijd probeerde hij zo min mogelijk op te vallen. Maar toen
in het najaar alle joodse leden van de rechterlijke macht eruit gegooid
werden, vond hij dat hij zich Lang genoeg rustig gehouden had. 'Toevallig kwam ik in aanraking met de contacten die de Engelsen hier
voor de oorlog hadden gelegd en die ik voor de oorlog niet kende. Ze
hadden overal in Europa militairen, getrainde inlichtingenmensen
met burgerlijke baantjes. Ze brachten soms per radio berichten naar
buiten. Een paar belangrijke mensen gingen vanuit Zoutkamp door
het Friese gat naar een Engelse duikboot.'
Nagel dook telkens onder tot het, bijvoorbeeld na het Englandspiel,
weer veilig was. Hij beweerde dan dat hij overwerkt was en voor rust
naar een tante moest. Begin '41 solliciteerde hij naar een vacature bij
het Openbaar Ministerie in Middelburg. In mei kreeg hij de benoeming. Drie weken later—hij had al een huffs in Middelburg gevonden—kreeg hij bericht van de secretaris-generaal dat deze op last van
de Duitsers de benoeming helaas moest intrekken, 'omdat Nagel antiDuits en politiek onbetrouwbaar was. Toen kreeg ik pijn in de buik.
Ik dacht; wat weten ze nou wel en wat weten ze niet?' Hij belde de secretaris-generaal en vroeg: `Nou hoef ik zeker ook niet meer naar andere vacatures te solliciterenr Nee, dat hoefde niet meer. `Wat kunnen ze dan tegen me hebben?' vroeg Nagel. `U kunt een gesprek heb155

ben met de procureur-generaal van het Hof in Den Haag,' zei de secretaris-generaal. 'Die zal u alles wat uw persoon betreft uitleggen.'
Dat was Van Genegten, een NSB-er van de ergste soort, dus Nagel
zag van dat gesprek wijselijk af. 'Dan kunt u beter uit de rechterlijke
macht verdwijnen,' zei de secretaris-generaal. `Ik beschouwde dat als
een eer,' zegt Nagel. 'De rechterlijke macht in Nederland heeft zich
over het algemeen slecht gedragen.'
Hij vond een baan bij de al voor de oorlog ingestelde tuchtrechtspraak van het ministerie van Landbouw en Visserij, voor Groningen, Leeuwarden en Assen. 'Nu stapelde zich het illegale werk op.
Als je wilde meedoen, kreeg je overal kansen. Een van de fouten van
ons illegale werk was die vermenging. Je zat in het gewapende verzet,
je ging je bemoeien met de krant, Het Parool. Ik heb stypen per trein
vervoerd van Amsterdam naar Groningen. Dat zijn zware dingen
hoor. Ik heb meegeholpen met steun aan joden, het vinden van adressen, het gappen van persoonsbewijzen, teveel om op to noemen. Achteraf weet je dat je niet, als je met de krant bezig was, ook nog in het
gewapend verzet moest zitten. Als zo iemand gepakt werd liep je de
kans dat de rest heel gemakkelijk mee viel. Op een gegeven ogenblik
viel ik door al mijn illegale manden. Ik zou "umgelegt" worden door
Lehnhoff met zijn peloton, maar ik kon vluchten. Dat was natuurlijk
wel het einde van mijn burgerlijke loopbaan in de oorlog. Mijn huis
en alles wat ik bezat werd verbeurd verklaard. Mijn vrouw en kinderen vluchtten ook.'
NageIs oudste broer had een puddingpoederfabriek in Groningen.
' Hij wist door zijn verpakking alles van drukkerijen af. Mijn hele familie zat in zaken; mijn vader was handelaar in koffie en thee. Dat
spul was er in de oorlog niet meer. Maar ze hadden wel verstand van
verpakkingsmateriaal en papier en iedereen had contact met drukkers
en handelaren. Het waren net spinnewebben. Mijn oudste broer zat
tot zijn nek in de illegale dingen. Als er een overval was op een distributiekantoor wist hij wel weer weg met die distributiebescheiden omdat hij in de voedingsmiddelen zat. Op deze manier kon ik wel eens
een illegale drukker aan papier helpen. Mijn oudste broer is rond dezelfde tijd als Werkman om het leven gekomen en op dezelfde wijze.'
De Voliere-reeks, die hij met Marja en Overbeek had opgezet was,
zegt hij, `een heel klein lullig uitgeverijtje.' Maar, zegt Nagel met enige trots: 'De Voliere-reeks was de eerste die Henry Miller in Nederland heeft gebracht.' Via Jacques de Haan was over de grens een es156

say van Henry Miller gekomen, van wie niemand ooit had gehoord.
De Haan had het ding vertaald. Het ging over Proust en
Dostojewski.' (Henry Miller. Het heelal van de dood. Een studie over
Lawrence. Proust en Joyce.) 'We kregen nOg een stuk van Henry Miller,' zegt Nagel, `maar dat vond ik te onkuis. Moet je nagaan, in deze
tijd zou daarvan niemand meer opkijken. Ik herinner me een vergadering met Marja, Overbeek en ik, dat ik degene was die zei: "Waarvoor zouden we dat nou in oorlogstijd uitgeven?" Het ging over een
vent, die ging naar de hoeren. Die vrouw haalde zijn jongeheer tevoorschijn, spoog erop en hield hem "voorgaats", stand er. Ik zei:
"We zitten hier midden in de dalles; we hebben niet te vreten; moeten
we dit nou drukken en verspreiden?" Ik vond "voorgaats" overigens
wel een mooie uitdrukking. Na een discussie hebben we het niet gedaan.'
Werkman, zegt hij, heeft hij goed gekend. 'Ik ben er vaak geweest.
Een bijzondere man, een lieve man. Als hij in 1943 nog een sigaar had
en je deed iets wat hem goed beviel, dan ging hij even weg en bracht je
die sigaar. Dat was een offer hoor.'
Nagel eindigde de oorlog als plaatsvervangend commandant van het
strijdend gedeelte van het Gewest VIII: Utrecht, Betuwe en Bommelerwaard. 'Werkman was op mijn laatste verjaardag in de oorlog, op
25 augustus 1944. Dat was een heel bijzondere verjaardag. De vrouw
van een SS-er, een bewaker in Amersfoort, had contact met ons gezocht. Haar man wou samenwerken met het verzet, die wou zijn
hachje verdienen. Toevallig op mijn verjaardag gaf ze een feestje en
nodigde mij uit. Ik had Werkman, Overbeek, Marja en Jacques de
Haan op bezoek. Om half acht zei ik: "Nu moeten jullie weg, voor
spertijd." En ik ging naar dat feestje om erover te praten. Ze had allerlei buren en kennissen uitgenodigd. Er waren ook bekende kunstenaars bij. Namen noem ik niet. Het is een wilde partij geworden.
Danseressen. Drank. En we hoefden niet bang te zijn dat de Duitsers
een inval zouden doen. Ik vertrouwde nooit iemand maar je moest of
en toe iets riskeren.'
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11. Ankie is jarig

In volgorde van gevaarlijkheid voor wie zich eraan bezondigde waren
er vier soorten clandestiene uitgaven. De eerste was die welke de eigen, tijdelijk gefrustreerde smaak van de uitgever bevredigde. De
tweede soort gaf de fatsoenlijke letterkundige met scheppingsdrang
de kans zichzelf gedrukt te zien. Ten derde waren er de uitgaven met
een regelrechte antiduitse boodschap. En tenslotte waren er die welke
in grote oplagen werden gedrukt ten bate van verzetswerk en onderduikers.
Zonder iets of te willen doen aan de lofwaardigheid van een clandestiene uitgave als 'Arthur Rimbaud, Poesies completes, tire en 15
exemplaires sur papier de Hollande numerotes de 1 a 15'—het mecht
natuurlijk niet—kunnen we stellen dat de uitgever zich geen zorgen
hoefde te maken dat de Duitsers hem daarover zouden lastig vallen.
Achteraf is ook gebleken dat het Letterengilde de clandestiene uitgeverijtjes wel kende maar zich er nauwelijks druk om maakte. Bij de
bekende clandestiene uitgeverij en, zoals De Bezige Bij, liepen de categorien door elkaar.
Minder bekend is een uitgeverij van vooral kinderboeken, die in de
laatste gevarengroep behoort. De titels van de uitgaven waren zo
braaf als wat. Ankie is jarig. Op het titelblad een vergenoegd kijkend
klein meisje met een papieren verjaarskroon op en een bloemetje in
het haar. De tekst doet verslag van deze onvergetelijke dag. Of 't A rme boertje. Dat begint zo: `Dit is geen gewoon prentenboekje hoor.
Dit is een heel bijzonder prentenboekje. Waarom? Wel het is niet alleen een liedje om te zingen. Het is ook een liedje om te spelen. Ja,
heus, spelen!' Of Dokter Langpootmug. Een oorlogskind was natuurlijk dolblij met zo'n boekje. Weinigen waren ervan op de hoogte
dat die boekjes met het verzet te maken hadden; dat ze het werk waren van drie jonge mensen met doodsverachting in Den Haag.
Ze heetten in de oorlog Willy Wiechman, Wim Andringa of Wim
Douma en Jan Heertjes. Wim Knol uit Arnhem leverde de foto's. Ze
maakten niet alleen kinderboeken. Dag in dag uit waren ze bezig. Ze
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maakten kalenders, ex-librissen, maar ook duizenden vervalsingen
om aan bonkaarten te komen, Ausweise die recht gaven op een paar
pantoffels of op een vrijgeleide naar Zwitserland. Ze hebben vele
honderden onderduikers in leven gehouden en de Haagse editie van
Het Parool grotendeels technisch verzorgd.
Het uitzonderlijke van de kinderboeken waren de oplagen, die geen
enkele andere uitgeverij bij benadering haalde. De belevenissen van
de feestelijke Ankie of die van dokter Langpootmug haalden oplagen
die varieerden van vijfentwintighonderd tot veertigduizend. Een
boekje voor volwassenen uit 1944, toen ze dachten dat het einde nabij
was, Dat gebeurde hier. Kroniek van vili jaar oorlog, had een oplage
van vij ftigduizend. Ter vergelijking: De achttien dooden, de rijmprent van De Bezige Bij die in de oorlog zes drukken beleefde had een
totale oplage van vijftienduizend. In vier oorlogsjaren hebben deze
jonge mensen ten bate van het redden van mensenlevens vele duizenden guldens met hun activiteiten bijeen gebracht.
Het mag een godswonder heten dat ze het kunnen navertellen. Alle
vier stamden ze of van vier vol-joodse grootouders. Het waren de latere vertaalster en boekverkoopster Bea Biet, die ook het kookboek
De joodse keuken heeft geschreven, de kunstschilder Leo Schatz, de
fotograaf Sem Presser en Bea's echtgenoot Wim Polak, tot najaar
1982 wethouder van openbare gezondheidszorg en kunstzaken te
Amsterdam. Hun oorlogsgeschiedenis is een opeenvolging van narrow escapes en zou ongeloofwaardig zijn, wanneer iemand het had
verzonnen.
Van de vier was Polak de uitgever. Voor de oorlog, totdat de bezetter
zich eraan vergreep, was hij in dienst van de Arbeiderspers. Nadien
vond hij tijdelijk emplooi bij een vriend, George Kroonder, die een
boekwinkeltje annex leesbibliotheek had in Amsterdam-Oost. Polak
werkte voor het examen boekhandel en uitgeverij. In 1942, toen hij al
was ondergedoken, begaf hij zich naar gebouw Bellevue om examen
te doen. Aan de deur hing een bordje `verboden voor joden.' Met een
paar andere kandidaten met dezelfde handicap als hijzelf deed hij het
examen ten huize van een der bestuursleden van de Vereeniging ter
Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Van Rossum, eigenaar van de boekhandel Minerva aan de Koninginneweg. Hij slaagde
cum laude. George Kroonder haalde zijn diploma voor hem op. Zelf
nam hij dat risico maar liever niet.
Hij was ondergedoken in Den Haag, in een milieu, naar hij zegt, van
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onderwijsmensen en leden van de vroegere OSP. `Kijk, onderduiken
was een kwestie van geld en relaties. Geld had ik niet. Mijn relatie was
een meisje. Haar vader, Brink, was voorzitter van de Amsterdamse
bestuurdersbond van het NVV. Hij kende Elie van Tijn, die mij in
contact bracht met Annie Molenaar in Den Haag.' Polak, die zelf in
de Arbeiders Jeugd Centrale had gezeten, kwam terecht in een groepje radicale oud-AJC-ers. Ze kwamen uit de OSP, de SDAP-afsplitsing uit 1932 van P.J. Schmidt en Jacques de Kadt. Toen Polak bij
Annie Molenaar in huis kwam, had ze juist veertien dagen tevoren
bericht ontvangen dat haar man, Jan Molenaar, leider van de OSPj eugdbeweging, in Mauthausen aan zijn eind was gekomen. Maar ze
aarzelde niet onderduikers in huis te nemen. Polak had toen hij ging
onderduiken zestig gulden bij zich. Een heel kapitaal, vond hij. Maar
dat was al gauw op.
Gelukkig was hij in een clubje mensen terecht gekomen van ongeveer
tien gezinnen dat, in tegenstelling tot wat gebruikelijk was, daarvoor
geen geld vroeg.89
Polak hoorde dat zijn vriend Leo Schatz, ondergedoken in Het Gooi,
daar moeilijkheden had en schreef hem dat hij naar Den Haag kon
komen. Vanaf dat ogenblik waren ze onafscheidelijk. Ze besloten iets
te ondernemen om geld te verdienen. `Je kunt niet altijd op andermans zak leven.' Ze kochten grote platen zachtboard en zaagden die
in keurige rechthoekjes. 'Ik schilderde daarop met een grote kwast de
ondergrondjes,' vertelt Polak, 'en Leo schilderde daarop huisje,
boompje, beestje. Met twee tassen vol gingen we op stap, we hadden
al valse papieren, we hadden contact met de persoonsbewijzencentrale en deden al in bonkaarten. Met die schilderijtjes gingen we vooral
langs sigarenwinkels. Die hadden niks meer te verkopen behalve wat
surrogaat, dus die verkoop lukte aardig. Bea ging later eens ergens
eten. Daar stonden pannen op onderzettertjes en toen ze er een omdraaide was het zo'n schilderijtje.'
De eerste oorlogsnacht die Bea en Wim samen doorbrachten beleefden ze een avontuur dat toeristen die een rondvaart maken door de
Biesbosch tot op de huidige dag te horen krijgen.
Polak wist een paar adressen buiten de stad. Zo kende hij via de familie Brink, die ook tot die groep OSP-ers hoorde, een zekere Estie van
Wijk. Ze woonde met haar baby buiten Dordrecht aan de Biesbosch
op een woonschip. Haar man was dwangarbeider in Duitsland. Terwijl Polak bij haar was ondergedoken hoorde hij dat Bea Biet, een
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vroeger vriendinnetje uit de AJC, in Arnhem was ondergedoken,
waar ze zich erg ongelukkig voelde. Hij schreef zijn ex-meisje: 'Korn
maar hier, we zoeken wel wat.' Bea zegt: 'Ik had me er zo dood-eenzaam gevoeld en toen ik op die woonboot binnen kwam dacht ik: he
eindelijk rust. Ik voelde me vrij.'
Ze gingen vroeg slapen. Wim en Bea lagen op de grond onder een deken. Estie lag in bed. Estie's moeder was die nacht toevallig ook op de
boot blijven slapen. Die avond werd bij de moeder thuis een inval gedaan. Ze had onderduikers: een jongen en een meisje, Wim Polaks
zuster. Een dochter van mevrouw scharrelde met een Duitse soldaat
en had haar vrijer over die onderduikers verteld. Wim Polak had ooit
tegen zijn zuster gezegd: `Denk er aan, je moet altijd alles doen om
uit hun handen te blijven.' Op het ogenblik dat een Duitser zijn hand
op haar schouder legde flitste die waarschuwing door haar hoofd. Ze
rukte zich los, sprong uit het raam—het was op de begane grond—en
sprong de bosjes in. De verbouwereerde Duitsers begonnen pas te
schieten toen ze buiten bereik was. Maar de jongen werd meegenomen en kon het verhoor niet doorstaan. Hij vertelde waar Estie's
moeder was.
Om een uur of half tien kwam de Nederlandse politie Estie's moeder
ophalen. Op het eerste gezicht accepteerden ze Estie's uitleg dat die
twee jonge mensen op de grond loge's uit Amsterdam waren. Bea en
Wim waren allebei blond. Maar ze begrepen dat ze weg moesten. Ook
de moeder zou worden verhoord.
Ze konden geen kant op. Na achten mocht niemand zich buiten vertonen. De enige brug naar de stad werd gecontroleerd. Er lag alleen
een roeiboot van een stroper. Ze stapten in dat bootje en gingen onder het plankier liggen. Polak nam zijn tas mee, die was volgepropt
met verzetskrantjes en illegale papieren. Hij besloot de tas overboord
te gooien. Het ding wilde niet zinken, ging open en alle papieren kwamen bovendrijven. Estie van Wijk besloot de stroper te waarschuwen
die in een woonboot naast haar woonde. Ze zei tegen hem dat hij
moest gaan varen en gaf er geen nadere uitleg bij. Nu was de vraag:
deugde de stroper of deugde hij niet? Hij deugde. Varen kon hij niet
voordat, om vier uur 's ochtends, de spertijd om was. Maar hij legde
een zeil over het plankier en verzwaarde dat met stenen.
Na een uur kwam de Duitse politie, met honden en geweren. Estie
werd meegenomen. Urenlang bleven de moffen schieten en schreeuwen. Stampend met hun laarzen liepen ze over het plankier. Om vier
161

uur kwam de stroper naar zijn boot; zachtjes roeiend voer hij de Merwede op. Vanaf de wal schreeuwden ze hem toe of hij twee onderduikers had gezien. Hij wist van niks.
Midden op de Merwede hield de stroper stil om koffie te zetten. Om
half vij f zaten ze aan de overkant, ergens bij Alblasserdam, op een
dorpspleintje te wachten totdat om half zeven de eerste bus vertrok.
Ze hadden hun kleren aan over hun pyama. Ze namen de bus naar
Rotterdam. Daar stapte ze op de trein naar Den Haag.
De Duitsers zochten de Merwede af. Het station van Dordrecht werd
afgezet. Dat gebeurde nadat de eerste trein was vertrokken; daarin
zat Wim Polaks zuster met haar moeder die ze van een ander onderduikadres in Dordrecht had opgehaald. 'We zitten in Den Haag,'
zegt Polak, 'en wie komen daar aanstappen? Mijn zuster en mijn
moeder.'
Bea was van beroep secretaresse geweest maar ze schreef ook verhaaltjes en gedichten. Polak was uitgever, Schatz tekenaar. De fotograaf Sem Presser was met zijn vrouw ondergedoken in Arnhem. Hij
had ook geld nodig. Om zijn onderduikfamilie een plezier te doen
had hij foto's gemaakt van de verjaardag van het dochtertje Ankie.
Polak: 'We zijn met de hele club naar Arnhem gegaan en in het bos
hebben we geconfereerd over een mogelijkheid om aan geld te komen. Eerst zijn we armbandjes gaan maken van stukjes karton met
fotootjes erop. Daar verdienden we wat mee.' Ze besloten van die fotootjes een boek te maken. Bea zou de tekst schrijven. Leo zou er tekeningetjes bij maken en Wim zou zorgen dat het een boekje werd.
Polak: 'We moesten woekeren met materiaal dus we maakten van die
foto's ook kalenders; allemaal van dezelfde Ankie. We hadden grote
kalenders en middelmaatjes kalenders. Voor de foto moest in het karton een gat worden gesneden; van dat stukje uit het gat hebben we
ook weer kalenders gemaakt met steeds maar weer die Ankie erop.
We hadden een vriend in Den Haag, Leo de Zeeuw, ook een oudAJC-er, die was in oorlogstijd een boekwinkeltje begonnen. Dat
werd voor ons het adres van die illegale uitgeverij. Via die boekhandel
hebben we duizenden en duizenden boekjes verkocht. We liepen als
reizigers de boekhandels af; die waren blij dat ze iets te koop konden
aanbieden.'
Bea schatert: 'We hebben ook nog een vervolg gemaakt: Ankie heeft
een drukke dag. Allemaal van die onuitputtelijke Ankie, ha, ha. Als
de oorlog langer had geduurd, was ze nog getrouwd ook!'
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Polak heeft een kartonnen doos tevoorschijn gehaald vol nagemaakte bonkaarten, formulieren, boekjes, valse persoonsbewijzen en brieven. Erin rommelend, zelf verbaasd over wat hij er allemaal in vindt,
zegt hij een langwerpig stuk karton omhoog houdend: '0 ja, we
maakten ook wandplaten met een liedje. Dat ging van: "Boertje,
boertje, heb je misschien, ergens in het land mijn beesten gezien? Ze
liepen vanmorgen in de wei. Ik zocht naar ze en weg waren zij." En
dan had je: "Miertje, is de dokter thuis." Officieel mocht je niks
drukken. Voor alles wat je maakte moest je een vergunning hebben
en die vergunning moest op het drukwerk staan. Dus het was wat je
noemt zwart drukwerk. Ik moest zwart papier kopen en ik moest bij
drukkers terecht die bereid waren het zwart te doen. Maar ik had contact met drukkers voor de illegaliteit want die drukten Het Parool,
waarvan ik sinds 1942 de Haagse en de Zuid-Hollandse editie verzorgde. Die oud-OSP-ers hadden contact met Het Parool. Omdat ik
van drukken afwist kreeg ik de kopij met de opdracht: zorg maar dat
het in de krant komt. Ik heb nog stapels oude kranten die ik zelf heb
staan drukken.'
Op naam van die boekhandelaar De Zeeuw verkochten ze de kinderboeken in het land. Het andere verkoopkanaal was de AJC. Direct
bij de bezetting was de AJC ondergedoken, ondergronds zette ze
haar activiteiten voort. Via de AJC reisde Dokter Langpootmug door
het land. 9° Drukkerij Pelle te Bussum maakte hiervan twee oplagen,
van respectievelijk tien en vijftienduizend, in 1942 en 1943. In 1945
volgde nog een Haagse druk van twintigduizend exemplaren. Het
boekje heeft de Sicherheitsdienst nog geruime tijd aan het werk gezet.
In Groningen had de SD de kas van de ondergrondse AJC-groep te
pakken gekregen. Daarin was aantekening gemaakt van een kapitale
bijdrage, afkomstig van een zekere 'Dr. L' . Fanatiek speurwerk naar
de identiteit van de geldschieter ten spijt kwam de SD er nooit achter
dat de geleerde een insect was.
De vele honderden onderduikers die ze verzorgden voorzagen ze niet
alleen van voedsel maar ook van tijdverdrijf. Schatz had ex-librissen
getekend, die in pakjes van honderd werden verkocht. Ze moesten
worden afgeteld en ingepakt. `Zo hadden we voor een heleboel mensen een klusje waardoor ze uit de verveling raakten. Pakjes van honderd stuks, dingetje eroverheen, dichtplakken en nog een dingetje er
overheen. We hebben er ik weet niet hoeveel duizenden van verkocht.
En die onderduikers hadden het gevoel dat ze meehielpen.'
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Als variant op Sinclair Lewis' It can't happen here uit 1935, Amerikaans commentaar op de gebeurtenissen in nazi-Duitsland, had Sem
Presser tot de slag bij Arnhem de dagelijkse gebeurtenissen in bezet
Nederland bijgehouden. Het werd een boekje Dat gebeurde hier,
Kroniek van viff jaar oorlog. De Haagsche Drukwerkcentrale drukte
er in 1944 voor de uitgeverij W. Polak eerst twintig-, daarna dertigduizend exemplaren van. Na de slag bij Arnhem, toen het contact
met Sem Presser verbroken was, hield Bea de dagelijkse gebeurtenissen bij. Na de bevrijding verscheen dit vervolg bij de uitgeverij De
Telg onder de titel 1945 Het laatste oorlogsjaar. De naam van de uitgeverij was ook de naam van een boekwinkeltje dat Polak samen met
Henk Harkink in het begin van de oorlog was begonnen in de Burgemeester Tellegenstraat in Amsterdam.
Het zwart laten drukken ging meestal goed, maar niet altijd. Op een
dag werd bij de drukkerij Planeta in Haarlem een nieuwe oplage van
Ankie is jarig en Ankie heeft een drukke dag bij een controle in beslag
genomen. Uit informaties van het verzet hoorde Polak dat de controleur, die in Den Haag woonde, wel een redelijk goede Nederlander
was. 'Ik ben brutaalweg bij die man thuis naar binnengestapt. Snoek
heette hij. Ik heb gezegd dat hij zwart drukwerk in beslag had genomen en welke bedoeling het had. Ik waagde het er maar op. Die man
wist niet hoe hij het had. Hij nam contact op met zijn chef; dat was
mijnheer Tromp van het Rijksbureau voor de grafische industrie in
Amsterdam. Een week later ben ik naar Amsterdam gefietst en bij
mijnheer Tromp naar binnen gestapt met hetzelfde verhaal. Tromp
zei: "U krijgt van mij die boekjes terug. Maar dan moet u mij na de
oorlog vertellen wie u bent." Dat heb ik ook gedaan. Zo kreeg ik
twintigduizend boekjes terug.'
De bonkaarten werden voor het merendeel bij overvallen door knokploegen geroofd. Adri Hommerson, die na de oorlog de Zaanse editie
van Het Parool verzorgde had zo'n knokploeg. Via hem, zegt Polak,
kregen ze duizenden bonkaarten die gedistribueerd moesten worden.
Daarnaast hadden ze aan het eind van de oorlog een paar duizend
stamkaarten. Op het nummer van zo'n stamkaart kon je elke maand
nieuwe bonkaarten krijgen. 'We hadden het geld van de uitgeverij en
we hadden een deal met de CoOperatie in Den Haag, dat we op die
bonnen levensmiddelen konden kopen. Op den duur hadden we in
Den Haag drie, vier pakhuizen vol voedsel. In de hongerwinter hebben we via de vader van Annie Molenaar, die onderwijzer was, de he164

le schooljeugd van pap voorzien. We hebben eens drieduizend kippen
uitgedeeld. Op een gegeven moment kon Leo beslag leggen op duizenden pakken maandverband bestemd voor grijze muizen.'
Tegen het eind van de oorlog hadden ze een pakhuis vol Zweeds wittebrood. Dat was natuurlijk prachtig, al was het geen eenvoudige opgave een paar duizend broden thuis te bezorgen bij de mensen die ze
het meeste nodig hadden, in een tijd waarin een legale bakkerskar politie-escorte behoefde ter bescherming tegen plundering door vertwijfelde huisvrouwen. Na 3 maart 1945 was er geen twijfel over wie deze
broden het hardste nodig hadden. In februari 1945 was Den Haag
Irontstad in de luchtoorlog' geworden en er ging, vooral in het Bezuidenhout, geen dag voorbij of er vielen bommen op woonhuizen of
op gebouwen, en er waren veel slachtoffers gevallen. Op 3 maart
maakte de RAF naar zij later ruiterlijk bekende, een vergissing. Een
aanval op Duitse raket-lanceerinrichtingen bij Den Haag miste zijn
doel. De bommen kwamen op Den Haag terecht. Het Bezuidenhout
lag in puin. Hele straten stonden in brand; er vielen honderden doden, zwaar gewonden en vermisten. De dakloze overlevenden werden
ingekwartierd, vooral in scholen. Polak: 'Leo is naar de Zweedse
consul gegaan en hij heeft gezegd: "Ik ben Jan Heertjes, kan ik vrij
met u praten?" Hij zei: "Natuurlijk, u bent hier op Zweeds grondgebied." Leo heeft hem toen verteld dat wij enige duizenden broden bezaten en dat wij die aan de .gebombardeerde bevolking wilden aanbieden, maar niet wisten hoe we dat moesten doen. De consul zei meteen: "Mijnheer, ik benoem u tot hulpvertegenwoordiger van het
Zweedse Rode Kruis." Hij kreeg een officieel papier ondertekend
door de Zweedse consul. Legaler kon niet. Met dat papier is hij gegaan naar de Haagse wethouder van onderwijs die natuurlijk goed
fout was. Die nam het aanbod meteen aan. Hij kreeg onder escorte
een vrachtauto. Jan Heertjes, met zijn on-arische gezicht, werd met
veel egards ontvangen op het hoofdbureau van politie. In de vrachtauto werden de op gestolen bonkaarten gekochte wittebroden geladen en daarin reed Schatz, keurig door bereden politie geflankeerd,
de scholen langs.
Schatz tekende de koppen van Het Parool. En hij bezat een onschatbaar talent voor het nauwkeurig natekenen van formulieren die de
Duitsers, juist om vervalsing te voorkomen, steeds bloemrijker illustreerden. Polak haalt een formulier uit de doos met een gecompliceerde randversiering in kant-motief; minutieus nagemaakt door
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Schatz. Een ongelooflijke prestatie. Polak: 'In het begin van de oorlog kon je nog alle mogelijke soorten papier krijgen maar later werden de mogelijkheden steeds schaarser. Je moest echt precies hetzelfde papier hebben. We hadden een mannetje dat bij een papiergroothandel werkte. Overal waren formulieren voor; voor een fiets,
of je gedoopt was, weet ik veel. Ze werden steeds geraffineerder met
hun formulieren.'
Hij haalt een op een muizenval gelijkend voorwerp tevoorschijn. 'Als
we een gejat persoonsbewijs hadden moest om te beginnen de vingerafdruk eruit. Dan de foto. Een nieuwe erin. En een zegel. De moeilijkheid is dat op het nieuwe zegel het stempel niet helemaal doorloopt. Daarvoor heb ik dit apparaatje uitgedokterd en in elkaar geschroefd. Het officiele stempel van Den Haag staat erop. Als je dat
afdrukt op doorschijnend papier en je legt het er in de goeie stand onder en je haalt dit weg en je drukt het dan opnieuw af, dan staat het er
helemaal op. Met dat ding reisden we het hele land af, vooral Bea,
voor de onderduikers. Leo maakte elk soort briefpapier, elke soort
handtekening; we hadden alles. Als je van iemand een persoonsbewijs wist los te krijgen gaf je hem een bewijs dat hij zijn persoonsbewijs kwijt was.'
Bea: ' lk zat eens in de trein met onder mijn jurk zakken bonkaarten
voor de illegale AJC in Amsterdam. Er kwam een Duitser naast me
zitten, sloeg zijn arm om me heen, van "is 't geen schatje" en al die
dingen meer en toen heb ik de moed gehad om naar een van die officieren te stappen en te zeggen: "Die man valt me lastig." Die Duitser
kreeg op zijn kop, maar ik heb wel gezorgd dat ik er de volgende halte
uit was.'
Voor de uitgeverij en het vervalsingswerk had Bea een kamer gehuurd
in de Willemstraat. Tit dat huis hing een vlaggestok dus dat leek
goed. Ik heb daar gezegd dat mijn vriend tekenaar was en dat hij een
atelier nodig had. Daar gingen we elke ochtend heen, naar ons werk.'
Op een dag kwam de hospita binnen. Ze nam plaats op een kist propvol Ausweise en bonkaarten en vroeg: 'Kunt u mij helpen? Mijn neef
moet naar Duitsland, maar hij wil niet dus hij moet onderduiken.
Weet u misschien aan bonkaarten te komen?' Ze keken elkaar even
aan en besloten zonder een woord te zeggen het er maar op te wagen.
' Staat u maar op,' zeiden ze. `Maakt u die kist maar open en neemt u
er maar uit wat u nodig hebt.'
Na de bevrijding kwam een onwaarschijnlijk toeval aan het licht. Op
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driehoog woonde het jonge echtpaar Triebels, de Polaks en Schatz
hadden een zolderkamer. Men groette elkaar vriendelijk als Buren op
de trap. Toen de capitulatie nog niet eens officieel bekend was gemaakt, hebben Parool-mensen het foute Het Binnenhof gekraakt en
daar de apparatuur in beslag genomen om er het vrije Het Parool te
drukken. De Duitsers kwamen binnen en joegen hen eruit. Die nacht
werd de capitulatie van de Duitsers officieel bekend gemaakt, ze gingen het gebouw opnieuw binnen en drukten de krant die ze op de vij fde mei op straat uitventten. Nu kwamen alle oud-illegale Parool-medewerkers naar de krant. 'En daar zien we opeens onze benedenburen! Die bleken de luisterpost van Het Parool te zijn geweest. Zij was
journaliste. Ze ving de berichten van de radio op en maakte ze klaar.
Een koerierster uit Amsterdam kwam ze op de fiets halen. Ze werden
naar Amsterdam gebracht en vorm gegeven. Dan kwam een koerierster uit Amsterdam op de fiets bij ons en wij lieten het drukken.
Op hetzelfde adres! En we wisten het niet van elkaar.'
Polak: 'En dan dat verhaal van Louis.'
Bea lacht: '0, Louis! Louis Weerheym was chauffeur van Van Gend
en Loos. Dat was voor het vervoer van Het Parool een uitkomst.
Maar op een keer reed hij met een bakfiets vol Parolen over de Mauritskade en zag dat aan het eind van de kade controle was. Hij sprong
van zijn bakfiets, gaf die een duw zodat die de Mauritskade in reed en
nam de benen. De hele Mauritskade dreef vol Parolen.'
Polak schaterend: 'Ander verhaal. We waren allemaal AJC-ers. Die
zingen kampliedjes en die zijn meestal van Duitse origine. Op oudejaarsavond zitten we met een hele club illegalen bij Annie en Louis
Weerheym thuis bij een gitaar liedjes te zingen. Er zitten ook wat ondergedoken joden bij. De bel gaat. Staan er twee Duitse soldaten
voor de deur. Iedereen schrok zich kapot! Vragen ze: "Mogen we
binnenkomen? Wij kennen die liedjes ook. Mogen we meezingen?"
Je houdt het niet voor mogelijk. We hebben ze met een smoesje weggekregen.'
Bea: 'We hebben eens voor alle kinderen van onze medewerkers een
Sinterklaasfeest gegeven. Ik heb een schimmenspel geschreven; Leo
en Wim hebben de poppen gemaakt. Niek Buurma zat al een half jaar
ondergedoken omdat hij achterna gezeten werd voor zijn illegale
werk bij het bevolkingsregister. Al die tijd had hij zijn kinderen niet
gezien. Toen hebben we hem Sinterklaas gemaakt en kon hij zijn kinderen even op schoot nemen. Je begrijpt dat wij gehuild hebben.'
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Sem Presser met wie ze na de Ankie-produktie door de geografische
afstand minder contact hadden dan met elkaar, viel na de bevrijding
van het Zuiden af als medewerker. Een van hun spannendste verhalen
dateert van DoIle Dinsdag 5 september 1944. Ze hadden ook te maken met wapentransporten. De Engelsen hadden in de polder bij Zoetermeer wapens gedropt. Schatz en de Polaks hoorden bij een organisatie die de wapens ophaalde en door het land vervoerde. Daarvoor
werden auto's gebruikt van de ZuivelcoOperatie, die met melkbussen,
zonder melk, met wapens naar het Oosten reden en met voile, met
melk dan, terugkwamen. Kort voor DoIle Dinsdag was er weer een
wapendropping geweest, maar hun vaste chauffeur was bij een treffen met de Duitsers gesneuveld. Met de leiding van de centrale werd
een afspraak gemaakt dat Bea zou meerijden met een chauffeur die
niet wist wat hij vervoerde. De kleine tengere Bea vertelde de chauffeur dat ze haar zieke tante wilde bezoeken en vroeg of ze mocht meerijden. Ze reden weg; in de helft van de melkbussen zaten stenguns,
de andere waren leeg. Bea: 'We rijden een poosje en opeens worden
we door een stel Duitsers tegengehouden. Ik denk: nou Bea je bent er
geweest. Ik denk: als we stilstaan en ze maken een melkbus open heb
ik vijftig percent kans. Maar die man wou alleen een pomp lenen. Het
werd krankzinnig druk op de weg met Duitsers. Ik wist helemaal niets
af van DoIle Dinsdag en ik wist ook niet dat al die Duitsers op de
vlucht waren. 1k dacht: dat gaat mis. Ik moet die chauffeur inlichten,
want straks wordt hij gepakt en hij weet niet waarvoor. In Kampen
moesten we ze afleveren. VOOr Utrecht heb ik alles verteld. Toen
werd die man toch razend! Hij zegt: "Jij gaat er uit met je melkbussen." Midden op het land! Ik bad en smeekte om me dan in elk geval
in Utrecht af te zetten waar Gerrit Zijlstra woonde die ze onder de
grond kon stoppen. Ik werkte op zijn geweten. Tenslotte is hij toch
doorgereden naar Kampen. Maar door al dat oponthoud waren wij
om acht uur nog niet binnen. Leo en Wim stonden in Den Haag op de
Mauritskade te wachten. Die dachten: nu is zij er ook aangegaan.
Daar kwam ik aan om tien over achten.'
Polak: `Achter op de fiets. Meteen naar huis!'
Wanneer het ergens te link werd ging hij wel eens op een ander adres
logeren dan Bea. Zo zat hij eens bij Bep Kahn. Op een dag wil hij net
haar deur uitgaan, komt er een man met fiets en al het trappenhuis
binnenrijden. 'Bent u een goeie Nederlander?' vraagt hij. Het was
een spion van de Engelse geheime dienst. Hij was gepakt, had zich
168

losgerukt en had zijn belagers neergeknald. Hij had de fiets van een
vrouw die met een buurvrouw stond te praten weggerukt en was de
eerste de beste deur die openstond binnengereden. De man kreeg
nieuwe kleren en werd naar zolder gebracht. De fiets werd bij de eigenaresse voor de deur teruggezet met het handtasje eraan. Polak had
alleen het persoonsbewijs eruitgehaald. Door dat voorval werd iedereen in de stad aangehouden. Leo Schatz werd midden in een rij van
twintig man gezet die werden gefouilleerd. Hij had een nieuwe kop
van Het Parool bij zich. Toen hij aan de beurt was zei hij: 'Ik ben net
gefouilleerd door uw collega.' Bea was ongerust en holde naar Bep
Kahn om daar voor achten te zijn. Zij werd ook aangehouden. Ze
vertelde een verhaal over een zieke moeder en werd losgelaten. Zuchtend zegt Polak: `Nou ja, we zijn er doorheen gekomen.'
Bea: 'We lachen nou wel en we vertellen verhalen of het een avontuurtje was, maar dat was het niet. We hebben een hoop ellende gehad. Er vielen ook mensen uit onze kring.'
Polak had een persoonsbewijs op naam van Douma. 'Op de dag van
de bevrijding zijn we met de illegaliteit het kantoor van de SD in Den
Haag binnengegaan. Achter het bureau hing een grafiek waarop de illegaliteit in kaart was gebracht. De hele illegaliteit van Den Haag. Alle lijnen, alle verbindingen, alle namen. En daar stond ik ook hoor.
Bovenaan. Ze wisten alles. Het had echt niet veel langer moeten Buren.' Bea: `Toen Luc Scheffer was gearresteerd vroegen ze: "Wie is
Douma? Waar is-ie?" ' Polak: `Zeg niet dat ik nooit bang was. Maar
je gaat door. Je gaat vanzelf door.'
Op hun valse namen waren ze in de oorlog getrouwd. De eerder genoemde Niek Buurma, de ondergedoken Sinterklaas, was ambtenaar
bij de burgerlijke stand. Hij gaf hen een officieel trouwboekje op hun
valse namen. Polak had een persoonsbewijs op naam van Andringa.
Ze kregen een huis toegewezen op naam van Andringa-Van Beek. Nu
hadden ze recht op bonkaarten.
Na de bevrijding wilden ze op hun echte namen trouwen. Maar dat
ging niet. Officieel bestonden ze niet meer. De Amsterdamse burgerlijke stand was verwoest. Bea was in Indie geboren. Ze had niemand
meer en ze kon niet bewijzen wie ze was. 'We wilden zo graag onszelf
warden. In Amsterdam hebben we voor de kantonrechter onder ede
verklaard wie Bea was maar dat hielp niet. Toen heeft Niek Buurma
illegaal twee nieuwe kaarten in de bak van de burgerlijke stand
gestopt.'
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Het Parool van 25 juli 1945 meldt: Ten Paroolhuwelijk. Gisteren
trad Wim Douma, alias Andringa, alias Polak van de ondergrondse
firma Douma en Heertjes, een van de oudste Paroolmedewerkers met
mejuffrouw Bea Biet in het huwelijk. Na de voltrekking hield een
burgerlijke stand-relatie van de firma een toespraak waarin hij wees
op het goede werk dat dit echtpaar heeft gedaan tijdens de bezetting,
voor onderduikers, de vrije pers en illegale werkers.'
Blijkens een artikel van de dichter Fred Batten in het Haagsch Dagblad Het Parool van dinsdag 13 november 1945 hebben Bea en Wim
Polak na de bevrijding lange tijd tevergeefs geprobeerd erkenning te
krijgen voor de nu bovengrondse uitgeverij De Telg. De schrijver van
het artikel maakt zich kwaad over de `onwaardige' bejegening van de
verzetsuitgever door de `sacrosancten Uitgeversbond'.
Kort na de bevrijding had hij aan een der loketten van Het Parool het
kroniekje Dat gebeurde hier gekocht. Dat voldeed aan een behoefte
`orde te scheppen in den chaos van herinneringen en ervaringen uit de
afgeloopen jaren.' Ingewijden hadden hem verteld dat de uitgever
een der trouwste medewerkers van Het Parool en een der `onbaatzuchtigste leden van het ondergrondsch verzet was geweest. Ik moest
maar naar Wim Douma vragen of anders naar Wim Andringa, twee
schuilnamen van een en dezelfden persoon, de jonge uitgever en
drukker Wim Polak. Het was niet moeilijk hem te pakken te krijgen,
iets wat de Duitschers mij gelukkig niet kunnen nazeggen. Op een van
de bovengangen van Het Parool liep ik hem tegen het lijf en wij hebben, in verband met een nieuwe uitgave van een bundel verzetspoezie,
dadelijk een levendige gedachtenwisseling. Ik maakte kennis met een
bescheiden, maar "brandende" persoonlijkheid, wiens rechtschapenheid en intelligentie zonneklaar in ieder woord of gebaar tot uiting kwamen in het gesprek dat wij voerden over de illegale uitgeverijen in het algemeen en de zijne in het bijzonder.'
Het is de schrijver van het artikel een raadsel waarom De Bezige Bij
wel officiele uitgeverserkenning krijgt en De Telg, die haar in stoutmoedigheid en resultaten in de schaduw stelt, die erkenning moet
ontberen. Die erkenning hebben ze tenslotte, zij het heel laat, toch
gekregen.
In augustus '45 zijn ze met een club oud-illegalen, onder wie Glastra
van Loon, Mari Andriessen, Piet Schroder en Truus Menger-Oversteegen, de verzetskameraad van Hannie Schaft, zes weken naar Denemarken geweest om bij te komen. Ze zijn nooit lid geweest van een
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oud-illegalen-club. Verzetskruisen kregen ze niet opgespeld.
Polak: 'We hebben het scherm laten zakken en het was voorbij.'
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12. A.A.M. Stols

Uitgeven voor een kleine elite was al jaren voor 1940 in zwang. Kort
voor de eeuwwisseling begon in Europa de renaissance van de bibliofilie. Plato en Petrarca waren bibliofielen, A.A.M. Stols was er ook
een.
De renaissance van de bibliofiele boekdrukkunst was begonnen toen
de Engelse schilder-dichter William Morris in 1890 zijn Kelmscott
Press oprichtte. In Duitsland bestond sinds 1900 de Bremer Presse.
Stefan George dichtte met een eigen typografie voor ogen. In Nederland had J.F. van Royen zijn Kunera-pers en S.H. de Roos zijn Heuvelpers.
De eerste bibliofiele uitgeverij in Nederland uit deze renaissance dateert van 1910, het jaar waarin Jacques Bloem en Jan Greshoff begonnen met De Zilverdistel. Clara Eggink vertelt in haar Leven met
J.C. Bloem hoe dat is gegaan. ' Zij wilden,' schrij ft ze, `niets meer of
minder dan een eigen uitgeverij. Een kleine uitgeverij van heel movie
drukken. En daar ze geen van beiden wisten hoe je al drukkend iets
heel moois kon krijgen, gingen zij naar de firma Enschede in Haarlem. Hun eerste keuze viel op het vers "Worstelingen" van P.N. van
Eyck. Voor deze koesterden zij een grote bewondering en ze zagen
hem—Jacques heeft mij dat later met enige verwondering dikwijls
verteld—zo niet als hun voorman dan toch als hun grote voorganger.
Zelf herinner ik me van 's mans podzie niet anders dan de regel: "De
regen neemt zijn natte (s)luier saam." Zo is de reeks "De Zilverdistel" ontstaan, die gerust de eerste aanloop tot het maken van bibliofiele uitgaven in Nederland genoemd kan worden. Daar geen van beiden echter het soort energie kon opbrengen, geschikt voor een tot op
zekere hoogte technische onderneming, gaven zij de zaak na enige
tijd over aan P.N. van Eyck en aan de meesterdrukker Jan van Royen. Later hebben Greshoff en Bloem een tweede reeks ondernomen,
samen met Jan van Krimpen en Jan van Nijlen: Palladium.'
Zo verscheen Worstelingen in een oplage voor veertig gelukkigen. De
Zilverdistel heeft tot 1919 bestaan, maar Bloem en Greshoff zijn er in
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1912 mee opgehouden. De laatste begon het tijdschrift voor bibliografie en. typografie De Witte Mier. Daaraan heeft ook Stols meegewerkt die met Greshoff intiem bevriend was.
G.H. 's Gravesande ging Stols in 1927 interviewen voor het juli-nummer van Den Gulden Winckel. Ze kenden elkaar al jaren. 'Twee verstokte biliophielen,' schrij ft 's Gravesande. Toen Stols in april 1924
zijn serie met de toepasselijke naam To the happy few was begonnen
met De lokstem en andere gedichten van Jan van Nijlen, had hij 's
Gravesande een bundeltje met opdracht toegestuurd. Menigmaal
hadden ze 'op elkanders kamers tot laat in de avond zitten praten
over wat ons beiden lief was: het boek om de inhoud en het uiterlijk.'
De interviewer reist naar Bussum waar Stols woont in `zijn keurig
modern huisje', met `rustige antieke meubelen, grote boekenkasten,
breed bureau en schilderijen en prenten aan de muur.' Stols klaagt
over de Nederlandse boekhandelaar die teveel 'bourgeois satisfait' is
om aandacht te hebben voor het bibliofiele boek en die met `evenveel
of meer succes glazen knikkers of suikerballetjes verkopen' kan. Als
je hem een bundel verzen van f 3.90 aanbiedt, vraagt hij waarom dat
boekje zo duur moet zijn. Maar, de weinige uitgevers die zich in ons
land met mooie boeken bezighouden hebben, zegt Stols, in korte tijd
ons land de roem weten te hergeven die het vd•Or de Franse revolutie
in het buitenland genoot. Niet alleen in Europa, zelfs in Argentinie en
Egypte, zegt hij, heerst belangstelling voor wat ons land op dat gebied presteert. ' Hiertoe werkt natuurlijk niet weinig mee het feit, dat
door Mr. J.F. van Royen, de heer Chr. Nypels en mij teksten van buitenlandse schrijvers worden uitgegeven. En de boeken die door de
heer Van Krimpen voor buitenlandse uitgevers verzorgd worden hebben nog eens speciaal de aandacht gevestigd op de rijke schat van
bruikbaar materiaal, afkomstig van oude lettersnijders die in de typografische collectie van de firma Joh. Enschede en Zonen aanwezig is.
De voortreffelijke letters van Van Krimpen en De Roos, gebruikt op
papier van Van Gelder en Pannekoek, hebben nog eens duidelijk laten zien dat ons land voor iedereen materiaal beschikbaar stelt en de
productie in het buitenland ver overtreft en Engeland evenaart.'
Op 's Gravesande's vraag wat Stols het liefst uitgeeft zegt deze dat hij
een voorkeur heeft voor Boutens en jonge dichters die geen uitgever
kunnen vinden. Zo heeft hij bundels van Hendrik Scholte, Theun de
Vries en A. van Duinkerken in voorbereiding. Verder wil hij klassieken als Vondels Gijsbreght uitgeven. In de buitenlandse literatuur
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gaat zijn voorkeur uit naar Valery, met wie hij in Brussel heeft kennis
gemaakt. Desgevraagd legt hij uit hoe hij zoveel groten uit de wereldliteratuur heeft leren kennen: ' Ik interesseerde me bijzonder voor het
driemaandelijks tijdschrift Commerce, waarvan de Princesse de Bassiano de ziel is. Op een van de bijeenkomsten in haar mooie Villa Romaine te Versailles heb ik kennis gemaakt met Valery Larbaud, St.
John Perse, Jean Paulhan en vele buitenlandse schrij vers. Ook ben ik
daarna in correspondentie gekomen met Rainer Maria Rilke en Andre Gide, die ik ook persoonlijk ken.' Met medewerking van Larbaud is hij van plan een reeks klassieken te laten verschijnen, beginnend met een reeks Lyonnese dichters uit de 16de eeuw. Verder heeft
hij onder andere een serie 'Les livrets du bibliophile' ; `dit bibliotheekje van 10 boeken ziet er alleraardigst uit. Voorop een houtsnede
van Jan Franken van een gebrilde bibliofiel met een boek in zijn
hand.' Stols haalt een prospectus van de Halcyon Press tevoorschijn
en wijst dat na Les Roses van Rilke, Odes van Keats komt, gezet in de
Lutetialetter van Van Krimpen. Op de geheel perkamenten band
komt het merk van de Halcyon Press in goud. Rijmprenten van Greshoff, Van Eyck (`De tuinman en de dood'), Nijhoff, Den Doolaard
en Campert heeft hij in voorbereiding. 's Gravesande heeft zijn tijd
verpraat. ' Toen charterde Stols in de buurt een oude auto die hij met
veel kennis van zaken na talloze pogingen eindelijk aan het lopen
kreeg. Met duizelingwekkende vaart reden we over de berg naar Laren waar het hem lukte het vehikel te stoppen.'
Het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (grotendeels gebaseerd op het legaat van een der belangrijkste bibliofielen die Nederland heeft gekend, dr. M.R. Rademacher Schorer) heeft in 1965 aan
A.A.M. Stols een ere-tentoonstelling gewijd. Een werkgroep van studenten Nederlands heeft een paar jaar geleden een candidaats-scriptie
over hem gemaakt. Daarin staat zijn levensloop beschreven.92
Alexander Alphonse Marius Stols werd op 28 januari 1900 in
Maastricht geboren. Vijf jaar tevoren had zijn vader met Hubertus
Boosten de bekende drukkerij Boosten en Stols opgericht.
Sander Stols deed na zijn eindexamen HBS aanvullend staatsexamen
gymnasium, ging naar Amsterdam om rechten te studeren en verhuisde daarna met hetzelfde doel naar Leiden. Maar in 1927 gaf hij toch
gehoor aan de stem van zijn hart en reisde hij of naar Brussel om daar
aan het 'Institut de l'histoire de l'art et d'archeologie' kunstgeschie174

denis te gaan studeren. Hij bleef er tot 1932. In dat jaar vestigde hij
zich in zijn geboorteplaats.
De eerste wereldoorlog had van de drukkerij Boosten en Stols een
zware tol gedist. Veel medewerkers waren opgeroepen voor de militaire dienst en hun plaatsvervangers misten vakbekwaamheid. Alexander en zijn broer Clemens misten het gezag om de drukkerij van vroeger in ere te herstellen. Wel konden zij nieuw materiaal aanschaffen.
Met dat nieuwe materiaal begonnen zij een bibliofiele uitgeverij, Trajectum ad Mosam. De eerste uitgave was Vondels `Aenleidinge ter
Nederduitsche Dichtkunste' . Het werd gezet uit de mooiste letter uit
die tijd, die in bezettingstijd voor heel veel clandestiene uitgaven is
gebruikt, de Hollandsche Mediaeval-letter van S.H. de Roos. Het papier was Hollandsch Haesbeeck, een papiersoort waarvan door de
een of andere oorzaak in de oorlogsdagen de uitgevers veelvuldig gebruik konden maken. Sander Stols was bij de verschijning van zijn
eerste uitgave juist 22 jaar geworden. Drie jaar later kreeg hij voor
zijn uitgaven van buitenlandse teksten op de Exposition des Arts Decoratifs te Parijs een Grand Prix. Dat was de eerste van een serie prijzen die hij met zijn drukkersprestaties zou winnen. In 1927 begon hij
met de Halcyon Press waarvoor hij de graficus John Buckland
Wright wist te winnen. Hij gebruikte een nieuwe letter, de Roman&
van Jan van Krimpen. Van 1931 tot 1939 verscheen zijn tijdschrift
Helicon, tien nummers per jaargang. Daarin gaf hij ook jonge dichters een kans. Helicon, de `Zangberg' uit de Griekse mythologie, gewijd aan Apollo en de Muzen; daar voelden de jonge dichters zich
ook, wanneer Stols hen toegang verschafte. Op 11 mei 1940 werd de
drukkerij verwoest bij het bombardement op Maastricht; onvervangbaar drukkersmateriaal ging daarbij verloren.
Toen de oorlog begon, liep Stols al jaren rond met plannen voor het
tijdschrift Halcyon. Op 2 januari 1939 schreef hij zijn vriend Greshoff: 'Nu het volgende: ik ga in 1939 uitgeven een zeer luxueus Nederlandsch tijdschrift, driemaandelijksch, dat bestemd is voor drukkers, uitgevers en bibliophielen. Hoe het zal heeten weet ik nog niet.'
Het zal gaan `alleen over het boek, doch in iedere techniek (boekdruk, steendruk, offset, koperdiepdruk, lichtdruk enz.). De illustratie krijgt daarbij een groot deel. Ik ben bereid de illustratoren en de
schrijvers fatsoenlijk te honoreeren. leder artikel wordt een los vel
(...) uitmuntend gedrukt door mij of een andere goede drukker (Enschede, Mouton enz.) op luxueus papier dat ik de drukkers lever.' Hij
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vraagt Greshoff om een artikel voor het eerste nummer over diens ervaringen met de typografie, bijvoorbeeld met De Zilverdistel en Palladium. `Mijn bedoeling is later b.v. een soort wedstrijdje te houden:
we nemen een gedicht b.v. van Marsman, een moeilijk typografisch
te zetten gedicht en vragen aan 5 drukkers een oplossing en een illustratie erbij.' (...) Maak je geen zorgen over de financien: het le
jaar kan ik er op verdienen. Het moet z66 worden dat iedere drukker,
uitgever en boekenliefhebber zegt: dat tijdschrift wil ik hebben.'
Aan een Teestbundel', bevattende 43 artikelen over bibliografie; een
geschenk aan prof.dr. Wytze Hellinga bij diens afscheid als hoogleraar neofilologie aan de Universiteit van Amsterdam (1978) heeft
Cees van Dijk een beschouwing bijgedragen over 'het mooiste typografische tijdschrift dat Nederland ooit heeft gekend.' Nimmer is een
tijdschrift onder een ongunstiger gesternte geboren dan Halcyon; het
eerste nummer verscheen in mei 1940. Volgens de titelpagina's is het
in 1942 opgeheven, maar de achterstand was zo groot, dat het laatste
nummer in 1944 verscheen. Stols' plan was dat er vier nummers per
jaar zouden verschijnen, maar de oorlogstoestand maakte dat onmogelij k .
In een brief aan de Haagse boekhandelaar-uitgever L.J.C. Boucher
beschreef Stols het tijdschrift zoals hij het zich voorstelde. Een paar
langdurige treinreizen, schreef hij, had hij de tijd gehad erover na te
denken. Een tijdschrift voor bibliofielen alleen, schreef hij, was in dit
' ongelukkige land' onuitvoerbaar. Daarom wilde hij de lezerskring
uitbreiden tot drukkers en uitgevers. Elk nummer zou hij aan een andere drukker uitbesteden. Er zouden originele houtsneden, litho's,
grafiek en etsen in moeten staan. Het eerste nummer was losbladig.
Zes maanden na verschijning hadden tweehonderd abonnees zich
aangemeld, maar pas in 1942 was de hele oplage, 600 A 650 exemplaren, uitverkocht. Stols had zich een internationaal abonneebestand
voorgesteld, maar door de oorlogstoestand moest hij zich beperken
tot Nederland en Duitsland. Begin 1941 was Ernst Hauswedell, die in
Hamburg een boekhandel annex antiquariaat had, in Duitsland zijn
vertegenwoordiger. Hauswedell, een goede Duitser, bleek in 1944 een
gunstige relatie. Toen de SD Stols in dat jaar arresteerde deden zijn
vrienden moeite om hem vrij te krijgen met het argument dat Stols
onmisbaar was vanwege zijn uitzonderlijke kennis der typografie. De
Duitse boekhandelaar stelde desgevraagd een verklaring op schrift,
om deze bewering te staven. Dat hielp. Een paar maanden later was
176

Stols vrij.
Een belangrijke medewerker van Halcyon was letterontwerper S.H.
de Roos, die ideeen leverde en artikelen schreef. Toen Jean Francois
van Royen, die meegewerkt had aan De Zilverdistel en voorzitter was
geweest van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts en Nijverheidskunst, op 10 juni 1942 in het concentratiekamp Amersfoort
overleed, vroeg Stols zijn medewerker De Roos om een in memoriam.
De Roos begon er aan, maar halverwege schreef hij aan Stols: `Voordat ik verder ga wens ik een verzekering van je dat ik nog iets kan publiceren, nu ik geen lid ben van de Kultuurkamer. Onder geen beding
wens ik iets met dat lichaam te maken te hebben, laat staan dat ik er
moeilijkheden mee wil krijgen.' Eerst nadat Stols hem daarover had
gerust gesteld, maakte hij het stuk af. Het enige themanummer van
Halcyon is gewijd aan De Roos. De ontwerper Charles Nypels benoemde hierin a titre personel de tekenaar, schilder en letter-ontwerper De Roos tot doctor honoris causa van alle denkbare loodtypen.
Voor het eerste nummer vroeg Stols de beroemde incunabulist (wiegedrukken-kenner) Pater Bonaventura Kruitwagen om een artikel
over de uitvinding van de boekdrukkunst, in die dagen weer eens actueel. De Duitsers vierden in mei 1940 dat hun Gutenberg de uitvinder was. Maar in een artikel over het onderwerp of het nu hun Gutenberg of onze Laurens Janszoon Coster was geweest, zag Kruitwagen
niet veel. Hij vond de kwestie te afgezaagd. Wel verklaarde hij zich
bereid een artikel te schrijven over kleine drukkerijtjes in de 15de
eeuw. Maar op 14 mei 1940 gingen bij het bombardement op Rotterdam Kruitwagens onvervangbare bibliotheek en zijn archief in vlammen op. Jarenlang was hij ontroostbaar. In 1943, toen hij eindelijk
besloot het artikel toch maar aan te bieden, was Halcyon opgeheven.
In 1980 was een enkel nummer van Halcyon antiquarisch 1200 gulden
waard.
Het zou teveel ruimte vergen hier alle 62 clandestiene uitgaven op te
sommen die A.A.M. Stols op zijn naam heeft staan. Een willekeurige
uitgave, exemplarisch voor zijn voorkeur: Larbaud, Valery, La rue
Soufflot. Romance pour l'eventail de Madame Marie Laurencin, (La
Haye, A.A.M. Stols), 1943, 8°, 8 blz.
Colofon: Cet opuscule a ete acheve d'imprimer sur les presses de la
Maison Joh. Enschede en Zonen a Haarlem, avec les caracteres cancelleresca bastarda dessines par J. van Krimpen, en fevrier 1943 pour
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le compte de l'editeur A.A.M. Stols de la Haye a 20 exemplaires numerotes, savoir: un exemplaire pour l'auteur, un pour l'editeur, un
pour l'imprimeur, quatre pour Nous Quatre et treize pour les amis de
l'auteur et de l'editeur."3
Voor een even select gezelschap francofielen putte Stols uit het oeuvre van Charles Baudelaire, Charles d'Orleans, Benjamin Constant,
Alain Fournier, Andre Gide, Jean Giraudoux, Stephane Mallarme,
Francois Mauriac, Henri de Montherlant, Arthur Rimbaud, Francois
Villon en Belle van Zuylen. Ook Oscar Wilde's 'The Ballad of Reading Goal' gaf hij uit in een Franse vertaling: Ballade de la Gee)le de
Reading.
Uit de Nederlandse letterkunde keurde hij P.N. van Eyck, 's Gravesande, Vestdijk en Karel van de Woestijne waardig voor zijn clandestiene uitgeverij. Van Van Eyck gaf hij onder andere uit: Tafelrede
over Albert Verwey. Van 's Gravesande: E. du Perron. Journalistieke
herinneringen. Gevolgd door een bibliografie zijner werken door
Fred Batten en A.A.M. Stols.
Ter gelegenheid van een uitgave van Adriaan Roland Holst, Helena's
inkeer, noemde Stols zich als uitgever: Gerard Leeu. Hij drukte in
een oplage van vijfentwintig van Roland Holst In Memoriam Charles
Edgar Du Perron en Menno ter Braak, een lezing waarmee de dichter
door het land trok, waarna De Bezige Bij de uitgave overnam en er
nog eens 525 exemplaren werden gedrukt."
Het uitgeven van Franse literatuur was natuurlijk niet toegestaan,
maar het ware overdreven dit een opruiende activiteit tegen de Duitsers te noemen. Stols heeft zich echter ook wel aan riskantere ondernemingen gewaagd. Het Departement voor Volksvoorlichting
en Kunsten wilde slechts toestemming geven voor de verschijning van
Simon Vestijks essay-bundel Muiterij tegen het etmaal indien de
schrijver bereid was een paar opstellen die wellicht het nazi-hart zouden kwetsen, te laten vallen. Stols gaf de verboden essays uit in een
oplage van duizend exemplaren. (De complete bundel met alle opstel. len in `ongekuiste' vorm liet hij in tien exemplaren drukken.) De verboden uitgave bevatte onder andere opstellen over Du Perrons
Schandaal in Holland en over La Nausee en Le mur van Sartre. Van
de letterkundig niet bepaald belangwekkende Elisabeth van Maasdijk
gaf hij een verzetsbundel uit, Aan hen die vielen, waarvan de eerste
drie exemplaren respectievelijk bestemd waren voor Wilhelmina, Juliana en Bernhard. De oplage, 2000, was en voor die tijd en voor Stols
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gigantisch. De drukker was Fokke Tamminga. Met Tamminga gaf
Stols in 1944 ook Klaas Voskuils Razzia uit in een oplage van 25. In
1943 liet hij zijn drukkerij Trio drukken Na tsuer sal ick ontfangen,
de regel waarmee het negende couplet van het Wilhelmus begint. Tot
deze uitgave had het fusilleren van mr. E. Jellingerhaus hem bewogen. Voorwaar, geen daad van een uitgever die met zijn hoofd in de
wolken leefde. Hij had een onderduiker in huis, de Duitse immigrant
Heinz Horn die onder het pseudoniem Wolfgang Cordan ook publiceerde bij de Stefan George Kreis, die later Castrum Peregrini zou
gaan heten.
Als elke uitgeverij die deugde hield Stols het hoofd boven water met
het officieel uitgeven van talloze herdrukken. Huib van Krimpen, die
van 1942 tot 1944 bij hem in dienst was, waarna hij clandestien voor
zichzelf begon, herinnert zich dat bijvoorbeeld Landinwaarts van
Clara Eggink, een aanvankelijk in de Helicon-reeks verschenen bundeltje, een bestseller was. `Ook M. Vasalis' Parken en Woestijnen
hebben we eindeloos herdrukt. En er was erg veel vraag naar Aafjes'
Gevecht met de Muze. Dat is enige malen onveranderd herdrukt, gedateerd 1939. Een koud kunstje. Niemand kon het controleren. Het
enige was dat je er papier voor moest hebben, maar geen enkele drukker of uitgever gaf naar waarheid zijn papiervoorraad op. Parken en
Woestijnen hebben we later op krantepapier uitgegeven. Een kleine
roman van Maurits Mok was natuurlijk verboden. Dat factureerde je
dan als een roman van Theo van der Wal. Boutens' Ode en Fragmenten van Sappho zijn in alle statie herdrukt en met toestemming natuurlijk.'
Huib van Krimpen, tegenwoordig free-lance boekverzorger, was de
zoon van Jan van Krimpen, de letterontwerper en typograaf van Joh.
Enschede en Zonen. Maar met Enschede of A.A. Balkema, met wie
zijn vader clandestien samenwerkte, heeft Huib van Krimpen niets te
maken gehad. In mei 1940 was hij student in de rechten te Amsterdam, en corpslid. 'Het studentenleven in die tijd was heerlijk. Ik had
het echt veel te druk om te studeren.' Van 1938 tot 1941 was hij redacteur van het studentenblad Propria Cures, waar hij Hans Gomperts
opvolgde. De redactie, zegt hij, stond nog onder invloed van de oudredacteur Menno ter Braak. 'We schreven wat we vonden en namen
geen blad voor de mond. Mensen beledigen, jazeker, dat is een oeroude traditie van PC.' Ongeveer tegelijkertijd met hem deed God179

fried Bomans zijn intrede, die al beroemd was door zijn Pieter Bas.
`De katholieke redacteuren werden ons kant en klaar thuisbezorgd
van Sanctus Thomas Acquinas' (de studentenvereniging Thomas).
`Later hebben wij daar zeif een eind aan gemaakt,' vertelt Van Krimpen. 'We hebben gezegd: katholieke redacteuren zijn welkom, maar
we wilier' ze wel zelf kiezen, door wat ze schrijven. Bomans heeft zich
na een maand of vij f zelf teruggetrokken. Hij voelde zich niet zo thuis
bij ons. Wij vonden hem erg aardig, maar wat ons niet zo zinde was
die oubolligheid die hij altijd heeft gehad.'
In 1941 begon het redacteurschap van PC werkelijk precair te worden. 'We maakten het echt te bont; we deden of er niets aan de hand
was en schreven alles wat we vonden. Toen zijn er allerlei spookachtige dingen gebeurd. De hooggeleerde G.A.S. Snijder, een notoire
NSB-er, hoogleraar in de klassieke oudheid begon in zijn eentje een
actie tegen ons. Hij stuurde een assistent, een zekere Zwikker, die bij
ons op de redactie kwam om bedekte dreigementen te uiten. Hij heeft
mij ontboden te zijnen burele. 1k heb daarvan een verslag gemaakt
dat zijn woede heeft gewekt. Onder andere constateerde ik dat op
zijn tafel judaspenningen stonden; heel toepasselijk. Op den duur
werden al die dreigementen erg vervelend; we hadden er dagwerk
aan. Toen zijn we en bloc afgetreden; we hebben elkaar uitgeluid en
namens de hele redactie een artikel afgedrukt, dat we niet van zins
waren van beroep redacteur te zijn en de hele dag discussies te voeren
met een NSB-er. We hebben direct een nieuwe redactie benoemd,
want er was belangstelling genoeg. Die mensen hebben het nog een
poosje volgehouden, maar tenslotte werd het blad verboden.'
`Door de een of andere indiscretie,' vertelt hij, 'van iemand die op het
universiteitsbureau werkte, kwam er een lijstje in onze handen van
een stuk of twaalf man, wie "wegen besondere Deutschfeindlichkeit
das weitere Studium zu verbieten ist." 1k stond er ook op. Toen werd
het voor mij toch een beetje uitkijken. 1k had mijn candidaats, maar
ik had nu een mooi excuus om te zeggen: nu studeer ik niet meer.
Mijn vader kon niet meer aandringen. Met mijn vader stond ik op
niet erg goede voet.'
Het uitgeversvak lokte hem meer dan de rechtenstudie. Hij vond een
baantje bij uitgeverij Contact. Ze hadden daar, zegt hij, 'twee lijntjes', de reeks De Onsterfelij ken, klassieken uit de wereldliteratuur in
vertaling, die ze voor zover de schrijvers geen joden of decadenten uit
de wereld der geallieerden waren, konden blijven verkopen. De ande180

re bron van inkomsten vormden platenboeken over 'de schoonheid
van ons land'. Als warme broodjes liepen die. Eerst waren het gewoon platen met bijschriften, maar bij Contact rees het plan om er
fragmenten podzie en proza uit onze letterkunde die op het desbetreffende landschap sloegen, bij te plaatsen. Huib van Krimpen kreeg de
opdracht er teksten bij te zoeken. Hij was er dolblij mee. Bij de uitgeverijen, zegt hij, werd ontzettend veel geld verdiend. Maar er kwam
een ogenblik, na de instelling van de Kultuurkamer, dat de uitgeverij
besloot het rustiger aan te doen en—zegt Van Krimpen—`de semi-volontair was natuurlijk de eerste die de voorzichtige aanmaning kreeg
iets anders te zoeken.'
Dat vond hij bij A.A.M. Stols in Den Haag. Behalve van movie boeken was Stols een minnaar van superieure wijn en fraai antiek meubilair. Helaas was hij niet zakelijk genoeg om dat alles te bekostigen.
Zo leefde hij steeds op de rand van het faillissement. De uitgeverij,
zegt Van Krimpen, was een `bijlegger' . Stols kwam net uit de onkosten, maar dat had hij te danken aan zijn vader en broers in
Maastricht die het drukwerk deden. Hij betaalde dat nooit, herinnert
Van Krimpen zich. 'Er kwam dan ook een moment dat zijn vader hevig begon te protesteren.' Stols was mede-directeur geworden van
drukkerij Trio. De directeur, volgens van Krimpen een zekere Kerdijk, was aan zijn pensioen toe. Stols had de uitgeverij gevestigd in
een pandje dat aan de drukkerij grensde, in de Nobelstraat, achter de
Grote Marktstraat. Huib van Krimpen werd zijn assistent die voor de
uitgeverij moest zorgen, wanneer hijzelf in de drukkerij was. `Daar
heb ik verschrikkelijk veel geleerd,' zegt Van Krimpen, `een hoop
praktische typografie.' Stols zette hem direct aan het tijdschrift Halcyon. Hij gaf zijn onervaren assistent een gedicht van Cordan en een
tekening van Willink met de aanmoediging: `Mask daar maar eens
iets van."Je maakte dan een schetsje en stuurde dat naar Maastricht.
Het duurde dan een paar weken voordat het terugkwam. Ze waren
daar ook zo vlug niet.'
Huib van Krimpen vertelde me over een plotselinge meevaller: Ten
zekere mijnheer Pippel, die griffier was geweest bij de Tweede Kamer, een oude heer in ruste, had een boek geschreven over Den Haag,
dat we meerdere malen in alle statie hebben herdrukt. Dat boek was
niet politiek of literair maar gold als "wetenschappelijk" en liep over
het departement van Van Dam. (Het Departement van Opvoeding,
Wetenschap en Kultuurbescherming, dat soepeler was dan dat van
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Volksvoorlichting en Kunsten—L.L.) Ik maakte een aanvraag voor
dat boek, een schatting van de omvang; zeg 300 pagina's, oplaag
5000; dan ga je rekenen: daar is zoveel papier voor nodig. Toen heb
ik de klassieke vergissing gemaakt, om er niet aan te denken dat je papier aan twee kanten bedrukt. Er gaan zestien pagina's uit een vel; ja,
maar ook zestien uit de achterkant. Dat werd niet nagerekend dus ik
kreeg dat papier toegewezen. Het was echt per vergissing, anders durf
je dat misschien niet. Nou dat was heel aangenaam. Het papierformaat was 16 bij 25 centimeter, dus 64 bij 100. Zestien pagina's aan elke kant van het vel. Papierhoeveelheden druk je uit in grammen per
vierkante meter, dus 64 vierkante meter extra a 80 gram per vierkante
meter is een dikke 50 kilo per duizend vel. In mijn foute berekening
was dat dus vii f ton en als je maar twee ton nodig hebt hou je echt een
heleboel over. Daar hebben we veel plezier van gehad. Onder andere
drie, vier drukken Vasalis Parken en Woestijnen. Dat was illegaal
omdat zij zich niet voor de Kultuurkamer had aangemeld.'
Na de bevrijding heeft Stols het als uitgever nog kort volgehouden. In
1947, bij zijn zilveren jubileum, kreeg hij voor zijn gehele uitgeverswerk de D.A. Thiemeprijs. In het zelfde jaar kreeg hij in Frankrijk
een ere-tentoonstelling. Twee jaar later was het afgelopen met zijn
uitgeverij. Het personeel kreeg ontslag en Elsevier nam de exploitatie
van het fonds over. Stols zelf werkte toen al bij dat bedrijf als typografisch adviseur. De laatste uitgave van de Halcyon Press verscheen
in 1958: A. Roland Holsts In gevaar. Stols zelf was zeven jaar tevoren
in opdracht van Unesco naar Zuid- en Midden-Amerika gereisd om
daar in verschillende landen college te geven in typografie. Hij is nog
voor korte tijd in Europa teruggeweest en eindigde in 1965 zijn loopbaan in Mexico City als ambassaderaad van de Nederlandse ambassade.
Met de gedachte ambtenaar te worden had hij zich voor de oorlog al
verzoend. Het is hem toch nog beter vergaan dan hij had gevreesd.
De allure waarmee hij zich door het leven bewoog stond recht evenredig tot zijn geldelijke omstandigheden. Herhaaldelijk zakte hij daardoor in de zwartste vertwij feling, waarvan hij Greshoff, die hij als
zijn enige Nederlandse vriend beschouwde (hij had nog twee Franse
vrienden, schreef hij hem) telkens deelgenoot maakte. Op 24 februari
1938 schreef hij hem vanuit Schaerbeek: 'Had ik maar ergens een veilige baan! Waar moet ik op den duur van gaan leven!' Op 2 maart
182

schreef hij: 'Ik heb vandaag gesolliciteerd naar de baan van AdjunctDirecteur in Alg. Dienst bij de Arbeiderspers. Ken jij daar soms mensen waarbij je me kunt aanbevelen? Een baan heb ik voor m'n financier erg noodig.' Op 15 juli—hij had blijkbaar naar een aanstelling
als consul gesolliciteerd—schreef hij, weer op zijn schitterende briefpapier: `De fa. Brill, Leiden, wil me als secr. v.d. directie vermoedelijk aanstellen tegen een salaris van f 5000,-. Ik houd dat achter de
hand. Moet dan evenwel mijn eigen fonds opdoeken! Liever consul
+ eigen uitgeverij. Maar wat moet, moet.'
Zomer 1938 kreeg Greshoff een met potlood geschreven kladpapiertje: 'Beste Jan, Even een woordje om te melden dat ik momenteel onder de wapenen ben. Als er dus iets vertraagd afgewerkt wordt is het
mijn schuld niet. lste Lt. Adjudant 11-13 R.J. Veldpost Nederland.'
Op 12 september schrijft hij dat de pech hem 'als een schaduw volgt'.
`Mijn toekomst, met een zuiver litterair fondsje, is nu onzekerder dan
ooit.' Hij is tot elke concessie bereid. `Vanmorgen kreeg ik een kort
briefje van Menno. 1k ga nu een door hem opgegeven gedragslijn
voor mijn artikels in Het Vaderland volgen.' Hij kan, schrijft hij, die
artikelen absoluut niet missen, om financiele redenen; 'ik moet zelfs
naar meer mogelijkheden in de gelegenheidsjournalistiek zoeken. 1k
heb Menno gevraagd of ik misschien ook boeken kan bespreken die
hij toch niet of liever niet bespreekt. Uitgevers vinden het altijd vervelend als er geen of heel lang na dato een bespreking verschijnt.'" Hij
verzoekt zijn vriend hem een rubriek in Het Hollandsch Weekblad,
waarvan deze redacteur is, te geven. Tenslotte: 'Ik zit wel zeer diep in
den put. Je zoudt zelfmoord plegen om minder...'
Greshoffs vertrek naar Kaapstad was een zware slag. Mismoedig
schrijft hij dat ze elkaar wel nooit meer zullen zien. Dat is te pessimistisch gebleken. Ze hebben elkaar na de oorlog weergezien en zijn
elkaar, ook toen Stols in Zuid-Amerika zat, frequent blijven schrijven. In de vijf bezettingsjaren heeft de correspondentie noodgedwongen stilgestaan. Na de bevrij ding is er even een wanklank in de vriendschap geweest.
Blijkbaar had Stols van Greshoff in de oorlog Ikaros uitgegeven."
`Al is het boek gedurende de bezetting gedrukt,' schrijft Greshoff
vanuit Kaapstad aan Stols op 8 januari 1946, 'clan verandert dit niets
aan het feit dat ik sedert de bevrijding verscheidene brieven van je
mocht ontvangen, waarin met geen woord van gezegde herdruk gerept wordt.' Blijkbaar had Stols zonder overleg ook een `gekuischte'
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uitgave op de markt gebracht. ' Van verschillende zij den,' raast Greshoff verder, `heb ik gehoord, dat je, clandestien, met exemplaren van
de niet gekuischte uitgave goede zaken gedaan hebt. Of dit waar is
kan ik niet nagaan. Maar in elk geval bestaat het onwederlegbare feit
dat ik van jou nooit een volledige staat van zaken ontvangen heb.'
Hij eist gedetailleerd opheldering en betaling.
Greshoff was beslist niet de enige die zich kwaad maakte om Stols'
onzakelijkheid. Morrien klaagde er tegen mij ook over dat hij na een
eerste aanbetaling nooit meer iets ontving. Vestdijk, van wie Stols zoals gezegd Muiterij tegen het etmaal uitgaf in een ongekuiste uitgave
nadat Volksvoorlichting en Kunsten de bundel had gekuist van opruiende artikelen van bijvoorbeeld Du Perron, stuurde zijn eerste verzoek om geld op 28 februari 1943. Op 12 december 1946 deelde hij
Stols beleefd schriftelijk mede: 'De beide checques, A f 13.10 en A
f 38.50, waren tot op heden niet betaalbaar, en nu zijn zij verloopen.
(...) Wilt u mij nieuwe cheques sturen, of mij een ander middel aangeven het geld te innen?' Op 1 januari 1947 stuurde hij een hernieuwd
verzoek. Op 6 januari 1949 nog eens: `Zou ik binnenkort het honorarium voor Muiterij tegen het etmaal tegemoet mogen zien? Naar ik
meen is dat nooit verstuurd.'
De enige auteur met wie de ruzie om geld echt hoog opliep was Jacques van Hattum. De correspondentie hierover die, voor de liefhebber van literaire roddels, aanvankelijk zeer amusant was, kreeg door
de oorlog een navrant karakter. Zo schreef Stols hem op 3 januari
1943 .
`Meneer Van Hattum,
Op den eigendom van Uw versjes stel ik in het geheel geen prijs. Het is
al erg genoeg dat door een misstap van den heer J. Greshoff Uw akelig boekje Bilzenkruid de mooie reeks Ursa Minor ontsiert, en dat de
jaargangen 1940 en 1941 van Helicon, tengevolge van overschatting
van uw werk van de zij de van den heer Ed. Hoornik, bedorven zijn.'
Stols vervolgt dat Van Hattums werk achter zijn rug is uitgegeven,
dan: 'Ik voel mij (...) niet meer genoodzaakt het restant van Bilzenkruid voor de Deutsche Sicherheitspolizei verborgen te houden, noch
uw adres, zooals ik tot nu toe deed, tenzij U wilt bewijzen althans eenig karakter te bezitten en vs5Or 10 januari "amende honorable"
maakt. Het doet mij overigens genoegen dat U tot het gilde der OWers zijt toegetreden en 250 gulden toucheert voor een bundel versjes,
als medewerking aan kapitaalsvlucht of winstverduistering door een
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uitgever. Ik heb altijd nog meer respect voor auteurs die weigeren te
profiteeren van de troebelheid dezer tijden, op de wijze zooals U
meent te moeten doen. En publiceert nu Uw financieele balans maar:
het weekblad Storm (Hekelveld 15, Amsterdam) staat zonder eenigen
twij fel voor U open. Ik kan aan dat dossier nog een aardige verzameling briefjes van Uw hand toevoegen: ik heb n.l. de slechte gewoonte
om alle correspondentie te bewaren.'
Een hoogst ongelukkige formulering. Ten eerste was Van Hattum allerminst een OW-er. Hij had zich verre gehouden van het Letterengilde. Maar erger was: wie niet beter wist zou de passage over de SD als
chantage kunnen uitleggen. Van Hattum maakte fotokopieen van de
brief en liet die na de bevrijding circuleren. Stols stuurde de afdeling
Kunstzuivering van het Departement een memorandum ter verdediging van zichzelf. Aangezien het helaas onmogelijk is, Stols nog te interviewen, is het een geluk dat dit bewaard is gebleven. Hij vertelt
daarin:
`In den loop van 1942 kreeg ik bezoek van een agent van de Sicherheitspolizei, die bij mij kwam opeischen de nog in voorraad zijnde
exemplaren van een verzenbundel van Jac. van Hattum, getiteld
"Bilzenkruid" (waarin een gedicht over Hitler), en hij mij tevens
sommeerde het adres van den auteur op te geven. Ik heb aan dezen
agent verklaard dat ik geen exemplaren van bedoelden bundel meer
bezat en dat het adres van Jac. van Hattum mij onbekend was. Mijn
beide verklaringen, aan dezen agent gedaan, waren onjuist omdat er
nog plano-voorraad van den bundel bij den binder lag, en Van Hattum's adres mij wel degelijk bekend was, daar ik in 1942 nog met hem
had gecorrespondeerd. Door deze valsche verklaringen, aan de Sicherheitspolizei gedaan, heb ik zoowel Jac. van Hattum als zijn bundel gesauveerd.'
Hij somt de anti-nazi-literatuur op die hij heeft uitgegeven in de oorlog en sluit een kopie in van Van Hattums brief waarin deze hem indeelt bij 'het laagste gedierte des velds'. Dat nu is de dank dat hij de
dichter uit de `klauwen van de duitsche politie' heeft gehouden. `Dat
ik mij liever aan stukjes zou laten hakken dan het adres van wie ook
aan de Sicherheitspolizei te geven, weet een ieder die de gelegenheid
heeft gehad, mijn gedragingen tijdens de duitsche bezetting gale te
slaan.' Het sarcasme van zijn advies aan Van Hattum moest toch duidelij k zijn.
De commissie, d.w.z. D.A.M. Binnendijk, N.A. Donkersloot en F.
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Tamminga, begreep deze uitleg, maar vond dat de uitgever wat meer
`zelfbeheersing en tact' had kunnen tonen.
Zelfbeheersing, tact, nauwkeurigheid, zakelijk inzicht; dat alles miste
de estheet. Men moest hem niet lastig vallen met geldkwesties. 'In de
oorlog,' zegt Huib van Krimpen,' had hij heel veel geld verdiend,
echt heel veel, maar het fonds was tot het laatste stuk uitverkocht en
de uitgeverij was in 1944 zo dood als een pier. Een verstandige uitgever had dat geld, ook in de oorlog, belegd voor nieuwe uitgaven.
Maar hij heeft er goed van geleefd. Na de oorlog heeft de vermogensbelasting hem in de nek geslagen. Dat was dodelijk.'
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13. De Vijf Ponden Pers

Het Huis aan de drie grachten, een der mooiste woonhuizen der stad,
staat aan de Oude Zijds Voor- en Achterburgwal en Grimburgwal. Het
is een juweel van een huis, met trapgevel, glas-in-loodramen, luiken en
een Bevel vol joyeuze afwisseling van natuur- en baksteen. (...) Op deze
plaats heeft waarschijnlijk reeds in de l5de eeuw een huis gestaan, dat
echter in 1609 zijn huidige vorm kreeg. Vele patriciersfamilies hebben
het bewoon, (...) Het huis dat eens de uiterste Zuid-Oost-hoek der stad
was, werd in 1909 door arch. Jan de Meyer gerestaureerd en thans is er
een boekhandel in gevestigd.
Het ABC van Amsterdam"

De scherpe winterzon scheen door de glas-in-lood-ruitjes toen ik de
winkel binnenging, door dezelfde deur als zij dat deden, die destijds
de letteren minden maar het Letterengilde meden. Ze kwamen eens
zien of de boekhandelaar nog een aardige uitgave te koop had, of er
nog kennissen waren. Ze gingen in het kantoortje zitten voor een
goed gesprek. De boekenvoorraad is niet meer die van destijds, het
interieur is hetzelfde. Zoldering en lambrizering zijn van licht bewerkt bruin hout. De boekenplanken buigen, zoals dat hoort, enigszins door. Naast de tafel met uitgestalde boeken staan twee eeuwenoude houten armstoelen in de kleur van de lambrizering; aan weerskanten van het buiskacheltje dat in die oorlogswinters behaaglijk
snorde, behalve in de laatste toen wie brandstof nodig had een boom
diende om te zagen. Nu is het kacheltje koud. Achterin, in het kantoortje, aan een bruin houten bureau met ordners zitten net als toen,
twee meisjes, die in de winkel helpen.
De boekhandelaar is nu niet meer A.A. Balkema, een klein mannetje
met rood borstelig haar, naar mij is beschreven. Het is de heer 0.
Postma, die een imponerende zwarte baard draagt en die als zijn
voorganger in de woning boven de winkel huist. Postma kocht de
winkel in 1947, het jaar dat Balkema voorgoed afreisde naar
Kaapstad waar hij zelf een uitgeverij stichtte—A.A. Balkema, publisher, uitgewer, Keeromstraat 93.
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Met het indrukwekkende getal van vijftig titels komt Balkema na De
Bezige Bij (64) en A.A.M. Stols (60) als clandestien uitgever op de
derde plaats. Evenals die van Stols waren de meeste van zijn uitgaven
voor de bibliofiel een delicatesse. In de catalogus, december 1981,
van het Utrechtse antiquariaat Reflex, dat ongeveer 250 clandestiene
uitgaven in voorraad had, stonden, na de drukken van H.N. Werkman (waarvoor een lapje van duizend beslist niet genoeg is), die van
Stols en Balkema het hoogst genoteerd. Ze schommelden rond de
honderd a tweehonderd gulden, met duurdere uitzonderingen. Een
voorbeeld: Kalender, Januari-juni 1944, Balkema 1943. Oplage 55
ex. Tekeningen van Dick Elffers. Op elk blad een gedicht. In 1981 550
gulden. En: Paul Leautaud, Le petit ami, La bete noire (met Morrien
en Batten). In 1981 bracht die 475 gulden op.
Clandestiene uitgaven van andere uitgeverijen zoals De Bezige Bij
had Reflex voor een paar tientjes te koop. Dirk de Jongs bibliografie
moest 100 gulden opbrengen. Overigens, zei de antiquaar, was er veel
vraag naar al deze uitgaven. Het aantal verzamelaars is groot.
Het bekendst is Balkema geworden door de Vijf Ponden Pers. Of die
eer hem helemaal toekomt staat te bezien. Daarover straks meer. De
reeks dankt zijn naam aan het feit dat de Duitsers in 1943 de aanvankelij k toegestane hoeveelheid papier voor een uitgave zonder censuur
vooraf, vijf kilo, halveerden. De naam van de serie gaf aan hoe braaf
en nauwgezet het uitgeverijtje de bepalingen naleefde en alles zou dan
ook volkomen legaal zijn geweest, ware het niet dat er natuurlijk een
grotere oplage werd verspreid dan in de boekjes stond vermeld en bovendien Franse en Engelse klassieken, en zeker de jood Kafka de bezetter kwetsten. Een uitgave van de Vij f Ponden Pers:
Le Vin. Cinq poemes choisis dans Les Fleurs du Mal. Avec des cornpositions en taille-douce par Jeanne Bieruma Oosting. 1943. Colofon: Imprime en 55 exemplaires, d'apres l' edition critique etablie par
Jacques Crepet et Georges Blin (Paris, Jose Corti, 1942) par Joh. Enschede en Zonen a Haarlem en Roman& de 16 sur papier Ossekop de
Van Gelder Zonen. (Typografische verzorging Jan van Krimpen.)
Voorwaar, pour un cercle restreint.
Prachtige boekjes waren het. Te prachtig vond H.N. Werkman. 'Het
was me,' schreef hij op 6 juli 1944 aan zijn vriend August Henkels,
nadat hij twee boekjes van de Vijf Ponden Pers had ontvangen, 'of ik
de producten van lettergieterijen in handen had. Wat is dat allemaal
onberispelijk van uitvoering en wat is dat van uiterlijk en innerlijk
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weergaloos select. Je slaat je handen van verbazing ineen als je zoojets ziet in deze tijd. In deze tijd waarin je haast geen vel goed papier
machtig kunt worden. Maar is dat niet allemaal een beetje te mooi?
Veel te mooi, hoewel de inhoud het verdient moet ik eerlijk zeggen.
Wil je wel gelooven dat ik nooit zooiets voor mijn plezier zou maken?
Dat is gewoon gesublimeerd vakmans-drukkers-werk zonder een
grein artisticiteit of zelfs van persoonlijkheid. Het zou op den duur
saai zijn daarvan veel in de boekenkast te hebben."8
Balkema heeft in 1943 en in 1945 na de bevrijding twee uitgaven gedrukt van W.J.H.B. Sandbergs Experimenta typografica, Lectura
sub aqua. Sandberg die in 1928 zijn loopbaan als typograaf was begonnen, had een Werkman-achtige uitgave ontworpen van rollen gedrukte letters in verschillende vormen en kleuren en grootten. Over
de bladzijde verspreide teksten, van Sandberg zelf of citaten van bijvoorbeeld Nietzsche, die hem hadden getroffen. Hij was vanaf 1943
ondergedoken en had veel vrije tijd. Frans Duwaer, directeur van de
Haarlemse drukkerij Duwaer en Zonen, die vrij veel clandestien en illegaal heeft gedrukt, was een van Sandbergs beste vrienden. Sandberg vertelde me: `Voor zijn 44ste verjaardag, geloof ik, heb ik een
manuscript gemaakt van dingen die ik zo gelezen had of bedacht. Hij
zei meteen: "Dat ga ik drukken." ' Het werd een uitgave van de Vijf
Ponden Pers in 200 exemplaren. 'Nu wil ik meteen de volgende drukken,' zei Duwaer. Op 8 juni 1944 was het zetsel klaar. Maar twee dagen later werd Frans Duwaer wegens illegaal drukken, samen met de
groep van Gerrit van der Veen gefusilleerd. Sandberg vertelt: 'Het
merkwaardige is: hij is twee dagen nadat hij is gepakt gefusilleerd.
Hij is tegelijk gestorven met zijn vader, die een natuurlijke dood is
gestorven. Ik was heel toevallig niet bij die overval omdat ik politieagenten had rondgeleid en mijn gezicht te bekend was. Ja, het is een
zware klap voor mij geweest.' Na de bevrijding kwam hij, nu als directeur, terug bij het Stedelijk Museum, waaraan hij Binds 1938 als
conservator verbonden was geweest. (Met Roel, de directeur, hield
hij in de oorlog om beurten de wacht bij de kunstschatten die in een
kluis onder een duin bij Castricum in veiligheid waren gebracht.) `Na
de oorlog,' vertelt hij, `kwam er een zetter van drukkerij Duwaer en
die zei: "Ik heb hier nog het volledige zetsel van dat boekje van u."
Dat heeft Balkema toen gedrukt.'
Van verschillende kanten hoorde ik dat Balkema de pest had aan die
Experimenta Typografica. De antiquaar A.L. van Gendt aan de Kei189

zersgracht die Balkema vrij goed heeft gekend, vertelt: `Balkema
vond ze zo afschuwelijk dat hij weigerde het zijn clientele toe te zenden. Na de bevrijding lag het oplaagje er nog. Hij vond het zo lelijk
en begreep de typografie helemaal niet.'
Het grootste probleem bij het verzamelen van materiaal voor een
boek als dit in de jaren tachtig is natuurlijk dat veel mensen die erbij
waren niet meer leven. Gelukkig was Balkema nog springlevend en
gezond, zij het in Kaapstad. Ik wist dat hij of en toe 's zomers naar
Nederland kwam en ik schreef een Lange brief naar Zuid-Afrika,
waarin ik hem om een interview verzocht. Daarin schreef ik over het
artikel van Dick Dooijes in het BOrsenblatt far den Deutschen Buchhandel, `Untergrunddrucke in den besetzten Niederlanden 1940 bis
1945', en dat de schrijver aan Balkema en de Vijf Ponden Pers veel
aandacht had besteed. Ik schreef hem dat er aan Dirk de Jongs bibliografie wat betreft feiten en data om zo te zeggen geen woord viel toe
te voegen, maar dat het mij vooral ging om persoonlijke getuigenissen van mensen die erbij waren. Per kerende post antwoordde hij.
Bits. Schamper.
Hij begreep niet dat iemand zich met thiets onbelangrijks kon bezighouden. Hij in elk geval moest zich beroepen op een falend geheugen.
Achteraf bezien was het toch allemaal `een schamele bydrage tot verzet geweest: elite drukwerk, van elite auteurs voor elite kopers!' Het
enige voordeel ervan was dat `goed contact met een enkele drukker en
clichernaker het fabriceeren van nuttiger drukwerkjes' mogelijk
maakte. Omdat hij `evenals enkele andere collega's' zich niet had
aangemeld bij de `Kultuurkammer' genoot hij, op enkele huiszoekingen na, tlykbaar een zekere immuniteit'. Dat er 'nu nog in een moffenblad over geschreven wordt' vond hij wel ergerlijk. Ik moest maar
aandacht besteden aan de ondergrondse pers. `Dat was ander werk!
Ik herinner me nog onze heel oude melkboer uit de Bethanien
Dwarsstraat die Vry Nederland regelmatig bracht. Misschien valt
daar iets beters over "samen te stellen" .' Op Sandbergs experiment
had hij in het geheel niets tegen gehad. Wat Dooijes en ik wel vonden
van 'de Zehn kleine Meckerlein dat we in de kelder van het Huys aan
de drie grachten illustreerden met aardappelsneden by gebrek aan
hout- of linosneden, dat was afschuwelik.' Zo. En hiermee had ik 'al
meer "persoonlike getuigenissen" dan iemand anders ooit van hem
had gehad.'
Dan de informatie maar via anderen vergaard.
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A.L. van Gendt woonde als jonge man op de Oude Zijds Voorburgwal en kwam als buurman bij de Balkema's over de vloer. 'De avond
van de vijfde mei hebben we samen gevierd. Toen kwamen ook de
onderduikers die hij in huffs had tevoorschijn. In 1944 moest ik erg
oppassen om me in het openbaar te vertonen, ik was een jonge man
dus ik kwam niet zo erg vaak in de winkel. Maar Ms ik er kwam was
het er erg gezellig. Balkema was literair geinteresseerd, onderhoudend en wat belangrijk was, hij verkocht op rekening; voor die schrijvers en dichters aantrekkelijk.' Van Gendt kocht na de bevrijding
eerst het antiquariaat en daarna, toen Balkema aanstalten maakte te
emigreren, diens boekhandel. Hij begreep na korte tijd dat hij teveel
hooi op zijn vork had genomen en deed de boekhandel over aan 0.
Postma die er nog steeds in zit.
Balkema had korte tijd Frans gestudeerd maar in de crisistijd, gedreven door geldnood, zijn studie moeten opgeven. Noodgedwongen
verkocht hij de rijke inhoud van zijn boekenkast. Daarmee was zijn
bestemming bepaald. Hij begon een boekhandel aan de overkant van
het Huis aan de drie grachten, dat kort voor de oorlog leeg kwam, zodat hij het kon huren. Over Balkema zijn de meningen tegenstrijdig
wat betreft het geldelijke aspect. De een noemt hem een oplichter, de
andere roemt hem als weldoener. De conclusie is makkelijk te trekken; hij was—ook dat had hij met Stols gemeen—volkomen onzakelijk. Van Gendt ontdekte bij het overnemen van de winkel dat Balkema enerzijds rekeningen niet had betaald, anderzijds had verzuimd
vorderingen te innen, zodat ze waren verjaard. Maar voor het overige, zegt Van Gendt, die zowel Stols als Balkema kende, hadden ze
niet veel gemeen. `Stols was een man die graag brilleerde in de literaire wereld. Die ijdelheid miste Balkema. Dat was een doodeenvoudige, aardige, gezellige man. Iedereen mocht hem graag. Een vakbroeder, die probeerde te helpen. In elk geval,' prijst Van Gendt, `heeft
hij wat kleur gegeven aan de samenleving in die tijd.'
Volgens Van Gendt heeft de Vijf Ponden Pers behalve een Experimenta typografica na de bevrijding nog een boekje uitgegeven. Dat
was de First Principles of Typography van de Britse typograaf, letterontwerper Stanley Morison, ontwerper van onder andere de Times
Roman. Balkema en Jan van Krimpen, de ontwerper van Joh. Enschede en Zonen, hadden, zegt Van Gendt, aan Morison veel inspiratie ontleend. Dirk de Jong noemt, inclusief de na-oorlogse Experi191

menta, negentien Vijf Ponden Pers-titels. Dat betekent dat deze reeks
twintig uitgaven op zijn naam heeft. Iemand die dit getal niet erkent
is prof.dr. W. Hellinga. Hij is bovendien van mening dat Balkema
zich onrechtmatig van de Vijf Ponden Pers heeft meester gemaakt.
Hijzelf en geen ander is er de geestelijke vader van, verzekert hij. In
december 1969 stuurde hij daarover een officiele verklaring naar de
British Library waar Anna Simoni bezig was de tentoonstelling Publish and Be Free in te richten. 'Het verlangen,' schrijft hij, `om
teksten naar mijn eigen keuze en zoveel mogelijk in een door mij gewenste vorm uit te geven, bracht mij tot het initiatief een reeks kleine
boekjes te doen verschijnen, om die ook ter beschikking te stellen van
vrienden en van vrienden van vrienden. Zij moesten niet meer kosten
dan produktie en verzending bedroegen en zij waren dus niet bestemd
voor de boekhandel. Deze doelstelling werd door mij bepaald. Ik
koos daarvoor de naam Vijf Ponden Pers, bedacht het drukkersmerk
dat een spel is met de homonieme woordvorm 'pond' , zocht en verkreeg voor het daadwerkelijk uitgeven de medewerking van de boekhandelaar A.A. Balkema, met wie ik toen bevriend was. Wij zochten
en kregen voor de problemen van de lay-out en de produktie allereerst de belangstelling en de medewerking van Jan van Krimpen, die
ik toen, evenals nu nog, als typograaf zeer bewonderde.'"
De Catalogus van vifftig boeken en boekjes, zonder toestemming uitgegeven in de jaren 1942-1945, die Balkema in juni 1945 heeft laten
verschijnen, is buiten Hellinga om gedrukt. Er staan uitgaven in, die
deze niet als Vijf Ponden Pers erkent. Balkema heeft zich, vindt hij,
niet gedragen zoals een vriend betaamt; hij heeft toen Hellinga onbereikbaar op de Veluwe ondergedoken zat, de reeks voortgezet. Met
de uitgaven van de Vijf Ponden Pers na de bevrijding, schrijft Hellinga, heeft hij evenmin iets te maken.
Overigens, daarover zijn Balkema en Hellinga het eens, moet men de
betekenis van de Vijf Ponden Pers niet overschatten. `Wie buiten Nederland verbleef in oorlogstijd zal misschien geneigd zijn er een werkelijk clandestiene "daad van verzet" in te zien. Daarvan was echter
geen sprake. Er was geen moed voor nodig voor het doen verschijnen
van deze boekjes en evenmin voor het verspreiden ervan. Het
rechtstreekse verband met de bezetter was gelegen in de behoefte niet
afhankelijk te zijn van de beperking en de druk die in toenemende
mate werden opgelegd. Het enige dat voor het verkrijgen van geestelijke bewegingsvrijheid in deze vorm nodig was, was initiatief, ge192

combineerd met enig geld. Dit laatste dan als voorschot, want de serie
heeft zichzelf betaald.'!"
Voorjaar 1982 zocht ik Hellinga op in zijn mooie oude huis in
Bloomsbury, in de schaduw van het British Museum. Daar vertelde
hij mij zijn verhaal van de Vijf Ponden Pers.
Hellinga was voor de oorlog leraar aan een Zwitserse kostschool in
welke functie hij prof.dr. N.A. Donkersloot was opgevolgd. Toevallig in Nederland om enkele zaken te regelen, werd hij door de mobilisatie verrast. Hij meldde zich aan bij het regiment waar hij was opgeroepen. Na de inval probeerde hij naar Engeland te komen. Toen dat
was mislukt, zegt hij, moest hij lets doen om aan geld te komen. Hij
was in 1938 gepromoveerd (op de algemeen beschaafde uitspraak van
het Nederlands, vanaf de 15de eeuw) en voelde toen al, zegt hij, `de
neiging mooie boekjes uit te geven'. Met een vriend, de Haagse boekhandelaar en uitgever L.J.C. Boucher, had hij in 1939, in typografie
van Henri Friedlander, 't Is al vergeven uitgegeven, de brief van Rubens' moeder aan Naar echtgenoot, toen deze gevangen zat wegens
overspel met Anna van Saksen. (Volgens historici heeft de wereld aan
deze zonde de schilder Petrus Paulus Rubens te danken.) Met Boucher samen gaf hij in 1940 na de capitulatie nog twee boeken uit: 't
Hart op de tong, een bloemlezing van beroemde Nederlanders uit de
geschiedenis en Het A ntwerps Liedboek, een bundel oud-Nederlandse liedjes. Volgens Hellinga verkochten deze boeken uitstekend. Omdat het er in het begin van de bezetting even op leek dat er op letterkundig gebied niet veel zou veranderen, besloot Hellinga zijn geluk te
beproeven in de letterkundige tijdschriftjournalistiek. Tot elke prijs
wilde hij voorkomen dat hij, om zijn gezin te onderhouden, een leraarsbaan zou moeten aannemen. Hij hood zijn diensten aan bij de
redacties van Den Gulden Winckel en Criterium. Die maakten daarvan wel gebruik, maar van wat dat opleverde kon hij met zijn gezin
niet leven. Onder druk van zijn vader en schoonouders accepteerde
hij kerstmis 1940 een leraarsbaan aan de Tweede Openbare Handelsschool te Amsterdam.
Balkema kende hij doordat hij als klant dikwijls in de boekhandel
kwam. Op een dag sprak hij hem aan. 'Ik miste,' zegt hij, `mijn Franse literatuur. Ik had gehoord dat je vrij was beneden de vijf pond papier per uitgave en ik vroeg hem of we niet samen konden uitgeven.
Samen gingen we naar Jan van Krimpen. Ik had het vignet voor de
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Vijf Ponden Pers ontworpen en we legden hem het plan voor. Hij
ging er gretig op in.' Hellinga's vignet, zegt deze, is later afgedrukt in
het boek van de Engelsman J. Dreyfus, The Work of J. van Krimpen,
uit 1952. 101 Van Krimpen, met S.H. de Roos de belangrijkste typograaf en letterontwerper van de jaren twintig en dertig, was sinds
1925 in dienst van Joh. Enschede en Zonen, waarvoor hij onder andere de Lutetia en de Roman& ontwierp. Hij heeft zeker aan twaalf
clandestiene uitgaven meegewerkt, vooral voor de Vijf Ponden Pers
en bovendien heeft hij zijn kundigheid gebruikt voor het maken van
valse papieren en stempels.
Van Krimpen, zegt Hellinga, is van groot belang geweest voor de Vijf
Ponden Pers. Zelf bemoeide Hellinga zich ook met de lay-out en hij
bepaalde dikwijls het lettertype, naar hij zegt. Ook leverde hij
teksten, meestal uit de Franse literatuur. 'Ik bracht,' zegt hij, 'ook
kunstenaars aan, die ik kende van De Kring, zoals Melle Oldenboerrigter.' Melle illustreerde een clandestiene uitgave en dat was, inderdaad voor de Vijf Ponden Pers, van Stephane Mallarme L 'apres-midi
d'un faun, Eglogue. Volgens het colofon, 'Imprime en cinquante
exemplaires, d'apres l' edition de 1899, par Joh. Enschede en Zonen a
Haarlem, en Lutetia de 8 avec un dessin de Melle, pour Pagrement
des bibliophiles du 5 lb.' De naam Hellinga komt in dit verhaal niet
voor. Begrijpelijkerwijze voelt hij zich gepasseerd. `Wij hidden,' vertelt hij, 'ons strikt aan die vijf pond om Guus niet de Griinen op zijn
dak te sturen. Maar ik zal nooit weten of zo'n oplaag inderdaad vij ftig exemplaren was. Hij zag er niet tegenop om het ideele te verenigen
met het commerciele en bang was hij niet.'
De laatste twee oorlogsjaren zat Hellinga in eenzaamheid ondergedoken op de Veluwe, in een vakantiehuisje van vrienden van zijn ouders. Daar was hij terecht gekomen nadat de reserve-officieren waren
opgeroepen. Hij reisde met een koffer naar Amersfoort, waar hij zich
moest melden want wie Been vrijstelling had, vertelt hij, moest in
krijgsgevangenschap. Maar onderweg veranderde hij van gedachte.
' Ik hoorde dat ze de reserve-officieren zouden oppakken en ik ben
doorgereisd naar mijn broer die arts was in Zaltbommel. Van daaruit
ben ik een zwerftocht door Nederland begonnen tot ik dat huisje ter
beschikking kreeg.' Hij liet me in Londen zien: Van den Vos Reynaerde, naar het Comburgse Handschrift uitgegeven door Wytze
Gerbens Hellinga, Amsterdam A.A. Balkema 1940 (in werkelijkheid
was dat 1944). Typografie Van Krimpen. In tweehonderd exemplaren
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gedrukt in de letter van Peter Schoeffer von Gernsheim op Hollandsch papier van Van Gelder.' Schitterend gedrukt en in perkament
gebonden. 'Er staan drukfouten in,' wees Hellinga, `ik heb het niet
kunnen corrigeren. Ik zat onbereikbaar op de Veluwe.'
Op de radio op zijn onderduikadres in Oldenbroek hoorde hij dat reserve-officieren die niet in krijgsgevangenschap waren zich moesten
aanmelden bij de Raad voor het Verzet, waar de burgemeester van
Oldenbroek aan het hoofd stond. Hellinga werd benoemd tot commandant van de Noord-Veluwe, Nunspeet, Doornspijk en Oldenbroek. Vanaf het begin, juni '45, was hij lid van de Ereraad voor de
letterkunde.
In eigen beheer heeft hij in 1942 en 1943 twee bundels door hemzelf
geschreven gedichten, Dwalende en Perittos, laten drukken. Dat ging
buiten Balkema om. De Vijf Ponden Pers, zegt hij, 'deed ik uit behoefte om die Franse teksten waaraan ik mijn hart had verloren in
druk te kunnen zien en in handen te kunnen hebben in een vorm die
ikzelf in hoge mate kon beinvloeden. Uit behoefte vrij te zijn. Die uitgeverij is iets waarop ik met voldoening terugkijk.'

De meisjes
Achter de winkel aan de Oudezijds Voorburgwal zaten, in dat bruin
kantoortje aan de Oudezijds Achterburgwal, aan dat bureau onder
die ordners, twee meisjes. Wanneer er een klant binnenkwam, stond,
net als nu, een van haar op en liep naar voren. Adriaan Morrien, die
bijna elke middag gezelligheid zocht in Balkema's winkel, vertelde
me dat juist die meisjes een belangrijke aantrekkingskracht waren.
Toen ik vroeg hoe ze eruit zagen antwoordde hij geruime tijd niet en
keek dromerig voor zich uit.
Ze heetten Jetty Tielrooy en Elly Freem. Mevrouw E. Jaffe-Freem
verwees me toen ik haar opbelde naar mevrouw J. Albach-Tielrooy
omdat die Langer bij Balkema had gewerkt dan zij. Mevrouw Albach,
die galerie houdt in Amsterdam-Zuid, kan zich de sfeer van die dagen
nog wel voor de geest halen.
Ze heeft twee jaar bij Balkema gewerkt, tot september 1944; Elly
Freem kwam er het tweede jaar bij. Jetty Tielrooy was de dochter van
de letterkundige dr. J.B. Tielrooy, die in 1938 in Amsterdam hoogleraar in de Franse taal- en letterkunde was geworden. Hij werd kort na
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het begin van de bezetting ontslagen; voor de oorlog had hij zich al in
het openbaar anti-nazi-Duitsland uitgelaten. Hij kwam in het kamp
Amersfoort terecht. Na de bevrijding zat hij, evenals Hellinga, in de
ereraad voor de letterkunde. Zijn dochter studeerde in navolging van
hem Frans, maar hield daarmee op toen het tekenen van de loyaliteitsverklaring verplicht werd gesteld. `Je moest verklaren dat je de
Duitsers niet zou tegenwerken, een ontoelaatbare gedachte. Toch
hebben velen dat gedaan; er was hun veel aan gelegen hun studie of te
maken.' (Na de bevrijding heeft ze haar studie afgemaakt en ze is lange tijd lerares geweest.)
'Ik vond de tijd gekomen om zelf iets te verdienen. Hoe ik bij Balkema terecht ben gekomen weet ik niet meer. Het was natuurlijk een bekend adres in de literatuur. Als je naar de universiteit ging, kwam je
er langs. Hij had meen ik een jaar Frans gestudeerd en hij had nog altijd een voorliefde voor die taal. Hij had een fijne neus voor literaire
teksten, waarbij hij wel zo voorzichtig was dat hij geen opruiende
teksten uitgaf; het was altijd literatuur. Franse teksten mochten hier
niet ingevoerd worden. Balkema gaf ze uit zonder autorisatie; hij zei
"dat kan me niet schelen, dat vraag ik na de oorlog wel." De administratie bij Balkema, in dat piepkleine kamertje, was, mede dank zij
mij moet ik zeggen, ontzettend slordig. Het enige waar Balkema echt
heel precies in was, dat was de typografie van de boeken die hij uitgaf. Ik moest de drukproeven corrigeren; hij viel echt dood op een
lettertje dat even boven de lijn was uitgevallen.'
Ze verdiende 45 gulden per maand; ook voor die tijd '...een schijntje.
Maar het had onder andere het voordeel dat ik Werkmans kon kopen. En het was er heel gezellig, echt wat je noemt een druk beklante
winkel. Roland Hoist kwam er wel, Binnendijk en Hermans. Dat die
verliefd op Elly was herinner ik me nog heel goed. Hij bracht eens een
prachtige bloem voor haar mee; een soort vogelbek, een tropische
plant. Een stille hommage; het was een sombere minnaar; uit de verte. Elly was een beroemde schoonheid in Amsterdam; voor haar viel
iedereen. Rob de Vries kwam er ook, die verzetsacteur, hij kwam regelmatig om naar boeken te kijken. Misschien ook voor verzetszaken, maar dat werd mij niet aan de neus gehangen. Ik heb nooit geweten of Balkema verzetswerk heeft gedaan.'
Dat Balkema een gewiekste handelsgeest bezat heeft ze wel opgemerkt. 'Hij was bij de pinken hoor. Het winkeltje was klein; je gaat
een gang binnen, rechts was de winkel en links was een firma, die
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heette Alintex. Ik weet nog dat Balkema alle mogelijke moeite heeft
gedaan om die firma eruit te krijgen, vanwege die ruimte, maar het is
hem niet gelukt.'
Wanneer Balkema met zijn vrouw, `een lieve zachte vrouw' afwezig
was, pasten de meisjes op de kinderen, in het bovenhuis waar het gezin woonde. 'We zaten 's avonds in het open raam, en keken uit over
de grachten; een eindje verderop werd piano gespeeld, er klonken
kerkklokken; geen auto's natuurlijk, heerlijk. Ik heb geen slechte
herinneringen aan die tijd.'
Maar na Dolle Dinsdag, september '44, had ze het wel gezien. Ik ben
weggegaan omdat ik toch liever iets nuttigs deed. Mijn hele leven ben
ik opgegroeid met bellettrie maar er komt een ogenblik dat je denkt:
bellettrie kun je nu wel missen, er zijn nu andere dingen belangrijk. Ik
had een vriend die chef was van zo'n ondergronds net en die vroeg me
mee te werken. Ik ben koerierster geworden op Haarlem en Alphen
aan den Rijn.' Na de bevrijding heeft ze samen met prof.mr. H. de la
Fontaine Verwey, directeur van de Universiteitsbibliotheek en inleider van Dirk de Jongs bibliografie, de tentoonstelling Het vrije boek
in onvrije tijd ingericht. Winter '45 reisde ze met een deel van de clandestiene boeken naar Parijs om ze daar te exposeren.
Balkema heeft wel degelijk verzetswerk gedaan. Sem Hartz, samen
met Van Krimpen typograaf en ontwerper bij Enschede, vertelde me
dat Van Krimpen, hijzelf, Henkels en Balkema samenwerkten 'op allerlei gebied zoals het maken van boekjes voor de Vijf Ponden Pers,
legaal en het drukken van valse papieren, illegaal. In Amsterdam ontmoetten we elkaar in het begin bij Balkema in het Huis aan de drie
grachten. Later, nadat ik in de gevangenis had gezeten, op andere
plaatsen.'
Het is waarschijnlijk die laatste ellendige oorlogswinter geweest, toen
hij met een aardappel in een koude kelder illustraties zat te drukken
en met een cirkelzaag op zijn rug als ruilobject naar Noord-Holland
moest fietsen om iets eetbaars te vinden, die hem heeft doen besluiten
na de bevrijding een beter klimaat op te zoeken. Een beter klimaat in
meteorologische zin. Iedereen die ik de vraag voorlegde waarom een
man als Balkema, die zich cultured' en daadwerkelijk had geweerd tegen de fascisten, nu uitgerekend een bewind moest opzoeken met verachting voor weer een ander ras, gaf hetzelfde eenvoudige antwoord:
`Hij was bang voor de Russen.' De antiquaar Van Gendt zei: `Balke197

ma had een boekje van Elisabeth Eybers uitgegeven en de taalverbinding met Zuid-Afrika trok hem aan, evenals het klimaat. Over het racistische aspect van Zuid-Afrika werd toen nog niet zoveel nagedacht
als nu. Balkema was dolblij dat hij hier weg kon. Viak na de bevrijding was hij panisch voor de dreiging van de Russen. "Een bezetting
is genoeg," zei hij.'
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14. Het Zwarte Schaap

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begon het leven van
Adriaan Morrien er juist wat vrolijker op te worden. Hij liep tegen de
dertig. Voordien had het hem weinig vreugde gebracht. Hij was ziek
geweest: eerst pleuritis, later tbc. Het is al dikwijls beschreven.
In december 1935 drukte Forum een gedicht van hem af, dat hij in het
sanatorium had geschreven. Daarna begonnen Groot-Nederland, Elsevier's Geillustreerd Maandblad en Den Gulden Winckel zijn gedichten te plaatsen. In 1938 ontving hij een brief van de uitgever
Stols; deze wilde een bundel van hem uitgeven in zijn bibliofiele Helicon-reeks, het Heilig Ideaal van elke dichter in die dagen. De bundel,
Hartslag, verscheen in de lente van 1939.
In september van dat jaar kreeg hij een baan: hij werd leraar aan de
Centrale Werkplaatsen in Velzen; uit de crisistijd voortgekomen instellingen waar werkloze jongeren met ambachtschool culturele cursussen en een gulden zakgeld per week kregen. De directeur, een
werkloze machinist van de grote vaart, had een diepe minachting
voor die jongens, vertelt Morrien. Ilij zei: "Die zijn allemaal met
een dronken pik op zaterdagavond gemaakt." Later heb ik gehoord
dat het niet veel uitmaakt of je dronken bent. En op zaterdagavond
maakt waarschijnlijk ook niet zoveel uit.' Dat baantje maakte Morrien niet bepaald gelukkig, maar in kleine kring had hij nu een zekere
bekendheid gekregen als dichter. In die selecte kring leerde hij ook
wat mensen kennen. In Den Haag, waar hij bij zijn broer kon logeren, had hij kennis gemaakt met Fred Batten, Rudie van Lier, Kennie
van Schendel en Adriaan van der Veen. In het voorjaar van 1939 ontmoette hij Menno ter Braak die hij voor het eerst uit de verte had gezien bij de crematie van Slauerhoff in oktober 1936. Er was een
Greshoff-tentoonstelling in de Haagse Bijenkorf. Ed. Hoornik hield
een lezing over `Greshoff als moralist'. Met Fred Batten ging Morrien
er heen. 'Van de lezing herinner ik mij alleen het accent van Hoornik,
dat ik voor Amsterdams hield. In de pauze ontstond een geweldig gedrang van mensen die elkaar al kenden of zich met alle geweld aan el199

kaar wilden voorstellen."" Hij maakte kennis met de 18-jarige Louis
Lehmann die in pofbroek was—hij was op de fiets uit Overschie gekomen. Na afloop gingen ze met een klein gezelschap naar Riche. Ze
spraken over Nietzsche en Kafka. Ter Braak liet een nog ongepubliceerde foto zien die hij van Dora Diamant, de vriendin van Kafka,
had gekregen. Voor het eerst hoorde Monier' 'het soort opmerkingen
die ik later van schrijvers vaak zou Koren. Een aankomende auteur
zei bijvoorbeeld dat hij het essay over Kafka waar hij mee bezig was,
nu eens zou afmaken, alsof hij al jaren met dat essay worstelde. Hij
heeft het bij mijn weten nooit afgemaakt en worstelt er misschien nu
nog mee.' Hij had HBS-A en wilde aanvullend staatsexamen doen en
daarna Frans studeren. Ter Braak, Donkersloot en Van Schendel verklaarden zich bereid hem voor een beurs aan te bevelen. Maar ondanks deze zware referenties kreeg hij bericht dat de minister geen
toezegging kon doen. Hij ging MO-lessen volgen en haalde het diploma in het najaar van 1941. Begin maart 1940, toen hij in Den Haag
bij Fred Batten logeerde, ging hij op een zondag op bezoek bij Ter
Braak om over die studie te praten. Het gesprek, in Ter Braaks studeerkamer, ging over literatuur. De studie, waarover Morrien niet
zelf durfde te beginnen, kwam niet ter sprake. Ter Braak 'bewoog
zich telkens een beetje op zijn stoel. Ik dacht dat hij zich misschien
verveelde, omdat ons gesprek te algemeen bleef. Later bedacht ik dat
zijn rusteloosheid waarschijnlijk te maken had met de toestand
waarin wij toen leefden, de oorlog tussen Duitsland en de geallieerden, de dreigende inval in Nederland. Zo verliep ons samenzijn dat
misschien anderhalf uur duurde en waaraan een eind kwam door de
komst van Fred Batten. Ter Braak liet ons uit. Beneden kwamen zijn
poezen naar hem toe, angora's. Ik aaide de ene goes, omdat ik thuis
altijd poezen had gehad. Ter Braak nam de andere, de schuwe, op
zijn arm, wiegde hem, zei "ouwe jongen". Hij leek ineens ontspannen.'"°3
Morrien voelde zich betrokken bij de ontwikkelingen in Europa. Behalve werk van Ter Braak en Du Perron las hij dat van Hermann
Rauschning (van wie Ter Braak Gespriiche mit Hitler had vertaald)
en van de Spaanse wijsgeer Ortega y Gasset, die tijdens de Spaanse
Burgeroorlog in het buitenland, ook in Nederland, lezingen hield. De
Spaanse burgeroorlog bracht Adriaan Morrien in grote opwinding.
'Ik was er graag heen gegaan maar met die tb kon dat niet. Ik was vervuld van haat tegen Franco. Ik heb gejuicht om dat ellendige einde
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van hem. De houding van Frankrijk en Engeland was schandelijk.'
Later was hij geabonneerd op De Nieuwe Kern, het blad van Jacques
de Kadt en Sal Tas. 'Er is sprake geweest van een literair cultureel politiek tijdschrift met Sal Tas, De Kadt, Ter Braak en Du Perron in de
redactie. Dat is helaas niet doorgegaan; het was een goede formule
geweest. Daarin hadden dan alle mensen die mijn politieke voorlichters waren elkaar gevonden.'
Thuis lazen ze de AR-krant De Standaard. In het sanatorium lazen ze
Het Volk. In februari 1934 was de bloedige arbeidersrevolutie tegen
de dictatuur van Dollfuss het gesprek van de dag. `De meeste jongens
kwamen uit arbeidersmilieu's en die vonden: het is een rechtvaardige
zaak dus die zal zegevieren.' Maar de opstand werd neergeslagen.
Dollfuss richtte de staat op katholiek-fascistische grondsiag in en de
socialisten moesten vluchten of onderduiken. `Dat was natuurlijk een
schok.' In 1935 gaf de Volkenbond het Saargebied dat onder haar
bestuur was gesteld, aan nazi-Duitsland en in 1938 kregen de nazi's
van Frankrijk en Engeland op een presenteerblaadje Tsjechoslowakije aangeboden. 'Het ging van kwaad tot erger,' zegt hij, `je moest
wel blind zijn als je niet zag wat er ging komen.' In Nederland toonde
de tot autocratie geneigde Colijn, die zijn naam aan vijf achtereenvolgende kabinetten gaf, steeds meer affiniteit met het fascisme.
Morrien ergerde zich aan de Nederlandse neutraliteit, die hij vals
vond.
Dit alles gaf hem, op 10 mei 1940, even 'een gevoel van voldoening en
opluchting.' Op de avond van de negende mei had hij in IJmuiden
met een vriend ijs gegeten in een ijssalon. Om middernacht liepen ze
naar huis, door het verduisterde stadje. Mannen van de luchtbescherming hielden hen tegen. `Ze schenen ons met een lantaarn in het gezicht. Ik vroeg wat er aan de hand was. "Gewoon oefening mijnheer," zeiden ze. Ik zei tegen die vriend: "Kun jij je voorstellen dat
de Duitsers hier komen?" "Ben je gek?" zei hij, "dat gebeurt hier
niet." "Nou," zei ik, "daar ben ik helemaal niet zo zeker van." 'Hij
ging naar bed. `Drie uur later werd ik wakker. Knal! Die Duitse vliegtuigen waren opgestegen en waren bezig magnetische mijnen tussen
de pieren to gooien. Vanaf het fort werd op ze geschoten met
lichtspoormunitie. Die verlichte kogels zag ik toen voor het eerst.'
Hij ging de slaapkamer van zijn ouders binnen. `Ik zei tegen mijn vader: "Nou, oorlog he?" "Ben je mal," zei hij, "dat is oefening." Ik
ging foto' s maken. Bij dat heldere weer zag je heel hoog die Duitse
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vliegtuigen.'
Hij dacht: 'Nu is iedereen even ziek.'
Bij het bericht van de capitulatie dacht hij direct aan Ter Braak en Du
Perron. 'Ik vond Ter Braak een voorbeeldig mens. En als je dan
dacht aan het rapalje dat kwam binnenvallen. Woede wekte het op en
diepe neerslachtigheid. Ik had ook niet het geloof in de goede zaak,
waarmee veel mensen zich op de been hielden.'
Op de Werkplaats wilden alle jongens opeens Engelse les hebben.
Sommigen liepen met lucifers in hun knoopsgat ten teken dat Oranje
nog steeds boven was. NSB-controleurs van het ministerie van Sociale Zaken kwamen kijken en gelastten hem dat te verbieden. Er was
een jongen bij die relaties had met Vrij Nederland in Haarlem. Hij
vroeg Morrien een gedicht voor het blad. 'Ik heb een spotdicht gemaakt op Mussert. Dat was waarschijnlijk mijn eerste clandestiene
publikatie maar ik heb het nooit meer gezien.'
Vanwege de Atlantik-Wall werden eind '42 de kustplaatsen gedvacueerd. Met zijn vader en jongste broer kwam hij naar Amsterdam, zijn
moeder was in november gestorven. Een neef, die groothandelaar
was in vis en die klanten had in de Jodenbuurt, bezorgde hen een woning in de bijna geheel ontruimde Ruyschstraat bij een joodse weduwe en haar dochter. Die waren blij, ze waren bang geweest dat landwachten in de lege kamers zouden k omen wonen. Hij herinnert zich
dat joodse meisjes, voordat ze zich aanmeldden voor transport, naar
de kapper gingen. In november 1943 toen hij met zijn vriendin de stad
uit was geweest, was bij zijn thuiskomst de buurt afgezet. De vrouw
en haar dochter waren weg.
Hij kreeg de papieren van de Kultuurkamer thuisgestuurd. Wie lid
wilde worden moest een formulier aanvragen. Aanvankelijk, herinnert hij zich, speelden hij en zijn vrienden met het idee de formulieren
aan te vragen en met verkeerde informatie in te vullen. `Bedachte namen en bedachte werken en zo. Dat er een chaos zou ontstaan.' Die
gedachte hebben ze laten varen.
Bij Stols, die zijn bundel Landwind had uitgegeven, publiceerde
Morrien in de oorlog niet meer, hoewel deze clandestien uitgaf. 'Hij
woonde in Den Haag en daar kwam ik nauwelijks meer. En hij betaalde veel te slecht. Hij leefde op grote voet. Een keer heb ik een afrekening van hem gehad, van 79 gulden of zo. Na de oorlog vroeg ik
hem of er niks viel of te rekenen. De oplaag was volgens hem verdwenen. Die had hij natuurlijk verkocht. De boeken vlogen weg in de
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oorlog. Maar toen De Bezige Bij na de oorlog een bundel wilde uitgeyen waarin ook Hartslag was opgenomen, moesten ze Stols vijfhonderd gulden betalen.'
Toen hij in Amsterdam was komen wonen had Morrien al gauw de
winkel van A.A. Balkema ontdekt. Dat was een boekhandel van reputatie, vooral op het gebied van Nederlandse en Franse literatuur.
' Balkema was, met een ironisch snobisme, uitstekend op de hoogte,'
zegt Morrien. `Hij haatte de Duitsers. Er kwamen wel officieren in
zijn winkel en dan zei hij altijd dat hij de boeken niet had waarnaar ze
vroegen en stuurde ze meteen weg. Dat waren juist de enige aardige
Duitsers, die misschien niet eens nazi waren. Ik heb altijd een onderscheid gemaakt tussen Duitsers en nazi's. Hij niet.'
Op een bepaald ogenblik kwam de verordening dat iedereen zijn telefoontoestel moest inleveren, net als de radio. Een heleboel mensen
deden dat ook. Ja, je wist het niet. Die Duitsers verspilden zoveel
moeite die ze beter aan het vechten konden besteden, dat je ze ook
nog in staat achtte om achter die telefoons aan to gaan. Ik stond er bij
op een middag dat Balkema riep: "Die krijgen ze niet, hoor." En hij
rukte het ding uit de muur en smeet het op de grond. "Nou, die zal
wel kapot zijn."'
Balkema verkocht van het begin of aan onder de toonbank. Morrien
kwam er elke middag. `Kijken of je nog iets kon komen. Hij had interessante restanten van boeken die voor de oorlog niet waren gegaan.
Carry van Bruggen of Marcellus Emants, dat soort dingen. Daarvan
waren voorraden over. En Balkema had of een goeie smaak, bf hij
had een goed gevoel voor de klantenkring die hij had. Daar ben ik
nooit achter gekomen. Je zag bij hem de beste boeken uit de vooroorlogse tijd. In het begin had hij ook nog wel Franse boeken. Franse
boeken zag je verder nergens. Achter de winkel had hij een vertrekje.
Als vriend ging je daar heen en daar zat je gewoon en hij liep in en uit
naar de klanten. Hij verhoogde de prijs waar je bij zat. `Dat is
schaars,' zei hij. Hij maakte het meteen antiquarisch. Zo'n Prometheus van Carry van Bruggen, dat had hij natuurlijk voor de gewone
prijs van de uitgever gekregen, maar het werd steeds duurder.
Wim Hermans kwam er ook veel. Het was er reuze gezellig. Er stonden twee meisjes in de winkel: Jetty Tielrooy en Elly Freem. Jetty
Tielrooy, de dochter van prof. Tielrooy, is later met Albach getrouwd, ze is de moeder van Hester. Ze was aan de donkere kant en
had een, j a god, laat ik haar niet beschrijven; ze had iets poezigs maar
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ook iets kattigs. Elly Freem die nu in De Groene schrijft en later getrouwd is met Jaffe was een lange donkere schoonheid. Die meisjes
studeerden Frans en ze hadden geweigerd de loyaliteitsverklaring te
tekenen. Hermans heeft erg achter Elly aan gezeten en ik maakte haar
ook het hof, maar Jaffe heeft het door zijn toewijding uiteindelijk gewonnen. Ze was erg, hoe heet het? Aantrekkelijk he? Lang, donker,
mooie ogen. Ja.' Hij verzinkt in gepeins.
`Ja, dat was natuurlijk wel een van de aantrekkelijkheden van Balkema.

De uitgeverij
Ten van de grote dromen van Fred Batten,' vertelde Adriaan Morrien, was het uitgeven van Le petit ami van Paul Leautaud. Het was
een legendarisch boek. gedereen had het er over. Je kon het nergens
krijgen, ook niet in de bibliotheek. Leautaud had een absoluut verbod op heruitgave van dat boekje gezet. Hij vond het niet goed, te
sentimenteel. Die man was veel te kritisch op zichzelf. Van zichzelf
vond hij nooit iets goed. Een clandestiene heruitgave, vond Fred Batten met een beetje wishful thinking, stond boven de wet. Je moest natuurlijk de wens van de auteur respecteren, maar een herdruk in het
buitenland, clandestien, alleen voor liefhebbers in een beperkte oplage, dat zou hij ook wel leuk vinden.
Balkema had contact met drukkers, dus wij gingen naar hem toe.
Fred had papier gekocht bij Mouton in Den Haag, geloof ik. Balkema was er meteen voor te vinden. Dan had hij ook weer iets te koop
he? We bedongen alleen dat van de verkoop een royalty zou worden
achtergehouden en na de oorlog aan de auteur uitgekeerd.'
Ik vraag Morrien of dat is gebeurd en hoe de schrijver reageerde.
'Ja. Nou, hij was gevleid en ik denk dat hij ook wel tevreden was, dat
hij een afrekening kreeg waarop precies stond: zoveel verkocht, zoveel betaald, zoveel royalty. Want hij had ook niet zo'n hoge dunk
van uitgevers.'
Le petit ami verscheen in 1943 bij de uitgeverij La bete noire (A.A.
Balkema, F.E.A. Batten en A. Morrien). Monier' herinnert zich niet
dat de uitgeversnaam een dubbele betekenis had; die van het zwarte
schaap in de uitgeverswereld, dat bovendien papier van Mouton gebruikte. Ze hebben alleen aan de eerste betekenis gedacht, zegt hij.
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Het colofon zegt: 'La presente edition a ete imprimee en quelques
exemplaires pour les admirateurs hollandais de Paul Leauteaud.' De
oplage is honderd exemplaren, waarvan vijfentwintig op luxe wit papier en vij fenzeventig op gewoon creme papier zijn gedrukt bij Meijer
in Wormerveer. `Zo'n boekje,' zegt Adriaan Morrien, `zou nooit in
Nederland zijn gedrukt. Dat was echt voor de happy few. Dat gold
ook een beetje voor dat boekje van mij Afscheid van Lyda, of voor
Praehistorie van Rudie van Lier.'
Reinaert op reis was ook een primeur van Het Zwarte Schaap, in 1944
verschenen, in een oplage van 110 exemplaren. Het was een nog niet
eerder gebundelde verzameling artikelen van Menno ter Braak uit
Het Vaderland en Het Hollandsch Weekblad. Na de oorlog werd het
een gewild boekje. Balkema herdrukte het in 1946. Van Oorschot een
paar jaar later.
Onder eigen naam schreef Adriaan Morrien voor de uitgave van 1944
een inleiding, waarin hij betoogde dat Kafka's woord `Schreiben als
Form des Gebetes', ook voor Ter Braak zou kunnen gelden in de variant 'Humor als Form des Gebetes'. Humor, voerde Monier' aan,
was voor Ter Braak meer dan een spel, een bestaansvoorwaarde. Een
handzaam pocket-formaat, dat paardedekenachtige omslag met verdwaalde haren op de kaft, noodgedwongen maar daarom niet minder
mooi handelsmerk van de clandestiene uitgaven, een lieve schapekop
op de omslag. Een inleidend gedichtje:
Die ware aert van den Vosse Reinaert
Is emmer reyn te syn ende sonder baert,
Op 't eerste aengesicht een Vos
Bi tweede mens te syn ende onvervaert.
Daaronder een getekende Ter Braak met zijn poes.
Het zijn nog altijd treffende en geestige reisverhalen en beschouwingen zoals over 'De plaats van de dagbladcriticus' dat mij persoonlijk
zeer bevalt en dat nog altijd actueel is. Een mens in bezettingstijd,
met zijn boekenkast al tien maal uit, misschien ondergedoken of in
elk geval al jaren verstoken van verse aanvoer intelligent denkwerk in
de vorm van boeken, kranten of tijdschriften, moet zoiets, als hij dat
te pakken kreeg, toch wel als een godsgeschenk hebben ervaren. Helaas, dat kan slechts honderdtien `vrienden van het zwarte schaap'
zijn overkomen.
La bête noire herdrukte Reflections van Frederic Paulhan en Trois
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jeunes filles van Stendhal.
Van Adriaan Morrien is in de oorlog in 1945, ook bij De Bezige Bij,
een bundel verschenen. Hij maakte kennis met Geert Lubberhuizen
toen deze naar de naam `Bas' of 'Lange Jan' luisterde, dat weet hij
niet meer precies. 'We maakten een afspraak voor een bespreking ergens op het Singel, op straat. Daar heb ik hem toen de kopij gegeven.
Het waren gedichten over de oorlog, over die luchtvloten van de geallieerden die je langzamerhand zag aankomen. Dat was een prachtig
gezicht, als je die zag blinken in de zon, op weg naar Duitsland, terwijl die Duitsers geen schot meer losten. Ja, dat was pure vreugde. Er
waren toen drukmoeilijkheden, omdat de stroom was uitgevallen,
maar het is nog keurig gedrukt. In het rood ook nog.'
Hij gaf ook wel lezingen bij mensen thuis. 'Ik herinner me dat ik op
een lezing was van meer politieke dan literaire aard bij Van Oorschot
in Zuid. Hij zat echt in het verzet. Op een keer was ik bij hem op bezoek, in die ellendige hongerwinter dat het zo koud was en woei ook.
Ik woonde toen op de Nieuwe Keizersgracht. Je moest alles lopen natuurlijk. Opeens stopte Van Oorschot me een pak pamfletten toe
over de politieke toekomst van Nederland na de oorlog en zei (Morrien zet nu Van Oorschots brom-bas op): "Jij woont toch vlak bij
Den Uyl op de Nieuwe Herengracht, breng jij dat even bij hem
langs." Voordat ik het wist stond ik op straat met zo'n pak van die
dingen onder mijn jas. Daarmee moest ik de hele stad door waar het
krioelde van de SD, he? Dat is misschien mijn enige echte verzetsdaad
geweest.'
Maart 1944 trouwde hij. Zij leefden van het geld dat zijn vrouw verdiende in een bonthandel, waar zij verkoopster was en van zijn vertaalopdrachten. Voor Contact vertaalde hij werk van De Maupassant
dat na de oorlog verscheen in de reeks `Onsterfelijken' . Van Meulenhoff kreeg hij 125 gulden per maand voor het vertalen van Balzacs
La cousine Bette, een lijvig werk. De vertaling is na de oorlog nooit
uitgegeven; het was een manier van sociale werkverschaffing die de
uitgeverij principiele auteurs bood. Van zijn vader of zijn broer, die
wel eens naar IJmuiden gingen, kreeg hij soms een zootje vis. Naderhand kreeg hij wel eens iets van het kunstenaarsverzet. Wat geld, of
een fles olie. 'Tot die hongerwinter ging het best. In de tijd dat ik tb
had geloofden ze in de heilzame werking van veel dikke room. Ik was
monsterlijk dik geweest. Voor mij was het rantsoen genoeg.' In zekere zin, zegt hij, was het Leven inniger dan nu. Je zat thuis met vrien206

den. Maar dat woog niet op tegen de grauwheid, de totale ontregeling, het gebrek aan communicatie. 'Er kwam geen eind aan. Nu vliegen tien jaar voorbij. Die vijf jaar leken eindeloos. Dat gesnoef van
die Moffen. Dat je het land niet uit mocht. En dan dat beroep op vaderlandsliefde, dat schandalige geknoei in de crisistijd van Colijn,
Ruys de Beerenbrouck en De Geer.' Colijn toonde zich aan het begin van de bezetting bereid met Hitler samen to werken, op voorwaarde dat het Oranjehuis na de oorlog weer in ere hersteld zou worden,
tot grote woede van Wilhelmina. Dat was een extreem voorbeeld van
het 'Oranjefascisme' dat in de oorlog bestond. `Je kon geen slecht
woord over de koningin zeggen of je kon een pak op je sodemieter
krijgen. Dan was je een nazi.'
Met weerzin denkt Morrien terug aan de mensen in hun armoedige
kleren, de lege uitdrukking op hun gezichten, de stilte op straat. 'Op
goede vrijdag 1945 stond ik op de Munt. Ik keek de Vijzelstraat in, de
Reguliersbreestraat en de Kalverstraat. In die uitgestrekte straten zag
je twee mensen. Geen fiets, geen auto. Niets.'
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15. Chr. Leeflang

In Utrecht was boekhandel Broese wat in Amsterdam boekhandel
Balkema was. Het was de boekhandelaren niet alleen te doen om geldelijk gewin; ze deden hun best de winkel een speciaal cachet te geven; ze hielden allebei van literatuur, waren bibliofiel; het gold als een
eer tot de elite der vaste klanten te behoren. Vooral in de oorlog, toen
er voor een fatsoenlijk vaderlander weinig te beleven viel, hadden beide winkels de functie van een societeit. De klanten gingen erheen bij
wijze van recreatie, voor een goed gesprek over letterkunde en ze waren blij wanneer er iets aardigs te koop was. Net als Balkema was ook
de boekhandelaar van Broese, Chr. Leeflang, een behulpzaam verspreider voor clandestiene uitgevers en ook hij heeft aan het uitgeven
zelf meegedaan, zij het belangrijk minder dan zijn Amsterdamse collega. De clandestiene uitgevers Longuevie et Gendre te Luik, N. V.
Douwe Diekema's Uitgevers Maatschappij in Franeker en Broese waren in den vleze verenigd in Chr. Leeflang te Utrecht. Hij heeft zeven
clandestiene uitgaven op zijn naam, die hij beschouwt als voorlopers
van de Stichting De Roos, een van de weinige na-oorlogse produktieve uitgeverijen in de ware bibliofiele traditie: luxe, esthetisch verzorgde uitgaven uit de wereldliteratuur, met plaatjes van belangrijke
kunstenaars, in beperkte oplage; per exemplaar in 1981 gemiddeld
driehonderd gulden waard. Na de bevrijding was Leeflang dertien
jaar voorzitter van de CPNB.
Utrecht beleefde in de jaren dertig een tijd van culturele bloei. Schrijvers, dichters, musici gingen er wonen om het cultureel klimaat en
niet alleen maar omdat ze in Amsterdam geen huis vonden. In 1929,
op zijn 24ste, werd Leeflang directeur van Broese, wetenschappelijke
en algemene boekhandel. 'De zaak,' legt hij uit, 'was en decadence.
Eigenlijk wilde ik hem niet overnemen. Maar ik dacht: waar krijg ik
die kans ooit weer?' In 1930 verhuisde de zaak naar de Nagtegaalstraat. Leeflang begon er lezingen en tentoonstellingen te organiseren, bijvoorbeeld ter viering van het debuut van een schrijver of het
verschijnen van het verzameld oeuvre van een ander. 'Er moest veel
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voor versjouwd worden, maar ze hielpen allemaal. Het was altijd
stampvol moet ik zeggen.' In totaal, voor en na de oorlog, waren er
125 manifestaties. Marsman heeft er een lezing gehouden, en Gerretson (Geerten Gossaert). Leeflang zegt dat Anna Blaman en Annie Salomons haar laatste lezingen bij Broese hebben gehouden. Zijn
laatste tentoonstelling, voordat deze activiteit noodgedwongen tijdelijk tot stilstand kwam, heette 'Het veronachtzaamde boek'; werk
van joden en andere verboden auteurs lag erin uitgestald. Na de bevrijding was Jan Engelman de eerste die in Leeflangs ruimte optrad;
hij opende de tentoonstelling 'In het verborgene gedrukt'.
Leeflangs populariteit had een nadeel, hij werd gevraagd voor het
voorzitterschap van het Boekhandelaarsgilde van de Kultuurkamer.
'Ik zei: als jullie me dwingen treed ik morgen of als directeur van
boekhandel Broese.' Direct na het begin van de bezetting kreeg hij
last; er lagen verboden boeken in zijn etalage. Schrijvers en uitgevers
die hij kende en ook de studenten Lubberhuizen en Van Blommestein
die bij hem in de zaak kwamen, begrepen wel dat hij belangstelling
had voor het clandestiene uitgeverswerk en vroegen zijn medewerking. 'Ik kocht,' zegt hij, ' wat ze me kwamen aanbieden. En zo is
boekhandel Broese in Utrecht een middelpunt geworden van de
boekverspreiding. Met Vrij Nederland of Trouw heb ik nooit te maken gehad. Ik ben ook niet zo'n man om in knokploegen te gaan,
daar ben ik veel te nerveus voor. Voor die vorm van verzet was ik niet
zo geschikt. Ik hoorde bij de richting die zei: dat verzet is natuurlijk
erg belangrijk maar voor ons geldt dat wij met ons werk willen doorgaan. De dichters moeten blijven dichten en de prozaschrijvers moeten blijven proza schrijven.' Het ergert hem, zegt hij, wanneer over
de mensen die zich niet tegen de bezetter weerden, wordt gesproken
of het lafaards waren. `Je deed het niet omdat je zo moedig was. Je
deed het gewoon om die moffen te pesten. Wel gebeurde het dat mensen van wie ik het helemaal niet verwachtte de verkeerde kant opgingen. Voor de oorlog heb ik enorme politieke ruzies meegemaakt tussen vrienden van mij. Met sommigen, die de fascistische kant op gingen, heb ik gebroken.' Weinig boekhandelaren, zegt hij, waren fout.
Joodse boekhandels die werden overgenomen kregen zetbazen, dat
waren geen collega's. De voorraad werd hoe langer hoe kleiner. `Je
probeerde zwart in te kopen. Verder verkocht ik onder de toonbank,
bijvoorbeeld de woorden van Hare Majesteit de Koningin (officieel
Proclamatie 10 mei 1940, in 1944 in 330 exemplaren door De Bezige
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Bij uitgegeven). `Daarvan heb ik er wel een paar honderd verkocht,'
zegt Leeflang. `Je werd daardoor natuurlijk wel kwetsbaar. Je had
een groot bedrijf en je moest je mensen in Leven zien te houden. Het
was in die tijd uitermate moeilijk om te weten hoe ver je moest gaan.
Ik zorgde ervoor dat de mensen de clandestiene boeken door de achteringang binnen brachten. Ze ontmoetten dan niet de mensen die bij
mij boeken kwamen kopen.'
Ik vraag Leeflang hoe ik mij die clandestiene handel in boeken moet
voorstellen. Kwam er bijvoorbeeld iemand binnen die vroeg: Heeft u
de Moffenspiegel voor mij? Wat moest je dan zeggen? 'Dan had ik
gezegd: "Wat bedoelt u? Waar heeft u het over?" ' zegt Leeflang.
`Maar zo ging het niet. Dan hadden die mensen zich ook bloot gegeven, of ze deugden niet. Er kwamen mensen die ik kende en die vroegen dan: "Heb je wat?" Of ik zei: "Ik heb wel wat voor je." Ik had
zo'n vijftien klanten die alles van De Bij wilden hebben. Ik had klanten van wie ik zeker wist dat ze een boek van Verlaine wilden kopen.'
Een studente medicij nen uit die tijd, Rie de Haas, vertelde me hoe ze
zich via Broese op een clandestiene genummerde bibliofiele serie van
tien boekjes had geabonneerd. Welke serie kon ze zich niet meer herinneren, maar waarschijnlijk was het een van de `tientallere van de
Schildpadreeks van Jaap Romijn, ook in Utrecht. Vanaf 1939, toen
ze ging studeren, kwam ze regelmatig bij Broese. `Je kocht er je studieboeken. Het lag een beetje buiten het centrum maar je fietste erheen. We kwamen er allemaal.'
Toen de universiteit in 1942 sloot, dook ze onder—ze was half
joods—bij een familie waar ze de kost verdiende als hulp in de huishouding. Zodra ze even vrij was, wandelde ze naar Broese. Tat was
het enige uitje dat je had. Het was er heel gezellig. Je rukte wat je leuk
leek uit de kast en je bleef er uren zitten lezen. Er waren zitjes met luie
stoelen. Je kwam er kennissen tegen en er liepen een paar aantrekkelijke jonge mensen rond met wie ik een praatje maakte.' Bij kennissen, meent ze zich te herinneren, zag ze dat biblioflele reeksje. 'Ik zei
toen, geloof ik "God wat leuk, hoe komen jullie daaraan?" In de
winkel heb ik toen gevraagd of ik me ook kon abonneren.'
`In het laatste oorlogsjaar,' zegt Leeflang, 'werd wat er nog aan thee
was, gezet op het noodkacheltje. En dan kwamen de mensen kletsen,
mensen uit het verzet ook. Maar je moest natuurlijk wel oppassen. Ik
heb wel in de knijp gezeten hoor.' Na de bevrijding, toen de zaak
werd verbouwd, kwamen van achter de radiatoren nog clandestiene
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boekjes, zoals een stapeltje Moffenspiegels tevoorschijn, verstopt
toen er gevaarlijk uitziend yolk binnenkwam.
Leeflang zelf kwam de laatste oorlogswinter weinig meer in de winkel. Hij woonde ook niet meer thuis. Bij toeval was hij er niet geweest
toen ze hem 's nachts kwamen ophalen. Hij was bij een vriend op bezoek die ondergedoken zat en die zijn vrouw had verloren. Hij had de
spertijd verpraat. `Mijn vriend zei: "Blijf maar pitten." Het was de
enige nacht van dat hele jaar dat ik niet thuis sliep. Vier Duitsers in
uniform hebben mijn huis overhoop gehaald.' Voor een maand of
acht, negen dook hij onder; in Lunteren bij een oude dame en later in
het centrum van Utrecht, tegenover het gerechtsgebouw bij vrienden
die een pension hadden. `Je zag wagens met beklaagden of en aan rijden.' In de zaak ging de verkoop door. De typograaf Charles Nypels
liep met briefjes heen en weer tussen de winkel en het pension. 'Hij
was een oud heertje en viel niet op. Ik zat wel ondergedoken maar ik
liep toch met tassenvol van dat clandestiene spul over straat om het
bij de mensen thuis to verkopen. Ik geloof dat ik voor een paar ton
clandestiene uitgaven heb omgezet, voor die tijd heel wat.'
Intussen was hij zelf met uitgeven begonnen. Hij had zijn relaties altijd kerst- en nieuwjaarswensen toegestuurd en daarmee ging hij, nu
clandestien, door. Kerst 1943 ontvingen 300 gelukkigen Klein lied in
de Kerstnacht, een gedicht van Gabriel Smit met een tekening van
C .A.B. Bantzinger. 'Met de hartelijkste wenschen voor prettige
Kerstdagen en in het nieuwe jaar de vervulling der liefste verlangens.
Chr. Leeflang Jr.' Het jaar daarop kregen de relaties Jaarlied uit
G.A. Brederode's Boertigh, amoreus en aendachtigh groot liedboeck, anno 1622, toegestuurd. Op 1 juli 1943 bestond boekhandel
Broese honderd jaar. Voor de Vrienden van de Boekhandel gaf Leeflang in een oplage van 250 ex. een gedicht van Vondel uit dat Op d'afbeeldinge van Utrecht heette en Herman Zachtleven, die eigenlijk
Toon van Ham heette, maakte er een tekening bij. Er stonden, zegt
Leeflang, wel degelijk regels in die de goede verstaander kon interpreteren als slaande op de tijden waarin hij leefde. '1k heb,' zegt Leeflang, 'nog meegespeeld in Het wederzUds huwelijksbedrog van Langendijk voor publiek. Daarin komt de regel voor: "De Maliebaan
geeft groot vermaak aan wie hier woont." Op de Maliebaan was toen
het hoofdkwartier van de Duitsers. Tja.'
Paul Marie Verlaine was een jaar jonger dan Broese. Zijn honderdste
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geboortedag viel op 30 maart 1944. Van 1892 tot 1894 heeft deze
dichter, voor hij op 8 januari 1896 aan de drank bezweek, een reeks
lezingen gehouden in Engeland, Belgie en Nederland. Van zijn verblijf in ons land deed hij verslag in Quinze fours en Hollande, Lettres
a un ami (1893). In 1944 verscheen een herdruk bij `la maison Longuevie & Gendre, maitres imprimeurs, editeurs et libraires a Liege.' Onnodig te vermelden wie in werkelijkheid de heer Longuevie was, dat
een onbekende om het mooier te maken, tot schoonzoon was benoemd en dat de plaats van uitgave niet Luik, maar Utrecht was. De
oplage was 190 exemplaren, waarvan 10 `sur papier Pannekoek gris,'
115 `sur papier Simili Japon' en 65 `sur papier Pannekoek creme'. `Ik
was,' vertelt Leeflang, 'nogal met Gerard Proost van Proost en
Brandt bevriend en als hij niks had dan wist hij nog wel weer eens wat
te zitten ergens. Er werd ontzettend gematst bij papierfabrieken en
papierhandelaren.'
In april '45 bereidden C. Leeflang en G.M. van Wees `a l' occasion de
la victoire glorieuse de mai 1945' clandestien de uitgave voor van Lettre de Charles d'Orleans a Louis XI pour solliciter la grace de Villon,
menace de la potence. Paul Verlaine en Arthur Rimbaud, twee dichters die met elkaar in zelfdestructieve liefde-haat-verhouding hebben
gestaan, hebben vanzelfsprekend meer clandestiene estheten tot uitgeven geinspireerd. L.J.C. Boucher gaf in 1944 Verlaine's Choix de
poemes uit, van Rimbaud heeft Balkema Le bateau ivre uitgegeven en
Stols Les mains de Jeanne-Marie en Poesies completes (1943 en
1945).
Ontzaglijk populair was Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord Spaansch bij is. De student klassieke talen Kees
Stip, die bekend is geworden onder de dichtersnaam Trijntje Fop, te
Kootwijkerbroek, schreef deze parodie op J.W.F. Werumeus Bunings thans vergeten maar destijds overbekende Mdria Lecina, een
lied in honderd verzen, met een zangwijs. Buning begon in 1932 op
een zeereis met het schrijven van vele vele strofen over deze dame. Na
veel inkorten kwam hij tot het getal van 101 en zijn reputatie als dichter was gevestigd. Stips parodie circuleerde aanvankelijk op stencil.
Een firma in Helmond gaf hem in 1943 uit, buiten medeweten van de
dichter, in een oplage van 200, ten bate van een textielfonds voor onderduikers. In 1944 hebben zowel Van Boeschoten als Leeflang de
parodie doen verschijnen; de laatste onder de gelegenheidsnaam
Douwe Diekema's Uitgeversmaatschappij te Franeker. Voor Leef212

lang had Buning, die er blijkbaar de humor van inzag, een inleiding
bij geschreven. De Kootwijkerbroekse versie begint zo:
Dieuwertje Diekema staat te draaien
in fil d'ecosse en crepe de chine,
en menig man gaat naar de haaien
die Dieuwertje Diekema heeft gezien
Dieuwertje Diekema heeft twee ogen
die zijn zoo blauw als vlijmscherp staal.
Geen sterveling heeft er zulke ogen
Van Rilland Bath tot Stadskanaal
De kersen zijn rood in Kerk Avezathe
en de tomaten in Althena,
maar rooder dan kersen en tomaten
is de mond van Dieuwertje Diekema.
Leeflang heeft verder nog letterkundige documenten uitgegeven zoals
M. Nijhoffs openingsrede bij Leeflangs Marsman-tentoonstelling op
5 oktober 1945 en, in een oplage van honderd, H. Marsman, Een
brieffragment over zijn verzameld werk, met een foto van de schrijver door C.J. v.d. Pol en een nawoord van Leeflang zelf. In 1938,
toen Marsman in Frankrijk woonde, verscheen zijn verzameld werk.
Leeflang vertelt: 'Ik had hem een briefje geschreven in de trant van:
Gut Henny, moet je nou al een monument voor jezelf oprichten?
Zo'n beetje snierend. Hij werd zeker bang dat ik me niet zou inzetten
voor de verkoop, zo was hij ook wel weer. Hij heeft me een leuke
brief geschreven waarin hij uitlegde waarom hij dat deed: zijn leven
kreeg een andere loop en de rivier van zijn leven kreeg een andere
bedding. Hij vergelijkt zich met Hofmannsthal.' (Deze Oostenrijkse
dichter raakte rond 1900, toen hij 26 was, in een geestelijke crisis,
waarna zijn levensloop en werk een andere wending kreeg.) Leeflang:
' Misschien had het er ook mee te maken dat Marsman zijn dood
voorzag. Hij was altijd nogal tobberig.' Verzameld werk, betoogt
Marsman in zijn brief (van 24 november 1937), `dient nooit afhankelijk te zijn van zoiets uiterlijks als iemands leeftijd, maar alleen hiervan, of hij innerlijk een moment heeft bereikt dat een dergelijke uitgave wettigt. Bij mij is dat thans het geval. Ik wil niet beweren dat ik
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momenteel een bepaalde periode afsluit—er is onder allerlei metamorphose bij mij een zeer sterke en duidelijke continulteit, en alleen
de dood sluit iets af,—maar voor zoover men van een phase in mijn
levee kan spreken, heb ik het onbedriegelijke gevoel dat in dit jaar
een eerste groote phase ten einde loopt en een nieuwe begint.'
Leeflangs trouwste afnemer was jhr.dr. M.R. Rademacher Schorer,
Utrechts bibliofiel en grondlegger van het Haagse boekmuseum
Rijksmuseum Meermanno Westreenianum. Op een zondagmiddag
na de bevrijding nodigde hij vrienden bij zich thuis uit ter viering dat
tegen de verdrukking in zijn liefde, het schone boek, niet was uitgebloeid. Plechtig overhandigde hij Leeflang een bock `als blijk van
grote dank'. Leeflang liet me een kranteberichtje lezen over dat samenzijn: 'Utrecht heeft een levendig aandeel genomen in wat men is
gaan noemen Het Cultureel Verzet, het in omloop brengen van geschriften waarvan de opbrengst ten bate van Joodse landgenoten.
Zondagmiddag hield Jhr.dr. M.R. Rademacher Schorer een causerie
voor een schare invite's over het bibliofiele boek tijdens de oorlog.
Zeer terecht citeerde de spreker aan het slot van zijn voordracht de regels van G. Kamphuis: "Het hart waartoe geen vijand door kan dringen. Het zal ook thans in de ontbering zingen. Het hart werd nooit
bezet, het hart bleef vrij." '
Leeflang zegt: `Ja, het was een spannende tijd. Ik hoop het nooit
meer mee to maken. Maar er waren toch ook wel ontzaglijk aardige
dingen.'
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16. De Mansarde Pers

Op een Haagse zolder, op een zomeravond, zitten drie mannen rond
de tafel. Het zijn Fokke Tamminga, drukker, Bert Bakker, dichter en
uitgever en Cees Bantzinger, tekenaar. Bert Bakker dicht:
een uur tevoren
voorspoedig geboren
voor proza en vers
het plan van de pers
de naam is Mansarde,
symbool van de garde
van vurige stichters
(geen schrijvers, geen dichters)
die aanstonds wil toonen
het nauwe en schoone
verband, zooals 't hoort
tusschen 't beeld en het woord
Het is 9 juni 1943. Onder des dichters naam zet de tekenaar zijn
joyeuze handtekening. Daaronder tekent de drukker. De Mansarde
Pers, genoemd naar de zolder waar Cees Bantzinger zit ondergedoken voor de Arbeitseinsatz, begint haar bestaan als clandestiene uitgeverij.
Met zijn zeven uitgaven is de Mansarde Pers niet de grootste clandestiene uitgeverij. Daar staat echter het belang voor de letterkunde
tegenover. Het zijn bibliofiele, meest oorspronkelijke uitgaven, die
na de oorlog zijn herdrukt.
Van Bertus Aafjes gaf de Mansarde Pers uit: Gerrit Achterberg, de
dichter van de sarcofaag. Aanteekeningen bij zijn poezie, een herdruk uit Criterium van 1940. Na de oorlog nam Achterberg het op als
inleiding bij zijn Cryptogamen. Nieuw werk van Aafjes was Omne
Animal, poetische seks. Nieuw van Achterberg: Reiziger doet Golgotha, vijftien strofen, na de bevrijding opgenomen in En Jezus schreef
in 't zand (1947). Van Ed. Hoornik gaf de Mansarde Pers uit:
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Tweespalt, gedichten met een tekening van A.C. Willink. Van Henriette Roland Ho1st, De loop is bijna volbracht, met een portret van
de dichteres door Charley Toorop; vier gedichten, opgenomen in In
de webbe der tijden (1947).
Van de vooroorlogse dichters hebben Aafjes en Achterberg het
meeste clandestien laten drukken. Aafjes bracht zestien manuscripten naar zeven verschillende uitgevers. Zijn tekenaar Piet Worm
(`Kinderen bidt nu eens braafjes. Met Piet Worm en Bertus Aafjes')
heeft in 1943 in Alkmaar van Aafjes Peter Kerseneter uitgegeven, een
in die schrale tijd niet helemaal ter take geschiedenis van een jongetje
dat zich ongans eet aan kersen. Het verhaal hoort bij Aafjes' opvoedkundige leesles-serie 'De vrolijke plantkunde'.
Achterberg, die het dichten geen uur kon laten, leverde clandestien
werk in voor zeven uitgeverijen. Bert Bakker heeft een gedicht dat hij
zelf had geschreven in 1944 uitgegeven onder de naam Tababa-pers
(Tamminga-Bantzinger-Bakker). En onder de naam Final Stage Press
toen ze, na Dolle Dinsdag, dachten dat het bijna afgelopen was, hebben ze nog twee boekjes uitgegeven.
Fokke Tamminga, de drukker, is een verhaal apart. In zijn drukkerij
ANDO deed hij de Mansarde Pers erbij als liefhebberij. Hij drukte
Vrij Nederland, Het Parool en verzetspodzie: Van Randwijks Celdroom en Nijhoffs Tot de gevallenen (oplage 10.000) voor de uitgeverij van Vrij Nederland. De Bezige Bij waarvoor hij 15 boekjes drukte,
koos hem, lijkt het wel, uit voor de gevaarlijke dingen: It's for Oranje, van David Alf, Oranje-hotel van de naar Londen gevluchte Den
Doolaard, de Proclamatie 1813 van Van Duyn van Maasdam en Van
Hoogendorp en de Proclamatie 10 Mei 1940 van Wilhelmina. Voor
De Bezige Bij drukte hij ook De Vliegenvanger van Steinbeck, WAman van Theun de Vries en het Plan voor de coOperatieve uitgeverij
De Bezige Bij. Voor A.A.M. Stols drukte hij een van diens zeldzame
illegale boekjes: Aan hen die vielen van Elisabeth van Maasdijk.
Tamminga was ook de drukker van Klaas Heeroma, de verzetsdichter
die het uitgeverijtje In signo Piscium had. Tot slot nog een interessante uitgave uit Tamminga's drukkerij: Wat straks? van Handje Plak,
een commentaar bij de rede van Seyss-Inquart van 3 januari 1945.
Handje Plak was Leonhard (Adriaan en Olivier) Huizinga. Het boekje, met tekeningen van de auteur verscheen in een oplage van 2000 bij
de Knock Out-pers.
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'Ik hoop,' zei Simon Carmiggelt tegen me, 'dat u in majeur over hem
schrijft.' Hij heeft lang met Fokke Tamminga samengewerkt voor
het illegale Het Parool. Tamminga was, zegt Carmiggelt: 'een aardige
man. Een droge man. Een echte Tamminga. Maar ook een zigeunerachtige man. Hij deed alles wat God verboden had. Ik kwam een keer
naar zijn drukkerij om Het Parool op te maken en daar zag ik Stols
die ik uit Den Haag kende. Hij stond De Vrije Kunstenaar op te maken. Ik zei: "Dat behoor ik niet te weten. Zou je niet wat voorzichtiger aan doen?" Dan lachte hij zo'n beetje. Eigenlijk vond ik dat verschrikkelij k leuk.'
Volgens Carmiggelt hebben Tamminga's collega's die de Duitsers
hielpen door het inleveren van drukkersmateriaal, het hem erg lastig
gemaakt. ' Voor de oorlog was hij al niet zo populair omdat hij goedkoop drukwerk leverde. In de oorlog namen ze wraak op hem. Voor
in de drukkerij lag een gedemonteerde pers op de grond maar hij
heeft dat inleveren altijd weten te traineren. Hij had een paar Heidelberger handpersen en hij had twee man in dienst, een oude en een
jonge. Ik was natuurlijk veel jonger dan hij; net twintig, maar ik kon
uitstekend met hem opschieten.
Zetten deden wij niet. Dat deden de loonzetters: twee oude broers
aan de Regentesselaan. Ze hadden samen een zetmachientje. Een van
hen bracht op een bakfiets het zetsel naar de drukkerij. Ik fietste er
achteraan om te kijken of het wel goed ging. Bij drukkerij ANDO
moest je op een bepaalde manier kloppen en bellen. Het ging heel gedisciplineerd. We drukten 10.000 exemplaren en pakten alles in. Je
bracht het dan naar een klein drukkerijtje tegenover het Staatsspoor.
Daar zaten dan een paar meisjes—koeriersters. Het ging allemaal prima tot de spoorwegstaking de organisatie verpestte. Toen kon je niet
meer reizen en hebben we in Amsterdam een andere drukker moeten
nemen. Dat was Jesse op de Nieuwe Zijds Voorburgwal. Dat boven
drukkerij ANDO de Mansarde-pers was,' zegt Carmiggelt, `heb ik
nooit geweten.'
Fokke Tamminga is dood. Bert Bakker is dood. Maar Cees Bantzinger kan gelukkig van het begin tot het eind de Mansardepers beschrijven. Niet zonder weemoed schetst hij de sfeer. Het was een rottijd natuurlijk, maar hij was jong en op die zolder heerste eendracht en gezelligheid. Er werd veel gelachen. Er kwam een belangrijke literaire
club over de vloer.
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Door toeval, zegt Bantzinger, is de Mansardepers geboren. Toen de
oorlog begon, was hij als tekenaar niet onbekend; hij had in 1937 zijn
eerste tekening in De Groene gehad. Nadat hij uit dienst was gekomen, kon hij zich in het begin nog aardig redden met het verkopen
van zijn werk, al was het met tentoonstellingen natuurlijk afgelopen.
Maar tegen 1943—hij was 29 en een begerenswaardig object voor de
Arbeidsdienst—werd onderduiken urgent. In Haarlem, waar hij toen
woonde, kwam hij Bert Bakker tegen, die hij van vroeger kende.
Bakker wist in Den Haag een kleine drukkerij. Daar werden nog wat
kleine dingetjes gedrukt, zoals visitekaartjes. Het adres was Nieuwe
Havenstraat 58, midden in het centrum. Er waren drie verdiepingen;
beneden was de drukkerij, boven een kantoortje en daarboven een
zolder, telemaal vol met troep, oud papier, proefvellen in piano die
nooit gebruikt waren, postzakken met rotzooi erin; een grote rommelzolder. In een hoek was een fonteintje en er was gas. Je kon er wonen. Daar ben ik met mijn vrouw ingetrokken. Als er geen water was
geweest, had ik iets anders gezocht. Fokke Tamminga was een droge
ernstige man. Hij had lef. Hij kwam elke dag uit Wassenaar, waar hij
woonde. Er kwamen wat klanten voor hem die dingetjes lieten drukken, rekeningetjes.'
Bert Bakker kwam dagelijks en met hem kwam de toeloop. Voor de
gezelligheid natuurlijk, maar ook omdat de kans op een warm onthaal bij Bakker groot was. Hij had plotseling de kans gekregen de uitgeverij Daamen over te nemen met een bijbehorend pakhuis in Gouda. `Dat kraakte van de onverkochte preken,' zegt Bantzinger. 'Die
heeft Bert allemaal laten inbinden, een behangselpapiertje erom en
het verkocht geweldig. Er waren haast geen vrije boeken meer, dus de
mensen kochten dat, net zo goed als ze alleen om de titel Hollands
glorie kochten. Allemaal moffen pesten. Dus Bert had geld voor sigaren en een borreltje. Vandaar dat al die jongens, Jacques Bloem, Gerard den Brabander en Jacques Gans steeds over de vloer kwamen.
Ja, dat was leak,' zegt Bantzinger. 'Met joden kwam ik haast niet in
aanraking, dus die ergste ellende van de oorlog voelde je niet meteen
in huis. En die binding, die was geweldig. Of je nou communist was,
of protestant of katholiek, dat donderde niet, dat sodemieterde niks,
als je maar anti-Duits was.'
Ook Gerrit Achterberg kwam regelmatig. Bert Bakker, Eddy Hoornik en vanuit Groningen Willem Nagel waren met behulp van advocaten bezig Achterberg vrij te krijgen uit Oegstgeest waar hij toen zat.
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Jan Vermeulen, de Achterberg-kenner, die in Leiden de Molenpers
had, vertelde me het mooie verhaal van zijn eerste bezoek met deze
dichter aan de Mansardepers. Achterberg had `wandelverlor.'" Jan
Vermeulen ging hem ophalen en ze gingen samen op pad. Ze gingen
naar Amsterdam, bezochten bibliotheken, uitgevers en schrijvers.
Met de gele tram reden ze naar Den Haag, naar Bert Bakker. 'Op een
snikhete zomermiddag,' vertelt Jan Vermeulen, `kwamen we aan in
de Nieuwe Havenstraat, ik zal het nooit vergeten. Twee provinciale
jongens, een dagje in de grote stad. Daar stonden we voor drukkerij
ANDO. Ik was toen veel brutaler dan ik nu ben; ik belde aan. Niemand deed open. Ik begon tegen de deur te bonzen. Ik dacht: jezus,
we zijn niet voor niks helemaal van Leiden naar Den Haag gereisd en
nou zouden we Bert Bakker niet eens zien. Ik heb net zo lang op die
deur staan bonzen tot opeens een man doodsbleek van schrik en met
een vertrokken gezicht de deur openschoof. Dat was Fokke Tamminga. Hij zei: "Godverdomme klootzakken, weten jullie niet wat je me
aandoet?" Ja, die man zat in het verzet. Ik zei: "Nou dit is Gerrit
Achterberg en ik ben Jan Vermeulen; we komen langs." "Kom gauw
binnen," zei hij. We moesten naar de zolder. Daar zat Cees Bantzinger met zijn vrouw, die spercieboontjes zat of te halen. Bantzinger zat
te tekenen. Fokke Tamminga stond iets stiekems te drukken. Bert
Bakker kwam later ook. Het was zo leuk. Later zeiden ze dat ze hadden gedacht dat de Gestapo er was, dat ze er allemaal aan zouden
gaan. Ik had gewoon gedacht: ik sta hier met de grootste dichter van
Nederland. Ik wil naar binnen.'
Zodra een dichter of een prozaischer bezoeker de zoldertrap had beklommen, kwam Cees Bantzinger met een vel papier aandragen, voor
het gastenboek. 'Ik garandeer je,' zei hij erbij, `dat het heel goed
wordt verborgen en zodra het echt link wordt zorg ik wel dat het wegraakt.' Die vellen werden allemaal ergens anders verborgen. 'Ik ben
een bewaarder,' zegt hij. De dichter schreef een versje voor het
`klachtenboek' en de tekenaar maakte er, in zijn mooie vloeiende lijnen, een illustratie bij. 'Ik wou voor als we het zouden overleven, een
document hebben.' Inderdaad, een document is het geworden. Hij
bezit een exemplarisch boek van antiquarisch-letterkundige waarde,
dat ik een uurtje voorzichtig heb mogen inzien op het Letterkundig
Museum in Den Haag, waar het voor de Achterberg-tentoonstelling
had dienst gedaan. Liber amicorum, van 20 VI 1943 tot 15 VIII 1945;
Gastenboek uit de oorlogsjaren. Daarin zijn na de oorlog al deze in
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het geheim bewaarde bladen gebundeld. Aquarelletjes van Bantzinger: de trap naar beneden; het uitzicht door het dakraampje; het
kookhoekje; 'de huisbaas', Fokke Tamminga, een magere man in
een stofjas met een ernstig gezicht. Een procesverbaal met de tekst:
'Das Fahrrad wurde dem Besitzer beschlagnamt,' namens de `Wehrmachtkommandantur in Den Haag', omdat de Besitzer het `WehrmachtAierkehr in gevaar gebracht' heeft. Ondertekend: 'Prins'.
`(Fiets gepikt)' heeft Bantzinger er ter verklaring bijgeschreven. Uit
de pottische ontboezemingen in het album blijkt dat er in de oorlog
twee verlangens leefden in het gemoed der dichters: naar de vrijheid
en naar seks. Bertus Aafjes bijvoorbeeld dichtte:
Iedere dag vrees ik de dag ophanden
Iedere dag vloek ik de tyranny
Iedere dag haat ik de dwingelanden
Iedere dag. Er gaat geen dag voorbij.
Iedere dag verdubbelt zich uw schande.
0, Nederland, gij schoonste land der landenIedere dag. Maar een dag raakt gij vrij.
15 juli 1943

Bantzingers vrouw inspireerde Aafjes op 9 september tot:
Voor Kees-Coby
Verkapt chanson

Bonsoir mon amour—de rozen
op je kleed doen mij onwillekeurig
denken aan het ziltgeurig
onderkleed en het schaamteloze
Van toen je onlangs dronken
Lachende stond to pronken
Met hetgeen aan struikgewas
Onder het kleed met die rozen was.
Bantzinger was niet boos want hij maakte er een tekening bij van een
half ontklede dame. Ab Visser droomde op 16 juli 1943:
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Bruidsnacht
Liefste, moest ik duizend jaren
eenzaam zijn vOOr deze nacht,
na ons stil en driftig paren
ons als schelpen samenbracht
Blank, na 't schuchtere ontbloten
Dat ons, teugelloos, bedwingt,
't Kosmisch ruisen houdt besloten
Dat zo zalig ons doordringt!
Ed. Hoornik droeg op 31 juli 1943 een lang gedicht bij dat zo begon:
De wind en het riet
Weer ging een dag beginnen;
licht vloeide over 't land;
onhoorbaar trad zij binnen
haar hand schoof in mijn hand.
De tekenaar maakte er een illustratie bij van een man en een vrouw in
het riet, hand in hand.
De `vrijgezel' Niek Verhaagen bekende op 15 februari 1944:
De stromen van mijn bloed, zij zullen leven,
als ik mijn dag beeindig met een net
goedhartig vrouwtje in het grenen bed
waarin wij samen liggen als een kluwen.
(...)
ik kus haar voeten—o tweestromenland!
en roei omhoog, terwijl de heuvels beven
heb ik mijn vaandel in de bron geplant.
Blijkens hun handtekeningen kwamen de meester-drukker C. Nypels
en de dochter van de kunstenaar-drukker H.N. Werkman uit Groningen met haar man Siep van den Berg en hun kinderen Hendrik Jan en
Marjan hun opwachting maken. Beverig tekenden 'Tante An en Tante Jet' op 7 februari 1944.
Als bewijs dat er nog wel een glaasje to krijgen was moge dienen:
Laat mij maar zwieren
tussen dronken mannen en dronken dieren
van twaalf tot vieren
Niek Verhaagen
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en:
Verrekkend van de rummetiek
Bekijk ik deez' bezopen kliek
En dacht: ik wou wel dronken zijn
En al die anderen sterven van de pijn.
A b Visser
Onder een portret van een sombere Aafjes naast een omgevallen glas
staat: `Dronkenschap is wel, de vrucht van Lang en moeilijk denken'.
Waarachtige dronkenmanswartaal, ondertekend door Bantzinger en
Aafjes.
Ook de acteurs Ton Lutz en Ton Kuyl kwamen Tangs en de eerste
klaagde:
Zie bier geputzt
de naam van Lutz
tussen veel grooten
brak hij zijn pooten
Maar dat was toch wel meegevallen:
Op deez' zolder in tweeen heb ik genoten
van pracht-werk, van koffie en kost'lijke sfeer
waarvoor ik Cees Bantzinger eig'lijk moest bedanken
met een handdruk slechts en niet meer,
want woorden zijn onvoldoende
voor iets, waar ik tot vandaag
een vrouw, jong of oud, steeds voor zoende.
Ton Lutz
Op 6 juli 1943, zegt Bantzinger, kwam Gerrit Achterberg voor het
eerst. Op die dag schreef hij het volgende gedicht:
Voor Kees Bantzinger
De koude punten van uw dood
trekken over mijn huid
in heete hongersnood
naar oppervlakte, om zich uit
het niet to redden in de lijn
waarmee uw wezen was
beweging om mijn as.
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Bantzinger maakte er een tekening bij. Later werd dit het eerste couplet van het gedicht 'Kandinsky' uit de bundel Eurydice, die Achterberg in 1944 bij Het Spectrum in Utrecht heeft uitgegeven.
`Gerrit Achterberg kwam alsmaar met gedichten,' zegt Bantzinger.
`Als hij kwam had hij bijvoorbeeld tien nieuwe gedichten bij zich.
Die lazen wij dan. Bert kon ontzaglijk goed gedichten lezen. Hij kende honderden gedichten uit zijn hoofd, van Nijhoff, van Aafjes, van
Roland Hoist en van Willem de Merode. Als hij drie keer een gedicht
had gelezen, dan had hij dat zitten en kon hij het deciameren. Dat
deed hij dan ook.' Op een avond, drie dagen nadat Gerrit Achterberg
voor Bantzinger dat gedicht had geschreven zei Bert Bakker: 'We
gaan zo'n gedicht van Gerrit drukken.' `Fok was het ermee eens.'
En op die gedenkwaardige avond, een uur nadat ze met het plan hadden ingestemd schreef Bert Bakker het gedicht waarmee dit verhaal
begint.
`Ja,' vertelt Bantzinger, `daar zaten wij met zijn drieen aan tafel met
een borreltje erbij en een sigaartje. En Bert zei: "Kees, dit moet vastgelegd worden." En hij spoot dat vers. Dat werd ook weer goed verstopt. Toen moesten we dus aan het werk. Bert zei: "Het moeten bibliofiele toestanden worden in een niet te grote oplage. Het mooiste
papier wat we kunnen krijgen moeten we hebben." Tamminga had
alleen maar handelspapier in huis. Op de een of andere manier, hoe,
daar kwam je nooit achter, wist Bert aan Van Gelder-papier te komen. Dat werd gejat door mensen bij Van Gelder. Je moest die lui natuurlijk besmoezen dat je iets ging doen tegen de moffen en dan zorgden die jongens dat je zoveel vel mooi papier kreeg.'
De tweede uitgave was Huis van Achterberg. De oplage was 75
exemplaren en achterin stond: 'De colophoon wordt na de oorlog
verstrekt.'
Doordat het een ouwe drukkerij was en hij lol had in het drukken,'
zegt Bantzinger, 'had Fok vrij aardige letters in huis. Fok was een wat
droge, zakelijke, weinig spontane man, die een groot risico nam. Hij
had twee man in dienst. Waar je nooit iets van hoort in die verhalen,
dat zijn die jongens die in de drukkerijen werkten, daar zijn geen namen van bekend. Dat zijn Jan, Piet of Gerrit of Klaas, de soldaten
van het illegale drukleger. Je hoorde van mekaar natuurlijk lang niet
alles, het was allemaal een beetje geheimzinnig. Ik weet niet wat Bert
Bakker allemaal uitspookte, hoe hij aan dat papier kwam bijvoorbeeld. Bert zat langzamerhand echt in het verzet. Tamminga ook. Ik
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deugde daar niet voor. Kijk Bert was een echte vaderlander van het
Huis van Oranje, een echte protestant.'
De eerste boeken van de Mansardepers hebben Bantzingers embleem,
een half openstaand zolderraampje met de letters MP. Later maakte
Andre van der Vossen een nieuw embleem, ook een half openstaand
zolderraampje, maar zonder die letters.
Bij Waaiend Pluis van Van Duinkerken maakte Van der Vossen
houtsneden. Eddy Hoornik bracht voor zijn bundel Tweespalt een
fotootje mee van een schilderij dat Willink van hem had gemaakt.
Dat werd voorin afgedrukt. Van Waaiend Pluis werden op een nude
handpers die Tamminga nog had honderd exemplaren gedrukt. Van
Duinkerken, die in het zuiden des lands woonde, signeerde ze en
stuurde ze terug. Balkema in Amsterdam verkocht ze 'en nog een
vent in Maastricht geloof ik'. Dan was de oplage weer op.
Toen de Mansardepers een paar maanden bestond werd Bert Bakker,
die ook met Vrij Nederland te maken had, opgepakt. Toen hij vrij
kwam liet hij een kaartje drukken met een tekening van Bantzinger:
`Gedurende mijn verblijf in Amsterdam en na mijn terugkeer in Wassenaar, hebben mijn vrouw en ik van alle kanten zoveel blijken van
liefde, genegenheid en belangstelling ontvangen dat ik niet bij machte
ben u ieder persoonlijk te schrijven of te bezoeken. Weest u er echter
van verzekerd dat onze betuiging van dank, al bereikt ze u in deze
vorm, even warm is gemeend. Bert Bakker, november '43, Wassenaar.' Zijn gedicht `Landschap' van de Tababa-pers was een uitgave
om zijn vrijlating te vieren. `Titelvignet en teekening zijn van C.A.B.
Bantzinger, die alle exemplaren met de hand kleurde."Ja, Bert had
een tic dat alles gekleurd moest zijn,' verklaart Bantzinger, `ik zelf
vond zwart-wit mooier.'
De loop is bijna volbracht van Henriette Roland Holst met een portret door Charley Toorop werd gedrukt in duizend exemplaren,
waarvan honderd genummerd en gesigneerd. Bakker ging bij de beide dames op bezoek om hun handtekeningen te vragen. De titel van
deze bundel slaat op het leven van de dichteres, niet op de oorlog:
De loop is bijna volbracht
De haven komt eindelijk in zicht
Licht valt nog over mijn pad
Maar het is avondlicht
kleurloos en grijs.'
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`Verzetspoezie,' zegt Bantzinger, 'hebben wij niet uitgegeven. Het
waren geen teksten waarin de moffen uitgescholden werden. Bert
wou de literatuur op gang houden. Bertus Aafjes bijvoorbeeld, had
in Friesland waar hij was ondergedoken een bundel erotische verzen
geschreven. Dat had niets met verzet te maken.' Omne Animal dateert van de zomer van '44 en is op prachtig papier gedrukt. 'Simili
Japon heette dat,' verklaart Bantzinger, `daarvan kregen we zoveel
dat die gedichten maar aan een kant zijn gedrukt.'
De gedachten die bij Bertus Aafjes opkwamen in de vlakten van het
verre Friesland waren bijvoorbeeld:
Amoureus liedje in de morgenstond voor clavecimbel
Wanneer ik in de morgenstond
gezeten bij het vuur
ontroerd zie hoe het liefje rijgt en snoert
aan het corset met strakken mond
en hoe haar boezem honingblond
(enz...)
Bantzinger zegt dat Gerard den Brabander na de oorlog een ander
vers uit Omne Animal onsterfelijk maakte door het, als hij echt dronken was, op een eigen melodie regelmatig aan te heffen: `De ware
blondine is een hoer en de ware brunette ook. Paarlen zijn altijd zwijnevoer en liefde is altijd rook.'
In 1944, na Dolle Dinsdag, zei Bert Bakker, overtuigd dat het nu
gauw afgelopen zou zijn: Noortaan noemen we de Mansarde-pers:
Final Stage Press.' Onder deze naam maakte het driemanschap voor
het eerst een uitgave met een strijdbare naam en strekking: Het leven
bloeit op de ruines. Elf platen van Charley Toorop en Henk Chabot
met initialen van Andre van der Vossen, een omslagvignet van Bantzinger en tekst van A.M. Hammacher. Het verscheen zomer 1944 in
400 exemplaren waarvan 225 genummerde exemplaren op 'Haesbeeck de Luxe'. Jan Engelmans Hart en Lied was de allerlaatste uitgave van de zolder, Nieuwe Havenstraat 58. Den Haag werd gebombardeerd. 'Ik ben uit de drukkerij weggegaan,' zegt Bantzinger, 'en
in Hillegom terecht gekomen. Op het laatst kon je alleen nog maar
aan eten denken.'
Evenals in het geval van De Bezige Bij bleek ook bier mijn veronderstelling onjuist, dat mensen na een episode van een dermate hech225

to samenwerking per definitie vrienden voor het leven blijven. Bert
Bakker kwam bij Vrij Nederland terecht en kon, Prinzipienreiter als
hij was, niet door de vingers zien dat Cees Bantzinger bij Elsevier emplooi vond. De Duitser was weg dus het was uit met de tolerantie. Zo
ging dat.
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17. Castrum Peregrini

Dick Dooijes heeft uitgerekend dat van de clandestiene uitgaven vier
percent stamt uit de Duitse literatuur. 105 Dat is weinig. Het lag voor
de hand Duitse klassieken te herdrukken om eraan te herinneren dat
de gelaarsde en gespoorde beesten die hier te keer gingen stamden uit
een yolk van dichters en denkers. Heinrich Heine is helemaal overgeslagen. Niemand kwam op het idee de Duits-joodse dichter wiens
werk direct na de invasie als eerste uit de boekhandel werd verwijderd
uit protest te herdrukken. Dooijes heeft zijn artikel `Untergrunddriicke' in het Duitse BOrsenblatt als motto de volgende regels. van
Heine meegegeven:
Solche Bucher lasst du drucken!
Teurer Freund, du bist verloren!
Dr. C. Reedijk, directeur van de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag, heeft Heine destijds willen uitgeven. Hij was toen student in
Rotterdam. Hij vertelde me dat hij een paar gedichten van Heine had
vertaald, `uit een bundeltje dat bij ons in de kast stond. Het waren
liefdesversjes geloof ik. Ik vond het wel toepasselijk om in die tijd te
laten horen dat er ook een menselijk geluid in die taal bestond. Ik heb
er een mooi kaftje omheen genaaid en het naar Adriaan Morrien
gestuurd. Ik heb er nooit meer iets van gehoord.'
In 1940 maakte prof.dr. J. van Dam een brochure, Het goede Duitsche boek in een oplage van 50.000. Trio drukte, ook al in '40, toepasselijk Goethe's Lebe glacklich, Rainer Maria Rilke inspireerde
Klaas Woudt (Over Oorlog, citaten uit brieven), George Kroonder
(Keur uit Rilke) en A.A.M. Stols (Six lettres a A.A.M. Stols). Ook
Kafka was populair. In eigen beheer in een oplage van dertig gaf de
tekenaar Jan Bons in '43 Das Stadtwappen uit, zeven verhalen met litho's van hemzelf. Nini Brunt vertaalde Die Verwandlung: De Gedaanteverwisseling. Haar zoon Huib van Krimpen gaf het in '44 uit in
een oplage van duizend. De Vijf Ponden Pers drukte in '44 een bibliofiele Ein Landartzt. En in dit verband niet te vergeten De Blauwe
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Schuit, met Martin Bubers Chassidische Legenden.
Ruim een derde van Dooijes' vier percent, ongeveer vijfentwintig bibliofiele uitgaven in het Duits of daaruit vertaald, hangt samen met
de Duitse immigrant, dichter, uitgever, historicus, humanist Wolfgang Frommel. Direct na het begin van de bezetting werd hij in
Amsterdam adviseur van de Hongaar dr. K. Kollar, die hier de Akademische Verlagsanstalt Pantheon had opgericht. Frommel begon
bovendien in 1941 samen met de eveneens gevluchte Duitser Heinz
Horn, die de schuilnaam Wolfgang Cordan droeg, een bibliofiele Serie: Die Kentaurdrucke. Daarvoor ontwierp de kunstenaar Haro op 't
Veld het vignet: een Centaurus (van boven mens, van onderen paard).
Ook met een derde reeks clandestiene uitgaven had Frommel to maken: met die van de jonge graficus en schilder Martin Engelman, die
in een klooster in het Limburgse Bemelen, waar zijn oom monnik
was, een handzetterij en drukkerij had ontdekt. De Duitsers hadden
de apparatuur verzegeld maar Engelman was door het open raam
naar binnen geklommen en had alles weer in werking gesteld. Soms
noemde hij zijn drukkerij Maaspers. Zijn uitgaven waren zeer bibliofiel, op handgeschept papier, meestal `Pannekoek' en gezet in de
luxueuze Hollandse Mediaeval van S.H. de Roos. De oplage varieerde van een tot vijfentwintig genummerde exemplaren.
De oplagen van Kollar daarentegen waren voor clandestiene uitgaven
vrij groot: tussen de honderd en duizend exemplaren. Het waren
bestsellers; ze vlogen van onder de toonbank vandaan, vooral bij
Brinkman op de Spiegelgracht en bij Erasmus op het Spui. Ook onder de Wehrmacht vond de uitgever zijn klandizie.
Lectuur voor de massa was het niet direct:
Tyrannis, Scene aus Altgriechischer Stadt, Aus dem Griechischen
iibertragen von Peter von Uri, Pegasos-Verlag 1939. (Hiervan is
praktisch alles misleidend. De Uitgeverij Pegasos bestond niet, in
werkelijkheid was het Pantheon. Het jaar was 1944. Tyrannis is geen
vertaling uit het Grieks, maar oorspronkelijk werk van Percy Gothein.)
F.W. Ormeau, Templer and Rosenkreuz, Ein Traktat zum Werk Stefan Georges, 1940. (In werkelijkheid 1944, de schrijver is Wolfgang
Frommel.)
C.P. la Fourniere, Die Einkehr des Herakles, Ein Bericht, Ubertragen von F.W. Ormeau, 1941. (In werkelijkheid vertaald door Wolfgang Frommel, 1944.)
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Johann Gottfried Seume, Apokryphen, Geschrieben 1806 und 1807.
(keuze en nawoord Wolfgang Frommel en Wolfgang Cordan.)
Johann Gotfried Herder, Menschheit und Nation, Aus den Briefen
zur BefOrdering der Humanitiit.
Tausendjahrige Hymnen, Ubertragen, eingeleitet und mit Scholien
versehen von Wolfram von den Steinen. Kentaur Druck.
HOlderlin, Brod und Wein, Kentaurdruk. (Met een titelblad van
A.C. Willink. De keuze uit het werk van HOlderlin keerde zich tegen
de inlijving van de dichter in de ideologie der nazi's.)
En vooral:
Stefan George, Tagessang I-II-III.
Stefan George, De brand des Tempels, Kloosterdrukkerij Bemelen.
(Vertaling Vincent Weyland.)
Mallarme. Gedenkrede van Stefan George, Bemelen, 1943.
Wolfgang Cordan. Stefan George in Locarno.
In het eerste jaar van Hitlers Duizendjarig Rijk, 1933, stierf, 65 jaar
oud, de dichter Stefan George, die in 1890 debuteerde met de bundel
Hymnen. George, die de Duitse poezie aan het begin van deze eeuw
het krachtigst beinvloedde, hield er een zeer selecte `Kreis' op na, een
kring discipelen rond het tijdschrift Blotter fur die Kunst. Latere generaties namen van George het belang over dat hij hechtte aan de uiterlijke manier waarop zijn poezie werd weergegeven. Hij ontwierp
een eigen typografie en een 'Stefan George-letter' . Zijn verzen in
aristocratisch verheven, verfijnde taal, worden zonder hoofdletters
gedrukt en met zo min mogelijk interpunctie. George sprak vloeiend
Spaans, Frans, Pools, Italiaans en Engels. Ook Nederlands kon hij
lezen. Hij kende Kloos en Gorter en was zeer bevriend met Albert
Verwey van wie hij gedichten vertaalde. De nazi's waren van plan
hem met groot ceremonieel to begraven; zijn kist zou de Rijn afzakken, geflankeerd door Hitlerjugend en hij zou in een kathedraal worden bijgezet. Maar voor het zover kwam hadden zijn vrienden hem al
in Locarno begraven. De verering door de nazi's duurde niet lang.
Karl Wolfskehl, een van George's oudste vrienden, een jood, vertelde
aan een journalist die hem kwam interviewen, dat George eigenlijk
Heinrich Abeles heette en ook een jood was. De journalist bracht dit
als primeur in zijn krant. Wolfskehl schreef toen een ingezonden
brief waarin hij eiste dat de krant die taster zou terugnemen. Daarop
werd George doodverklaard. De door Goebbels ingestelde 'Stefan
George-prijs' werd `Staatsprijs'.
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In een van de mooist gelegen grachtenhuizen van Amsterdam, Herengracht 401, wordt George's nagedachtenis tot op heden hoog gehouden. Daar wonen Wolfgang Frommel en Manuel Goldschmidt met
een wisselend gezelschap van een man of vijf in een `literaire commune', die sinds 1950 een tijdschrift uitgeeft in duizend exemplaren met
abonnees in vijftig landen. Het tijdschrift heet Castrum Peregrini en
`ademt de geest van Stefan George' (Frommel). De naam dateert uit
de 13de eeuw; de 'Pelgrimsburcht' was de laatste burcht van de
Kruisvaarders die bij Haifa in 1291 stand hield tegen de Mamelukken. Frommel nam de naam over voor zijn onderduikadres: twee
kleine kamers en een keuken waarin hij met een groepje Duits- en
Tsjechisch-joodse jongeren de drie laatste bezettingsjaren doorbracht. Een van de voormalige onderduikertjes, Manuel Goldschmidt doet nu de eindredactie van het tijdschrift. Een ander, Claus
Victor Bock, die nu hoogleraar is in Londen, schrijft er regelmatig
voor.
De geschiedenis van die oorlogsburcht, waarmee de uitgeverij samenhangt, is met geen enkel ander oorlogsverhaal te vergelijken en de
goede afloop ervan mag wonderbaarlijk worden genoemd. Om achter het verhaal te komen heb ik met Frommel en Goldschmidt gesproken in hun sinds '42 uiterlijk vrijwel onveranderd gebleven omgeving.
Aanvullende gegevens haalde ik uit de catalogus van een in Hamburg
in 1975 gehouden tentoonstelling '25 Jaar Castrum Peregrini"" en
uit de uitgetikte tekst van een vraaggesprek dat Frommel op 3 december 1978 had met Klaus Figge voor de Siidwestfunk, Baden-Baden.
De hoofdrolspeler, Wolfgang Frommel, is een begenadigd verteller;
charmant, vaderlijk, met een dikke bos slordig overhangend grijs
haar, rond de tachtig. Hij spreekt uitsluitend Duits. Het Nederlands
van Goldschmidt is zo zwaar aangezet dat het lijkt of hij pas vorig
jaar naar ons land emigreerde in plaats van in de jaren dertig. Het is
duidelijk dat beiden leven in de Deutsche Dichtung. Frommel is geboren in Karlsruhe maar woonde vanaf zijn zevende jaar in Heidelberg, waar zijn vader hoogleraar theologie was. Heidelberg was
destijds een internationaal cultureel, politiek en wetenschappelijk
centrum. Frommels vader was overtuigd pacifist. Om zijn kind de gevolgen van een oorlog in te prenten nam hij het in de Eerste Wereldoorlog mee naar een lazaret waarin gewonde soldaten lagen. Wolfgang ging evangelische theologie studeren met het doel kerkhistoricus
te worden. Daarbij volgde hij colleges Romeins recht, kunstgeschie230

denis, germanistiek en—bij Karl Jaspers—filosofie. De komst van de
nazi's verhinderde dat hij promoveerde; zonder hen had hij in
welstand en aanzien geleefd in plaats van in een met moeite financieel
rondkomende `literaire commune'. Slechts bij een kleine, over de
Westelijke wereld verspreide groep vooraanstaande intellectuelen is
zijn naam bekend.
Een belangrijke ontmoeting in zijn leven was die met Theo Haubach,
wiens leven in 1944 aan de strop zou eindigen; hij hoorde tot de Kreisauer Kreis, die na de mislukte aanslag op Hitler, de 20ste juli 1944,
werd opgepakt. Stauffenberg had tot de Kreis van Stefan
George behoord.
Haubach heeft Frommel in de oorlog nog in Amsterdam bezocht.
Frommel maakte in de jaren twintig met hem kennis in Heidelberg op
een politieke studentenvergadering. Later op diezelfde avond op zijn
kamer, las Haubach hem poezie voor van Stefan George. Op initiatief van Haubach vormde zich een socialistische studentenvereniging,
die zich niet bezighield met acties of demonstraties maar met studie;
het zich verdiepen in het werk van Marx en Rosa Luxemburg, maar
ook in de moderne schilderkunst en de literatuur. Het studentencorps
was voor de groep de vijand, niet de universiteit zelf. Daarvoor
bestond geen aanleiding; de meeste hoogleraren legden een warme
belangstelling voor deze studenten aan de dag en wanneer deze op
mooie dagen naar een eiland zwommen met medeneming van Hessen
wijn, met het oogmerk aan de overkant to discussieren, zwommen
professoren wel eens mee. De groep was eigenlijk een alternatieve
universiteit geworden. Franger, die in Duitsland Die Gemeinschaft
had opgericht kwam er voordrachten houden over moderne schilderkunst, zoals over het werk van Beckmann, Meidner, Klee en Kok oschka. Belangrijke schrijvers van die tijd zoals Klabund, Otto Flake en Franz Werfel kwamen inleidingen houden. Ook Stefan George
was regelmatig in Heidelberg. Kortom, zei Frommel tegen Figge: 'Es
war eine Atmosphare, in der man das Gefiihl hatte, ein neues Athen
sei im Kommen.'
Tot George's legendarische Kreis heeft Frommel nooit behoord,
maar hij was bevriend met mensen die zich wel tot deze bevoorrechten mochten rekenen, zoals Ernst Morwitz en Percy Gothein. De
laatste kwam in de oorlog op de Herengracht en publiceerde clandestien bij Pantheon. Hij is in een concentratiekamp omgekomen.
Gothein heeft Frommel een keer bij de grote poet zelve gebracht.
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Nimmer tevoren heeft Wolfgang Frommel een mens van dit formaat
ontmoet en nimmer nadien heeft zo iemand zijn pad gekruist. In bevlogen bewoordingen heeft hij zich tegen Figge over deze ontmoeting
uitgelaten, waaruit men met enig understatement maar zonder risico
de conclusie mag trekken dat hij van Stefan George onder de indruk
was. `Mijn hele leven heb ik telkens weer zijn invloed ondergaan en ik
niet alleen. Vele jonge mensen die mij in de loop der jaren hebben bezocht, die bij mij waren ondergedoken of die na de oorlog in Holland
bij mij kwamen (...) die werden, wanneer ik hen George voorlas, getroffen en zeiden: "Ja, dat is iets wat wij eigenlijk alleen bij HOlderlin
zo hebben gevoeld. Hier spreekt waarlijk een groot dichter." '107
In Berlijn, in 1931, liep Frommel Edwin Landau tegen het lij f die was
gepromoveerd op het werk van George's vriend Karl Wolfskehl. Landau had een typografische opleiding gevolgd, had de uitgeverij Die
Runde, opgericht en vroeg Frommel hem te adviseren. Frommel stelde voor met een dichtbundel te beginnen, waarvoor hij gedichten van
vrienden verzamelde. De bundel heette Die Huldigung. Gedichte einer Runde. Het was een 'hulde' aan Stefan George. Er kwamen
prachtige recensies. 'Hier reikt ieder de fakkel aan de ander. Allen
dragen kennis van het Schone als weinig jonge mensen van deze tijd,'
meende de Neue Ziircher Zeitung. Klaus Mann verklaarde in een lang
essay voor Literarische Echo: Ten jeugd die zich daarin uitspreekt,
laat zien dat er nog jeugd is, die niet door het nazidom is aangetast en
nog een trotse en nobele houding bezit.' Het was 1932. In zijn korte
bestaan bracht bij de uitgeverij Die Runde 55 boeken uit, voornamelijk van humanistische schrijvers. Van Frommel zelf gaf Die Runde
Der dritte Humanismus uit, `aansluitend op het eerste Humanisme
van de Renaissance en het tweede uit de tijd van Goethe en Schiller.'
In de eerste jaren na de machtsovername liet het nazi-regime de uitgeverij met rust. Daarna adviseerde de Reichsstelle zur Forderung des
deutschen Schrifttums steeds vaker: 'De publikatie dient te worden
afgewezen.' Landau, die jood was, vluchtte in '36 naar Zwitserland.
In het begin van de oorlog werd de uitgeverij opgeheven.
Voorjaar - '33 had Frommel een nieuwe baan gevonden. Een zekere
Walter Beumelburg die vanwege zijn conservatieve gezindheid antinazi was, had hem de leiding aangeboden van de afdeling gesproken
woord van Radio-Frankfurt. Frommel zag hierin nog een mogelijkheid een zeker tegenwicht te geven. Zijn sectie was verantwoordelijk
voor programma's als 'Het uur van de vrouw' en 'Het uur van de
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jeugd'. Frommel voegde hier iets nieuws aan toe: uitzendingen na
middernacht. De machthebbers, dacht hij, zouden op dat uur wel
met een glas bier voor zich in de kroeg zitten en zich niet meer om de
radio bekommeren. Zijn wekelijkse programma heette 'Die Mitternachtstunde des Deutschen Geistes'. Hij had ervoor geleerden en politici van vOOr de nazi-tijd aangetrokken. De programma's heetten:
`Waarom moest Sparta ten ondergaan?"Het Duizendjarig Rijk van
Munster' of 'De Gedachte der Humaniteit in de Duitse klassieken'.
Voordat zo'n lezing begon verzocht de omroeper de luisteraars niet
op die uitzending te reageren. Het waren vooral de positieve reacties
die de programma-makers vreesden; die zouden de censuur aan het
denken kunnen zetten. Ingrijpend gewijzigd ging na de uitzending het
programma naar het archief. Een reeks van deze voordrachten verschenen bij Die Runde. Een opmerking in een Bazelse krant maakte
het ministerie van Propaganda op de uitzendingen attent. Beumelberg en Frommel werden bij wijze van `promotie' naar Berlijn overgeplaatst. De promotie ontpopte zich zoals te verwachten was als een
middel tot verscherpte controle en in 1935 verliet Frommel RadioBerlijn. Hij aanvaardde een benoeming aan een kleine Pruisische universiteit, maar toen ze hem daar tot deelname aan nationaal-socialistische scholingscursussen wilden dwingen, nam hij ook daar ontslag.
In 1937 vierde hij met een paar vrienden de verschijning van zijn Gedichte. Daarop vertrok hij voorgoed uit nazi-Duitsland. Hij vestigde
zich in Italie tot de Duitse invloed ook daar te groot werd en hij naar
Frankrijk uitweek.
Hij logeerde regelmatig in Nederland waar hij schrijvers, dichters en
intellectuelen kende als Adriaan Roland Holst, Victor van Vriesland
en Johan Huizinga. Toen de oorlog uitbrak was hij in Nederland. Bij
Roland Holst in Bergen leerde hij de schilderes Gisele van Waterschoot van der Gracht kennen. Gisele woonde in Amsterdam: Herengracht 401. Nocht je wilden onderduiken,' bood zij zonder aarzelen
aan, 'clan ben je welkom.' In 1942 trok Frommel bij Naar in, samen
met een jonge Duits-joodse dichter, F.W. Buri.
Op de Quakers-school Terde' in Ommen waren veel kinderen van
Duitse joden ondergebracht. Hun ouders hadden hen vOOr 1940
daarheen gestuurd, in de veronderstelling dat het hier veilig was.
Frommel kende een paar leraren van de kostschool en had er wel eens
voordrachten gehouden. Nadat de jodendeportaties waren begonnen
reisde hij naar Ommen om de Quakers te bezweren de leerlingen te la233

ten onderduiken. De Quakers wilden daarvan niet horen. 'God zal
ons gebed verhoren,' sprak het hoofd van de school. `Hij zal onze beschaving niet aantasten.'
` Dat is naief,' vond Frommel.
`Dat is emigrantenpraat,' meende de Quaker. `U heeft een moffenmentaliteit. Wij zullen nooit iets doen, wat niet eerlijk is.'
Frommel besloot een paar jongens mee te nemen. Hij moest een selectie maken en koos er een paar uit die gevoel voor poezie aan de dag
hadden gelegd, onder wie Manuel Goldschmidt en zijn broer Peter.
Die vroege aanleg voor cultuur redde de jongens het leven; bijna al
hun medescholieren zijn in Auschwitz om het leven gekomen.
Gisele ruimde direct plaats in voor de nieuwe onderduikers. Zo begon
een bestaan met een wisselend aantal bewoners op een kleine benauwde grachtenverdieping. Sommige onderduikertjes bleven een paar
maanden wanneer het ergens anders te gevaarlijk werd en vertrokken
dan weer. Andere bleven drie jaar. Soms woonden ze er met zijn tienen; alien, behalve Frommel en Gisele, onder de twintig. De jongens
sliepen op matrassen op de grond. Ze hadden natuurlijk een gezonde
eetlust. Frommel bezat wel een Rijksduits paspoort maar hij stond
nergens ingeschreven en kon geen aanspraak maken op levensmiddelenkaarten. Gisele verdiende geld met het brandschilderen van glasin-lood-ramen en ze kende verzetsgroepen die haar met bonkaarten
hielpen. Frommel kreeg hulp van een protestantse knokploeg, die
gestolen bonkaarten onder onderduikers verdeelde. Ook in de Wehrmacht had hij vrienden die nu en dan heimelijk geld kwamen brengen.
Maar het voedselprobleem was een simpele kwestie vergeleken bij de
opgave, een groepje jongens in de puberteit, die geen stap buiten de
deur mochten zetten, rustig te houden. 's Ochtends, vertelde Frommel, hoorde je beneden de soldaten over de gracht marcheren onder
het zingen van het vrolijke lied: `Kommt der Friihling - in das Tal,
geh' ich zur Lotte noch einmal.' En boven zaten machteloos de onderduikers en wisten niet wat er aan de hand was. Soms greep de
claustrofobie hen naar de keel. Dan wilden de jongens elkaar aanvliegen of een hunner wilde naar buiten stormen en riep: 'Ik ga nog liever
naar het concentratiekamp dan hier nog langer te blijven zitten!' Om
de psychische nood het hoofd te bieden hadden ze een vaste huisregel
ingesteld. Wie het niet meer uithield moest het gevaar bezweren met
de woorden 7o, nu leven wi j.' En dan moest iedereen ophouden met
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alles waarmee hij bezig was en in een kring gaan zitten. `Wij zijn,'
vertelde Frommel mij, 'de oorlog doorgekomen door het muzische
element. We lazen een moeilijk gedicht van Mallarme of van Boutens, van Roland Hoist of HOlderlin en binnen een half uur zat iedereen te discussieren en voelden we ons vrij.' Manuel Goldschmidt
voegde er met grote stelligheid aan toe: 'Het is voor mij de tijd van
mijn leven geweest. Ik maakte kennis met poezie en literatuur. We lazen Goethe, Hofmannsthal, HOlderlin, Baudelaire, de Tachtigers.
Toen ben ik begonnen met leven. In die wereld leef ik nog steeds.'
Er was een jongen bij die voor dat muzische element weinig vatbaar
was. Hij was schizofreen. Op zekere dag werd Frommel te hulp geroepen omdat een eind verderop in de Spuistraat een jonge joodse
onderduiker moeilijkheden maakte. Wanneer hij slecht gehumeurd
was dreigde hij dat hij de straat op zou gaan en overal zou rondschreeuwen dat hij een joodse jongen was en ondergedoken bij slechte mensen. Ten einde raad hadden zijn pleegouders hem naar Pavilj oen Drie van het Wilhelmina Gasthuis gebracht. Frommel ging hem
daar opzoeken. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen het kind in
de steek te laten en daarmee zijn doodvonnis te vellen. Hij nam de
jongen mee naar de Herengracht. Gisele brak in snikken uit toen
Frommel met de jongen binnenkwam. `Dat ontbrak er nog maar
aan,' zei ze. Thory, zoals de jongen heette, zorgde nu en dan voor
verrassingen. Op een dag bijvoorbeeld, kwam hij, gewapend met een
vlijmscherp keukenmes, met een felle blik in de ogen op Gisele af.
' Thory, leg dat mes weg,' riep ze. Thory kwam, steeds vervaarlijker
kijkend, dichterbij. `Thory, leg dat mes weg!' zei Gisele, zo kalm mogelijk. 'Nu ga ik eraan,' dacht ze. Thory bracht zijn gezicht bij het
hare en stootte uit: `Mag ik een stukje brood afsnijden?'
Het was hem niet uit het hoofd te praten dat de huizen aan de overkant groeiden. Pas toen de andere jongens een lijn op het raam hadden getekend boven de daken en een week later de huizen nog steeds
niet boven die lijn uit waren gegroeid, geloofde hij dat hij zich vergiste. Op een dag keken de anderen naar buiten en zagen dat buiten
op de gracht een dichte menigte mensen naar boven stond te kijken.
Voor onderduikers, die hun best doen niet op te vallen een aanblik
die het hart stil doet staan. Thory zat in de dakgoot en keek naar beneden. Met een worst hebben ze hem tenslotte naar binnen gelokt. Er
werd een ketting aan het raam bevestigd zodat Thory er niet meer uit
kon. Ongeveer vijf jaar geleden, ruim dertig jaar na de oorlog, heeft
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Thory zelfmoord gepleegd.
Het voorval met de dakgoot was goed afgelopen. Maar op een avond
gebeurde er zoiets verschrikkelijks dat ze allemaal de dood voor ogen
zagen.
Ze zaten te lezen. Bij een kaars of een rokend waxine-lichtje met spiegels eromheen gegroepeerd om het licht te versterken las een van de
jongens een gedicht voor. Op de bovenste verdieping hoorden ze
plotseling harde stemmen. Maar ze voelden zich veilig. Beneden
woonden de huisbewaarders, een bejaard echtpaar. Mocht er onraad
zijn, hadden ze beloofd, dan zouden ze met een stok tegen het plafond bonken. Maar toen er die avond werd gebeld hadden ze gewoon
opengedaan want ze dachten dat het de man van. de bewakingsdienst
was die 's avonds altijd een kopje koffie kwam drinken. Op de stoep
stonden zeventien `Griinen' van de Feldgendarmerie. Voordat de
huisbewaarders het wisten stonden de soldaten in de huiskamer. Het
teken kon het echtpaar niet meer geven. De Grfinen liepen regelrecht
naar de bovenste verdieping en klopten aan. Daar woonde een Nederlands echtpaar waarvan de vrouw zwanger was. De man was in zijn
eigen woning ondergedoken; hij was in Duitsland tewerkgesteld en
naar huis gevlucht. Met stemverheffing, om te waarschuwen, ratelde
de vrouw in het Duits: 'A/at leuk dat u gekomen bent. Ik verwacht
een kind. Dat zal voor Duitsland vechten. Ik schrijf aan een stuk
door aan de Fiihrer; hij laat niets van zich horen. Waar zit mijn man
toch? Ik hoor niets van hem. Kunt u niet eens naar hem op zoek
gaan? Komt u binnen, ik zal koffie zetten. Misschien komt het kind
straks wel.' Dat idee stond de soldaten tegen. Ze zagen ervan of naar
binnen te gaan en daalden een verdieping. Toen er geklopt werd
dacht Frommel: `Dat echtpaar heeft zeker ruzie gehad en nu komt
een van hen even bij ons.' Hij deed open. Hij stond oog-in-oog met
een forsgebouwde officier en de trap stond vol Grfine Polizei. Naar
zijn idee stond het hele Duitse leger op de trap. 'Het is gebeurd,'
dacht hij. 'Was wollen Sie?' vroeg hij. `Ich bin Deutscher. Hier ist
mein Pass.'
' Zegt me niks,' blafte de officier, `u heeft hier onderduikers en een
verzetsnest.'
`Hoe komt u erbij?' vroeg Frommel. `Kijkt u maar rond.'
Alle jongens in de kamer ernaast hadden goede valse papieren die een
vluchtig onderzoek konden doorstaan, behalve de Tsjechisch-joodse
jongen Claus Victor Bock, die niets anders had dan een fotokopie
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van zijn Tsjechische paspoort. Hij had het document altijd bij zich
gedragen en het was verfrommeld en onleesbaar geworden, bovendien was de jongen een zeer on-arisch type. Als een wervelwind joeg
de officier door Frommels kamer; hij rukte kasten open, bladerde in
boeken en zocht onder het bed. Als in `De wolf en de zeven geitjes'
was in de andere kamer een van de jongens in de piano gekropen,
waaruit het binnenwerk was gehaald. De officier kwam binnen en
sprak `Uw papieren alstublieft.' De anderen gingen een beetje voor
Claus staan en toonden hun papieren maar de officier liep regelrecht
op Claus af. Hij bekeek het vodje papier. `Wat is uw nationaliteit eigenlij k?' vroeg hij.
`Sudetenduitser,' zei Claus. 'Tsjech,' durfde hij niet te zeggen.
`Hoe oud ben je?'
`Zeventieneneenhalf.'
`Dan ben je dienstplichtig. Je militaire papieren graag.'
`Heb ik niet.'
Wad Geen militaire papieren? Schandelijk! Aan het front strijdt de
Europese jeugd voor het Avondland en jij zit hier en je verstopt je.
Maak je klaar!'
Toen wist Frommel: 'Nu is het afgelopen. Nu is het werkelijk afgelopen met ons.' En zonder dat hij het wist liet hij zich ontvallen: '0,
mijn God, hoe kom ik nu aan militaire papieren voor Claus!'
Het was doodstil. Iedereen in de kamer staarde hem aan. De officier
draaide zich om. `Wat zegt u! Wat bedoelt u met: Hoe kom ik aan
militaire papieren!' Hij greep Frommel bij zijn kleren, duwde hem de
kamer uit naar een hoek van de gang en hij fluisterde: `Als u die jongen wilt redden dan moet u wel verdomd snel zijn met die militaire
papieren. Anders is het te laat.' En hij riep: 'Heil Hitler! Entschuldigen Sie die StOrung!' En het leger stommelde de trap af.
Frommel liet zich op het bed vallen en barstte in snikken uit. Nog
steeds krijgt hij bij de herinnering tranen in de ogen. Na de oorlog
heeft hij voor de Duitse radio nog een vergeefse oproep gedaan om
met die officier in contact te komen en hem te bedanken. Die officier
heeft hen allemaal het leven gered.

De uitgeverij
De Akademische Verlaganstalt Pantheon was vlakbij, op de Leidse237

gracht. Frommel vertelde me hoe blij hij was toen, kort na het begin
van de bezetting Kollar, die hij vaag kende, hem vroeg adviseur te
worden van zijn uitgeverij, al was het alleen maar omdat hij dringend
geld nodig had. Die Kollar moet een mooie kerel zijn geweest. Een
echte Hongaar. "Werrrden wirr schon alles in Orrrdnung bekommen,' placht hij geruststellend te zeggen. Door zijn inventiviteit heeft
hij Frommel het leven gered. In Belgie, waar het klimaat toleranter
was dan bier, had hij ook een uitgeverij. Er was daar geen Kultuurkamer en het was veel makkelijker om aan papier te komen: Belgie had
evenals Frankrijk een militaire bezetting en niet zoals wij een civiele
bezetting. Op een dag zat Kollar bij de SS om een verzoek om papier
in te dienen. Hij wilde Albert Verwey uitgeven. Ze vroegen waarom
hij dat wilde. `Dat wil een vriend van mij graag,' zei Kollar. Wie was
die vriend, vroegen ze. In de veronderstelling dat dat in Belgie geen
kwaad kon omdat toch niemand die naam zou kennen zei Kollar:
`Wolfgang Frommel.' `Wat!' riep een Duitser die erbij zat. `Dat is die
afgezant van de joodse samenzwering. Die heeft overal cellen om de
joden te verbergen. Wat is zijn adres?' En dat allemaal in het hoofdkwartier van de partij. Maar Kollar reageerde gevat. '0, maar dat
wist ik niet!' riep hij. `Als ik had geweten dat het zo'n gevaarlijke kerel was dan had ik nooit iets met hem te maken willen hebben. Maar
het lot heeft al over hem beschikt. Hij is al naar Rusland en vecht aan
het front. Hij ligt al onder de aarde, geloof ik.'
Na de oorlog werd Kollar zeer katholiek. Een geestelijke kwam met
hem praten en vroeg: `Mijnheer Kollar, u heeft zoveel illegale dingen
gedaan, u heeft in strijd met de tien geboden geleefd.' Kollar zou toen
hebben geantwoord: `Ja, ich hab' so viel zu lesen, bin ich nicht dazu
gekommen auch noch die Zehn Gebote zu studieren.' Onafhankelijk
van Frommel gaf Kollar de serie Albae Vigilae uit, waarin hij onder
andere werk van verboden landgenoten liet verschijnen. Hij was onvermoeibaar in het bemachtigen van papier en drukvergunningen. Na
de oorlog raakte hij in een geestelijke crisis en in 1946 maakte hij een
einde aan zijn leven.
In de oorlog was de uitgeverij in heel Europa bekend. Uit Roemenie,
Zwitserland en Duitsland kwamen schrijvers en intellectuelen naar de
Leidsegracht. Zo kwam ook de dichter Percy Gothein, van wie Pantheon Tyrannis uitgaf. In Duitsland had Gothein, halfjood, geen mogelijkheid meer om werk uit te geven. `Toen hij in Amsterdam uit de
trein stapte,' vertelde Frommel, 'en mij zag was hij stomverbaasd.
238

Hij wist niet wat er van mij was geworden. En ook niet dat ik iets met
die uitgeverij te maken had.'
De eerder genoemde Theo Haubach met wie Frommel lid was geweest
van die socialistische studentenclub in Heidelberg, had Percy Gothein een visum verschaft. Haubach was lid van de Kreisauer Kreis.
Gothein kreeg het visum onder voorwaarde dat hij contact zou opnemen met prof. Gerretson, Geerten Gossaert, the leerling was geweest
van Percy Gotheins vader, een bekend cultuurhistoricus. Gerretson
(die overigens wel voor de Kultuurkamer had getekend) had thuis een
geheime zender naar de Nederlandse regering in Londen. Gothein
had opdracht via deze zender de Engelse regering te verzoeken na de
20ste juli, wanneer het Hitler-regime zou zijn gevallen, een nieuwe
Duitse regering te benoemen die dan samen met het Westen zou verder strijden tegen het Oosten. De Engelsen reageerden hierop negatief.
`Wij wisten helemaal niet,' zei Frommel, `dat Percy afgezant was van
het Duitse verzet. Toen we via de radio van die mislukte aanslag
hoorden begrepen wij absoluut niet in wat voor vertwijfeling Percy
raakte. "0, mijn God," riep hij maar, "nu is alles uit. Nu is alles verloren! 0 God!". En wij dachten: "Wat windt hij zich toch op?" '
Zoals gezegd, in de Wehrmacht bevonden zich gretige afnemers van
de uitgeverij. Frommel heeft zelf eens de opvoeding van een jonge
Duitse soldaat ter hand genomen. 'Ik ging,' vertelt hij, 'eens een
boekhandel binnen om een portret van Hitler te halen, als alibi bij een
inval. Ik pakte er een van een stapel en liep de winkel uit met de woorden: "Heil Hitler." Ook nog een Pfennig daarvoor uit te geven, dat
was mij teveel. Een soldaat liep met me op en zei eerbiedig: "Ach, u
heeft een portret van Onze Fiihrer." Hij keek dweperig naar me op.
Zoiets had ik lang niet gesproken, zo'n overtuigde nazi. Ik zei: "Wij
moeten eens samen praten." En ik nam hem als curiosum mee naar
huis. Hij had natuurlijk rassenideeen. Ik heb vele gesprekken met
hem gevoerd. "Kijk eens wat er een vooraanstaande mensen er zijn,"
zei ik, "bij alle rassen." "Wat jammer," vond hij, "dat u die zo intelligent bent, die eenvoudige zaken des levens niet snapt." Maar
langzamerhand heb ik hem toch overtuigd. Op een middag zei ik:
"Nu moet je dat rassenboekje hier in het vuur gooien." "Dat kan ik
toch niet!" riep hij. En opeens gooide hij het in de vlammen en barstte in snikken uit. Hij was al zijn zekerheden kwijt. Maar de volgende
dag kwam hij weer en bedankte me: "Ik voel me zo bevrijd," zei hij.
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Daarna heeft hij ons geholpen en in zijn kazerne alles gestolen wat we
nodig hadden: conservenblikken en dekens. We sliepen boven onder
dekens met Wehrmacht erop gedrukt.'
Haubach is, zoals gezegd, opgehangen. Percy Gothein, op weg naar
Gisele's atelier in Zuid-Holland om rustig een manuscript af te maken, kwam bij toeval in een razzia terecht. Hij weigerde zijn verblij fplaats te noemen en twee maanden later, op 22 december 1944, stierf
hij in Neuengamme.
De dichter Vincent Weyland, ook lid van Castrums vriendenkring,
overleed in Buchenwald, 23 jaar oud.
Al in '41 was Ernst Morwitz in een razzia terecht gekomen. Hij was
jurist geweest bij het Berlijns Openbaar Ministerie en naar Nederland
gevlucht. In Amsterdam had hij het antiquariaat Halle overgenomen.
Hij ging een brief posten en kwam niet terug. Frommel deed nog een
poging hem via zijn Duitse relaties vrij te krijgen. Morwitz stierf in
1941 in Mauthausen.
Na de bevrijding gebeurde er nog iets tragisch. Een Joods meisje, Liselotte von Gandersheim, dat af en toe een paar maanden op de Herengracht ondergedoken was geweest en de oorlog had overleefd, verdronk toen Frommel haar op de eerste zonnige dag na de bevrijding
naar het strand had meegenomen.
De overlevenden, over Europa verspreid, zijn een hechte vriendengroep gebleven. Frommel zegt: 'Ik zal me altijd Pater Familias blijven voelen.'
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18. De Bayard pers

Voordat hij onderdook in Den Haag werkte Wim Polak een paar
maanden bij George Kroonder die hij van de uitgeverscursus kende.
Kroonder was in 1940 een uitgeverijtje annex leesbibliotheek begonnen in de Maritzstraat in Amsterdam-Oost. VO6r de Kultuurkamer,
die hem nooit de eer heeft aangedaan hem voor het lidmaatschap aan
te zoeken, heeft hij vier boeken legaal uitgegeven. Daarna, clandestien, volgens Dirk de Jong 23 titels. Ze verschenen meestal onder
de naam Bayard Pers; ook wel onder die van Homeruspers en Kameleonpers. Gerrit Achterberg, Gerard den Brabander en de Groningse
dichters Koos Schuur, Ab Visser en A. Marja vonden bij Kroonder
onderdak. Voor Jef Last gold dat ook letterlijk. In mei '40 dook de
oud-Spanje-strijder direct onder en hij kon zo nodig bij zijn vriend
George Kroonder terecht. Van Jef Last, die Chinese letteren had
gestudeerd, gaf de Bayard Pers begin '45 in een oplage van 350 de
bundel Tau Kho Tau uit. Volgens het colofon, dat als jaar van uitgave 1941 noemt betekenen de Chinese woorden 'Tau Kho Tau Fee
Tsjang Tau', 'De weg die het past te gaan, is niet de gewone weg'. De
drukker was C. Visser te Huizen en de typografische verzorging was
van Joh.H. van Eikeren. Deze typograaf heeft ruim de helft van
Kroonders clandestiene uitgaven vorm gegeven.
Nog een paar titels:
Gerrit Achterberg, Sintels, voorjaar '44, oplage 500.
Ambroce Bierce, Het voorval op de Owl Creek brug, een fantastisch
verhaal. Ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk
met houtgravures van Arnold Pijpers. Oplage 500, waarvan 50 gedrukt op `Oud-Hollandsch verge' en genummerd.
Gerard den Brabander, Gedichten, Oplage 400.
A. Marja, Maar ja, Marja, Gedichten.
A. Marja, Waar ik ook ga, Gedichten.
Maurits Mok, Europa.
A. Marja, Keur uit Rilke, Vertaalde gedichten.
Garmt Stuiveling, Wordend kristal, `een voorlopige keuze uit een
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nog onvoltooide reeks wijsgerige kwatrijnen.'
Tenslotte een bundel verzen van onder andere Vondel, Gezelle, Van
Looij, Nijhoff, Werumeus Buning, getiteld 0 Kersnacht, schooner
dan de dagen, Een bundel Kerstverzen, uitgeschreven en verlucht
door Fons Montens, In de benarde Nederlanden 1944 (1945).
Kroonder spreekt het op zijn Amsterdams uit, zoiets als `Baaierdpers', en hij heeft destijds bij het benoemen van zijn clandestiene uitgeverij heel vaag gedacht aan le chevalier de Bayard 'sans peur et sans
reproche', volgens de legende de dapperste en edelste ridder die
Frankrijk ooit heeft gekend of aan 't Ros Beiaard, Karel de Grote's
machtige rijdier. `Dat was zo'n ridder, niet?' zegt hij, 'de naam had
geen diepere betekenis.' Om zichzelf de hoedanigheden van die ridder
toe te kennen, daarvoor is hij veel te bescheiden. Aan de telefoon zei
hij in 1981 dat zijn clandestiene uitgeverswerk niet veel voorstelde en
dat hij zich niet veel meer kon herinneren. Zonde van mijn reisgeld.
Maar toen ik het er toch maar op had gewaagd kwamen de verhalen
los. Die ochtend had hij het boek van Dirk de Jong, dat hij n ooit eerder had gezien, bij de bibliotheek geleend. Verbaasd: 'Ik wist niet dat
ik zoveel had uitgegeven.'
Met clandestien uitgeven, zegt hij, is hij eigenlijk vanzelfsprekend begonnen, doordat de schrijvers en dichters, nadat het Letterengilde
was ingesteld, naar hem toe kwamen. Dat deden ze omdat ze wisten
dat hij een uitgeverij had, die niet bij de Kultuurkamer was aangesloten. Met die uitgeverij was hij in 1940 begonnen.
Hij zat al langer in het boekenvak. Bij de Bond van Arbeidersesperantisten waar hij sinds zijn achttiende in dienst was had hij een boekendienst opgericht. In mei 1940 was hij bezoldigd bestuurder van de
Bond. `Onze organisatie erkende het bestaan van de klassestrijd maar
stond daar neutraal tegenover. Je had een anarchistische groepering
en een communistisch-leninistische groepering en een trotskistische
groepering. Wij waren een overkoepelende organisatie van alles wat
op esperanto-gebied links van het midden was. We hebben die boekendienst opgericht om voor de leden boeken in het Esperanto te verzorgen. Eerst had ik een afspraak met een boekhandelaar, maar later
bestelde ik de boeken rechtstreeks bij de uitgevers in het buitenland,
in Roemenie bijvoorbeeld. Bij de Wereldorganisatie heb ik toen bereikt dat ik zelf romans in het Esperanto mocht uitgeven. Ik heb in
1939 zes romans in het Esperanto uitgegeven; onder andere Het taaie
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ongerief van Theo Thijssen en Koelie van Szèkely Lulofs. Er zouden
elk jaar zes romans verschijnen. Het tweede zestal is nooit compleet
uitgegeven want toen brak de oorlog uit.'
Natuurlijk ontsnapte de Bond van Arbeidersesperantisten niet aan de
aandacht van H.W. Milner Lehning, commissaris van de `verenigingen en stichtingen zonder economisch doel'. In augustus 1940 werd
de bond geliquideerd. Daarom begon hij een eigen uitgeverij. `Mijn
eerste aanbieding was een roman die ik uit het Tsjechisch had laten
vertalen, Magere waren van Krelina, een roman uit de crisisjaren. De
Duitsers speelden er een slechte rol in. Ik weet nog wel dat ik dacht:
nou, dat zal ik maar een beetje afzwakken. De tweede was van
Langston Hughes, een Amerikaanse negerauteur: Niet zonder lachen
(`Not Without Laughter'). Manuel van Loggem ontmoette de auteur
op een links-socialistisch schrijverscongres en vertaalde het boek onder zijn eigen naam. Theo Thijssen schreef een voorwoordje. Querido heeft het later nog een keer uitgegeven in de Salamander-reeks. Ik
heb Theo Thijssen nog opgezocht om te vragen of hij geen ideeen
had. Het derde boek was van Theo van der Wal, Koert. Dat was een
gewone roman, niks bijzonders. Een vlot geschreven boek over een
jongen. Daar heb ik nog de meeste kritiek op gehad. Een hele paging
afbrekende recensie in Het Nationale Dagblad, geloof ik. Het vierde
boekje was van Jef Last: Onvoldoende voor liefde, een novelle. In
het Esperanto had ik van hem Spaanse tragedie uitgegeven. Oorlogsbrieven uit de Spaanse Burgeroorlog. Achteraf was het toch wel lef.
Om in 1940 met een boek van Jef Last te komen en een Tsjechische en
bovendien anti-Duitse roman en een Amerikaanse negerroman, vertaald door een jood. Je mocht helemaal geen Amerikaanse romans
uitgeven, want die waren degenere. Toch heb ik het niet zo bewust gevoeld dat ik risico's nam.'
`Die uitgeverij kostte in eerste instantie alleen maar geld. En ik had
geen rooie cent spaargeld. Voordat zo'n boekhandelaar heeft betaald
kost het een hoop geld. Daarom ben ik tegelijkertijd een leesbibliotheek begonnen. Die opende ik op een zaterdag. Zaterdagavond had
ik geld in de hand. Het was op de hoek van de Tugelaweg, midden in
de Transvaalbuurt. Ik woonde in dat blok en er stond een winkelpandje leeg. Het was een nieuw blok, architectonisch eigenaardig gebouwd. We hadden een douche-cel en warm en koud stromend water, toen een zeldzaamheid. Je kon toen nog hoog te paard zitten. De
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kenplanken, etalage. De boeken had ik bij uitgevers gekocht; bij Bruna een heel stel bijvoorbeeld. En ik heb ze bij een binder die ik van de
esperantobeweging kende laten binden. Ze hebben allemaal een
poosje op hun geld moeten wachten. Maar de bibliotheek liep goed;
de mensen kwamen allemaal lenen. Het was een uitgesproken joodse
buurt, daar werd veel gelezen. De Transvaalbuurt is gebouwd in de
tijd van De Miranda en Wibaut, toen Uilenburg en de oude jodenbuurten gesaneerd werden. Ik huurde ook bij een joodse woningbouwvereniging, het Bouwfonds Handwerkersvriendenkring. Een
onderwijzersbuurt was het ook. Theo Thijssen had er gewoond, David Wijnkoop woonde er. Ik herinner me in de Transvaalbuurt na de
capitulatie vooral die enorme vlammenzee; wat die mensen allemaal
verbrandden! Hele boekenkasten sleepten ze leeg. Gewone Arboboeken, die romanreeks van de Arbeiderspers. Volkomen zinloos
achteraf. De joden waren er toch niet mee gered.'
Hij kreeg uitgeverserkenning van de Vereeniging ter Bevordering der
Belangen des Boekhandels. 'Er waren boekhandelaren die nooit taken met me wilden doen. Die dachten: wie nu een uitgeverij begint,
daar zit een luchtje aan. Ik weet nog heel goed, een boekhandelaar op
de Overtoom, dat was de vader van Karel Roskam die nu bij de Vara
zit, die moest niks van me hebben; zo'n rechtlijnige stijf christelijke
man. In Utrecht kom ik bij een boekhandelaar, die wilde bestellen
maar opeens zegt hij: "Nee toch maar eigenlijk niet. U heeft alleen
maar bellettrie." Daarna heb ik nooit meer een aanbieding gedaan
waarin geen non-fiction zat. Daar leer je van. Maar ik was niet geschikt voor het zelf op aanbieding gaan.'
Najaar 1941 is hij naar Bussum verhuisd. `Langzamerhand was het in
de buurt geen leven meer. leder ogenblik werden mensen weggehaald. Ik herinner me nog dat de rabbi bij ons kwam; zijn zoon was
opgepakt; dat hij na zoveel weken bericht kreeg dat hij dood was.
Dat geval staat me nog het scherpst voor de geest.' Er staan tranen in
zijn ogen. `Daarvoor wist ik niet eens wat Mauthausen was. Dus veel
lezers hield ik niet over. In elk geval wilde ik weg. De laatste week dat
je nog vervoer de stad uit kon krijgen, zijn we verhuisd. We kwamen
in een huis terecht waarin joden hadden gewoond.'
De eerste die bij hem kwam met een boekje om clandestien uit to geven, zegt hij, was Gerard den Brabander met zijn De deur op het
haakje. 'Ik herinner me dat ik Den Brabander elk ogenblik vij fentwintig gulden moest geven. Daarvoor ging hij dan bier kopen. Hij
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dronk aan een stuk door bier. Ja hoor, dat was er in de oorlog nog
wel. Daarna kwam de Groninger School: Reinold Kuipers, Koos
Schuur, A. Marja en Ab Visser. Ze kwamen mij uit zichzelf opzoeken. Dat lag waarschijnlijk zo. Ze wilden publiceren en bij de gevestigde uitgeverijen konden ze niet meer terecht. Ze zien in een
boekhandel opeens een nieuwe uitgeversnaam en dan zoeken ze contact om te proberen of ze daar misschien een voet in de aarde kunnen
krijgen. Van Marja en Visser heb ik vOOr de Kultuurkamer nog van
ieder een bundel uitgegeven; waarschijnlijk in mijn tweede aanbieding. Van Ab Visser Erotisch duel en van Marja In kleine terts,' zegt
hij soepel uit het hoofd. "s Kijken, ik had in mijn aanbieding ook
nog een non-fiction-boek. Dat ging over Matthis der Mahler. De
tekst was van Huib Luns, kleine teksten bij vijftig foto's van schilderijen. Ik weet niet waarom, maar daarvoor heb ik geen toestemming
gekregen. Het was toch een Duits onderwerp zou je zeggen.' (En de
familie Luns was toch van onbesproken gedrag-L.L.) Legaal heeft hij
nog een uit het Duits vertaald boek uitgegeven: Wonderen van glas
van F. Scheffel. Het ging over Ernst Abbe, die de onderneming Zeiss
Ikon AG, een fabriek van optische instrumenten in Jena tot bloei
bracht. `Dat was iets waar ik volkomen achter kon staan. Daarvoor
kreeg je dan papiertoewijzing. Je zei dat je er tienduizend ging drukken. Je drukte er drieduizend. Dan had je voor zevenduizend boeken
papier waar je wat anders mee kon doen. Ik heb ook wel uitgaven van
vOOr '40 clandestien • herdrukt. Je liet het oude jaartal erop staan.
Maar dat beschouw ik niet als clandestiene uitgaven. Een Agatha
Christie heb ik op die manier wel uitgegeven.'
Twee keer heeft hij last met de bezetter gehad. Een keer was rond
Dolle Dinsdag. 'Ik moest in Den Haag zijn bij Volksvoorlichting en
Kunsten op het Lange Voorhout, om papiertoewijzing te vragen.
Waarvoor weet ik niet meer; voor een Duitse roman die ik nooit heb
uitgegeven of voor een heel klein oplaagje van iets. Ik kom van het
station langs de boekhandel Mensingh en Visser op de Kneuterdijk.
Die was op last van de Duitsers gesloten. Uit protest had Visser de hele etalage leeggehaald en vol closetpapier gehangen. Het was een
rechtlijnige man, zal wel AR zijn geweest. Later heb ik gehoord wat
er was gebeurd. Ze hadden een clandestiene uitgave van mij gevonden. Een bundel van Marja met het gedicht Een Napoleontisch soldaat. Die hadden ze in beslag genomen. Op Volksvoorlichting en
Kunsten zat een man wiens naam ik vergeten ben; een schrijver uit
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christelijke kring, uit de kring van Opwaartse Wegen, die was daar
ambtenaar. Hij begon me uit te horen over boekjes die clandestien
waren verschenen. Ik had het gevoel dat hij probeerde me erin te luizen. Na de bevrijding kreeg ik een brief van hem dat hij me had gewaarschuwd. Of ik voor hem wilde getuigen. Ik heb hem teruggeschreven: "Sorry, maar die indruk had ik helemaal niet." '
De enige keer dat hij echt even in de ellende zat was vanwege de eerder genoemde Dokter Langpootmug. De hele oorlog door onderhield
hij contact met de Polaks. Voordat Bea bij hem kwam was Wim Polak met zijn onafscheidelijke vriend Leo Schatz soms bij hem in Bussum ondergedoken. Zoals gezegd zijn de wederwaardigheden van het
geleerde insect in enorme oplagen gedrukt. Drukkerij Pelle te Bussum drukte in 1942 de eerste oplage van tienduizend en in 1943 de
tweede van vij ftienduizend.'" Onder de naam Lescha had Schatz de
tekeningetjes gemaakt van een bebrilde, veelpotige dokter in rok met
hoge hoed en vleugels op de rug. Kroonder had het boekje bij drukkerij Pelle ondergebracht. 'Ik heb er eerst cliché's van laten maken en
ook het papier en het karton verzorgd; een binder ervoor gezocht en
het naar een spiraleerinrichting in Friesland gestuurd, ergens bij
Sneek of Joure. Het is in spiraalband uitgegeven.' Ambtenaren van
Prijsbeheersing deden bij Pelle een inval. Ze namen een deel van de
eerste oplage van Dokter Langpootmug in beslag. Niet wetend dat de
opbrengst van dat brave prentenboekje bestemd was voor de illegaliteit verwees Pelle op de vraag wie hem de opdracht had gegeven zonder aarzelen naar Kroonder. Die werd opgepakt en opgesloten. 'Hoe
ik aan dat papier kwam. Dat had ik van Wim van Halm, een AJC-relatie van Wim Polak, die in Amerifoort werkte op een kartonnagebedrijf en meestal wel wat kon matsen. Ik heb hem nog tijdig kunnen
waarschuwen en een verhaaltje kunnen breien waardoor het spoor
doodliep; ik heb het op iemar0 geschoven van wie ik wist dat hij veilig was ondergedoken.' Na dkie dagen werd hij vrijgelaten. 'Ik was
gepakt voor een economisch delict. Het verband met de illegaliteit
werd niet gelegd. Het was een gewoon prentenboekje, niet?'
Een paar huizen verder in Bussum woonde Van Heerikhuizen van
wie Kroonder nog in een oplage van vijftig boekjes voor vrienden de
bundel In afwachting heeft uitgegeven. `Hij organiseerde lezingen,
voor zo'n man of tien, vijftien zoals die overal in het land werden gehouden. Hij woonde bij zijn moeder. Achterberg heeft daar een
voordracht gehouden en Morrien. Later is Heerikhuizen getrouwd en
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weer leraar geworden; zijn eigenlijke beroep, maar hij kon geen orde
houden. Achterberg kwam ook wel bij me thuis. Ik ben in Groningen
nog naar de trouwerij van Marja geweest. Werkman zat aan het harmonium, die had de trouwkaart gemaakt. Jacques de Haan zou getuige zijn, maar hij heette van zijn voornaam voluit Isaac. Hij was
wel niet joods maar hij vond het toch verstandiger om niet te zeer op
de voorgrond te treden. Van hem heb ik ook nog iets uitgegeven; hij
was toen nog boekverkoper.'
Van zijn vriend Jef Last heeft hij in de oorlog die ene bovengenoemde bundel uitgegeven en na de oorlog nog een. Ze kenden elkaar uit
de esperantistenbeweging. Het belangrijkste werk waarmee Last zich
in de oorlog bezig hield was de illegale krant De Vonk die hij had opgericht. `Jef was altijd met een roman bezig, die nooit verschenen is.
Dat zou zijn grote meesterwerk worden. Het ging over Satan. Hij
kwam altijd opduiken als hij in de knoei zat. Hele periodes is hij bij
mij ondergedoken geweest. In Bussum heeft hij onder mijn naam, als
mijn broer, ondergedoken gezeten bij een huisarts, dokter Emmer.
Er zijn mensen die roekeloos zijn maar die kennen geen angst. Dan is
het niet moeilijk om het gevaar te trotseren. Maar Jef was wel bang.
Als er gebeld werd zat hij direct achter de gordijnen. Maar toch heeft
hij een heleboel gedaan. Hij zat volop in de illegaliteit. Nou ja, wij
leefden ook wel in angst hoor. Ik heb ook wel nachten in de tussenruimte tussen de plafonds geslapen.'
Johan van Eikeren, die zelf onder de naam A. Nonymus drieenveertig clandestiene boekjes typografisch heeft verzorgd en ook wel zelf
geschreven, heeft in ruim de helft van Kroonders uitgaven de hand
gehad. (Hij werkte ook veel voor de clandestiene uitgever Ad. Donker in Bilthoven.) Van Eikeren werkte bij de papiergroothandel Corvey op de Amsterdamse Keizersgracht, waar hij tekst en uitvoering
van het reclameblad Model voor de uitgever verzorgde, een periodiekje vergelijkbaar met Proost Prikkels van Proost en Brandt. Bij
Corvey heeft Kroonder hem leren kennen. `Als je op zo'n boekje ziet
staan "Darer-tekst" dan is het van Corvey. Van Eikeren heeft ook
wel voor papier gezorgd; een speciaal soort, dat grijze. Hij werd echt
wel een vriend van me; hij kwam weekends met zijn vrouw. Het was
een man, hoe zal ik het zeggen, iemand die kunstenaar, schilder of tekenaar had willen zijn maar de zekerheid van een vaste baan niet kon
missen. Op een bepaald moment, dat was na de oorlog, had hij daar
ruzie en kwam hij opgewonden bij me. Hij had zijn ontslag genomen.
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Hij heeft toen een paar jaar als boekverzorger bij mij gewerkt. Later
is hij toch weer teruggegaan naar Corvey. Opeens was hij weg.'
Na veel gezoek, vooral door mevrouw Kroonder, komen de boekjes
tevoorschijn. `Kijk,' zegt Kroonder, `dit heb ik op pakpapier uitgegeven. Het is de bundel Vlinders op een mandolien van Hanno van Wagenvoorde, die eigenlijk Dick Riegen heette. Het boekje ziet er prachtig uit en werd volgens het colofon ‘gedrukt op Esparto-papier en gezet uit de Egmontletter in het voorjaar van 1942, voor de Odysseepers te Utrecht.' Deze dichter heeft bij Kroonder nog een bundel uitgegeven, Lampion der Beminden, bij welke gelegenheid de uitgeverij
de Homerus-pers heette en nog een bundel in eigen beheer. De dichter, herinnert de uitgever zich, 'was naar mijn idee nogal een pedant
jongetje. Echt een mijnheer. Een classicus geloof ik.'
Uit Vlinders op een mandolien:
Laat ons het zonlicht dragen
vol en voornaam de dagen
wentelen om ons om
als wij verbranden kom
en laat uw hart want later
vergaan wij in het water
van een oud heiligdom.
`Die werden goed verkocht,' zegt Kroonder. `Daar bleef er geeneen
van over hoor.'
'Ik had briefpapier, ook van dat pakpapier. Dat heb ik jaren gebruikt
in de oorlog. Eigenlijk kon iedereen eraan zien dat het van mij was.'
Na de bevrijding heeft hij het als uitgeverij nog jaren vol gehouden.
Naderhand is hij met een andere uitgever gefuseerd; tenslotte is hij eruit gestapt. Tegenwoordig heeft hij een handelsdrukkerij. Uitgeven,
zegt hij, is `speculeren op de beurs. Je geeft tien boeken uit; zes daar
verlies je op; een of twee speel je quitte; de andere twee moeten het
goed maken.' Ter illustratie: `Jef Last kwam na de oorlog bij me en
zei: "Ik heb nOu een boek gelezen!" Het was in Oost-Berlijn verschenen, in de Russische zone. Ze hebben me het boek toegestuurd in tien
brieven. Ik heb het aan de duvel en z'n ouwe moer laten lezen maar ik
dorst het niet uit te geven. Een oorlogsroman van een Duitser! Het
was Stalingrad van Plievier. Dat heeft twee jaar bij me in de la gelegen. Toen verscheen in De Linie een hele pagina met een artikel over
dat boek. Toen twee pagina's in De Vlam van Jef Last. Ik heb het aan
een secretaresse gegeven om het snel te kunnen vertalen. Opeens was
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er een enorme vraag naar. Ik slaagde erin om bij Van Gelder een partij papier to krijgen voor 27 duizend exemplaren, een geweldige oplage. Maar ik moest distribueren want De Arbeiderspers alleen wilde er
wel 27 duizend hebben. Als ik Stalingrad niet had gehad, dan had ik
het waarschijnlijk nooit gerooid.'
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19. De Molenpers

Spontaan, uit louter liefde voor de podzie en gedrukte letters, richtte
in Leiden een jongen van rond de twintig een eigen uitgeverijtje op,
de Molenpers. Dertien uitgaven staan op haar naam. Vier daarvan
zijn van Gerrit Achterberg en Bertus Aafjes. Van Achterberg Morendo, Gedichten, Mei 1944, oplage 500, waarvan tien genummerd en
door de dichter gesigneerd. De luxe exemplaren gebonden in blauw
linnen. Aan het eind van de bundel een verantwoording van Jan Vermeulen over de keuze van de gedichten. De bundel is in zijn geheel
opgenomen in Oude Cryptogamen. Van Bertus Aafjes onder andere
Elf sonnetten op Friesland, 1944. De bundel was, zegt het colofon,
`een hommage aan Friesland en zijn bewoners, in het bijzonder aan
hen die het mij door hun gastvrijheid mogelijk maakten in tijden als
deze de Muze niet ontrouw to worden.'
Voorts gaf de Molenpers een bundeltje uit van des uitgevers schoolvriendje Hans van Straten, Tot nader order en van Jac. Vermeulen,
vader van de uitgever, Bevrijding. Van de uitgever zelf De terugtocht
en Het ontoereikende (allebei 1944). Die gedichten zijn opgenomen in
zijn bundel Vergeefse herfst, 1946. Gerrit Komrij heeft De terugtocht
opgenomen in zijn bundel 1000 en enige gedichten. Samen met Hans
van Straten schreef Jan Vermeulen voor de Molenpers: Het eene gezicht van Gerard Goudriaan (1944), `Geschreven n.a.v. Goudriaan's
gedragingen bij de begrafenis van P.C. Boutens.' (Wat die gedragingen betreft: in De Telegraaf van 19 maart 1943 stond een foto van
Goudriaan bij de begrafenis van P.C. Boutens, waar hij verzen had
gereciteerd en gesproken `uit naam van de jonge Nederlandse letterkunde' of jets dergelijks. Jan Vermeulen en zijn Leidse vrienden die
zich als jonge Nederlandse letterkunde' beschouwden, werden
kwaad.)
Tien dagen nadat Gerrit Achterberg was gestorven, op 27 januari
1962, verscheen De Groene A msterdammer met twee pagina's In Memoriam. Onder de kop De dood is opgeheven, citaat van de betreurde
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dichter, opende Jan Vermeulen de herdenkingspagina's met persoonlij ke herinneringen. Ze hebben met de Molenpers te maken, want het
was oorlog toen hij Gerrit Achterberg leerde kennen en diens bundel
Morendo was zijn tweede uitgave. In 1941, toen hij op de HBS was,
gaf zijn moeder hem de vier bundels van Gerrit Achterberg, die op
dat ogenblik verkrijgbaar waren: Eiland der Ziel, Dead End, Osmose
en Thebe. Hij begon te lezen. Dat kwam hard aan. Hij kreeg `zulke
onvergetelijke lichamelijke ervaringen dat ik wekenlang niet in staat
was naar school te gaan en in een koortstoestand met deze bundels
onder mijn kussen sliep. Ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat
er zulke verzen konden bestaan.' In een lange brief maakte hij de vereerde dichter deelgenoot van zijn emoties, schaamde zich daarvoor
en keek elke dag vergeefs in de brievenbus. Tot, na een jaar, er een
antwoord in lag. Achterberg zat in Oegstgeest en zou een bezoek van
Jan Vermeulen op prijs stellen. Op 3 januari 1943,—hij was twintig,
de dichter negenendertig—ontmoetten zij elkaar. `Aanvankelijk was
hij zeer gesloten, wantrouwend, en nerveus en het was misschien aan
het onbevangen enthousiasme van mijn jeugd te danken dat er al
gauw toch een vriendschap ontstond die voor mij altijd onvergetelijk
zal blijven.' Tot augustus 1943, toen Achterberg uit Leiden vertrok,
zagen ze elkaar bijna elke dag. Ze maakten lange wandelingen in de
omgeving van Leiden. Jan Vermeulen probeerde telkens het gesprek
op de gedichten te brengen, maar Achterberg reageerde terughoudend. Hoewel zijn poezie het enige was waarvoor hij leefde, besefte
hij, merkte Jan Vermeulen, daarvan nauwelijks de waarde. In deze
periode schreef Achterberg de gedichten voor de bundel Sphynx, (die
in 1946 verscheen bij Stols toen Jan Vermeulen daar in betrekking
was.) Op Achterbergs schrijfmachine tikte de jongen de gedichten
netjes over. In die dagen liep hij rond met het verlangen om uitgever
te worden. Dat kwam prachtig uit. Door de oorlogstoestand kwam de
dichter moeilijk met uitgevers in contact. Jan Vermeulen wilde graag
een bundel uitgeven van de gedichten die Achterberg in de periode
tussen 1931 en 1939 had geschreven; tussen zijn bundels Afvaart en
Eiland der Ziel. De dichter had zich toch nog laten ontvallen dat in
zijn ouderlijk huis te Neerlangbroek een kast stond vol oude manuscripten. Hij liet zich overhalen er met Jan Vermeulen heen te reizen.
Het was zomer '43. Voor de zekerheid had de jongen een koffer meegenomen, naar achteraf bleek een verstandige maatregel. Het moment staat in zijn herinnering gegrift dat ze samen voor een ouder251

wetse mahoniehouten, van onder tot boven dichtgespijkerde linnenkast stonden. Met een tang wrikten ze de spijkers los; `een papieren
lawine stortte zich aan onze voeten...' Na wekenlange discussies over
de te maken schifting rijde de massa proppen zich aaneen tot de bundels Morendo, Sintels, Eurydice en Energie. 'We leefden in die weken werkelijk in een soort goudkoorts. Als we geen titels meer wisten
voor al deze bundels prikte ik met een potlood in Kramers Woordentolk of in Koenen-Endepols en het is op deze merkwaardige, maar in
onze ogen magische wijze dat de titels Morendo, Limiet en Eurydice
tot stand kwamen.'
Morendo was in 1944 de eerste uitgave van de Molenpers. 'Nogal dilettantistisch van uitvoering en met een brallerige Werantwoording'
van mij, die gelukkig later in de herdruk verdween.'
' Zo lang ik me kan herinneren' vertelde Jan Vermeulen me, `vanaf
mijn vijfde jaar ongeveer, heb ik een haast ziekelijke belangstelling
voor letters en woorden gehad. Nog voordat ik kon lezen zat ik al met
een vergrootglas letters te bekijken. 1k gaf die letters zelf namen,
maar ik kan me helaas niet meer herinneren wat voor namen dat waren. Ik maakte ook boekjes, van ouwe blaadjes uit een schrift, die ik
dan met een draadje uit moeders naaimand samenbond, met plaatjes
erin uit het Verkade-album. Later ging je natuurlijk schoolkrantjes
bakken. Op de lagere school zat ik in een voetbalclubje en ik maakte
het clubblad dat ik zelf volschreef met verslagen—ik stond zelf in het
doel—en dat verspreidde ik op school. Op de HBS was .hij bezeten
van de letterkunde. 'Met een vriend wisselde ik ervaringen uit. We lazen verschrikkelijk veel en we schreven bundels gedichten over op de
openbare leeszaal. We hadden geen geld om boeken te kopen. Trouwens, het was 1943 en er waren haast geen boeken meer.' Toen hij
voorjaar '43 van school kwam, wilde hij Nederlandse taal en letterkunde studeren, maar de daarvoor benodigde loyaliteitsverklaring tekenen wilde hij niet. Zo kwam hij terecht op de Haagse School voor
Taal en Letterkunde, een MO-opleiding.
Tegelijkertijd werd hij jongste bediende in de destijds befaamde
Leidse boekhandel annex antiquariaat Burgersdijk en Niermans.
Achteraf waren het, zegt hij, `kwalijke mensen. Ze hebben later
joodse bibliotheken, waarvan de eigenaren in concentratiekampen
zaten, aan de nazi's verkocht.' Bij zijn sollicitatie boden ze hem geld
voor de kapper aan. 'Ik verdiende vijfentwintig gulden per maand.
252

Dat bedrag mocht ik houden van mijn moeder en ik zette het geheel
in boeken om. Met korting kocht ik wat ze nog hadden staan. In '43
stond er nog een complete editie van Stendhal Oeuvres in de editie
van Henri Martineau. Jammer genoeg heb ik toen niet het benul gehad om dat te kopen. Van lieverlee was er nets meer te koop. Boeken
die nog wel te bestellen waren van mensen die lid van de Kultuurkamer waren, zoals van Leonhard Huizinga, werden gedistribueerd; je
kon er wel 500 van verkopen, maar je kreeg er maar vijftig, vanwege
de papierschaarste. Wat er nog over was, waren winkeldochters, boeken die je aan de straatstenen niet kwijt raakte, lullige boekjes en
boeken van mensen als Jan Eekhout, die echt fout waren. Maar daar
was geen vraag naar. Die werden genegeerd.'
Er kwamen natuurlijk ook Duitse soldaten de winkel binnen. Ze
kochten de Deutsche Zeitung of de Staatscourant, die in het Duits
verscheen. Wanneer hij zo'n Duits uniform het stoepje zag opkomen,
vluchtte hij naar achteren, naar mevrouw Burgersdijk. `Dat was een
schat van een dame, een oude grijze vrouw; ze liep een beetje mank.
Voor mij was ze een tweede moeder!' Mevrouw Burgersdijk ging
naar voren, en hielp de Duitse klant. 'Nu komt er een raar verhaal,'
zei Jan Vermeulen, `dat onverbrekelijk hoort bij mijn leven in die periode.' En hij vertelde een aandoenlijke geschiedenis, die alleen maar
in oorlogstijd kan gebeuren; een 'Silence de la Mer' in Leiden.
Op een dag was mevrouw Burgersdijk afwezig. Er was niemand in de
zaak behalve de jongste bediende. Er kwam een Duitser binnen, in
uniform. Nu moest hij wel naar voren gaan en vragen wat de klant
wenste. De Duitser vroeg om de verzamelde gedichten van Albert
Verwey, in het Nederlands. `Daar keek ik zo van op! En toen bleek
dat we dat niet meer hadden vroeg hij naar de Mei van Gorter. En
nog iets van de Tachtigers wilde hij.' Jan Vermeulens belangstelling
was gewekt. De Duitser, een in Leiden ingekwartierde onderofficier,
vertelde dat hij zelf dichter was, een discipel van Stefan George. Hij
heette Julius Seibert en zijn schrijversnaam was Hartwich Runolt.'
Een paar maanden heeft hij in Leiden gewoond. Elke dag spraken ze
ergens af, meestal in stadsparken. 'We ontmoetten elkaar stiekem.
Hij was in uniform en hij vond het beter voor me dat we niet met elkaar werden gezien. Mij kon het niks schelen. 1k kon van iedere Duitser het bloed wel drinken, behalve van hem. Hij had nog nooit in zijn
leven de Hitlergroet gebracht. Ik vereerde hem en hield van hem als
van een tweede vader.'
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Ze kwamen veel op Oud-Poelgeest, het landgoed dat in het werk van
Jan Wolkers een belangrijke rol speelt. `Schitterend was het daar,'
zegt Jan Vermeulen, `een oud buiten in verval. Nu zit er het een of andere enge evangelische centrum in.'
Daar had hij ook Jan Wolkers leren kennen. 'Jan was een curieuze
jongen met een konijnenjasje aan, echt een artiest met lang haar. Hij
zat daar bij alle weersgesteldheden te schilderen. Ik schreef er mijn
eerste gedichten.' Wolkers heeft de Duitser ook gekend; Jan Vermeulen bracht hem mee naar zijn atelier.
Een keer, zegt Jan Vermeulen, heeft hij zijn Duitse vriend `een ontzettende rotstreek' geleverd, die hij zichzelf niet kan vergeven. Seibert had voor zichzelf het toneelstuk Robert Guiscard van Heinrich
von Kleist voltooid. Met deze tragedie, die zich onder de Noormannen afspeelt, had Von Kleist Goethe naar de kroon willen steken.
Maar in 1803, ten prooi aan een geestelijke inzinking, verbrandde hij
het manuscript. Een lang fragment werd gered. Seibert zei vol trots
dat hij de tekst zo goed had aangevuld dat niemand kon zien waar de
tekst van Von Kleist ophield en die van hem begon. 'Lees het maar
eens en kijk jij maar eens of je het merkt,' zei hij. `Toen ben ik naar
de UB gegaan,' zegt Jan Vermeulen, 'en ik heb het in de verzamelde
werken van Von Kleist nagekeken. De volgende dag zat hij op een
bank te wachten; hij was nerveus en hij vroeg: en, en..? Heb je het gemerkt? En toen ben ik zo lullig geweest dat ik zei: "Volgens mij is het
hier ergens," zonder erbij te zeggen dat ik naar de UB was geweest
natuurlijk. Ik zag hem in elkaar krimpen van ellende. Echt puberachtig. Achteraf vind ik het infaam.'
De Duitser moest naar het Russische front en bij zijn afscheid zei hij:
'Ik kom nooit meer terug. Ik weet nu al dat ik het niet overleef. Maar
het is onze eigen schuld.' Jan Vermeulen was ontroostbaar, zegt hij.
'Ik vluchtte huilend naar mevrouw Burgersdijk. We hebben nog een
paar maanden gecorrespondeerd maar op een gegeven moment bleef
elk bericht uit. Waarschijnlijk is hij in Rusland omgekomen; hij is als
vermist opgegeven. Zijn vriendin is mij later nog komen opzoeken.'
Kort na het vertrek van de Duitse dichter gaven de firmanten Burgersdijk en Niermans het personeel op voor de Arbeitseinsatz. Dat
was het moment om ontslag te nemen. Bij een razzia werd hij gepakt.
Hij stond voor een etalage te kijken toen hij een pistool in de rug
voelde. Een Nederlandse SS-er voelde hem weg en zette hem op de
trein naar Wijk aan Zee. `Je moest daar in de kou bunkers bouwen,
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maar ik ben na een nacht weggelopen; dat ging heel gemakkelijk.'
Hij dook onder. 'Ik verveelde me een beetje en mijn ziekelijke belangstelling voor letters en boeken was steeds groter geworden. Bij
mij in de buurt, in een zijstraatje, was een klein drukkerijtje, een handelsdrukkerijtje dat visitekaartjes en trouwkaartjes leverde. Drukkerij Dubbelaar. Het was een eenmansbedrijfje van een oud-achtig
mannetje met een kaal hoofd. Ik vond dat drukken erg interessant en
liep wel eens binnen. Op een keer vertelde hij dat hij honderdduizend
zakjes voor suikersurrogaat moest drukken. Hij had alleen nog maar
zo'n trapdegel, zoals een scharesliep. Die honderdduizend zakjes
moest je er met de hand in leggen; dan trappen tot de degel er op
kwam, dan er uit halen en op een stapeltje leggen. Honderdduizend!
Dus die man werd schier waanzinnig. Toen heb ik hem geholpen. Een
paar weken heb ik enige uren per dag aan dat ding gestaan tot ik er
helemaal gek van werd. Die man was zo blij dat hij mij in ruil daarvoor wilde leren zetten. Toen ben ik boekjes gaan maken.' Het eerst
verscheen van Hans van Straten Tot nader order, mei 1944, in een genummerde oplage van vijfenzeventig exemplaren, gezet 'uit de Hollandsche Mediaeval van S.H. de Roos'. Jan Vermeulen had het zelf
gezet en Dubbelaar had het gedrukt.
Met Gerrit Achterberg, die hij, zoals boven verteld, in januari 1943
had leren kennen, ging hij wel eens een dagje uit in Amsterdam. Achterberg stelde hem dan voor aan andere dichters zoals Han Hoekstra,
Eddy Hoornik en Bertus Aafjes. Aafjes, die van elke clandestiene
mogelijkheid dankbaar gebruik maakte, overhandigde hem zijn Elf
sonnetten op Friesland. 'Ik was ontzettend trots dat hij me die gedichten toevertrouwde,' zegt Jan Vermeulen. Bladerend in Dirk de
Jong zegt hij: 'Ik zie tot mijn schrik dat ik veel meer heb uitgegeven
dan ik nu nog wist. Dat gedicht van mijn vader was ik vergeten en
mijn eigen bundeltjes dat had ik beter niet kunnen doen. Erg sentimentele podzie.' Maar `De Terugtocht', het titelgedicht van een van
die bundeltjes, vind ik wel mooi. Het boekje verscheen in een oplage
van tweehonderd, 'op Hollands papier van Pannekoek', behalve de
exemplaren Hu, die 'op papier van Koning Faroek van Egypte' zijn
gedrukt. Het titelvers krijgt een dimensie erbij voor wie het verhaal
van zijn gesneuvelde vriend, de Duitse dichter kent:
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De terugtocht
Ik had vanavond naar het stadspark willen gaan
om voorgoed of te rekenen met het verleden,
maar 'k bracht het niet verder dan halverwege,
toen ben ik voor een venter stilgestaan
waar ik iemand piano hoorde spelen.
Achter de bomen wies een stille maan
en al het Teed is van mij afgegleden.
Langzaam ben ik de weg naar huffs gegaan.
`Je ging naar Dubbelaar of naar Sijthoff die ook in Leiden zat,' vertelt hij. 'Die heeft ze machinaal gezet bij de Leidse Boek en Handelsdrukkerij, de drukkerij van de Kerkbode. Ik wist toevallig dat die een
letter hadden die ik mooi vond. Dat het clandestien was, daarvan
maakten ze geen probleem. Er stond dan ook geen onvertogen woord
in van een politieke strekking; ik wilde helemaal niet ageren tegen de
bezetter, maar gewoon poezie uitgeven. Ik voelde mezelf dichter. Je
drukte een klein prospectusje en je stuurde dat rond. Je had een lijst
van mensen die je kende; letterkundigen zoals Jan H. de Groot, Gerrit Kamphuis, Van Heerikhuizen en boekhandelaren. Ja, het was een
boeiende tijd voor mij.
Maar het werd steeds grimmiger. Na DoIle Dinsdag was er niets meer
uit te geven. Er was geen elektriciteit meer en alle persen moest je met
de hand bedienen. Ontzettend zwaar werk. Voor Het ontoereikende,
ook een bundeltje van mij, heb ik nog aan een gigantische wiel staan
draaien; ik denk dat daardoor de titel is geinspireerd.'
Na de bevrijding, direct in mei, ging hij solliciteren bij A.A.M. Stols,
de enige uitgever bij wie hij wilde werken. Treinen reden nog niet. Hij
liep tussen de rails van Leiden naar Den Haag. 'Ik vond gewoon dat
Stols mij in dienst moest nemen.' Hij werd aangenomen. Hij bleef bij
Stols tot 1947 toen de ontwerper Henri Friedlander hem vroeg zijn assistent te worden, bij Meulenhoff, waar hij nog steeds werkt. De
laatste achttien jaar doceert hij vormgeving en letters op de academie
in Arnhem. Uitgever is hij niet geworden. Dichten doet hij niet meer.
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20. De Schildpad-reeks

Jaap Romijn was de eerste, dat staat eigenlijk wel vast. In april 1942
begon hij, zonder aansporing van buitenaf, met zijn Schildpadreeks.
Lange tijd dacht hij ook dat hij de enige was. 'Ik dacht dat ik het verschijnsel clandestiene literatuur had verzonnen,' zei hij tegen me.
`Aan het eind van de oorlog hoor je dan dat er tweeduizend boeken
en boekjes clandestien zijn verschenen.'
De nood der ratten gevolgd door De haan zonder hoofd, van Jan H.
de Groot verscheen ongeveer tegelijkertijd met de rijmprent De achttien dooden, van wat later De Bezige Bij zou worden.
In de Schildpadreeks verscheen oorspronkelijk Nederlands werk, onder andere van Anna Blaman. Het was niet de vooropgezette bedoeling dat de uitgaven een verzetsstrekking zouden hebben, al speelde
de bezetting in sommige ervan wel een rol. Voor een clandestien eenmansbedrijfje is Jaap Romijn bijzonder produktief geweest. Hij
heeft zesendertig uitgaven op zijn naam staan, waarvan zevenentwintig in de Schildpadreeks.
Een paar uitgaven in deze serie waren:
Frans Bastiaanse, Beeld en stroom, zomer 1943. Gedichten, geschreven tussen 1911 en 1936 en uitgegeven ter viering van de 75ste verjaardag van de dichter, in een oplage `uitsluitend bestemd voor vrienden
en verwanten van de uitgever'. Een term, die voor het geval de bezetter in het colofon zou kijken, alle uitgaven begeleidde. De oplage was
150.
Anna Blaman, Ontmoeting met Selma. Een mooie novelle over een
kort samenzijn tussen twee jonge vrouwen, van wie de ene getrouwd
is en een kind heeft. Het thema van het verhaal is de onvolkomenheid
der liefde. Anna Blaman schreef het in de zomer van 1943, twee jaar
na Vrouw en vriend. De oorlog komt er niet in voor. Het is gedrukt in
een prettig lettertje met een tekening voorin en een schildpadje voorop.
Barend de Goede, Gestalten van het 1k. Gedichten uit de oorlogsjaren. Charles Nypels tekende het omslag. J. Hendriks drukte de bun257

del in 150 exemplaren.
Jac. van Hattum, Neerlands taal, Thema met veranderingen.
Muus Jacobse (Klaas Heeroma), Kunst en religie. Tekst van een inleiding, gehouden op de zomerconferentie van de Indonesische Christen-Jongeren te Kerk-Avezaath op 10 augustus 1942.
Gerrit Kamphuis, Kerstmis 1943. 'Van het blok gedrukt als bijzonder
nummer.' Houtgravure van Tjomme de Vries.
Sjoerd Leiker, De heksenmeester. Met tekening van Fedde Weidema,
februari 1944.
Evelyn Palmer (Gertrud van Baaren-Pape), Verses by a female Robinson Crusoe. Geillustreerd door Adine van Houten, voorjaar 1944.
J. Romijn, Zoo ging de oorlog voorbij. Een vertelling met een tekening van Adine van Houten, geschreven in 1942.
Gabriel Smit, Tempore belli. Verzen, zomer 1943.
Ab Visser, Bezet gebied. Gedichten. `Voor publicatie in de Schildpadreeks afgestaan door D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij
N.V. te Den Haag die het manuscript in portefeuille had.' (Bert Bakker).
Theun de Vries, Bruidegom in september. Voor het eerst verschenen
in de proza-bundel Het meisje dat men nooit vergeet, 1941. Herdrukt
voor de Schildpadreeks in 1943.
De oplage van de Schildpadreeks varieerde van honderd tot tweehonderd. De schrijvers en dichters hebben alle exemplaren, daaraan
hechtte de uitgever, gesigneerd.
Toen de bezetter in 1944 zijn Schildpadreeks bleek te kennen, ging
Romijn uitgeven onder de geruststellende schuilnaam Willem Indenhaeck te Stadskanaal. De plaatsaanduiding was natuurlijk misleidend. Willem Indenhaeck gaf uit:
C. Buddingh', Praeter Gallum Cantat. Gedichten. Zomer 1944.
Willem Enklaar, Koorts, Novelle. 1944.
Kamal a Din Isma'il, Rubaiat, Translated bij Martin Holme. (Louis
Th. Lehmann). Gedichten. Oorspronkelijk verschenen in Persische
Grammatik mit Litteratur Chrestomathie and Glossar, Berlijn 1889.
Papierschaarste tegen het einde van de oorlog bracht Romijn ertoe de
tering naar de nering te zetten met de `Handpalmreeks'. Hierin verscheen:
Haje Sikkema (Jan H. de Groot), De visvangst. Gedichten. Oplage
65. (Jan H. had een sik en kwam uit Friesland.)
258

Willem Indenhaeck, in casu Jaap Romijn schreef voor deze reeks zijn
laatste uitgave: Kleine kerstkroniek 1944. In het colofon: `Geschreyen in Januari 1945 en in April van datzelfde jaar bij de nadering der
bevrijders te Utrecht gedrukt in een oplage van 100 exemplaren. Dit
boekje vormt het besluit van de ondergrondsche uitgeverswerkzaamheid van J. Romijn, wiens uitgaven omvatten de Schildpadreeks (no.
1 t.m. 26), het litteraire tijdschrift Ad Interim (no. 1 t.m. 3), de
Handpalmreeks (no. 3 en 2), drie boekjes en een plaquette onder de
gefingeerde firmanaam Willem Indenhaeck te Stadskanaal, drie rijmprenten en een brochure.'
Jaap Romijn kwam, met Gerrit Kamphuis en Jan H. de Groot, uit de
Christelijke auteurskring. Toen hij acht jaar oud was, in 1920, begon
zijn culturele vorming. In dat jaar stierf zijn vader. Om het gezin te
onderhouden verhuurde zijn moeder kamers aan studenten, vooral
theologen uit Midden-Europese landen, met wie hij `ontzettend veel
ouwehoerde.' Hij doorliep de kweekschool, begon zijn loopbaan als
onderwijzer maar kwam al snel in de journalistiek terecht; hij werd
kunstredacteur van het Utrechts Nieuwsblad. In de oorlog deed hij
uitgeverskarweitjes voor W. de Haan te Hilversum, die buiten de
Kultuurkamer om wetenschappelijk werk uitgaf. 'Van de zestig gulden die ik daarvoor ontving kreeg ik elk jaar een kind.' In 1944 nam
Abs Bruna, die was geabonneerd op de Schildpadreeks hem in dienst
als assistent van zijn uitgeverij. Daar bracht hij het tenslotte tot directeur. Maar toen, in 1960, de laatste gasten van het feest ter viering van
het zoveelste Zwarte Beertje waren vertrokken, diende de directeur
zijn ontslag in.'" Hij had zich aangemeld als directeur van het porceleinmuseum Princessehor te Leeuwarden, ongehinderd door enige
kennis van de materie. Dat haalde hij snel in en onder zijn dynamisch
beheer ontwikkelde het stoffige vergeten provinciale museum zich tot
een van de bekendste musea op dat gebied ter wereld. Zijn uitgeversloopbaan had twintig jaar geduurd.
Hij is nu gepensioneerd, maar heeft het nog steeds druk, zodat hij er
niet toe komt om zijn memoires, die hij aan het schrijven is, of te maken en naar de uitgever te brengen. Het hoofdstuk dat over de clandestiene uitgeverij gaat is klaar. Hij heeft het mij voorgelezen, zichzelf zo nu en dan onderbrekend om er iets bij te vertellen.
`In een prospectus,' las hij, 'ten behoeve van schrijvers die zich niet
wensten aan te sluiten en ten behoeve van de continuiteit van de cultuur, kondigde ik de Schildpadreeks aan, die zou verschijnen in een
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vooroorlogse uitvoering. Geillustreerd en netjes gedrukt op houtvrij
papier. De titel was natuurlijk duidelijk. De idee verbergt zich onder
dat eeuwenoude schild. Op het demonstratief karakter van het reeksje werd de nadruk gelegd doordat aan de auteurs de eis werd gesteld
dat ze onder eigen naam of het pseudoniem waaronder ze bekend
stonden, zouden publiceren en daarmee ook ieder boekje zouden signeren. • In het colofon had ik een beveiliging ingebouwd door te vermelden dat de oplage bestemd was voor vrienden en kennissen van de
schrijver. Pieter Vijlbrief, kunstenaar-drukker aan de Utrechtse Neude drukte de eerste deeltjes. In Pieter Vijlbrief herkende ik mijzelf.
Rillend van angst, maar in het verlangen om zichzelf te bevestigen
knapte hij de gevaarlijkste karweitjes op. Hij drukte niet alleen talloze clandestiene boeken en boekjes maar ook illegalia zoals Je Maintiendrai en Vrij Nederland. Meer dan voor de oorlog leefde hij zich
typografisch uit in mijn eerste boekjes. Hij sneed zelf ook in linoleum
het schildpadvignet, dat de taaie levenskracht van het verzet moest
symboliseren. Bij hem introduceerde ik ook Geert Lubberhuizen van
De Bezige Bij, die regelmatig een twintigtal van mijn uitgaven verspreidde. Voor hem drukte hij bijvoorbeeld de rijmprent De achttien
dooden van Jan Campert. Geert van zijn kant hielp mij nogal eens
aan papier dat hij van Van Gelder betrok. Mijn eerste uitgave werd
gevormd door twee verhalen van Jan H. de Groot, waarvan het eerste
`De nood der ratten' heette. Daarin wordt beschreven hoe 17deeeuwse scheepskapiteins mutters straften door een ijzeren band, gevuld met ratten om hun midden aan te brengen. Deze zochten een uitweg en vraten zich door de buik van de persoon in kwestie heen. Hijzelf noch de ratten plachten dat te overleven. Ik zag hierin een duidelijke parallel met de handelwijze van de Duitsers en ging er, althans
de nacht voordat de boekjes verspreid werden, zwetend van uit dat ze
dat in de gaten zouden hebben. Het schildpadvignetje vond ik al een
provocatie van jewelste. Voorshands gebeurde er natuurlijk niets.'
De gedachte aan een parallel met de bezetting was bij Jan H. de
Groot niet opgekomen. Naderhand, toen Jaap Romijn een brochure
voor het artsenverzet en een rijmprent ten bate van oorlogspleegkinderen had uitgegeven, was zijn angst verdwenen. Hij wist toen wel
dat de drukker veel meer risico liep dan de uitgever of de auteur.
Romijn was redacteur geweest van Opwaartse wegen en lid van de
Vereniging van letterkundigen en de Christelijke auteurskring. Daardoor kende hij schrijvers en dichters en het kostte hem weinig moeite
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aan teksten te komen. `Ze werkten van harte mee en kwamen wanneer de oplage gereed was braaf de boekjes signeren. De prijs was een
gulden vijftig. De oplage, aanvankelijk honderd exemplaren, steeg
geleidelijk tot tweehonderd en werd met behulp van vrienden verspreid,' leest hij verder. 'De auteurs werden om principiele redenen
en om de prijs laag te houden niet gehonoreerd. Het lijkt mij dan ook
onjuist wat Klaas Heeroma na de oorlog over clandestiene belettrie
schreef, dat deze onder meer ten behoeve van zakelijke zelfhandhaving werd gepubliceerd. Geld speelde geen rol in die tijd. Repte Heeroma van auteursijdelheid en collectionneursbedrijvigheid dan kan
hij gelijk gehad hebben, maar primair zal het toch zeker het gevoel
van vrijheid in onvrije tijd zijn geweest. In zoverre legde ik als uitgever ook geen normen van sociale kwaliteit aan, die Henk van Randwijk tijdens de oorlog zo zeer zei te missen.'
Van Randwijk schold in Vrij Nederland op clandestiene uitgevers van
mooie boekjes zonder oproep tot actie tegen de Duitsers. Dat noemde
hij esthetische ijdeltuiterij. Romijn geeft toe dat dit laatste, ook bij
hem, een rol heeft gespeeld. Ook het verwijt van onverantwoordelijkheid vindt hij niet helemaal ongerechtvaardigd. `Je belaadde je drukkers met risico.'
Pieter Vijlbrief kon in zijn eentje de hoge produktie van de Schildpadreeks niet aan. Later werd hij op beschuldiging van hulp aan joden opgepakt en naar het concentratiekamp Amersfoort gestuurd.
Toen hij vrij kwam dook hij onder bij zijn broer in Haarlem. Als
drukker voor Jaap Romijn was hij uitgevallen.
Zo kwam de uitgever terecht bij Jan Hendriks, de eerder genoemde
en geroemde drukker aan de Utrechtse Van Asch van Wijckkade, die
bij het zien van de intocht der ‘rooversbende' zonder een ogenblik te
aarzelen al zijn normale werk ter zijde schoof en zich aangordde tot
de strijd met het gedrukte woord als wapen, om de eenvoudige reden
dat hij een vaderlander was en een christenmens. Jaap Romijn leest:
Ten al oude, vrij lange man, met een smal grijs hoofd, leek hij vaag
en dromerig, op zichzelf en zijn eenmansbedrijfje geconcentreerd
maar hij wist toch heel goed wat hij deed en waarom hij het deed. Accepteerden veel van zijn collega's zonder veel nadenken drukorders,
clandestien of niet, hij legde zich op principiele gronden uitsluitend
op illegaal en clandestien drukwerk toe en stelde er een eer in mijn
boekjes in weerwil van zijn primitieve middelen zo perfect mogelijk
of te drukken. Geert Lubberhuizen en Charles van Blommestein van
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De Bezige Bij, die in 1943 hun hoofdkwartier in De Donkere Gaard
oprichtten, volgden mijn spoor naar hem toe toen ook hun produktie
te omvangrijk werd voor Pieter Vijlbrief. Maar over de gordijntjes
heen van Jan Hendriks' drukkerijtje kon men niet alleen literatuur
zien liggen; ook de zetsels van Vrij Nederland en Je Maintiendrai lagen er open en bloot, later ook van De Waarheid, want ik introduceerde een collega van het Utrechts Nieuwsblad bij hem, toen die
voor De Waarheid een drukker zocht.
Politieke voorkeuren had hij niet. Jan Hendriks leek helemaal vrij
van angst, hoewel hij fantasie genoeg gehad moet hebben. 's Avonds
ging hij dikwijls, al of niet met zijn vrouw, terug naar zijn drukkerijtje om er urenlang naar de visjes in zijn aquarium te kijken. Diezelfde
rust toonde hij najaar 1944 toen hij toch in onmiddellijk gevaar verkeerde. Op een ochtend werd ik opgebeld door de heer Storm, een
van de eigenaren van de UTA, de Utrechtse Typografen Associatie,
een kleine idealistische drukkerij in de Keizersstraat. Hij deelde mee
dat daar een inval had plaatsgevonden. Twee mannen van de Sicherheitspolizei hadden op een toevallige bezoeker, de heer De Geuze, directielid van de drukkerij P. van Boekhoven, een illegaal biljet gevonden. Op de drukkerij, waar ook de eerste oplage van Vercors' De stilte der zee, uitgave van De Bezige Bij, werd gevonden, was beslag gelegd en zowel de heer De Geuze als de heer Zuiderdorp van de UTA
waren meegenomen. Later op de dag zouden ze op het fort De Bilt
zonder vorm van proces worden doodgeschoten. De heer Storm, die
ontkomen was, waarschuwde mij, niet bij de UTA aan te gaan. Ik
zou juist de afgedrukte omslagen van mijn enige grote boek, de Vier
Gorgelrijmen van Cees Buddingh' hebben afgehaald.' Romijn
onderbreekt het lezen voor de toelichting dat Jan Hendriks het binnenwerk had gedrukt. Charles Nypels had het ontworpen en Fedde
Weidema had het geillustreerd. Maar een initiaal dat hij graag wilde
hebben, konden ze alleen maar bij de UTA drukken. Die zouden het
afwerken en laten binden.1"
Hij leest verder: 'Storm zei dus dat hij het wel gewenst vond dat ik
Hendriks van die inval op de hoogte stelde, want die zou wel niet op
zichzelf staan. Ik ging dus naar de Van Asch van Wijckkade en vond
daar Jan Hendriks, die op de drempel van zijn pandje genoot van de
najaarszon. Ik vertelde hem water gebeurd was en vroeg: "Heeft u illegaal drukwerk of zetsel in huis?" "Nee," zei hij, "alleen identiteitskaarten voor de BS voor na de oorlog, maar die liggen onder de
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kolen in de kelder; die vinden ze niet." "Het zou toch maar beter zijn
om ze weg to werken," zei ik en ik dacht aan de drukkerij Van Boekhoven, om de hoek.'
Hij laat het manuscript zakken en zegt: 'De directie van Van Boekhoven was fout. Het bedrijf drukte bijna uitsluitend werk van Duitsers
en NSB-ers. Maar het was een groot bedrijf en daarin waren goeie elementen, zoals die Geuze. Die werkte voor de illegaliteit en is gefusilleerd. Een andere die heel goed was, was de adjunct-directeur Brillenburgh Wurth. Hij was gereformeerd en veel gereformeerden waren heel goed. Hij heeft De Bezige Bij ook gesteund. Maar de hoofddirecteuren vader en zoon, waren wel degelijk fout en zijn ook genterneerd. De zoon had zo'n harde kop dat hij vanuit het kamp na de
oorlog nog instructies uitvaardigde naar het bedrijf. Wurth kon het
niet met hem uithouden en is verdwenen. In de oorlog vertrouwde ik
hem volkomen en ik vroeg hem of hij het drukwerk voor Hendriks
wilde verbergen. Hij zat tenslotte vlakbij. Hij deed het met genoegen.
Met een `gevoel van spanning en feestelijkheid' haalde Jaap Romijn
de pakjes met kaarten bij Hendriks weg. Ten illegale activiteit van
niks,' zegt hij, `maar je voelde je er toch happy bij. De pakjes werden
verstopt in het ruime depot aan de Breedstraat. En zo bevonden zich
in die drukkerij allerlei dingen waarvan de directie niets wist. Of die
kaarten later nog opgehaald zijn en of ze in gebruik zijn genomen
weet ik niet,' zegt hij. Hij leest: `Hendriks had dat transport een beetje overdreven gevonden en inderdaad, de Duitsers gingen die dag, zo
goed als later, aan zijn deur voorbij.' (Hier maakt de geschiedschrijver een kleine omissie; de bezetter heeft de drukkerij wel degelijk met
een bezoek vereerd.)'° 9 `Toen hij gestorven was,' leest Jaap Romijn,
' zag ik hem met zijn gave, stille gezicht; wasachtig nu en leeftijdsloos
opgebaard in het kleine voorkamertje aan de Kwartelstraat, al bijna
een naamloze drukker.'
Kort na het begin van de bezetting be yond Jaap Romijn zich noodgedwongen met een Duitser tussen vier muren. Een confrontatie
waaraan hij Been aangename herinneringen koestert. Hij had vOOr de
oorlog voor Bruna het boek Hart van Nederland geschreven, een verhandeling over Utrecht. Omdat hij daarin joden die in die geschiedenis een rol hadden gespeeld had vermeld en zelfs geprezen, werd het
boek direct verboden. De schrijver moest verschijnen op het Referat
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da, in het paleisje van koningin Emma. Daar moest hij zich vervoegen bij de chef van deze afdeling, de al eerder genoemde H. Lohse.
Jaap Romijn werd, zegt hij, ' onvoorstelbaar uitgescholden.' Hij was
`des Todes schuldig.' Lohse zat in het boek te bladeren en hij moest
blijven staan. 'Het was snikheet in dat kleine kantoortje. Ik had een
dikke jas aan en zweette als een paard. Dat was hun gewoonte, om
mensen te intimideren. Hij zat te bladeren, kwam een gedicht tegen
van Marsman en schreeuwde: (Romijn geeft een krijsende imitatie)
"Wer ist das?" "Een groot dichter," zei ik. "Dichter? Dichter?"
riep hij, "Schriftsteller meinen Sie. Goethe and Schiller waren Dichter!" Zo liep hij het hele boek door met opgetrokken neus. Het gekke
is: later werd ik via de uitgeverij in Utrecht bij de Ortskommandant
ontboden, een aardige charmante man, Herr Eilers, die je helemaal
op je gemak stelde en zei: "Die Lohse, da's een hoed van een vent,
daar hebben we zoveel last mee. Dat boek is een prima boek hoor, ik
heb het gelezen. Alleen, ja, we maken een grote fout als er niet iets
over Utrecht als Stad der Beweging in staat. Als je dat er nou aan toevoegt. We hebben al een auteur voor je gevonden." Ik geloof dat hij
dr. Lohuis op het oog had, de toenmalige hoofdredacteur van het
Utrechts Dagblad. Vanzelfsprekend zijn we niet op die suggestie ingegaan. Het boek verscheen pas in 1950."
`In de nadagen van de oorlog,' schrijft hij in zijn memoires, `mediteerden wij er wat over hoe wij geopereerd hadden en dat wij niet veel
risico hadden gelopen. Ik betreurde dat enigszins want ik had best een
echte held willen worden.'
In september 1981 legde hij mij in een brief uit wat zijn drijfveer was
geweest. 'Het verlangen een rolletje te spelen, dat wil dus zeggen: "ijdelheid" . Maar toch ook het verlangen voor mijzelf en anderen een
ruimte van vrijheid te scheppen. Ik deed dat ook in mijn eigen verhaaltjes, daarin "schreef ik de oorlog voorbij" ."° Escapistisch, niet?
Ja, ik zou mij nooit in de gewapende strijd, ook niet in het gewapend
verzet geworpen hebben, ik heb altijd gewenst in die zin weerloos te
zijn. Sinds mijn veertiende was ik nu eenmaal pacifist. Had het verzet
dan geen zin? Het enige wat zin had in de oorlog was de Jodenhulp,
de resultaten daarvan, hoe bedroevend gering ook, zijn nog altijd
aantoonbaar. En het is waar, voor zover andere vormen van verzet,
geweldloos of niet, de "geest van verzet" voedden die voor de Jodenhulp nodig was, zijn ze toch weer niet zinloos geweest.'
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21 . Astra Nigra

De allereerste die ik, tussen kerst en nieuwjaar 1979 voor dit boek wilde benaderen was Karel van Boeschoten. In de oorlog had hij bij
boekhandel Nijhoff gewerkt. Met L.J. Zimmerman had hij het clandestiene reeksje Astra Nigra opgericht. Ik kende hem een beetje. Na
de oorlog had hij in de Amsterdamse Huidenstraat een boekwinkelantiquariaat. Er hing een sfeer van links-intellectuele romantiek. De
winkelier was anarchist en uitzonderlijk belezen. Hij had Menno ter
Braak gekend en op zijn schrijftafel stond een foto van Mohammed
Hatta met opdracht aan Van Boeschoten. Met Arthur Lehning en Albert de Jong was hij actief in de Sociaal-Historische Studiekring. Een
bijzondere aantrekkingskracht van Van Boeschoten was dat hij op
rekening verkocht en dat hij meestal vergat die rekening te sturen. Hij
had het te druk met lezen. Uiteindelijk had hij zijn winkel moeten opdoeken. Het kostte mij veel moeite hem op te sporen. Toen ik er eindelij k achter kwam waar ik hem zou kunnen bereiken bleek dat hij de
avond tevoren was overleden. Een ontmoedigend begin.
Maar de eigenlijke oprichter van de Astra Nigra-reeks was L.J. Zimmerman. Hij vertelde me dat hij Van Boeschoten kende doordat hij
in Den Haag dikwijls bij boekhandel Nijhoff kwam, destijds ook een
ontmoetingsplaats voor letterkundig geinteresseerden.
VOOr het bombardement van Rotterdam was Zimmerman in deze
stad docent economie aan wat toen de Handelshogeschool heette. Hij
stond op het punt te promoveren op een kritiek op het conjunctuurbeleid van de regering Colijn, een onderwerp dat door de gebeurtenissen niet geheel opportuun meer was, al was, zegt Zimmerman, 'die
regering dan nog zo gek geweest en al ging Colijn dan in de oorlog
mis. Toch was hij met zijn proefschrift al zo ver dat hij in 1941 kon
promoveren, al was zijn hoogleraar, Henri Frijda, een jood, uit zijn
ambt ontzet. Het proefschrift verscheen bij Nijhoff. Zimmerman
trad in september 1940 in dienst van het Centraal bureau voor de statistiek in Den Haag. Daar werkte ook Victor Varangot, oudleerling
van Ter Braak en diens zwager. Varangot ging de geschiedenis in
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doordat in 1935 zijn inzending ' Virgina' het tijdschrift Forum torpedeerde toen Ter Braak er een principekwestie van maakte dat deze geplaatst zou worden. Zimmerman vertelde Varangot dat hij zich erg
voor Ter Braak interesseerde, waarop deze hem een nog ongepubliceerd manuscript van zijn zwager, De duivelskunstenaar, een studie
over Vestdijk te leen gaf. Zimmerman liet het een paar vrienden lezen. `Ze vonden het prachtig. Zo kwam ik op het idee om het te stencillen. Ik ging naar Karel van Boeschoten en ik zei: "Kun jij dat niet
bij Nijhoff distribueren voor de kostprijs?" Het is toen gestencild op
de reproductieafdeling van het Centraal bureau voor de statistiek.
Dat deed mijnheer Roelands voor me die toevallig bij mij in de straat
woonde, die was chef van die afdeling.' Zo verscheen, (naar achteraf
bleek tot woede van mevrouw Ter Braak die, wat Zimmerman niet
wist, met Varangot op voet van oorlog stond) in 1943 in een oplage
van 50 exemplaren, in zestig gestencilde bladzijdjes met een kaftje
van CBS-papier eromheen, nog een eerste uitgave van Menno ter
Braak. 'Het v1•54 weg,' zegt Zimmerman, ten overvloede. (Na de bevrijding, in 1945, verscheen het legaal bij L.J. Veen.) Van Boeschoten en hij zeiden toen tegen elkaar: `Laten we eens kijken of we niet
nog meer kunnen opscharrelen.' Ze bedachten de naam Astra Nigra,
zwarte ster, ' omdat het zwart werd uitgegeven.' Anna H. Mulder organiseerde een literaire bijeenkomst waar Jan G. Elburg eigen podzie
voorlas. 'Ik vroeg hem: zullen we dat eens drukken? Nou, dat vond
hij leuk.' Het werd:
Serenade voor Lena, in een oplage van 75. Direct na de bevrijding is
het legaal herdrukt.
Nummer drie in de reeks is: Pro Memorie van J. Verhulst, volgens
Dirk de Jong schuilnaam van A.C.A.J. Greebe, maar die uitgave is
geheel uit Zimmermans geheugen verdwenen; de auteur was een collega van het CBS. Nummer vier herinnert hij zich nog wel heel goed.
Dat was:
Het hooglied der creativiteit van Erik Martens, schuilnaam van Jacob
Philip van Praag, de nog niet zo lang geleden overleden voorzitter
van het Humanistisch Verbond. Het was een studie over Marsman.
Van Praag zat ondergedoken en had geld nodig. Daarom is dit deeltje
uitgegeven in een grotere oplage dan de andere (125 ex.) en ook iets
duurder, gehectografeerd. 'Ik geloof dat hij er honderd gulden voor
heeft gekregen, een bedrag waarvan hij een maand kon leven.'
De dichter Fred Batten zorgde voor de volgende twee nummers in de
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reeks: twee bundeltjes opstellen van Du Perron, Over Andre Gide en
Over Stendhal. Batten schreef er zelf inleidingen bij. De oplage van
elk was 125.
In eigen beheer, onder de uitgeversnaam Vliegend Verzet, heeft Batten een uitgave uit 1936 van de Jongeren Vredes Actie, Du Perrons
Pacifisties tweegesprek, in 1945 `voor het goede doel' laten herdrukken.
Batten bezat nog twee ongepubliceerde, fel anti-Duitse brieven van
Du Perron. Zimmerman maakte ze voor de Astra Nigra-reeks persklaar. Batten vroeg mevrouw Du Perron toestemming voor de clandestiene uitgave. Zij weigerde; vermoedelijk bewogen door vriendschapsgevoelens voor mevrouw Ter Braak, die nog steeds kwaad op
Zimmerman was vanwege De duivelskunstenaar. Later zijn ze opgenomen in Brieven uit Holland. 'Het waren,' zegt Zimmerman, 'brieven over de jodenmoorden. We vonden het doodzonde dat het bericht kwam: het mocht niet. Tegen die andere dingen die Fred van Du
Perron heeft uitgegeven kon geen bezwaar bestaan, want dat waren
herdruk ken. '
Vervolgens verscheen in de reeks Verkort front, van Zimmermans
zwager Wim Wagener.
Van Boeschoten kende Paul Limburg die van Fjodor M. Dostojewski
had vertaald: Poeshkin. Rede, uitgesproken op 8 juni 1877 in de bijeenkomst van de Vereeniging van Liefhebbers van de Russische Litteratuur, deel vin "
Een opstel van Jacques de Kadt uit Groot-Nederland en elf van zijn
opstellen uit De Nieuwe Kern over Ter Braak, Gorter en anderen verscheen als deel 9 onder de titel De oude intellectuelen en de politiek,
verzameld en ingeleid door Fred Batten en Karel van Boeschoten.
Tenslotte verscheen in de reeks Berijmd Verzet, als variant op Vestdijks Berijmd Palet, zegt Zimmerman. Hij verzamelde al enige tijd
verzetsgedichten die circuleerden. `Toen hoorde ik dat De Bezige Bij
daarmee ook bezig was. Ik ben toen naar Jaap Romijn gegaan en heb
hem mijn verzameling gegeven, want de opbrengst was bestemd voor
onderduikers. Maar uit propaganda-overwegingen wilde ik de gedichten ook uitgeven. Dat hebben we toen gegaan. Het was 1944, net
voor Dolle Dinsdag, de elektriciteit was al uitgevallen. Ze konden het
niet meer innaaien. Daarom hebben we het in een los mapje uitgegeven, bovendien konden ze dan ook los circuleren.' Het colofon zegt:
Wan deze uitgave werden 200 exemplaren op beter papier gedrukt.
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Hiervan blijven 150 exemplaren gereserveerd voor Nederlanders die
in de gevangenis, het concentratiekamp of in het buitenland vertoeven.' Achterin staat: `Technische moeilijkheden—zij nemen toe
naarmate de bevrijding nadert—zijn er de oorzaak van dat de uitvoering van dit mapje anders is dan de samenstellers en drukkers gewenscht hadden, voorzover nodig roepen wij de clementie van de lezers in.' Drukkerij Albedon drukte 2000 exemplaren. Batten verzorgde na de bevrijding een herdruk bij uitgeverij De Telg van Wim en
Bea Polak, waarin de namen van de dichters staan vermeld.
Zimmerman en Van Boeschoten hebben behalve de Astra Nigrareeks nog veel verdienstelijk werk gedaan op het gebied van hulp
aan onderduikers, vervalsingen en wapentransporten. Zimmerman
schreef ook voor de illegale pers, zoals voor Het Parool, waar hij na
de bevrijding nog enige tijd werkte als redacteur economie. Voor zijn
bijdragen aan het illegale Parool kreeg hij als beloning een kaars.
`Daardoor heb ik geleerd vlug to schrijven. Je moest klaar zijn met
zo'n artikel voordat de kaars was opgebrand.'
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22. De literaire tijdschriften

De Duitsers onthoofden onze letterkunde door vrijwel onmiddellijk
de vooroorlogse kakofonie der tijdschriften het zwijgen op te leggen.
Sommige tijdschriften kregen een nationaal-socialistische redactie,
zoals Groot-Nederland, dat voortaan Nederland heette en tot 1944
bleef bestaan. De Gids stond na de dood van Kloos als De Nieuwe
Gids onder redactie van de fascist Alfred Haighton, en verdween geruisloos bij diens dood in 1943. De laatste jaren hadden er alleen nog
maar `wetenschappelijke' artikelen in gestaan. De Gemeenschap was
in 1941 verboden. De Stem was in hetzelfde jaar opgeheven. Tegen
1940 waren Den Gulden Winckel en Criterium toonaangevend. Daarin trad de jonge generatie op: Adriaan Morrien, Max Dendermonde,
Gerard den Brabander, Maurits Mok en Ed. Hoornik. Han G. Hoekstra was eindredacteur van beide bladen. Begin 1942 trad hij af. Hij
schreef de uitgevers, Strengholt en Meulenhoff, een brief waarin hij
hun dat meedeelde. Onder een Kultuurkamer kon hij geen tijdschriften leiden. De Kultuurkamer zelf had een eigen orgaan, De Schouw.
Dat betekent niet dat er in de oorlog geen respectabele literaire tijdschriften verschenen. Er waren er minstens twintig in omloop. Clandestien. Sommige waren bewonderenswaardig mooi gedrukt en gellustreerd, voor andere was de term `tijdschrift' misschien wel erg
weids, niettemin staan ze als zodanig vermeld in Dirk de Jongs standaardwerk. Er waren, ook in letterkundig opzicht, interessante afleveringen bij met bijdtagen van onbekende jonge auteurs als Guillaume van der Graft, Paul Rodenko, Hans Warren, Paul van 't Veer en
Willem Frederik Hermans. Evenals vs:5Or 1940, gold het als een eer en
een bewijs van literaire erkenning in zo'n blad een inzending geplaatst
te k rij gen.
Clandestien was er eigenlijk maar een professioneel gemaakt letterkundig tijdschrift overgebleven dat vergelijkbaar was met die van
voor de oorlog en waarin schrijvers en dichters van gevestigde naam
werk kwijt konden. Dat was Ad Interim, tijdschrift voor letterkunde,
dat Jaap Romijn van de Schildpadreeks sinds 1944 uitgaf en dat hij
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redigeerde met Gabriel Smit. De typografische verzorging was in handen van de beste op dat gebied, A.A.M. Stols. Er verschenen drie
clandestiene nummers in oplagen van 150. Na de bevrijding heeft het
tijdschrift nog tot 1949 bestaan vervolgens ging het op in de wedergeboren De Gids.
De andere clandestiene tijdschriften en tijdschriftjes waren allemaal
het werk van twintigers, geboren in de jaren tussen de Eerste Wereldoorlog en het midden van de jaren twintig. Oudere letterkundigen
traden op als gast. De jongens en meisjes kwamen van de middelbare
school, hadden een goede algemene ontwikkeling en zouden gaan
studeren, ware het niet dat zij de daarvoor vereiste loyaliteitsverklaring met de bezetter niet met hun geweten in overeenstemming konden brengen. Studeren aan een universiteit was voor hen sinds 1943
onmogelijk, 'Leiden' was sinds 1941 gesloten. Jongens die niet naar
Duitsland wilden, konden zich nauwelijks meer in het openbaar vertonen; bij razzia's doken ze onder, hetzij bij hun ouders thuis op zolder, hetzij elders. Veel van deze jongens waren al bij een razzia opgepakt en naar Duitsland geweest, maar hadden kans gezien terug te
komen. Dat lukte ook wel zonder dat ze zich aanmeldden bij de Germaanse SS.'' Wie kunstgevoelig was en podzie in zich voelde opkomen, had alle tijd om daaraan toe te geven. Wie zichzelf respecteerde
vertoonde zich natuurlijk niet meer in theater, concertgebouw of bioscoop. Vrienden die bij elkaar over de vloer kwamen debatteerden
over vooroorlogse kunst en literatuur.
Het meerendeel van deze periodiekjes dateert van na begin 1944 en is
doorgegaan tot de bevrijding. Ze werden vervaardigd in die ijskoude,
verschrikkelijke winter, waarin er geen elektriciteit meer was en redactie en medewerkers om zich heen mensen letterlijk konden zien
sterven van de honger. Klaas Woudt, die in Zaandijk Zaans Groen
maakte, vertelde me van een aanblik die voor altijd fotografisch in
zijn herinnering staat gegrift; zelf op zoek naar voedsel in de kop van
Noord-Holland zag hij in de polder een uitgemergelde man met een
bakfietsje en daarop een bankstel. Hij stond daar en wist niet welke
kant hij op zou gaan. In de stromende regen. `Dat gezicht van die
man vergeet ik nooit. De tranen springen me in de ogen als ik daaraan
denk.'
Maar wie deze tijdschriften doorbladert en niet weet dat ze in de
oorlog zijn gemaakt, zal daar uit de inhoud althans niet achter komen. Hoogstens refereert een zakelijke mededeling aan de buitenwe270

reld zoals op de voorpagina van Maecenas 3: `Helaas is het Robert
Damman, die aan "Maecenas" verbonden was als letterkundig adviseur en medewerker, niet meer mogelijk iets voor het blad te doen,
wijl hij in het buitenland is te werk gesteld.'
Koos Schuur dichtte voor het augustus/september-nummer van Parade der Profeten:
Bezet gebied
Om en nabij mijn wezen,
heeft zij Naar viag geplant.
Ik wil niet meer genezen
van deze dwingeland.
Daarmee kan hij de Duitsers nauwelijks hebben bedoeld. Toch waren
er medewerkers die gevaarlijk verzetswerk deden zoals inlichtingenwerk, distributie van de werkelijk illegale pers, huip aan joden en sabotage. Robbert Cijfer, medewerker aan Parade vond zijn einde voor
het vuurpeloton. In het julinummer van 1944 stond zijn gedicht:
A ap
De oude aap grijnst in de dierentuin
naar groot en klein en mag zijn leven rekken
met apenoot en kijken naar de gekken,
die voor de tralies staan, de hoofden schuin.
Maar ook een aap kan plotseling ontdekken,
dat het genoeg is en maar uit moet zijn
en in zijn apetaal aan groot en klein
beleefd doch dringend vragen te verrekken.
Misschien dubbelzinnig bedoeld, misschien niet. Klaas Woudt zei tegen me: 'Nee, anti-oorlogsgedichten maakten we niet. In feite was het
toch anti-oorlog. Het was je opsluiten, je afzonderen van wat er gebeurde, jezelf bewijzen dat er andere waarden waren dan wat er om je
heen gebeurde. Dat was ook een soort verzet natuurlijk.'
Parade der Profeten was het produkt van een groepje Utrechters die
rond 1942 met elkaar op de Gemeentelijke HBS-A aan de Van Asch
van Wijckkade hadden gezeten. Eind mei 1943 kwamen ze in con271

tact met een gelijkgestemd groepje uit Alkmaar. Aileen debutanten,
die nog niet eerder hadden gepubliceerd, mochten werk inzenden.
Hadden ze wel gepubliceerd dan konden ze als gast optreden. Dat
hebben Charles B. Timmer, Ferdinand Langen, Eddy Evenhuis, Ad
den Besten, Clare Lennart en Koos Schuur gedaan.
Koos Schuur vertelde me: `Je kwam elkaar in café's tegen. Je kwam
in Amsterdam bij Eylders. En je ging 's ochtends altijd even naar
Scheltema. Daar zag je mensen die je kende: Jan Elburg, Max Dendermonde, Rein°ld Kuipers. Dan vroeg iemand: "Ken je dat?" Dan
zei je: "Stuur mij dat maar." Je werkte graag overal aan mee. Ik geloof dat het Max Dendermonde was die vroeg: "Ken je Parade der
Profeten?" Ik heb eraan bijgedragen als gast. Dan kreeg je een exemplaar toegestuurd met je naam er in. Dat was leuk.'
Parade was een maandblad en begon met Karel Blom, Frits Planije,
Jan Praas, Will Wegman en de schilder Joost Baljeu in de redactie,
met een oplage van 63 exemplaren die geleidelijk groeide tot 375. De
illustraties waren vooral lichtdrukken van onder andere Baljeu. Parade heeft met Maecenas en met Zaans Groen elk een potzienummer
uitgegeven, waarin onder andere werk was opgenomen van Ad den
Besten, Paul Rodenko, Hans Warren en Jan Vermeulen. Dankzij Parade kregen schrijvers en dichters die iets clandestien hadden laten
uitgeven, recensies van hun werk. Het augustus/september-nummer
van '44 oordeelde:
`Het beste gedicht is uit Achterberg's "Verschijning". Den Brabander zingt nog steeds het liedje van 1939 met zijn "Ondergang der
20ste eeuw". Gelukkig zegt hij echter zelf: "Traag reikt mijn loeien
naar de overkant." Wij danken hem in deze tijd van melkschaarste
voor zijn goedbedoelde raad: "Laat nu de tepels door uw vingers glijden." J.W. Hofstra's "Bezoek in den Avond" stelt qua sfeer teleur.
Dan zou Van der Molen beter hebben gedaan. (red. van PdP). Nu
Bertus Aafjes "Des Knaben Wunderhorn" tot op de kaft heeft uitgekauwd, wendt hij zich tot Hooft en zet "Galathea, Gij waart dien
nacht" het in onmacht vallende publiek, als een "vernieuwing van
zijn dichterschap" voor. 0, hoe innig was zijn dichter-zijn. "Toen
het bed, als een wielewaal, stond te zingen op zijn spiraal." C. Buddingh' is een aanfluiting'... etc.
Oorlog of geen oorlog, gevestigde reputaties dienen te worden gekraakt. Iemand die daar later ook aan mee zou doen dichtte voor Parade:
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In een straat zag ik kinderen spelen
zij wierpen elkaar met een bal
ik heb er lang niet naar gekeken
zag zoiets vroeger al.
Het was in mijn eigen jeugd
Mij heeft het nimmer vereenigd
met anderen, het spelen. Hun vreugd
was mijn vrees to worden gesteenigd.
Willem Frederik Hermans gaf hierin al een helder beeld van zijn
vruchtbare misantropie.
Menig politicus heeft in zijn jeugd een ziel gehad die overvloeide van
poezie. Maarten Vrolijk is daarvan een voorbeeld, evenals Hein J.
Roethof. De laatste vertrouwde het papier in 1941 toe:
A vond aan de plas
Ik heb al dikwijls avonden gewacht
als aan de kim de rode zon ging dalen
En bij het middageten vele malen
Een zucht van angst of onrust zacht geslaakt
(enz...)

In het najaar van 1979 was er in 't Hoogt in Utrecht een tentoonstelling van clandestiene bladen die destijds met Parade contact hebben
gehad. Behalve Parade zelf lagen daar Stijl, Maecenas, En Passant,
Podium en Zaans Groen in vitrines. `Wat bloemen tussen puin' zoals
mr. U. J. Jinkes de Jong als motto boven zijn inleiding tot de catalogus schreef. Stijl, Maecenas en En Passant zetelden in Den Haag.
Stijl begon daar al in september 1943. In dat gestencilde maandblad
stonden alleen schuilnamen. Een van de redacteuren, Willem Karel
van Loon, begon in september '44 met Maecenas, waaraan onder andere Hans Warren, Paul van 't Veer, Paul Rodenko en Maarten Vrolijk meewerkten. Podium verscheen vanaf februari 1944 in Leeuwarden met P. Nijholt, Fokke Sierksma, C. van der Noord en G.
Meinsma in de redactie. Een van hun medewerkers, Kees Stip, stuurde ook wel eens in naar Parade.
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Zoals gezegd, het wemelde van de `tijdschriften'. In Wormer verscheen Flierefluiter, het latere Het Libertijntje. Een van de redacteuren, Jaap Kaal, vormde met Siep Geugjes (thans redacteur van De
Waarheid), de redactie van De Jonge Stem, vooral interessant vanwege de oplage: van 1000 tot 6000 ex. De Bijbelstudiekring Raphaelpleinkerk liet bij de kopieer-inrichting De Kameel in een oplage van
50 Jeugd en Literatuur stencillen.
Sommige van die tijdschriften waren letterkundig volwassen, zoals
Semaphore, International review for literature and art dat oorspronkelijk werk bevatte van een aanzienlijk internationaal gezelschap onder wie Stephen Spender, Ivan Goll, Paul Eluard en C. Buddingh'.
Er zijn echter maar twee afleveringen van verschenen, waarvan een in
bezettingstijd, in 1945. Het werd met de hand gezet en op een handpers gedrukt in beperkte oplage en stond onder redactie van Anthony
(Anthonie) Bosman, die als Semaphore-pers ook zes boekjes heeft
uitgegeven.
Ook Het Spuigat heeft slechts twee afleveringen gekend en ook die
waren de moeite waard. Het eerste nummer stond onder redactie van
Gerard den Brabander, Harm Brander en M.L. Huizinga. Het verscheen in mei '44, bevatte gedichten van deze drie redacteuren en ontleent zijn antiquarische waarde vooral aan de drukker, H.N. Werkman. De oplage was duizend. Het tweede nummer, nog voor de bevrijding, werd niet in eigen beheer uitgegeven maar toevertrouwd aan
W.L. Salm en Co. Meijer Wormerveer heeft er tweeduizend van gedrukt. Het stond onder de eenhoofdige redactie van Den Brabander—de anderen waren blijkbaar afgevallen—en bevat naast diens
poezie ook die van Jan H. de Groot, Gabriel Smit en Jan G. Elburg.
Het heeft na de bevrijding nog korte tijd bestaan als Centaur.
Ook in een aflevering verscheen bij Bigot en Van Rossum in Amsterdam: De Rattelwacht. Literair tydskrift. Utjowerij De Fryske Kop,
onder redactie van Fedde Schurer.
Tientallen afleveringen met verreweg de oorspronkelijkste inhoud
zijn er gemaakt van een tijdschrift dat al sinds 1941 verscheen. Dirk
de Jong laat het onvermeld. Misschien vond hij de oplage to klein.
Die was namelijk een. De Schone Zakdoek, onafhankelijk tijdschrift
onder redactie van Theo van Baaren en Gertrude Pape, verscheen
van 1941 tot 1944 en bevatte verhalen, gedichten, `cadavres-exquie,
collages, tekeningen, foto's en `objecten'. In september 1981 verscheen het voor het eerst in gedrukte vorm; C. Buddingh' maakte er
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voor Meulenhoff een bloemlezing van en Theo van Baaren schreef er
een inleiding bij. Het idee, vertelt hij daarin, kwam voorjaar '41 bij
hem en zijn vriendin Gertrude op, toen ze in de kerk op een proefpreek van een vriend zaten te wachten. `De bezettende macht had een
preventieve censuur ingesteld voor alle publikaties in meer dan vijf
exemplaren en aan schrijvers die geweigerd hadden of geweigerd zouden hebben om lid te worden van de Kultuurkamer en die sinds kort
begonnen waren te publiceren of op het punt stonden dat te gaan
doen, werd hiermee elke legitieme mogelijkheid tot publikatie ontnomen. Later werd dit probleem nog klemmender door de sluiting van
de universiteiten en de arbeidsplicht voor studenten die geweigerd
hadden een Arierverklaring te ondertekenen.' Wat betreft de oorsprong van de naam van het tijdschrift zorgde Van Baaren voor verwarring. Wasmiddelen, legde hij uit in zijn inleiding, waren op de
bon, zodat een schone zakdoek een luxe was. De tweede 'wortel' was
een gedicht van Morgenstern over PalmstrOm die 'op een wandeling'
de behoefte voelt zijn neus te snuiten maar—uit eerbied voor de hagelwitte reinheid van zijn zakdoek—daarvan afziet en ongesnoten
verder gaat. Recensenten namen dit vol vertrouwen over waarna
postzakken vol ingezonden brieven binnenkwamen. Immers,
PalmstrOm stond aan een vijver, (dat hij wandelde is niet zeker) en
ontvouwde `ein rotes Taschentuch', waarop was afgebeeld 'eine Eiche dargestellt sowie ein Mensch mit einem Buch.' Geen kwestie van
een hagelwitte zakdoek. Hoe dan ook:
Zartlich faltet er zusammen
was er eben erst entbreitet
Und kein Fiihlender wird ihn verdammen
weil er ungeschneutzt entschreitet.' '3
Maar: hagelwit en rein of rood met een op een mens met een boek lijkende eik erop, ongesnoten bleef PalmstrOm en schoon was de zakdoek. Theo en Gertrude ontvouwden hem in een briefkaart aan hun
vrienden Cees Buddingh' en Tony Bosman in 1941: ' ... Wij hebben
een in 1 exemplaar verschijnend tijdschrift opgericht, "De schone
zakdoek" en zouden jullie medewerking zeer op prijs stellen. Honorarium wordt natuurlijk niet betaald, maar daar staat tegenover dat
het werk ook voor alle andere doeleinden als ongepubliceerd mag gelden. Verder ligt het in de aard van de redactie, dat we, mits de kwali275

teit goed is, gaarne bijdragen opnemen, die door hun aard (alleen politiek is taboe) voor andere periodieken minder in aanmerking komen
(surrealisme b.v.).' In Utrecht, waar ze samen woonden, gaven ze
culturele maandagavonden en ze hadden een uitzonderlijk kunstzinnige kennissenkring, onder wie L.Th. Lehmann, Chr. J. van Geel,
DoIf Verspoor, Jaap Romijn, Wim Hussem, Max de Jong, E. van
Moerkerken, Ko Roduyn en DoIf Verspoor. Zelf dichtten en schilderden ze sterk onder invloed van het surrealisme. Buddingh' noemde het tegenover mij een voorloper van Barbarber dat in de jaren
zestig verscheen onder redactie van J. Bernlef en K. Schippers en
waarin ook een hoop nonsens stond. Gertrude Pape, vertelde Buddingh' me, typte de bijdragen uit. Wanner ze daarmee klaar was,
kregen de medewerkers een berichtje: De schone zakdoek is uit. Dan
ging je naar Utrecht om het te lezen. Buddingh' , die een groot deel
van de oorlog in een sanatoriumbed heeft doorgebracht, was daartoe
niet altijd in staat. Hij stuurde zijn gedichten per post. Theo van Baaren wandelde van Utrecht naar `Zonnegloren' in Soestduinen, waar
Buddingh' lag, om het nieuwe nummer te laten lezen. Daarin stond
dan diens `De Blauwbilgorgel' of `Zie de maan schijnt door de bomen' vertaald in het Grieks of in het Hebreeuws; of het verhaal
' Droom van een violist' van Jaap Romijn. Dat begint zo: 'Nog voordat ik de brief had geopend—een grote envelop met vier zegels en het
opschrift: Amsterdams Concertgebouw Orkest—wist ik waarom het
te doen was. Ik moest op het zondagmiddagconcert het vioolconcert
van Beethoven spelen, waarvan ik nog nooit had gehoord en dat ik
ook nooit gezien had. Maar ik kon me deze kans niet laten ontgaan en
belde op: het is goed.' Er staan mooie dingen in, maar een overdoses
surrealisme of liever gezegd onzin krijgt de lezer wel van zo'n bloemlezing.

` Ongetwij feld', zegt de catalogus Wat bloemen tussen puin, 'het
mooiste clandestiene literaire tijdschrift is Zaans Groen dat vanaf december 1944 in navolging van de Parade in de Zaanstreek (Zaandijk)
verscheen, uitgegeven door Klaas en Mart Woudt. Het is een prima
verzorgde uitgave, die naar z'n inhoud gezien nog het meest door de
oorlog was geraakt. Het tijdschrift werd volledig met de hand gezet,
gedrukt op een handpers en gellustreerd met litho's en linoleumsneden. Er verschenen vijf nummers.'
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`Mijn vader had een drukkerijtje en ik was in literatuur geinteresseerd' luidt Klaas Woudts eenvoudige uitleg. Behalve Zaans Groen
waarvan vanaf december 1944 tot aan de bevrijding vier afleveringen
verschenen, drukte d'Oude Zoutkeet, dat wil zeggen Klaas Woudt,
zestien boekjes. De Amsterdamse boekhandelaar A.A. Balkema die
superieure eisen stelde aan de uitvoering van een boek, kreeg toevallig
een van de vijftien genummerde exemplaren te pakken van De Japansche Steenhouwer uit Multatuli's Max Havelaar, 'met behulp van het
trap-degelpersje uit d'Oude Zoutkeet gedrukt op echt handgeschept
papier.' Balkema vond het zo prachtig dat hij naar Zaandijk fletste—hij was toch op voedseltocht—om de jonge drukker opdrachten
te verstrekken.
Woudt was uitgenodigd voor een tweedaags congres waarvan bovengenoemde expositie een onderdeel was. 'Een bijeenkomst voor medewerkers aan die vroegere blaadjes.' Hij is gegaan maar niet lang gebleven. De gewichtigdoenerij, het gebrek aan relativering was meer
dan hij kon verdragen. 'Ik ben weggelopen en wat me in geen vijfentwintig jaar was gebeurd, ik heb me bedronken ook. Het werd zo
over zijn waarde heengetild. In een vitrine zag ik een brief van mezelf
liggen aan Ad van Noppen van Parade. "Waarde Van Noppen"
stond er boven. In een vitrine! Het was post-puberteit die je uitleefde,
het was voor jezeif belangrijk. Hier werd gedaan of het ik weet niet
wat voor maatschappelijk belang had. Al die gedragen redevoeringen; ik vond het een onthutsende, ontstellende ervaring.'
De drukkerij-annex boekwinkeltje kon hij me niet meer laten zien.
Hij heeft hem in de jaren zeventig van de hand gedaan. De voornaamste bron van inkomsten van zijn vader en van hemzelf tot ver in
de jaren zestig; boekjes voor amateurtoneelverenigingen, droogde op
door de opmars van de televisie. Het trap-degelpersje heeft hij uitgeleend aan een Zaans `creativiteitscentrum.' Hij woont nog steeds aan
de Zaan, tussen Zaans-groene huisjes, naast de voormalige drukkerij
waarin hij met zijn ouders het laatste oorlogsjaar woonde. In oktober
1944 hebben de Duitsers het huis van zijn ouders opgeblazen; niets
meer van over. Een represaillemaatregel; 'de verzetsbeweging had
een bommetje op de spoorlijn gelegd'. Het dakloze gezin trok bij de
tante in. Voor Klaas Woudt had dat het voordeel dat hij nu de drukkerij binnendoor kon bereiken zodat hij ook na acht uur 's avonds,
spertijd, kon gaan drukken. Op de zolder van de drukkerij dook hij
onder bij razzia's voor de Arbeitseinsatz. `Achter een schot van ouwe
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boeken had ik een bed, een pot en een nachtlichtje. Daar lag ik lekker
te lezen.'
Hij kwam in 1944 van de Grafische School in de Amsterdamse Dintelstraat; juist op tijd, want na de spoorwegstaking reden er geen treinen meer. Hij had er in de klas gezeten met Karel van het Reve. Diens
broer Gerard zat een klas hoger. 'Karel heeft me nog les in Latijn gegeven. Ik had HBS en wilde dat leren. Gerard en hij waren wonderlijke jongens, alle twee; ze waren voor die tijd heel bijzonder gekleed in
een soort ribfluweel, dat imponeerde me. Karel zat bij de theorielessen twee banken achter me en soms werd ik plotseling gestoord door
een geknaag. Dan zat hij onder de les een winterwortel te eten. Op de
we had Gerard geschreven: "Drukkers wat ik u mag bidden. Niet op
de rand, maar in het midden." Een van zijn eerste literaire prestaties
denk ik.'
Prof. dr. K. van het Reve, door mij gevraagd of dit herinneringsbeeld
met het zijne overeenstemt, bevestigt: `Ja, Gerard en ik hebben op die
school allebei de bedrijfsleiderscursus gedaan. Gerard was een jaar
eerder op school gekomen. Ja, die wortel herinner ik me nog wel. Ik
gierde van de honger. De meeste jongens in onze klas zaten in een hogere inkomensgroep dan ik. Dat waren zoontjes van mensen die een
eigen bedrijf hadden. Ze kwamen uit Dordrecht of de Zaanstreek, in
elk geval uit de provincie, waar nog voedsel was. Ze waren uitstekend
gevoed en hadden lekkere koekjes en pannekoeken bij zich. Wij zaten thuis in de steun. Ik kreeg van mijn moeder een winterwortel mee.
Dat voedde niet erg maar je had toch iets om op te bijten. Die ribfluwelen broek klopt ook. Mijn klasgenoten waren herenzoontjes, die
zagen er keurig uit. Het was een tijd dat je nog bedrijfskleding kon
kopen. Of Gerard ook zo'n broek had weet ik niet.'
Kan hij zich nog herinneren of zijn klasgenoten verboden dingen
drukten? 'Op die grafische school,' zegt Van het Reve, 'zijn dingen
gebeurd waarvan wij niets wisten. Ik weet nog dat een jongen me eens
een nummer gaf van Het Parool dat hij bij zich had. Dat was een
week geantedateerd. Zo'n krant werd door het land verspreid; dat
duurde een tijdje en om het actueel te laten lij ken moesten de mensen
hem ontvangen op de datum die erop stond. Toen begreep ik wel dat
die jongen dat drukte; dat ik dicht bij het vuur zat. Het was niet zo
slim van die jongen om die krant aan mij te geven. In de klas werd er
nooit over gepraat. Als je gepakt werd bij het illegaal drukken werd je
doodgeschoten. Dat stond iedere dag in de krant.'
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`Het laatste jaar,' zegt Klaas Woudt, 'hebben we met een man of vier
het plan gehad om een dichtbundel uit te geven. Maar dat is er niet
van gekomen.' Zijn vader was doorgegaan met wat handelsdrukwerk, maar in het laatste oorlogsjaar was er in de drukkerij niet veel
meer te doen. `Dus je gaat achter zo'n persje staan,' zegt Klaas
Woudt. ' Ik geloof dat ik ben begonnen met rijmprentjes. Daar liet ik
dan door een plaatselijk kunstenaar een linoleumsnede bij maken.'
Of hij dat deed naar voorbeeld van andere rijmprenten die hij misschien had gezien? Nee, hij had er nog nooit een gezien, maar dat lag
toch voor de hand? `Je hebt haast Been papier meer. En je vindt zo'n
gedicht mooi.' Dies Irae van H. Marsman bijvoorbeeld. `Dat vond ik
zo prachtig. En het sloeg helemaal op de oorlogstoestand.' Het begint
zo:
Neergedwongen in de lage zeden,
van een sombren godvergeten tijd,
gaan wij schichtig om tussen de beesten,
die wij langzaam zijn ten prooi bereid.
Zie ons leven in de zwarte kuilen,
onder roet en regen van de nacht
is nog slechts de echo van hun huilen
dat het uur van zijn voldoening wacht.
Hij drukte er vijftien exemplaren van. Van Marsmans 'Herinnering
aan Holland' drukte hij honderd rijmprenten, ditmaal met een illustratie: een linoleumsnede van Agg.J.D. Veen. Voor Sinterklaas
1943 had hij al in twee exemplaren een bloemlezing gedrukt van
Achtentwintig sonnetten die hij mooi vond; van Aafjes, Boutens, Jan.
Campert, Kloos, Morrien en anderen. Op een dag keek hij naar buiten en zag 'plotseling een mannetje met rood stoppelhaar op de fiets
met een lintzaag op zijn rug. Ik dacht: wat is dat nou voor een marskramer?' Het was Balkema. Hij was onderweg om bij boeren die zaag
zo mogelijk te ruilen tegen aardappelen of erwten. 'Hij zei: "Ik heb
dat boekje gezien, De Japansche steenhouwer, en dat vond ik verschrikkelijk leuk." Balkema was kampioen hoor. Die had het in zijn
vingers hoe je een pagina moest maken. Hij is de man die voor mij de
deur naar de literatuur heeft geopend en mij kennis heeft bijgebracht
hoe je een boek moest maken. Want dat leer je niet op de grafische
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school. Hij kwam of en toe opdrachten brengen en dan nam hij een
paar honderd boekjes mee. Zelf had ik niet veel contacten met schrijvers; dat ging altijd via hem.' Voor Balkema drukte d'Oude Zoutkeet
onder andere van Cola Debrot Bekentenis in Toledo en van Jan van
Boendale Hoe dichters dichten sullen uit Der leken spiegel (13251330) 'in modern Nederlands overgebracht door Bertus Aafjes.'
In de tijd dat Balkema bij hem over de vloer begon to komen,
herfst 1944, was hij begonnen met de voorbereidingen voor Zaans
Groen met zijn, kort na de bevrijding gestorven, zusje Martine
Woudt en onder andere Anton Oosterhuis en Jaap Schipper. 'We
kwamen met een groepje vrienden bij elkaar. Mijn zusje schreef
mooie gedichten. We wisselden ideeen uit en dan zeiden we: het zou
best kunnen dat die of die ook gedichten schrij ft. Die werden dan uitgenodigd in het kantoortje van de drukkerij. Een man of twaalf. Allemaal uit de Zaandorpen. Je kende ze van gezicht; ze zagen er artistiek uit ofzo en je sprak ze eens aan.' Zo kwamen Yda Andrea,
Truus Dekker, Siem Sjollema en als illustratoren Ru van Rossum en
Ber Hulsing, de na-oorlogse kunstredacteur van De Waarheid erbij.
Op zo'n vergadering hebben ze de naam van het tijdschrift bedacht;
de kleur van het Zaanse hout is overwegend groen (`die verf houdt gewoon beter') en ze waren debutanten. Het titelblad is dan ook groen.
Zaans Groen, `literair cultureel maandblad voor jonge debutanten.
De abonnementsprijs bedraagt drie gulden per drie maanden. Losse
nummers 1 gulden 75.' Vier nummers zijn in het geheel verschenen.
Toen kwam de bevrijding. ' Ja die kwam een beetje ongelegen,' lacht
hij. 'Die club ontwikkelde zich vrij aardig. We hielden huisconcerten
en tentoonstellingen.' Zijn vader vond het allemaal best maar hij wilde niet dat de naam van de drukkerij werd genoemd, vandaar d'Oude
Zoutkeet. 'Flauwe kul, want onze namen stonden er gewoon in.'
Wanneer zijn vader een opdracht had ging hij voor hem naar het
Rijksbureau voor Papiertoewijzing en dan vroeg hij wel eens iets
meer dan nodig was. Het eerste nummer verscheen in een oplage van
250 exemplaren, het volgende in een van 400.
Hij was zelf hoofdredacteur en zetten en drukken deed hij in zijn
eentje. Met een nummer van Zaans Groen was hij drie weken bezig.
`En het was echt geen acht-urige werkdag hoor. Je begon 's morgens
vroeg en je ging heel lang door, de weekends ook. We zijn er nu aan
gewend dat alles snel en efficient gebeurt. Tijd was een ander begrip.'
Met engelengeduld heeft hij me uitgelegd hoe het maken van zo'n
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nummer in zijn werk ging. 'In de letterkasten zitten loden letters. In
een zethaak verzamelde je letter voor letter, regel voor regel. Zo kreeg
je tenslotte een boek. Met Zaans Groen ging het net zo. Een bladzijde
zetten, afdrukken, dan moest het zetsel weer op zijn plaats in die letterkast terug. Dan kon je de volgende bladzijde zetten. Nou, als je
een pagina had, dan werd die in een ijzeren raampje ingeklemd; vastgezet met kooien. Het werd rechtop in het machientje gezet. Daaraan
zat een pedaal en daarop moest je trappen; er zat een vliegwiel aan.
Dan ging dat persje draaien; er zat een scharnier aan de degel, een
soort plat vlak, dat tegen het zetsel drukte en weer openging. Zodra
de degel openging moest je het papier gauw op zijn plaats drukken.
Onderwijl stond je te trappen en daarna haalde je het papier er weer
uit. Zo werd elke keer een druk gemaakt. Daarvan kon je, als je maar
voldoende papier had er tienduizend achter elkaar drukken, als je
wilde. Wij waren ontzettend blij dat we nog zo'n trap-degelpersje
hadden. Voor de aandrijving van iets grotere machines was een enorme kracht nodig. Kijk, het lood is al zwaar en die persen waren ook
zwaar. Wilde je een grotere machine met een fiets op gang houden,
dan viel je na twintig trappen al dood van je fiets. Je was toch al niet
zo fit meer.'
Zo'n persje waarop je, als je bereid was je in het zweet te trappen,
zulk schitterend drukwerk kon maken is tegenwoordig zeldzaam antiek. Na de bevrijding zijn ze bijna allemaal verschroot. Wie een nieuwe machine kocht, moest zijn oude inleveren.
Zo maakte de hoofdredacteur het tijdschrift in het zweet zijns aanschijns. Want ook voor de illustraties was veel spierkracht nodig. 'Er
was hier in de buurt een steendrukkerijtje. Een oude man met een
pers die hij met touwen in beweging bracht. Hij maakte voor mij een
glad geslepen steen. Die bracht ik op de fiets naar Ru van Rossem of
naar Ber Hulsing die in Zaandam woonden. Die tekenden er dan op
en dan bracht ik die steen terug naar de drukkerij. Ik ging lopen met
de fiets want zo'n ding mocht niet beschadigen. Het was een flinke
steen hoor, zo'n tien kilo. Dan werd de tekening gedrukt en had ik
weer een illustratie.'
Herfst '44 stuurde hij een gedicht van zichzelf naar Parade. Tot zijn
vreugde werd het geplaatst. Hij beschouwde het als een tevestiging
van mijn dichterschap'. Na de bevrijding wist hij een perskaart te bemachtigen en een marsbevel dat nodig was om over de grote rivieren
te komen en samen met Siem Sjollema reed hij op een aftandse tan281

dem naar Utrecht, waar hij de redactie van Parade opzocht. Vervolgens reden ze naar Leeuwarden om de Podium-redactie te spreken.
Zijn plan was een landelijk tijdschrift op te richten, `een enorme zelfo verschatting. '
Toch heeft Woudt nog jaren plezier gehad van zijn geezel in het
laatste oorlogsjaar. Na de bevrijding heeft hij ruim een jaargang gedrukt van Columbus, een poging tot bundeling van gewezen clandestiene tijdschriften als Podium, Parade der Profeten en Zaans
Groen. In de jaren vijftig was hij een jaar of acht de uitgever van het
tijdschrift van de experimentele vijftigers Podium, dat uiteindelijk
bij Meulenhoff terecht kwam. Merlyn, Gard Sivik en Komma rolden
eveneens tijdens hun kortstondig leven van de Zaandijkse pers. Ook
met het uitgeven van mooie boekjes is hij nog doorgegaan: de eerste
druk van Wolkers' Serpentina's pettycoat verscheen bij hem. `Je kon
het aan de straatstenen niet kwijt. Ik heb er driehonderd exemplaren
van gedrukt.'
Hij heeft nu een mooi solide betrekking bij een uitgeversbedrijf dat
geen gedichten laat drukken. Zaans groen is nu alleen nog maar de
uitstekend tegen weersomstandigheden bestendige kleur van Zaans
hout, vier antiquarische afleveringen en een herinnering. 'Het is een
aanhoudende explosie geweest van met cultuur bezig zijn,' zegt hij,
`van een maand of vijf. Toen was het over en ging iedereen zijn eigen
weg."Gek eigenlijk,' vindt Klaas Woudt, `dat niemand in de
Zaanstreek er meer iets van weet. Je hoort er nooit meer wat over.
Niemand praat er ooit over tegen me.'
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23. Literair proza,
poezie en de pers

Onder de ruim duizend clandestiene uitgaven die Dirk de Jong in zijn
bibliografie heeft opgenomen tel ik er tien die onder de noemer oorspronkelijke Nederlandse schone letteren te brengen zijn.Verhaaltjes
als bijvoorbeeld `Honger' van Carmiggelt in het illegale Parool zijn
daarbij niet meegerekend omdat De Jong de illegale kranten niet beh andelt .
Jaap Romijn heeft in zijn Schildpadreeks oorspronkelijk proza uitgegeven, zoals Jan H. de Groot De nood der ratten, Anna Blamans
knappe novelle Ontmoeting met Selma en een novelle van hemzelf,
Zoo ging de oorlog voorbij. In de Bloemhof (Meijer Wormerveer)
gaf titels uit van George Hoyer, die eigenlijk Gustavo Bernardo Jose
Hiltermann heette. Onder de poetische schrijfstersnaam Jacquelientje Plof heeft Ina van der Beugel daar ook een boekje gepubliceerd.
Ferdinand Bordewijk schreef voor de Quousque Tandemreeks van de
Bezige Bij de novelle Verbrande erven. Sjoerd Leiker schreef voor dezelfde reeks en voor de Schildpadreeks elk een novelle. De enige in de
oorlog geschreven en (door De Bezige Bij) uitgegeven novelle die naderhand klassiek is geworden is W.A.-man van Theun de Vries, een
boek dat door velen, onder wie Vestdijk, als diens beste werk wordt
beschouwd.
Van J. Presser verscheen, onder de schuilnaam B.W. Schaper en met
medewerking van onder anderen J. Romein, in 1941 bij Elsevier De
tachtigjarige oorlog. Presser schreef in zijn onderduiktijd een tweedelige standaardwerk Napoleon, dat in 1946 ook bij Elsevier verscheen.
Sommige uitgeverijen gaven bij wijze van ondersteuning schrijvers
opdrachten voor na de oorlog uit te geven vertalingen en oorspronkelij ke romans, maar van dat laatste is niet veel terecht gekomen. De tijden waren er blijkbaar niet naar. Het aangrijpendste proza dat de
oorlog heeft voortgebracht zijn de vele ego-documenten, zoals het
dagboek van Anne Frank en de brieven van H.N. Werkman.
Een in de oorlog uitgegeven ego-document is Drie brieven van den
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Kunstschilder Johannes Baptiste van der Pluym (1843-1912). Met
twee reproducties, uitgegeven en van een toelichting voorzien door
Mevr. A.C.G. Botterman-van der Pluym. Het werd in 1944 gezamenlij k uitgegeven door De Vrije Katheder en Patriot. In werkelijkheid
kwamen deze brieven uit Westerbork en waren ze geschreven door
Etty Hillesum, die kort daarop in Auschwitz zou worden vergast. Deze brieven zijn veel aangrijpender en waarachtiger dan het hoogdravende dagboek Het verstoorde leven dat in 1981 verscheen. Dr. L. de
Jong maakte van de brieven gebruik voor zijn Deel 8. Mevrouw Botterman van der Pluym was in werkelijkheid David Koning die de inleiding schreef in opzettelijk archaische bewoordingen, duidelijk
voor de goede verstaander: 'Of het nu kwam, doordat von Bachau op
Duitsche wijze een strenge discipline handhaafde of dat de eeuwige
onvervuldheid van de kunstenaar een samenleving op redelijke basis
onmogelijk maakte, in ieder geval bood het kamp te Westerbork niet
de bevrediging, die men ervan verwachtte.' (...) 'Zijn tweede brief is
in het kamp zelf geschreven en biedt een indrukwekkende beschrijving van de plechtigheden waarmede de aankomst of het vertrek van
nieuwe bezoekers werd gevierd.' Een zogenaamd citaat uit de brief
van de Kunstschilder: ‘Longontsteking is een hard woord en als ziekte moeilijk te dragen. Zittend in mijn bed probeer ik jullie deze regels
te schrijven, regels, die misschien de laatste zullen zijn, die jullie van
je vader zult ontvangen. Op een weerzien reken ik niet meer, want
Frans...'
Een enkel citaat uit de brieven:
' Mijn hemel, gaan die deuren werkelijk allemaal dicht? Ja, dat gaan
ze. De deuren worden gesloten over de opeengeperste achteruitgedrongen mensenmassa's in de goederenwagens. Door de smalle openingen aan de bovenkant ziet men hoofden en handen, die later wuiven, wanneer de trein vertrekt. De commandant rijdt nog een keer op
een fiets de hele trein langs. Dan maakt hij een kort gebaar met de
hand, als een vorst uit een operette en een klein ordonnansje komt
aangevlogen om hem eerbiedig de fiets of te nemen. De fluit slaakt
een doordringende kreet, een trein met 1020 Joden verlaat Holland.
De eis was dit keer niet eens zo groot: duizend Joden maar, die twintig zijn reserve voor onderweg, het is toch altijd mogelijk, dat er een
paar sterven of doodgedrukt worden en zeker wel dit keer, nu er zoveel zieken meegaan zonder een enkele verpleegster.'
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Maar zo slecht als het klimaat was voor het schrijven van verhalend
proza, zo onweerstaanbaar was de drang tot het scheppen van poezie.
Een onafgebroken stroom verzen vloeide door het land, van 10 mei
1940 tot en met 5 mei 1945. Het leek wel of iedere goede Nederlander
zijn woede, machteloosheid, verdriet om joden en gesneuvelden, eenzaamheid in gevangenschap, haat en verlangen naar vrijheid op rijm
zette. De een droomde van vrijheid en een betere wereld en riep daarbij het V orstenhuis of De Here aan, de ander droomde in dichtvorm
van wraak en bomen vol opgehangen Duitsers.
Op de NSB-laarzen
Met zulke laarzen zou ik ook wel Bens
de straat op willen komen.
Geen nood, wacht nog een poosje en
je plukt ze van de bomen.
of:
Mussert
Als geest een bastaard.
Als leider een prul.
Innerlijk een bastaard.
Uiterlijk een 1... " 4
Maar er circuleerden honderden gedichten van een diepergaand kaliber, die zo mooi waren dat ze hevig ontroerden en met succes een beroep op het menselijk geweten deden, waardoor wie weet hoeveel
mensenlevens zijn gered.
Lydia Winkel noemt in haar De ondergrondse pers 1940-1945 na de
illegale kranten het gedicht als tweede belangrijke vorm van verzet.' '5
In 1940 verschenen er al 62 illegale bladen en blaadjes. Op de dag van
de capitulatie verscheen het eerste vlugschrift van Bernardus IJzerdraat en op 15 mei zijn `tweede bericht': Ten maal zullen we, evenals
in de tachtigjarige oorlog onze vrijheid veroveren.' Op 25 juli 1940
verscheen Frans Goedharts Eerste Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen,
het latere Het Parool. Het eerste nummer van Vrij Nederland verscheen op 31 augustus 1940, de verjaardag van Wilhelmina. In november 1940 verscheen voor het eerst De Waarheid. Eind 1940 ook
De Vrije Katheder. Op 1 mei 1942, naar aanleiding van de instelling
van de Kultuurkarner, De Vrije Kunstenaar. Rond die tijd ontstond
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ook het R.K. verzetsblad Christofoor.
Volgens Lydia Winkel waren er in december 1943 450.000 illegale
kranten of krantjes in omloop. `Als ieder exemplaar in vijf gezinnen
kwam, dan was heel Nederland van illegale lectuur voorzien.' Het
Parool, Trouw, Vrij Nederland en Je Maintiendrai gaven extra nummers en brochures uit. Tussen Dolle Dinsdag en de bevrijding zijn er
350 nieuwe nieuwsbulletins bijgekomen.
Op 13 maart 1941 werden vijftien leden uit de verzetsgroep van IJzerdraat tegelijk met Brie Amsterdamse stakers in de duinen van Scheveningen gefusilleerd. De eersten die vielen in het verzet. Die moord inspireerde Jan Campert tot het beroemde verzetsgedicht 'De achttien
dooden'. De dichter had voor de oorlog met onder anderen Han G.
Hoekstra als journalist gewerkt bij De Nieuwsbron, een uitgave van
De Haagsche Courant. Met een collega probeerde hij in 1942 een van
de joodse redacteuren, Marcus Nitchowitsch over de grens te helpen.
Bij de grens werden ze gepakt. Campert overleed op 12 januari 1943
in het concentratiekamp Neuengamme. Die maand zou hij veertig
zijn geworden. Toen Han Hoekstra hoorde dat hij was gestorven besloot hij, na een paar weken van rouw, door het land te trekken met
lezingen over deze dichter. Toen dat bekend werd, kreeg hij steeds
frequenter uitnodigingen. 'De ene keer stond je op een zolder in Amsterdam, dan weer kwam je op een boerenhoeve bij Utrecht of in een
landhuis in Gelderland. Het waren altijd mensen die iets durfden te
riskeren en die wilden praten over de toestand. Je moest blijven slapen natuurlijk, en soms vroegen ze of je bonnen had voor brood.'
Aanvankelijk had de ondergrondse pers dezelfde bedoeling als de
verzetsgedichten: moed inspreken, oproepen tot verzet. Maar toen
Rauter op 15 mei '43 bekend maakte dat alle radio's ingeleverd
moesten worden kreeg de illegale pers vooral een onmisbare nieuwsfunctie. De legale pers behelsde immers louter leugens en propaganda.
Journalistiek
Er staat een kamp bij Amersfoort
Waar Russen worden afgeslacht
Waar Joden worden uitgemoord
En volksgenooten omgebracht
—Daar heeft geen krant ooit van gehoord?' "
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Piepklein waren die illegale krantjes soms. `LEZEN EN DOORGEVEN' stond er met grote letters op. Van mijn vader kreeg ik een
exemplaar van De Wervelwind, in handpalmformaat, dat enorm veel
informatie bevat. Een verslag van Stalingrad, een fotobijvoegsel van
Tommen op Duitschland', een paar bladzijdjes in het Duits ter stichting van de bezetter: `Warum der Krieg fur Deutschland verloren ist',
een radiogids voor Radio Oranje, de BBC en de Vlaamsche uitzendingen, compleet met een handleiding hoe deze zo storingsloos mogelijk te ontvangen. Een les in morse-taal, een foto-verslag van de oorlog in Indie en een afdeling moppen.
Zoals de eerste krantjes werden ook gedichten met de hand geduldig
vele malen overgeschreven, getypt of gestencild en doorgegeven.
Reeds tijdens de eerste oorlogsdagen, schrijft Lydia Winkel, werd het
eerste gedicht op die manier verspreid. Het heette Nederland is gevallen door verraad en kon worden gezongen op de wijs van het Zuidafrikaanse lied `Rij maar an, ossewi, rij maar an.'
Nederland is gevallen door verraad;
Engeland kwam natuurlijk weer te laat.
En die Hitler is een ploert,
Die op kleine landen loert.
Nederland is gevallen door verraad.
Direct hierna kwam Nijhoffs Bij het graf van den Nederlandschen
onbekenden soldaat gevallen in de Meidagen 1940 in roulade.
Het vertrek van de koninklijke familie kwam voor velen hard aan. Op
13 mei 1940 stelde Wilhelmina's hoogbejaarde hofpredikant ds.
W.L. Welter het yolk gerust met
Aan Koningin Wilhemina
Neen, 't was geen vlucht die u deed gaan
maar volgen waar God riep
(enz.)
In vele kopieen circuleerde verder het uit 1939 daterende Voor West
Europa van A. Roland Holst. De uitgever Stols in Maastricht had in
1939 een verzamelbundeltje Poetisch appel 1939 op de markt gebracht. Alle thema's die de komende vijf jaar de podzie zouden beheersen kwamen er in voor. Jan H. de Groot schrijft in het hoofdstuk
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`Het verzetsvers' van Onderdrukking en verzet: `Liefde voor het vaderland, het regiem van de ploertendoder, het doorzien van bedrieglijke leuzen, het verraad, de pogrom, de honende karakteristiek van
de overweldiger, de onderdrukte vrijheid, de verschrikking van het
oorlogsgeweld, de massamoord onder de bombardementen in con.centratiekampen en voor de executiepeletons, de ontmaskering van
de mythe van de twintigste eeuw, maar niet minder, het gebed om uitredding, het vertrouwen in de overwinning van waarheid en recht en
de verlossing van de maatschappij van het onmenselijke."
Toen in 1941 de oorlog in Indonesia begon vond het gedicht
Neerland-Indonesia veel weerklank:
Wij hooren bij mekaar!
Wij gingen zoolang, zoolang samen...
Wij vochten met mekaar
(...)
Toen kwamen Hun en Jap. Ontnamen
Ons goed en geselden met schorpioenen
(...)
Ons bloed vloeit door mekaar, wij zijn thans een
en willen dat bekennen.
Politieke tegenstellingen bestonden niet meer tussen `goede' vaderlanders. Zoals Adriaan Morrien vertelde, wie een kwaad woord dudde to zeggen over het vorstenhuis kon een klap voor z'n kop krijgen.
`Oranje-fascisme' noemt hij dit. De gedichten circuleerden anoniem.
Na de bevrijding hebben uitgevers van bundels vaak met moeite of
soms geheel niet kunnen achterhalen wie de dichters waren. Soms
meldden zich diverse mensen die beweerden dat een en hetzelfde vers
uit hun dichtader was gevloeid. Naderhand bleek dat veel bekende
dichters, schrijvers en kunstenaars ze hadden geschreven zoals: Geerten Gossaert, Anton van Duinkerken, Bert Bakker, M. Nijhoff, Rie
Cramer, Gerard den Brabander, Sem Davids, Theun de Vries, Jan H.
de Groot, Max Nord, S. Vestdijk, Bertus Aafjes, Fedde Schurer,
J.C. Bloem, Clara Eggink, Jan Prins en Ida Gerhardt. Soms werden
ze apart onder naam uitgegeven zoals het bekende Celdroom van Van
Randwijk, een vers dat wegens zijn lengte in bloemlezingen nooit in
zijn geheel wordt afgedrukt. De droom van een gevangene dat hij vrij
rondloopt door een zonnig en vrij Amsterdam:
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(...)
`Terwij1 ik op mijn stroozak zit,
zie ik plots de nacht van zon doorlopen,
hoe worden weer de woorden wit
en alle celdeuren gaan open
en ergens buiten roept een kind.
(...)
Een van de meest geciteerde gedichten uit die tijd is van Henk Fedder,
destijds kassier bij de Rotterdamse Bank, die nog nooit eerder had
gepubliceerd. Dat gezicht kan ik niet met droge ogen overtikken:
Joods kind

Zij wacht hem elken avond aan den trein
het meisje met d'on-arisch zwarte haren,
met ogen, die verstrakken in een staren
of vader gauw de tunnel door zal zijn.
Forensen schuiflen langs de binnendeur
en schieten van de trap in daag'lijks jachten,
het donk're kind kan enkel staan en wachten
vlak bij het hokje van den conducteur.
Dan zwaait een mannenarm een verren groet,
op 't klein gezicht bloeit plotseling herkennen,
ze moet op slag hard naar haar vader rennen,
hij bukt zich laag en zoent haar smalle toet.
Nu gaan ze samen door den laten dag,
de man gebogen en van zorg gebeten,
het ratelstemmetje wil erg graag weten
waarom ze nog niet naar het zwembad mag...
0 Heer, ik heb vandaag een bede maar:
elk Joods gezin wordt haast vaneengereten,
laat de Gestapo deze twee vergeten,
laat die in Jezus' naam toch bij elkaar.
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Een jaar na de nazi-inval, op 10 mei 1941, hebben Gerrit Kamphuis,
Henk van Randwijk en Jan H. de Groot tien van deze gedichten gebundeld in het Nieuw Geuzenliedboek. Dick Dooijes, grafisch ontwerper, woonde in Amsterdam naast Jan H. de Groot. Dooijes vertelde me dat De Groot begin '41 bij hem kwam om te vragen of hij
een 'houtsnede wilde maken voor het vignet. Dooijes maakte een
houtblokje naar de lode-eeuwse geuzenpenning. De geuzen hadden
de bedeltas gekozen als symbool in hun opstand tegen Philips a en de
R.K. Kerk. De schampere aanduiding `gueux' (bedelaars) hadden zij
zich vol trots toegeeigend. Hun leus was: En tout fiddles aux roy.
Jusqu'A porter la besace. (Volmaakte trouw aan de koning, totdat wij
de bedelzak dragen.) Dooijes' ontwerp beeldt twee handen uit, die elkaar vasthouden rond een bedelzak en het jaar 1566; rondom het opschrift ' Ivsqves. A. Porter. La Besace.' Bij De Groot op zolder is het
vignet gedrukt. Het boekje werd verspreid in een oplage van 10.000
exemplaren. Het bevat Jan H. de Groot, `Toen Mussert nog een musje was'; G. Kamphuis, 'Der kerken klage'; H.M. van Randwijk,
`Winter in Hollandsch tuin'; J.J. Buskes, `Zij zullen het niet
hebben'; Sem Davids, 'De hinkende leugen' en Fedde Schurer, 'Winkelmanlied.' Van Randwijk schreef er een inleiding bij.
Het Koloniaal Instituut te Amsterdam, thans Koninklijk Instituut
voor de Tropen, was een bolwerk van de SS. De conservator, G.L.
Tichelman had er echter nog steeds een eigen kamer. Van daaruit
deed hij aan alle denkbare vormen van verzet, van het verspreiden
van gedichten tot en met het verspreiden van handgranaten. Hij gedroeg zich zo arrogant dat het bij geen der SS-ers die hij op de gang
tegenkwam in het hoofd opkwam eens in de tas van de conservator te
kijken. Was dat wel gebeurd dan was hij ter plaatse doodgeschoten. ' 17 In '42 nam hij het initiatief tot het verzamelen van podzie voor
een wat uitgebreidere bundel geuzenliederen. Het Geuzenliedboek
eerste vervolg verscheen najaar '43 in een oplage van 1200 exemplaren 'ten bate van de slachtoffers der nationaal-socialistische
tyrannie.' Allard J. Honing aan de Prinsengracht had het gedrukt.
Albert Helman schreef er een inleiding bij. Omdat de oplage direct
was uitverkocht drukte de illegale drukkerij Trouw te Laren nog eens
twintigduizend exemplaren. De samenstellers, Tichelman en Magdalena Geertruida Schenk maakten in 1944 een tweede vervolg, nu met
een inleiding van Werumeus Buning. Ditmaal was de drukker D. van
Veen. In de hongerwinter drukte Van Veen nog een `derde vervolg',
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waarvan de opbrengst was bestemd `voor de leniging van bijzondere
nooden.' Begin 1945 maakte hij in zijn drukkerij DAVID nog een
' derde vervolg.'
In februari 1944 kwam er nog een bundeltje Geuzenliederen uit. 'Deze bundel moderne "Geuzenliederen",' staat in het colofon `werd samengesteld en gedrukt door ondergedoken studenten met het doel de
opbrengst ervan te doen toekomen aan onze Nederlandsche geheime
organisaties. Het meerendeel dezer gedichten werd in concentratiekamp en gevangenis gemaakt. De namen van de dichters hebben wij,
indien dit verantwoord was, vermeld. Over enkele van hen kunnen
wij de volgende bijzonderheden mededeelen. Jan Campert maakte
`De achttien dooden' kort voordat hij gefusilleerd (sic-L.L.) werd.
Jaap Sickenga, (oud 23 jaar) werd 11 Mei 1942 gefusilleerd. Dolf
Snijders (geb. 14 Jan. 1942) (met potlood verbeterd in: 1924) maakte
het opgenomen gedicht in de gevangenis te Utrecht; hij werd op 20
Juli 1943 gefusilleerd.' De oplage was 360. 18
In de toelichting van dra M.G. Schenk en H.M. Vos bij de uitgave
van het Geuzenliedboek 1940-1945 van 1975 is enige agressie waarneembaar jegens de samenstellers van Het Vrij Nederlands Liedboek
dat op 1 mei 1944 verscheen bij De Bezige Bij, de belangrijkste verzetsuitgave van deze uitgeverij.
Nadat in 1943 het Geuzenliedboek Eerste vervolg' was verschenen,
heerste er, aldus de toelichting van 1975 in de kring der dichters `enige
ontstemming toen het door niet-dichters verzamelde boek
verscheen.' Er volgde een bespreking tussen de samenstellers van het
Geuzenliedboek en Henriette van Eyck, Halbo Kool en Han
Hoekstra namens de `dichtersgroep'. Een `commissie Geuzenliedboek' werd in het Leven geroepen die gezamenlijk een `tweede vervolg' zou maken. `Deze afspraak werd niet nagekomen, wel verscheen kort daarop onder auspicien van de "dichtersgroep" het Vrij
Nederlands Liedboek met op artistieke gronden gemaakte keuze van
verzetspodzie.' Wie de twee bundels met elkaar vergelijkt krijgt de indruk dat de Geuzenliedboek-samenstellers vooral selecteerden op
verzen waarin De Deere, Jezus-Christus of Het Vorstenhuis werd
aangeroepen.
Jan H. de Groot maakt zich vooral kwaad over de aantijging dat de
keuze bij Het Vrij Nederlands Liedboek vooral 'op artistieke gronden' is gemaakt. 'Het ging om verzetspodzie, hoe onbeholpen ook,'
zegt hij. `Geen sprake van dat daarbij artistieke criteria werden aangelegd. '
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Han G. Hoekstra zegt: 'Jan de Groot, Halbo Kool en ik verzamelden
gedichten. Het moesten verzetsgedichten zijn. Veel mensen wisten
dat ze het je konden toesturen of in handen spelen. Anoniem. Ze
wisten dat er geen naam bij moest en zeif vond je het ook beter om
niet te weten van wie het was. Van de meeste gedichten die er in staan
weet ik het nog steeds niet. Ik ben veel vergeten, maar een ding weet
ik zeker. Er zijn nooit gesprekken geweest tussen ons en die groep van
Tichelman. Waar hebben ze het eigenlijk over? Ik weet wel dat hun
groep er eerder was. Maar er was geen sprake van kinnesinne of oneerlijke concurrentie. Onze verzameling is bij De Bezige Bij terecht
gekomen. Dat lag voor de hand. Dat was de grootste uitgeverij.'
J. Hendriks te Utrecht drukte Het Vrij Nederlandsch Liedboek in een
oplage van tweeduizend exemplaren. Van Han Hoekstra zeif staat er
een bezwering in die nog steeds de beklemming van een dictatuur levend maakt.
Klets hen niet in de dood
Klets niet, plaats een wacht bij uw mond
De verrader loert overal rond
Elk verhaal is een brandende lont.
Zwijg na volbrachte daad.
Vergroot door onnoozel gepraat
niet de kans op fataal verraad.
Het teveel gezegde woord
door verkeerde ooren gehoord,
leidde al vaker naar Amersfoort.
(enz.)
Van het Geuzenliedboek heeft Allard J. Honing slechts een oplage
kunnen drukken. Hij werd in zijn drukkerij gepakt en weggevoerd.
In een concentratiekamp is hij gestorven. Anthonie Donker dichtte
najaar '44:
Aan de gevallen drukkers
Het Vaderland is door den vijand bezet,
De vrijheid wordt onderdrukt.
Maar de drukker heeft toch aan de bokken gezet
En het woord van de vrijheid gedrukt.
(enz.)
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Jan H. de Groot is een echte verzetsdichter; voor velen is hij onze rationale verzetsdichter. Hij kwam uit een gereformeerd milieu en begon als jongen met natuurlyriek, maar, zegt hij: 'in de crisisjaren ben
ik de socialistische kant op gemarcheerd.' Vrijwel vanaf het begin zat
hij bij Vrij Nederland. Het christendom had hij grotendeels laten varen, want zegt hij, 'in naam van Gods Drieeenheid zijn de grootste
beestachtigheden uitgehaald.'
In 1975, toen Amsterdam zijn 700-jarig bestaan vierde had de opstandigheid de 74-jarige De Groot nog steeds niet verlaten. Hij dichtte:
Ik kom nog wel een keer naar Amsterdam
Als Samkalden weg is, eerder niet
Nadat hij eigen yolk en ons verried,
Toen hij Lages lopen liet.'
Voor de oorlog schreef hij een gedicht, dat interessant is omdat het zo
treffend de mentaliteit van de toenmalige goedhartige christen verwoordt. Joden zijn irritante lui, ze hebben zelfs iets walgelijks, maar
vergeef hen hun luidruchtigheid, hun opdringerigheid; ze worden
vervolgd en verdienen ons mededogen. Het gedicht `Zandvoort 1938'
heeft vijf coupletten. Het tweede begint zo:
Zij troepten naar dit Westeroord, de Joden.
De Godverlatenen uit hun verwoest domein,
die 't heil van Hitler en Goring zijn ontvloden,
om in dit laatste heil nog eens gerust to zijn.
Gun hun het vet geluk van buiken en van billen,
van borsten, die maar nauw verhuld zijn en bekleed,
de rode broeken en de laatste modegrillen,
't uitdagend naakt, waar zon en zout in beet.
Gun hun de luide spraak, het breed en druk opdringen,
de purpere nagels aan de stompe hand,
de gouden tanden en briljanten ringen,
heel de gehate pronk uit hun geboorteland.
Gun hun het smikkelen, het smullen en het zuigen,
de sausjes en het lekker zoet en zuur.
Titels der gedichten die hij in de oorlog liet drukken spreken voor
zichzelf: 'Bij de geboorte van onze jongste prinses,"Gebed voor ons
nieuwe leger', 'Lied voor den partizaan'. Het laatste gedicht werd
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met `Voorwaarts Vaderland!' van G.J. van der Waal en `Te wapen!'
van Bert Bakker opgenomen in het bundeltje: Treedt aan! G.J. van
Heuven Goedhart die het eerste vers op muziek had gezet nam een
exemplaar van het in een oplage van zesduizend gedrukte bundeltje
mee naar Engeland. Een paar maanden later strooide de RAF een foto van Wilhelmina met het eerste couplet uit Voorwaarts vaderland.
De Groots woede en verslagenheid toen hij de legers op 14 mei over
het Rokin zag marcheren kregen direct een dichtvorm in zijn
hoofd:`De Poort'. Wanneer het commando klonk 'En Lied!' en de
horden uitbarstten in een vocale ode op een heidebloempje of een
Germaanse schone maagd dichtte hij:
Wanneer gij zwijgen zult
Hoe zal ik zingend zijn.
Een van zijn gedichten is in Russische vertaling opgenomen in een
bundel anti-fascistische verzetsliteratuur." 9 Het heet 'De Russen
staan in Polen' en is gedateerd nieuwjaarsdag 1944. Het eerste couplet:
Zoo hebt Gij eind'lijk, Heer,
het Duitsche beest geslagen.
Gij kondt niet langer meer
zijn rauw geweld verdragen.
Gij hebt van Stalingrad
zijn vlucht tot hier bevolen.
Vandaag klonk door de straat:
`de Russen staan in Polen.'
In april 1980 droeg hij het op verzoek voor in het Vara-radio-programma Het tout in de pap, tot grote schrik van de luisteraars die na
ieder couplet op gedragen toon hoorden zeggen: 'De Russen staan in
Polen.' De hoopvolle betekenis van 1944 had een navrante klank gekregen.
Jan H. de Groot komt uit een streng gereformeerd milieu waarin het
slechts was toegestaan boeken met een christelijke strekking op to
slaan. Jets verderfelijks als Eline Vere was streng verboden. Na de
Handelsschool kwam hij in 1919 als Jong telegrafist naar Amsterdam.
Hij had willen varen maar door de crisistijd was dat niet doorgegaan.
Hij stuurde verzen in naar letterkundige tijdschriften; in 1923 werd er
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voor het eerst een geplaatst, in Kentering. Hij werd medewerker van
Opwaartse wegen, het christelijke letterkundige tijdschrift met Jan
Eekhout, en later Gerrit Kamphuis, Martin Leopold en Gabriel Smit
in de redactie. Hij hoorde bij het Verbond van Christelijke letterkundige kringen. Ten fanclub', legt hij uit, 'van onderwijzers, onderwijzeressen en aanverwante geesten, die geabonneerd waren op Opwaartse wegen en die enthousiast waren voor de nieuwe stroming.
Het tijdschrift zette een streep onder de zogenaamde christelijke literatuur die geen literatuur was.' Omdat hij in de journalistiek, die hem
trok, geen emplooi kon vinden reisde hij op eigen risico naar Palen en
stuurde kranten reisreportages van dat toen onbekende land. Hij publiceerde de roman Fir en de bundel Polonaise.
De Groot werkte van 1938 tot 1944 als assistent in de bibliotheek van
de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in
Amsterdam. Daar deed hij contacten op met clandestiene drukkers
en vond hij ook nog wel eens een stapel bruikbaar papier op zolder.
Zijn bundeltje De visvangst dat bij Jaap Romijn verscheen in diens
Handpalmreeks was gedrukt op een stapel voor notulen bestemd papier uit de vorige eeuw. Zijn bundeltje Stekelbaarzen `bij nacht en
ontij gevangen tussen Dollard en Schelde, op de sluikmarkt gebracht
in elke stad en elk dorp van Nederland, clandestien uitgevent aan elke
vaderlandse voordeur, ter versterking van de voorraad verzet en ter
ontmoediging van Neerlands binnen- en buitenlandse vijanden' werd
gestencild in een oplage die het aantal van 150 niet zal `overschrijden,
onder voorwaarde dat ieder zijn baarsjes leert verder zwemmen.'
Een bos boterblommen liet hij drukken bij Ter Wee in Putten, die
door het `Puttense drama' in Duitsland in een concentratiekamp terecht kwam.' 20 `Kennissen van ons hadden ook een drukkerij. De gebroeders De Geer op het Singel. Ik kende hen via mijn vrouw die een
weesmeisje was. Zij waren weesjongens. Strophe op zingende soldaten is daar gedrukt.' Het enige proza dat hij uitgaf was De nood der
ratten, gevolgd door, De haan zonder hoofd in de Schildpadreeks.
`Toen dat boekje was verschenen kreeg ik een brief van een vriend die
vroeg of ik erop uit was gepakt to worden. Aan die parallel (van ratten en Duitsers, L.L.) had ik geen ogenblik gedacht. Die argeloosheid
had je in het begin.' Zijn vooroorlogse leraar en mentor dr. Jo van
Ham die directeur van het Letterengilde was geworden schreef hem:
`Denk er aan dat ik je niet meer kan beschermen als je zo doorgaat.
Dan moet je zelf de consequenties maar trekken.'
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`De druk werd op het laatst zo groot dat je je alleen maar ging bezighouden met verzetsverzen,' zegt De Groot. `De wrevel tegen het
gestaar naar eigen navel dateert al van na de Tachtigersbeweging.
Jacques van Hattum schreef ik geloof in '33 al een vers over dichters
die uit hun ivoren toren werden geslingerd, terwijl de een thee dronk
en de ander het venster sloot. Dat naspeuren van de eigen zieleroerselen was toch al niet meer in zwang. In de bezettingstijd Rimbaud laten
drukken, vond ik helemaal krankzinnig. Dat was ik met Van Randwijk eens. Bibliofiele uitgaven, dat lag niet in de lijn van ons streven.'
V oor zijn verzetsgedichten, gebundeld in Moederkoren kreeg hij in
1946 de podzieprijs van de stad Amsterdam. ' Ik word,' zegt hij, `vaak
genoemd als nationale verzetsdichter. Maar voor mij is Muus Jacobse
de grootste met zijn bundel Vuur en blad. En Van Randwijks Celdroom vind ik onovertroffen.'
Hij kwam na de bevrijding in dienst van Het Vrije Volk en werd later perschef van de AKU in Arnhem. Hij schreef nog wel voor plaatselijke kranten. Van gedichten schrijven kwam niet veel meer. Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag verscheen in een oplage van
250 een bibliofiel bundeltje van zijn sonnetten, Het Uitwijkbos. Opgedragen aan Nol Gregoor die evenals hij zijn levensavond slijt in het
woonoord Boswijk te Doorn. Het zijn romantische sonnetten met
een enkele opstandige zijsprong als:
In feite valt geen oudje te betichten
van progressiviteit; elk hopste mee
met pappa naar de good-old-VVD.
En de cyclus eindigt met:
Ik moet een rest aan schuldig zijn betalen,
een ieder groeten zonder zelfbedrog
alleer ik inga, naar men zegt, in gouden zalen.
Een paar jaar geleden moest hij als lid van de redactie van de Encyclopedie van de Wereldliteratuur zijn vooroorlogse vriend, de dichter
Roel Houwink opbellen, die in '42 en '43 de Duitsers welgevallige
bundels legaal uitgaf, voor de radio sprak en in De Schouw NSB-bundels recenseerde. Na de bevrijding kreeg hij een publikatieverbod van
vijf jaar. '1k kon niet nalaten te zeggen dat hij rotstreken had geleverd,' zegt De Groot.' "Wat kan ik voor je doen?", vroeg hij alleen
maar.'
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De joodse dichter Maurits Mok woonde in mei 1940 in Het Gooi.
Dreiging van jaren sprong los in het krijsen
van stalen gieren dat de morgen scheurde.
Zweetdruppels drongen brandend naar mijn huid.
In het buurhuis sloeg een vrouwenstem over:
`We hebben oorlog'. Mijn mond viel open,
snakkend naar lucht die er niet was.
Zo begint zijn verhalend gedicht: 'Aileen met mijn ogen' dat is opgenomen in de in 1960 bij De Brug-Djambatan Amsterdam uitgegeven
bundel Ontluisterde Mei en waarin onder andere Godfried Bomans, Willem Brandt, Anthonie Donker, Mary Dorna, Johan Fabricius, Sjoerd Leiker en A. Viruly hun herinneringen aan de mei-dagen
hebben geboekstaafd.
Maurits Mok fietste op 14 mei met zijn toenmalige echtgenote naar
Amsterdam, waar hij bij het Britse consulaat een vluchtkans wilde
beproeven. Hij ging eerst naar zijn vriend Jan H. de Groot:
Het kompas van mijn hart richtte zijn naald
naar Zuid. Daar, op een golftop in de huizenzee,
woonde Jan H. Ik mocht in deze nood
niets meer verwachten en verwachtte toch
een mensenhand die door het duister heen
een lichtplek wees, een verblindend wonder.
(...)
Toen sloeg de vuist dwars door ons Leven heen:
capitulatie. De wereld viel
onder mij weg; een land, een yolk verdampte
tot stof; een windvlaag joeg het voor zich uit.
Er dreef een lied voorbij, er klonk gesnik,
ik wist niet waar. Het hemelhoge glas
van een verlaten nacht stond om mij heen.
Vijf jaren. Duizenden zijn gevallen aan mijn zijde,
zes miljoen aan mijn rechterhand.
Tot mij is het niet genaakt.
Ik heb het alleen met mijn ogen aanschouwd.
Zij raken het niet meer kwijt."'
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Toen bleek dat de gang naar het consulaat zinloos was fietsten Mok
en zijn vrouw terug naar Blaricum. Hij was gemengd gehuwd. 'Ik ben
in de oorlogsjaren wel eens op de vlucht geweest, maar ondergedoken
niet. Ik heb wel met een ster gelopen, maar heel kort. Ja, die neus is
niet te verloochenen, maar ik was vrij blond, dat scheelde veel.'
Zijn ouders woonden in Zandvoort. Vrij vroeg in de oorlog moesten
alle joden uit de kuststreek evacueren en zijn ouders trokken in bij
een ongehuwde tante in Amsterdam. `Ze hebben het lang uitgehouden. April '44 zijn ze verraden en ze zijn in Auschwitz vermoord.
Mijn zusje is met hen meegegaan. Ze was vanuit haar onderduikadres
tijdelijk bij hen ingetrokken.' Toen Maurits Mok klein was, was hij
witblond met blauwe ogen. Zijn zusje was donker, met donkere
ogen. Zo omstreeks 1911 gebeurde het dat een vrouw, die de kinderen
zag spelen, uit het raam een appel naar het jongetje gooide. Wang,'
zei ze, `maar denk erom, niets geven aan dat jodenkind.' Jacques van
Hattum heeft op dat voorval een gedicht gemaakt:
Eens wierp een vrouw een appel uit het raam,
wat was't een wond voor heel je verder leven
je speelde met je blonde broertje scam.
Hij mocht, riep zij, dat joodse kind niets geven.
Mok heeft altijd het leven geleid van een `rustige bohdmien' . Voor de
oorlog ontmoette hij zijn vrienden in café's. Joseph Roth bijvoorbeeld, die hij goed heeft gekend. 'In Laren had ik een kroegje waar ik
veel kwam. Daar mocht ik na '41 niet meer in. Je mocht als jood ook
niet meer in de openbare leeszaal komen. Je mocht niets meer. In de
oorlog ben ik nog maar zelden in Amsterdam geweest. Dat was nou
echt de vijand tegemoet lopen. Wie vrij rustig buiten woonde moest
daar maar blijven.'
In '41 heeft Bigot en Van Rossum een gedichtenbundeltje van hem
uitgegeven. Daarvoor kreeg hij dertig gulden. De Tijdstroom gaf in
'41 zijn episch gedicht De vliegende Hollander uit. 'Het zijn vierduizend regels geworden, "opgedragen aan mijn uitgever P.A. Hemelryck." Ja, dat wou die man.' Wat, behalve de opbrengst van die bundels, in de oorlog zijn verdere bron van inkomsten is geweest, weet hij
niet meer. 'Die goeie Hemelryck heeft nog moeite willen doen om mij
bij de Kultuurkamer te krijgen. Ik heb gezegd: "Ik wil er wel in maar
dan moet ik een vrijgeleide krijgen voor mijn ouders en mijn zuster."
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Nou, er is nooit iets van terecht gekomen hoor. Ik had het ook niet
leuk gevonden om in dat gezelschap to verkeren.'
Met De Bezige Bij kwam Mok in contact via Hans van Meerten, de
leider van het toneelspelersverzet. Eerder had hij op verzoek van een
Joodse regisseur De zeven hoofdzonden geschreven. `Als ik me goed
herinner heette hij Ludowski. Hij heeft een tijd in de Hollandse
schouwburg gewerkt. Ik weet niet meer hoe ik met die man in contact
was gekomen. Hij wou De zeven hoofdzonden uitbeelden. Het kan
ook zijn dat Adolph Hamburger het me heeft gevraagd, dat was een
toen bekende joodse acteur. Ze hebben hem in Dachau afgemaakt.
Goed, ik heb die gedichten geschreven. In Amsterdam zou ik die tekst
afgeven op een adres in de Spuistraat. Het was in 1941 denk ik, want
langer heeft de Joodse Schouwburg niet als theater gefunctioneerd.
Toen was er iets heel spookachtigs. Ik heb daar aangebeld, ik geloof
op een zondag, want het was doodstil in de Spuistraat. Het was een
groot gebouw. Niemand deed open maar ik geloof dat de deur openstond. Ik heb allerlei trappen beklommen, op allerlei deuren geklopt
en nergens kreeg ik antwoord. Het hele gebouw was leeg. De hele
zaak moet weggehaald zijn.
Hans van Meerten kwam nogal eens bij me. Hij vroeg: "Heeft u niet
iets voor De Bezige Bij. Die hebben een fonds voor joodse kinderen." Ik heb toen gezegd: "Ik heb die zeven hoofdzonden nog liggen.
Die hele zaak is inmiddels verdreven of uitgemoord, dus dat wordt
niks meer." Toth heeft hij dat meegenomen.'
De Utrechtse Typografen Associatie drukte het in een oplage van
525. Dat was_begin '43. Onder zijn eigen naam heeft Mok in 1944 de
cyclus nog eens uitgegeven, in eigen beheer 'ter illustratie van een serie dansen.'
`Hoe ik aan het pseudoniem Hector Mantinga ben gekomen weet ik
niet meer. Ik had een vals p.b. op de naam van Kamminga. Ik wilde
niet hetzelfde pseudoniem gebruiken. Maar ze hadden geloof ik al
iets gedrukt op de naam van Kamminga en ik wilde zo weinig mogelij k letters veranderen.' De illustrator, W.J. Rozendaal, had zich als
pseudoniem het Franse woord voor `dinges' (machin) aangemeten.
Dat was, zoals gezegd, de eerste publikatie van de uitgeverij De Bezige Bij. Het derde deel in de Quousque Tandem-reeks was De vader
spreekt. Een eveneens bibliofiel gedrukt boek `gezet uit de Hollandsche Mediaeval van S.H. de Roos op Simili Japonpapier in een oplage
van 525.' Met mooie houtsneden van Tjomme de Vries. 'Het was de
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proloog van een drama in verzen dat ik had geschreven,' zegt Mok.
'Ik had natuurlijk wel meer manuscripten liggen want ik heb altijd
doorgewerkt.' In 1944 woonde hij tien weken op de Lemelerberg bij
Ommen. 'In maart gingen ze de gemengd gehuwden oproepen voor
werk aan de vliegvelden enzo. Ik zou dan naar Havelte moeten. Ik
ken diverse mensen die dat hebben gedaan, maar ik heb altijd gezegd:
ik denk er niet aan om me vriiwillig in hun poten te begeven, noch zal
ik ooit een spa in de grond steken voor de moffen. Hoe ik er ben gekomen weet ik niet meer. We zaten in een hotelletje, we hadden behoorlij k te eten; er werd gedanst; Duitse soldaten kwamen er wat
drinken; kortom het was er heel gezellig. Ze hadden daar controle
voor overvliegende geallieerde vliegtuigen. Er werd ook wel eens geoefend door een hele compagnie Duitse soldaten. Ik heb wel eens met
zo'n jongen zitten praten. Ach ja, dat was goed voor mijn Duits. Ommen was een beruchte plaats, want er was een kamp voor de Hitlerjugend. Daar ben ik wel eens Tangs gefietst. Ik ging ook gewoon naar
het zwembad. Achteraf denk ik: ik was wel roekeloos.
Op zekere dag komt daar op die Lemelerberg een man aanzetten met
zijn vrouw. Ik geloof dat hij Han Hoekstra had gevraagd: "Wie moet
ik vragen voor een tekst bij mijn prenten?" Han had hem naar mij
verwezen. Ik weet niet hoe hij wist dat ik in dat godverlaten oord zat.
In elk geval kwam hij met de trein met een map onder zijn arm vol
van de meest aanstotelijke tekeningen. Als ze hem er onderweg mee
hadden betrapt dan had het hem de kop gekost. Mij had het ook de
kop kunnen kosten, want ik heb die dingen Lang onder me gehouden.
Hij heette Pieter Starreveld. Hij heeft het geloof ik particulier laten
drukken op het Oudekerksplein. Hector Mantinga, Een naamloos
strijder, Gedicht. Met gekleurde prenten van Lucas Vandervelde.
(pseudoniem; Amsterdam, P. Starreveld, 1944.) `Colofon: Het gedicht Ten naamloos strijder', werd geschreven in de maand Mei
1944, begin van het vijfde jaar der bezetting. Dit werk werd verlucht
met prenten waarvan de teekeningen in November 1943 werden gemaakt en de blokken in Mei 1944 gesneden. Voor de exemplaren genummerd 1-100 werden de prenten met handdruk van de blokken genomen. Vijfentwintig exemplaren werden na de lijnendruk met waterverf ingekleurd en genummerd i-xxv. (...)'
Mok laat me die `meest aanstotelijke prenten' zien. Een hakenkruis,
een Duitse adelaar met angstaanjagende klauwen, een in de Nederlandse vlag gewikkelde Apollo-achtige jongeman. De laatste prent
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een doodgeschoten verzetsman op de Nederlandse vlag.
En zo heeft deze knaap, toen Nederland,
ten prooi viel aan een grauw barbarendom,
toen hier de vrijheid met een blinde knoet,
kapotgeranseld werd, de jonge hand geknepen
tot een vuist, zo ijzerhard, dat geen geweld
hem meer ter neer kon slaan.
'Ik zeg altijd tegen iedereen,' zegt Mok, 'die de stijl van de podzie van
die tijd afwijst, dat die een zeer speciale functie heeft gehad. Dat begrijpen mensen niet, die het niet hebben meegemaakt.'
De honderd exemplaren van Een naamloos strUder zijn vlot van de
hand gegaan, vertelt hij, voor tachtig gulden het stuk. Nog net voor
de bevrijding heeft George Kroonders Bayardpers bij C. Visser in
Huizen in een oplage van vijfhonderd zijn gedicht Europa laten drukken. Ook heeft hij voor illegale bladen geschreven.
Echt honger geleden heeft hij niet. `Wat je van De Bezige Bij kreeg
voor die boekjes, daarvan moet je je niet teveel voorstellen. Ik geloof
dat ik via Hans van Meerten een uitkering kreeg. Een tijd Lang kreeg
ik via Jan H. een uitkering; van welk fonds weet ik niet meer. In de
eerste jaren, toen de Kultuurkamer net was opgericht, heb ik via een
illegale werker uit eigen werk kunnen voorlezen bij mensen thuis. In
Leiden, onder andere, bij de een of andere docent, in Den Haag, in
Wassenaar. Daar heb ik ten huize van de kunsthistoricus Van Gelder
de dichter P.N. van Eyck leren kennen. Later hebben we bij Van
Eyck en zijn vrouw gegeten. Een verpletterende man. Hij wist ontzettend veel. Geweldig belezen en van een welbespraaktheid, ongelooflij k. Ja, er zaten ook wel leuke kanten aan de bezetting. Je hebt geen
idee hoeveel mensen je sprak die je anders nooit had leren kennen, die
voor de oorlog geen tijd hadden: Albert van Dalsum en Charlotte
Kohler bijvoorbeeld. Bij ons thuis heeft Charlotte Kohler het bijbelboek Judith voorgedragen. Alleen voor onze hospita, mijn vrouw en
mij. (Ik was getrouwd met de schrijfster Wijmie Fijnvandraat.) Om
ons een beetje moed to geven. Ik zie haar nog staan onder een lampje.
Je las veel. Op de Lemelerberg lag Hollands Glorie, in die tijd een
succesnummer en verder las ik de tetralogie van Thomas Mann Joseph and seine Briider, (tussen '33 en '43 verschenen-LL), een reu301

zenpil van duizenden bladzijden. Toen ik in Hilversum zat heb ik wel
eens boeken geleend van Garmt Stuiveling. Die heeft me ook wel eens
wat geld gebracht."Dat was aardig van hem,' zeg ik tegen Mok.
'Maar ondertussen heeft hij toch ook in zijn beruchte bewerking van
de Historische Schets van de Nederlandsche letterkunde van prof. dr.
C.G.N. de Vooys, de vermelding "de dichter M. Mok" gewijzigd in
"de joodse schrijver M. Mok."' Mok zegt: 'In een schoolbloemlezing
die hij voor Wolters had gemaakt, had hij ook iets van mij opgenomen. Maar toen het werd uitgegeven moesten alle joodse auteurs er
uit. Hij zei tegen me: "Ik moest jou eruit laten." Toen heb ik wel gedacht, gedicht, alleen maar: ik zou dat niet gedaan hebben. Maar ik
vond niet dat ik hem zijn gedrag moest voorschrijven. Maar ach, laat
dat maar weg uit je verhaal.
Maurits Dekker, een heel goeie vriend van me, zei vc5Or de oorlog tegen me op De Kring: "Denk er om, ze willen ons uitroeien. Dat menen ze."'

Een dichter die bij alles wat hij clandestien publiceerde noch van zijn
identiteit, noch van zijn haat tegen de Duitsers ooit een geheim maakte, was Gerard den Brabander. Dat was wel een schuilnaam, maar
dan zo'n in de letteren tot eigennaam geworden schuilnaam als Lodewijk van Deyssel. Slechts intimi wisten dat hij eigenlijk Jan Gerardus
Jofriet heette. Zijn bundels: Gedichten (Bayardpers, begin 1945); Later... beter; Nooduitgave (eigen beheer, 1944); Gelaarsde tier, Bezette
poezie. 1944. Volgens de aantekening van Dirk de Jong staat op het
omslag gedrukt: `Illegaal vervaardigd.' De bundel verscheen pas na
de bevrijding. Erin opgenomen is de in de oorlog apart uitgegeven
bundel Werzen op pleepapier (geschreven van Augs-Sept 1943 in cel
B 2/8 Huis van Bewaring, Duitsche afdeeling.)'
En dan de bundel De deur op het haakje, Verzen uit het bezette gebled. Volgens Dirk de Jong is deze bundel in Amsterdam uitgegeven
in eigen beheer, in 1943. Deze `verzen werden op een na geschreven
tussen 10 Mei 1940 en Kerstmis 1942 en zullen in den vorm van deze
uitgave slechts in een beperkte oplage verschijnen.'
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Den Brabander
Aileen een pijn die niet meer schaadt,
puin en panieken zijn geleden.
0 lied, mijn lust en toeverlaat,
zing ml naar vreemde overheden:
Dien God en dien Vorstin verlaat,
die bukt niet en wil Been gebeden.
Die breekt zich niet de ruggegraat,
maar wikt op eigen zekerheden.
Blijven de laarzen, bajonetten,
blijft vuurkolom en rooktempeest.
Den Brabander zingt onbevreesd
zijn ziel uit, die zij niet bezetten.
Hij is altijd soldaat geweest.
Inzake De deur op het haakje heb ik lang in grote verwarring geleefd.
Ter voorbereiding van dit boek had ik ook de uitgever Geert van Oorschot om een interview verzocht. Met tegenzin stemde hij toe. Op al
mijn vragen gaf hij wrevelige antwoorden. Toen ik hem een doorslag
stuurde in de hoop dat hij er nog iets aan zou toevoegen, trok hij per
aangetekend schrijven alles weer in en verbood mij van zijn mededelingen gebruik te maken. Maar de door hem uitgesproken zin: `Mijn
eerste uitgave was De deur op het haakje van Gerard den Brabander'
bleef in mijn hoofd gonzen. Die kon hij me niet meer afnemen. De
volmaakte Dirk de Jong noemt Van Oorschot een keer als clandestien
uitgever, bij Per slot van rekening van Bertus Aafjes.
Toen ik bij George Kroonder zat om hem te vragen te stellen over zijn
Bayard-pers, vertelde deze tot mijn verbazing: 'Het eerste wat ik heb
uitgegeven was De deur op het haakje van Gerard den Brabander.'
Toen ik dringend vroeg of hij dat wel heel zeker wist, verdween zijn
vrouw naar zijn boekenbergplaats en keerde na lange tijd, verhit van
het zoeken, terug met het betreffende boekje. Had Van Oorschot
zich vergist? Ik kon het niet meer verifieren, want hij wilde niet meer
meewerken.
Bij toeval ontmoette ik in de Amsterdamse Beethovenstraat de schrij303

ver Manuel van Loggem, die op weg was naar een koffiehuis. Met
zijn instemming sloot ik me bij hem aan. 1k vertelde hem van mijn occupatie met de clandestiene uitgeverijen en vroeg of hij zich wellicht
nog iets in verband met dit onderwerp herinnerde. `Niet veel,'zei hij,
`een paar dingen.'
Wat hem zeer scherp voor de geest stond was bijvoorbeeld de dag dat
Gerard den Brabander zijn bundel De deur op het haakje aan vier
verschillende uitgeverijen verkocht. Ik sprong overeind en verzocht
om een degelijke afspraak.

Evenals Maurits Mok was Manuel van Loggem een gemengd gehuwde jood; ook hij overleefde de oorlog vrijwel als enige van zijn familie.
Toen de oorlog uitbrak had hij juist een boek uitgegeven met een anti-fascistische strekking Asfalt en horizon, over de Spaanse burgeroorlog. In 1936, zegt hij, reisde hij naar Parijs, met de bedoeling zich
op to geven voor het republikeinse leger. Maar hij bedacht zich. 'Ik
wilde eigenlijk niet dood. Een vriend van me, Dick Polak, die samen
met mij in Parijs was gaf zich wel op. Drie maanden later was hij
dood.' Op een groot anti-fascistische congres in Parijs, waar ook een
groep Nederlandse schrijvers was onder wie Ter Braak en Du Perron,
had hij kennis gemaakt met de Amerikaanse neger-schrijver James
Langston Hughes. In het begin van de oorlog vertaalde hij op verzoek van George Kroonder diens roman uit 1930 Not without laughter, die het leven der negers in een Amerikaans stadje beschreef.
Overigens beschouwde hij Ter Braak en Du Perron als burgerlijke anti-socialistische schrijvers. Hij voelde zich communist, al was hij
nooit partijlid. 'Later ben ik er achter gekomen dat een mens een
mens is.'
De hele oorlog door woonde hij midden in de jodenbuurt. Op de
Nieuwe Keizersgracht, waar hij nu nog woont. 'Ik had kunnen vluchten, met een vriend van me die nu in Manchester woont. Maar ik was
pas getrouwd en mijn vrouw verwachtte een kind. Ik was officieel
geen jood. Ik heb me nooit opgegeven. Ik ben altijd een beetje querulanterig geweest. En ik vertrouwde die Duitsers niet. Een afwijking
van me.'
`We hadden een kleine vervalsingscentrale. In het begin maakten we
stempels met aardappels. Later kregen we echte stempels en maakten
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we vrij slechte persoonsbewijzen met watermerken die erin gedrukt
waren. Maar ze hielpen wel. Met een redelijk uitziend persoonsbewijs
kwam je een heel eind. Handtekeningen vervalsen kan ik vrij goed.
We hadden een joodse fotograaf in huis, Hans Wolf, die maakte pasfoto' s. Je zette wat handtekeningen en je ging op de fiets erop uit om
ze weg te brengen. Als je werd aangehouden ging je tbch kapot, of je
nou valse persoonsbewijzen bij je had of niet. Wanneer er iets aan de
hand was dook ik ergens onder. Dan doken weer andere mensen bij
ons onder. Een soort ruilverkaveling. Ik had een broodwinning. Het
Succesinstituut gaf een cursus psychologie uit. Voor iedere cursus
maakte ik voor vijf gulden een psychologisch rapportje. Daarvan kon
je goed leven. Bij flakkerend licht van een pitje dat werd gevoed door
vuile dieselolie die we voor honderd gulden per liter kochten, was ik
begonnen met het schrijven van een dik boek: Mozes. Het eerste deel
van een trilogie over het jodendom. Ik had er in de oorlog al grote behoefte aan me of te vragen wat een jood is.
Ik herinner me dat er aan het eind van de oorlog een ontzaglijke hoop
Bezige Bij-materiaal bij me werd gebracht door god-weet-wie. Dat
moesten ze ergens kwijt. Na de oorlog, toen het veel geld waard was,
hebben ze het weggehaald.'
Nooit, zegt hij, heeft hij wildere feesten meegemaakt dan in de oorlog, 'op de rand van de vulkaan.' En hierin past dan het verhaal van
De deur op het haakje. 'Ik was jarig. Ik had flessen wijn, cadeau gekregen, geloof ik. Die stonden achter de kachel. Ineens komt Jan
(Gerard) den Brabander binnen, dan Michiel Huizenga, dan Harry
Brander. Huizenga is een boekhandelaar die prachtige gedichten in
Het Spuigat heeft geschreven. Daarna heeft hij nooit meer iets geschreven. Voor achten, voor spertijd kwamen ze. Michiel had een
grote schrijfmachine onder zijn arm om ergens te verpanden want ze
waren op zoek naar drank. Het was 1943 en jenever was op de bon.
Iemand kwam op de gedachte dat in Utrecht in de stationsrestauratie
nog drank te krijgen was. Den Brabander kon drank op drie kilometer ruiken. Wij namen de trein, die reed toen nog. In Utrecht verpandde Michiel zijn schrijfmachine, die hij had meegenomen, voor
een fles jenever. Het was nog steeds geen acht uur maar we moesten
voor achten ergens onder dak zien te komen. We gingen het eerste
beste pension binnen. Dat bLeek een SS-ers-pension te zijn. Jan begon
te brullen want die werd dronken. Dus wij gingen op zijn kop zitten
om hem stil te houden. En we dronken door en 's ochtends om zes
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uur slopen we volkomen lazarus het pand uit, omdat we toen pas gemerkt hadden dat het een SS-pension was. Jan brulde vreselijke
teksten tegen de moffen. In Utrecht hebben we ergens op de hoek van
de straat staan wachten tot Jan z'n bundel had verkocht. Diezelfde
bundel heeft hij die dag vier keer verkocht. De deur op het haakje.
Aan Van Oorschot, Jaap Romijn, aan George Kroonder en de vierde
weet ik niet meer. Dan stonden wij op de hoek te wachten tot Jan met
het geld naar buiten kwam. Een wonderlijke surrealistische situatie.
Midden in de oorlog. We konden elk ogenblik opgepakt worden. Ik
herinner me dat we door Hilversum liepen en een roodharig jongetje
van een jaar of acht ons volgde. Heel Hilversum door. We gingen een
grote winkel binnen en begonnen met die meisjes achter de toonbank
te dansen. Ladderzat. Intussen zat Den Brabander aan die vleesmachine te draaien om het vlees op te vreten. Het vlees was ook op de
bon. Toen smeten ze ons eruit. Michiel rukte een oud emaille reclamebord van Singer-naaimachines los, stopte dat zo half in zijn broek
en zei tegen iedere voorbijganger: "Wij zijn de Singers, de naaimachines." Ik geloof dat we met het trammetje uit Hilversum thuisgekomen zijn. De God van de dronkenschap heeft ons beschermd.'
Vroege Dronk
Nu, waar het lijf nog lief en eerbaar is
en dieper drift nog minder weerbaar is
hef ik de wijsheid in den tinnen beker:
Geen morgendrank die z66 verteerbaar is.
(Gerard den Brabander, De deur op het haakje.)

Het Draaiorgelboek geldt eigenlijk niet als clandestiene druk want
daarvoor kwam de bevrijding een paar dagen te vroeg. Maar in September 1944 was het al geheel gezet. 'Het Draaiorgelboek dat is een
verzameling liederen op lichte wijs, bijeengegaard door Koos Schuur
en Aldert Witte (...). Ed van de Beld, Koos van Doorne, Jan G. Elburg, A. Marja, A.J.D. van Oosten, Albert Redeker, Koos Schuur,
Niek Verhaagen, Ab Visser en Maarten Vrolijk speelden voor orgelman en draaiden in een chagrijnigen tijd, hun deuntje tot vermaak
(of ergernis) van bloedverwanten, vrienden, kennissen, verloofden,
openlijke en geheime liefjes en verder alle de boeren, burgers en buitenlui die maar wilden hooren. Saluut!
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Koos Schuur opent de voorstelling en zingt tot het publiek:
Burgers en buitenlui, komt hier tezamen,
wij draaien 't orgel en zingen ons lied,
het is wat bitter van begin tot amen
(en stel je voor dat de klabakken kwamen)
maar al dat hindert uw gezondheid niet.
(...),
Het bundeltje ballades die bijna allemaal de vormen van de een of andere dame beschrijven, verscheen bij d' Uylenspiegelpers in Santpoort van Aldert Witte, die in de bezettingstijd nog vier bundels heeft
uitgegeven.
Afgezien van een paar verzen die in De Gids en Den Gulden Winckel
hadden gestaan, debuteerde Koos Schuur als dichter clandestien.
Hij had een van diegenen kunnen worden die hun naderhand gerenommeerd bestaan als letterkundige juist aan die bezettingstijd ontleenden. Maar dat heeft hij afgewezen. Het is dan ook volkomen ten
onrechte dat W.F. Hermans hem in 1947 in Vrij Nederland als een
der `mandarijnen' te grazen nam.
Schuurs voornamelijk uit de oorlog daterende produktie verscheen in
1946 gebundeld in Herfst, hoos en hagel. Hermans vroeg zich of wat
de dichter toch bewogen kon hebben deze bundel te doen uitgeven.
`De aanmoediging die Nijhoff hem ten deel liet valien? Maar
iemand's vrienden zijn een groter gevaar dan zijn vijanden.'
Martinus Nijhoff had hem inderdaad de hemel in geprezen. In het
nog maar een half jaar legale Vrij Nederland, 13 oktober 1945, voorspelde hij, onder de kop Een belofte dat de lezer van een onbekend
jong talentvol dichter, Koos Schuur genaamd, nog veel zou horen.' "
Hem, Nijhoff, was van deze dichter niets bekend dan `hetgeen zijn
werk te verstaan geeft. Hij moet van geboorte een Groninger zijn,
blijkens zijn liefde voor de Groninger veenkolonien, aan welke hij het
dichtwerk "Novemberland" opdroeg. Hij moet, blij kens zijn bundel
"Windverhaal" een zwervershart bezitten, immer ontvankelijk voor
de talloze sprookjes die de natuur, door middel van vogels, bloemen
en kindermonden, eeuwigdurend aan zichzelf vertelt. Hij moet naar
de geest een eenzelvig man zijn (...). Want dit geeft zijn gedicht "Regenherberg" te lezen.'
Dichtung die de Wahrheit geweld aandoet om bestwil is geen zonde.
Schuur had Nijhoff in 1944 thuis bezocht en de schrijver van het arti307

kel wist heel goed wie hij was en dat hij uit Groningen kwam.
Nijhoff citeert de eerste strofe van Wovemberland'...
Na de roodbruine warmte van september,
na van october 't zwaar en donker goud,
keerden de heldre dagen van november
met ijlen geur van brandend turf en hout,
(...)
`Het werd,' zegt Nijhoff, 'in bezettingstijd gedrukt, zonder jaartal,
zonder vermelding van de uitgever, in slechts honderd exemplaren.
Kennelijk werd het geschreven door een evacue, of een ondergedokene, die met heimwee aan zijn eigen streek terugdacht en die in zijn
zwaarmoedigheid versterkt werd door de zwaarmoedigheid die toen
ons gehele land beklemde. Het gedicht zal dus ontstaan zijn in '42 of
'43.' Zelf was de dichter het met de hem toegezwaaide lof niet eens.
Hij voelde een hevige vernieuwingsdrang. Hij werd redacteur van het
tijdschrift Het Woord, van de latere Vijftigers, werd redacteur van
De Bezige Bij en emigreerde in 1951 naar Australia, van waar hij in
1962, toen hij eindelijk het geld voor de terugreis bij elkaar had, ontgoocheld terugkeerde.
Koos Schuur was in 1940 redacteur van De Noord-Ooster, een klein
dagblad in Veendam en Wildervank. Hij schreef de buitenlandse
overzichten, de sportverslagen en het kerstverhaal. Gedichten schreef
hij al op school. Door die liefhebberij leerde hij in de jaren dertig
Theo Mooij kennen, de latere dichter A. Marja. Schuur, zoon van
een fietsenhandelaar, woonde in Veendam, Mooij in Winschoten.
Via een klasgenoot van Theo Mooij leerden ze elkaar kennen. '" In
zijn journalistentijd stuurde Schuur gedichten in naar De Gids en
Den Gulden Winckel in Amsterdam. Eind 1942 kreeg hij uit Dordrecht, van Anthonie Bosman, een brief met het verzoek of hij een
bundel wilde samenstellen. Bosman had het clandestiene uitgeverijtje
De Semaphorepers, waarin hij onder andere zijn eigen podzie en die
van zijn vriend C. Buddingh' uitgaf.' 24 In 1944 liet hij bij Boosten en
Stols Schuurs bundel Windverhaal drukken, in het colofon op 1941
geantedateerd. De oplage was 270 exemplaren waarvan 120 gesigneerd door de dichter. 'De gedichten' zegt Koos Schuur, tadden
weinig verzetsstrekking. Ze gingen vooral over liefde en de ondergang
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van Europa.' Toch heeft hij ook wel verzetsgedichten geschreven zoals N.N. dat werd opgenomen in Berijmd verzet,'" en dat de leefregels in een dictatuur verwoordt op dezelfde manier als Klets niet van
Han Hoekstra. Een gedicht waarin geen woord teveel staat.
N.N.
Verlaat je huis! Vergeet wie achterbleven!
Verwissel eens per week van jas en hoed!
Loochen de woorden, die je ooit geschreven
Hebt! Schrijf niet meer! Zorg dat je niemand groet!
(...)
Vergeet dit lied dat ik niet heb geschreven,
Want ik ben niemand en niemand kent mij.
Onthoud dat velen thans onzichtbaar leven;
Om hen te helpen leven ik en jij.
In 1943 kwam hij naar Amsterdam. De Pressebeauftragter in Groningen had de krant een schrobbering gegeven omdat die volgens hem de
Duitse advertenties te laat plaatste. De eigenaar was benauwd en gaf
haastig Schuur de schuld. Zijn oom had een boekhandel in Veendam.
Die zei: `Als je naar Amsterdam gaat, ga dan de uitgevers langs en
vraag of ze mij boeken sturen. Dan stuur ik geld en een mud aardappelen.'
Bij Contact had hij direct succes. `Bovendien vroegen ze toen ik daar
aankwam: "Bent u Koos Schuur?" Ze boden me een som gelds om
een roman te schrijven. Dat geld kon ik direct opnemen. Dat deden ze
met meer schrijvers. Voor hun fonds voor na de oorlog. Ja dat was
natuurlijk geweldig. De eerste dag na de oorlog was de roman af.
Maar hij is nooit uitgegeven. Ze vonden hem niet goed genoeg. Het
manuscript heb ik verbrand. Ook kreeg ik geld van een onbekende
afzender. Zodra ik bij de krant ontslag had genomen kwam er een
week later een postchëque binnen. Ik heb het adres nog opgezocht,
maar dat bleek niet te bestaan. Bij die uitgeverijen werd ik niet overal
ontvangen. Wat moet je nou met zo'n boekhandel in Veendam? Bij
Elsevier ontvingen ze me maar daar zeiden ze: u hoort nog van ons.
We zullen wel zien.'
Om nog iets bij te vexdienen gaf hij, zoals in die tijd veel gebeurde,
huiskamerlezingen. 'Het was een heel netwerk. Je kwam in Den Haag
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en daar vroegen ze "Kunt u de volgende week in Rotterdam komen?" Daar zaten dan zo'n twintig mensen. Wie het waren wist ik
niet. Dat wilde ik ook niet weten.'
Dirk de Jong organiseerde poeziemiddagen in Den Haag. 'Louis Lehmann kwam daar wel en Maarten Vrolijk. Toen ik aan De Jong werd
voorgesteld vroeg hij: "Heb je nog werk? Dan geef ik het zelf uit."
Een keurig nette, een beetje stijve man, goudeerlijk, gereformeerd.
Het geloof was voor hem heel belangrijk. Ik kwam graag bij hem
thuis.' In de Herbergreeks, zoals gezegd zo genoemd naar aanleiding
van de onderduikers die De Jong herbergde, verscheen in 1943 in een
oplage van honderd het door Nijhoff zo geprezen Novemberland.
Voor Reinold Kuipers, die hij nog uit Groningen kende, heeft hij het
nog eens helemaal moeten overschrijven. 'Kuipers specialiseerde zich
in handschriften. Dat vond hij leuk. Hij zei: "Kom even op mijn kamer en schrijf het gedicht uit." Dan moest je het netjes opschrijven,
op de lijntjes.' Dat moet een heel werk zijn geweest. Novemberland
telt negen strofen van twaalf lange regels. Het handschrift werd in
1944 'met het teken van de Boekvink gedrukt in 100 genummerde
exemplaren." 26 Begin '45 liet Dirk de Jong voor zijn Herbergreeks
bij Klaas Woudt in Zaandijk in d'Oude Zoutkeet, Schuurs Regenherberg drukken, het gedicht waarin volgens Nijhoff zozeer 'innerlijke
ontroeringen en beelden van buiten tezamen' vallen, `dat men de
mens ziet door het landschap dat hij beschrijft.'
Ook H.N. Werkman heeft verzen van Koos Schuur gedrukt. 'Op het
station in Groningen kwam ik A. Marja tegen. Hij had een uitgeverijtje. In agris occupatis. Ik reisde wel met bepaalde uitgaven naar
Groningen. Marja vroeg: `Wil jij geen bundel verzetsgedichten
schrijven? Het moesten negen gedichten zijn, samen met de frontpagina en het colofon moesten het twaalf pagina's zijn. Ik ging twee weken bij mijn ouders logeren in Veendam en in die tijd heb ik ze geschreven. Zo moeilijk is dat dichten niet hoor.' Zo verscheen De zeyen vloeken, Poetisch pamflet. `Deze verzen van den verbannen koning werden geschreven in April 1944. De bundel werd gedrukt als
nummer 4 in de Voliere-reeks in het voorjaar van 1944 in een oplage
van 110 exemplaren, welke niet in den handel komen.' Werkman tekende ook het omslag en drukte hierna nog een oplage van 90 exemplaren.
De onbekende geldzender bleek later De Bezige Bij to zijn geweest.
'End '44 kwam Geert Lubberhuizen bij mij. Hij vroeg: "Heb je
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werk?" Ik heb hem een gedicht meegegeven, voor een rijmprent met
tekening. Hij is nog wel gedrukt. Maar aan het eind van de oorlog
was hij nog niet naar de distributiekantoren vervoerd.' Fokke Tamminga drukte van Schuur voor De Bezige Bij met een houtgravure
van Tjomme de Vries De zeemeermin. Op verzoek van Halbo Kool
werkte Schuur aan het eind van de oorlog ook mee aan de voedseldistributie voor kunstenaars. `Je haalde het voedsel op in een klooster
aan de Hobbemakade. Dan kreeg je een lijst met adressen van
kunstenaars. Je belde aan en gaf brood en boter af. Je noemde je
naam niet. Later kwam ik op De Kring wel mensen tegen die zeiden:
"Was jij dat?" '
Schuur hoort tot de mensen die behalve die van terreur en honger ook
nog wel prettige herinneringen meedragen aan de oorlog. Hij was
jong. Hij kwam bij Eylders. Hij ging elke dag even naar café Scheltema waar hij Rein°ld Kuipers ontmoette, of Max Dendermonde, of
Jan Elburg. `Je vroeg: "Wat doe je tegenwoordig?" Je maakte plannen voor een verzamelbundel en leefde in hooggespannen verwachting van die heerlijke tijd die na de bevrijding zou aanbreken.'
`Het gaat zo,' zegt Schuur, `je hebt iets geschreven en je wilt het gedrukt zien. Waarom schrijf je anders? Je gaf in zo'n geval je kopij af
en je wist niet hoe het er zou uitzien. Als het dan was gedrukt was je er
erg trots op. Je liep er dagenlang mee in je zak. Je liet het aan iedereen
zien.

Maarten Vrolijk droeg bij aan Het Draaiorgelboek:
't Vertrouwen van Katrien
Het meisje met de mandolien
dat zingend door de straten gaat
en met een stem die overslaat
klaagt over Liebe, Schmerz and Wien
(...)
Van Vrolijk, onder zijn eigen naam of onder de schuilnamen Berten
Duineveld, Geert ter Duyn en Max de Jonge is in bezettingstijd vrij
veel clandestien gedrukt. Dirk de Jong, die hij persoonlijk goed heeft
gekend, noemt hem dertien keer. Zelf heeft De Jong in zijn Herbergreeks twee bundeltjes van hem uitgegeven: Het Wantij en AsthariaaL
Aldert Witte van Het Draaiorgelboek gaf in zijn Uylenspiegelpers
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van Vrolijk het bundeltje Vandaag uit. Met een vriend van de vooroorlogse hockeyclub, Max Loot, zoon van de directeur van Uitgeverij Leopold en een andere vriend, Han Boomsma, richtte hij een eigen
clandestien uitgeverijtje op, de Mahamapers; hun drie voornamen.
Boomsma's familie had een drukkerij op Goeree-Overflakkee. Met
een andere kennis, Anton Deering, uit Delft, destijds een idealistische
katholieke onderwijzer, tot voor kort toneelredacteur van het Algemeen Dagblad, stichtte hij ook al een clandestien uitgeverijtje, De
Heggewinde, dat twee boekjes op zijn naam heeft staan: Verboden
droomen van Geert ter Duyn zelf, uit 1944 en volgens Vrolijk ook een
bundeltje van Koos van Doorne, dat niet bij De Jong te vinden is.
`Later heb ik,' zegt Vrolijk, `de naam heggewinde wel eens in een flora opgezocht, maar hij stond er niet in. Volgens mij moest het een
mooie bloem zijn.' Naar aanleiding van Vandaag, dat in 1943 verscheen in een oplage van honderd fraai gedrukte genummerde boekjes, gedateerd 1940 kreeg Vrolijk, zegt hij, een man over huis die namens de recherche van de Kultuurkamer naar die boekjes kwam informeren. 'Ik zei: "Dat boekje is in 1940 uitgegeven en verder weet ik
er niks van." Daarna ben ik overgestapt op schuilnamen. Ik had nogal veel vrije tijd. Ik dwaalde veel in de duinen. Zo kom je op namen
als Ter Duyn en Duineveld.'
Toen ons land werd bezet begon Maarten Vrolijk als veelbelovend
jong dichter en schrijver van kleine prozastukjes en een enkel kort
verhaal aardig furore te maken. Hij dichtte over het eenzame onbegrepen ronddolen van de mens, hunkerend naar liefde of over de liefde zelf.
Dag
Ronddwalen zonder te zoeken,
dan met smart om de lege handen
thuiskomen en het hart
tusschen papieren en asch
en mistroostig verworpen boeken
in een doelloozen slaap laten stranden.
Maar ook `sociaal-realistische' gedichten, bijvoorbeeld de 'Ballade
voor den werklooze', geinspireerd door de woorden die Colijn rond
de jaarwisseling '37-'38 uitsprak: `Waagt men zich eind 1937 aan
bespiegelingen voor de toekomst, dan heb ik het gevoel, dat wij blij
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mogen zijn indien de lijn in 1938 van nu aan horizontaal blijft
loopen.'
Een werkloze gaat ter kerke...
Want ach—je loopt altijd maar kniezend door de stratenMarx was een knappe vent, en Troelstra ook, da's vast.
Maar Alberda en Wijnkoop hebben makk'lijk pratendie hebben altijd nog wel eten in de kast.
De zalvende woorden van de dominee maken hem kwaad en tij
loopt de kerk uit, die hem vloeken doet.' De laatste regels:
Vervloekt wie je een beter lot belovenwees dankbaar als 't zoo blijft—dat zegt Colijn.
Elsevier's Maandschrift, dat zichzelf per 1 januari 1941 ophief met
het herdenkingsnummer ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan,
plaatste daarin, naast onder andere een kort verhaal van Albert Heiman, van Maarten Vrolijk Keer tot avontuur, een romantische geschiedenis van passie en dood. Terecht was hij daar trots op: het was
een vooraanstaand tijdschrift geweest op het gebied van kunst en cultuur en had vrijwel iedereen die meetelde op het gebied der letterkunde, van Couperus en Emants tot Marsman en Szekely Lulofs tot haar
medewerkers mogen rekenen.
Vrolijk werd in 1919 in Scheveningen geboren, in een `streng kerkelijk milieu' zoals hij het noemt. Van '31 tot en met '36 zat hij op de
HBS, waar hij zich, vooral in de hoogste klassen, geestdriftig bezighield met literatuur. Voorjaar '36 ' debuteerde' hij in De Werkplaats,
een christelijk literair maandblad met een anti-militaristisch gedicht;
hij was toen zeventien. Hij vond een baantje als volontair bij het
Christelijk-Historisch dagblad De Nieuwe Nederlander. Na een jaar
werd hem een loon uitgekeerd van 25 gulden per maand; aan het eind
van dat jaar werd hij ontslagen omdat de volontairs stonden te dringen. Een collega van de NRC adviseerde hem te gaan studeren, `zonder titel kom je nergens.' Hij begon voor het staatsexamen gymnasium te werken, dat nodig was om rechten te studeren; maar hij was
niet erg gemotiveerd. 'Er heerste toen, wat je nu zou noemen, een
doemdenken; werkloosheid, uitzichtloosheid, gevoel van oorlogsdreiging. Ik las veel anti-militaristische literatuur over en na de eerste
wereldoorlog. Zoals Im Westen nichts neues van Remarque.' Ten bewijze reciteert Vrolijk uit het hoofd in het Duits de aangrijpende slot313

regels van het boek, waarin de hoofdpersoon sneuvelt op een dat dat
het aan het front zo stil was dat er 'van het Westelijk front niets
nieuws' te melden viel. 'Ik las Theodor Plievier, Glaser; ik had een
diepe afkeer van oorlog en geweld. Ik was niet gebonden aan enige
partij, al placht ik oude tantes op te schrikken met de mededeling dat
ik me "edelcommunist" voelde.'
Nadat hij in 1939 was gezakt voor het staatsexamen werd hij gemobiliseerd. Zomer 1940, nadat hij uit dienst was gekomen, deed hij opnieuw examen en slaagde 'op het nippertje'. Hij ging rechten studeren in Leiden, totdat de universiteit na drie maanden werd gesloten.
`Ik bleef student, zonder een studentenverklaring te tekenen natuurlijk, maar in afwachting van betere tijden. Een korte periode werkte
ik op het kantoor van mijn vader. Het was een tijd van je onttrekken
aan Duitse verplichtingen, soms met behulp van valse papieren. Ik
heb ze niet gemaakt, er wel gebruik van gemaakt en ze ook aan anderen verschaft, met bonkaarten. Dat was mijn maatschappelijk werk,
Ik was geen verzetsman die geweld gebruikte. Ik dook onder wanneer
het nodig was. De studie verdiepte mijn politieke bewustwording;
vooral staatsrecht en parlementaire geschiedenis, de combinatie van
vakken leek op de politicologie van na de oorlog.' Na de bevrijding
studeerde hij af. In 1946 kwam hij opnieuw in de journalistiek terecht; hij werd redacteur van De Nieuwe Nederlander in Amsterdam.
Bij de oprichting van de PvdA was hij lid van deze partij geworden.
Eind '46 werd hij parlementair redacteur van Het Vrije Volk. In
'56—hij was toen chef van de parlementsredactie—werd hij Tweede
Kamerlid; via een wethouderschap in Den Haag werd hij in april 1965
minister van CRM, tot november '66. Sinds 1972 is hij commissaris
van de koningin in Zuid-Holland.
Als militair was hij niet erg geslaagd, zegt hij, `wat in deze uitstellerscompagnie—mensen die eerder uitstel hadden gekregen om studieredenen—meer voorkwam. Desondanks werd ik geroepen tot het korporaalschap, belast met de opleiding van 18-jarige recruten. Op 10
mei 's morgens werden we gewekt in een oude Haagse school, die als
kazerne diende. De eerste oorlogsdagen was het tirailleren tegen het
vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland. De laatste twee dagen werd
het onderdeel teruggenomen naar Den Haag, ter bewaking van de
stad tegen verraders en dergelijke. Op 14 mei stonden we klaar om
naar Rotterdam te vertrekken. Maar dat ging die dag niet door, want
er was "iets in Rotterdam". De volgende dag hebben we er puin ge314

ruimd. Twee nachten hebben we in het park geslapen. De gesneuvelde mariniers van de Willemsbrug waren daar op elkaar gestapeld. Ik
zag mensen met afgehakte hoofden of met afschuwelijke verminkingen. Dat heeft een zeer negatief gevoel bij me geroepen ten opzichte
van alles wat Duits was. Die overvliegende Duitse vliegtuigen op 10
mei hebben een razernij bij me gewekt.'
Hij begon `oorlogsgedichten' te schrijven. Op 15 mei schreef hij:
Gesneuvelde Marinier
Park te Rotterdam, 15 mei 1940
Heeft hij niet z66 gestreden:
met deze zelfde starre oogen
Uw lot geleden
zelf onbewogen
zijn werk gedaan
(...)
Het gedicht stond later in een brochure-achtig bundeltje anti-oorlogsgedichten van Vrolijk: Tusschen de stormen, uitgeverij Het Sousterrain van de illegale organisatie 'T.D.' Het haalde drie oplagen: van
1000, 1500 en 2300 exemplaren, maar de laatste verscheen net na de
bevrij ding.
In het begin van de oorlog verzorgde Victor van Vriesland nog voor
Bigot en Van Rossum N.V. een serie die De Peperbus heette. Hij nam
daarin een bundeltje anti-oorlogsgedichten op van Maarten Vrolijk,
In Mora. Het verscheen in 1941. Storm SS van 23 oktober 1942 wijdde er een (anonieme) recensie aan. De scribent klaagt dat we 'in een
tijd, waarin wij vaak eerbiedig zwijgen, omdat we dikwijls geen
woorden vinden kunnen, simpel en tegelijkertijd machtig genoeg, om
te spreken van den heldenmoed der Germaansche strijders aan het
Oostfront, het volgende lekkers te verwerken krijgen:
Transport naar het front
Op dien verschrikkelijken weg
beefden zijn handen en zijn mond
stond soms half open,
Ik hoor hem nog, terwijl hij langzaam zegt:
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bij God, ik wil niet dood, ik laat me
niet verkoopenDen heelen weg heeft hij dat zoo gezegd.
(...)
De recencent meent: 'We kunnen nauwelijks veronderstellen dat er
iemand heeft zitten wachten op dit kleffe bundeltje van Maarten Vrolijk, dat het ongetwijfeld enorm gedaan zou hebben in den tijd van
moreele herbewapening, Kerk en Vrede en het gebroken geweertje,
maar dat in Onzen tijd ten eenenmale misplaatst is, en me& dan dat,
een hoonende onbeschoftheid. (...) Ook de keuze van de in deze reeks
vroeger gepubliceerde deeltjes, die respectievelijk afkomstig waren
van een morphinomaan, een jood, een homosexueel en een gereformeerd-roomsch renegaat,' bevalt hem niet erg en `misschien ware het
het allerbeste om maar ineens een vertrouwde figuur aan te wijzen om
in deze redactie zitting te nemen.' Het lijkt wel, vindt de scribent, of
de wantoestanden van vd•Or 1940 nog steeds bestaan. `...En de bodem. Daar kwam het braaksel der heeren letterkundigen op terecht
als zij op De Kring te veel gezopen hadden van andermans geld. Verder geen nieuws. Heeft een dichter, een schrijver, verplichtingen tegenover zijn yolk, zijn ras? Volk is een wanbegrip en ras bestaat niet.
De jood Van Vriesland zegt het zelf en de jood Van Vriesland is een
van de allerbelangrijkste Nederlandsche schrijvers? WAt zeg je daar?
Is een jood geen Nederlander? D'r uit met die vent! Zo was het Odor
1940. Je zou toch aannemen dat het anders zou zijn geworden. Maar
nee, de "literaturelurende kruismollen" hebben nog steeds vrij spel.'
Ook bij de radio stond Maarten Vrolijk op de index. Dick Verkijk
memoreert in Radio Hilversum 1940-1945: `Ook gedichten van Maarten Vrolijk (de na-oorlogse minister voor CRM) en A.J.D. van
Oosten (beiden gekenschetst als "scharf antinationalsozialistisch"!
worden ("!Eilt!") "gesperrt"—een geplande uitzending voor 14 december 1941 gaat deswege niet door.' Ditmaal bevindt Vrolijk zich in
het goede gezelschap van Albert Helman, P.N. van Kampen, (een
uitgever van wie alle boeken naar de `politieke prullemand' worden
verwezen), Adama van Scheltema en Arthur van Schendel.
Zo beyond de jonge christelijke dichter Maarten Vrolijk zich de hele
oorlog door op de enige plaats waar een fatsoenlijk mens zich kon bevinden: op de mesthoop van de nazi's. Toch kwam er in het jaar 1967
een boek uit dat het fascisme vroeger en nu behandelde en Vrolijk kli316

maat heette—treffend gevonden woordspeling op de familienaam
van de toen juist afgetreden minister van CRM. In een wat overspannen taalgebruik vol uitroeptekens, kapitalen en vetgedrukte woorden, suggereren de samenstellers Wim Hazeu, Jaap Meijer en Harry
Scholten dat de PvdA een half-fascistische adder aan haar borst
k oestert.
De achtergrond hiervan is dat Vrolijk zich v(56r en in de eerste jaren
van de oorlog onbezonnen heeft bewogen in een fascistisch milieu. In
1938 stond een op zichzelf goed bedoeld gedicht van hem met het
motto `Voor de strijd van Veertien Dagen' in het halfmaandelijkse
strijdschrift Veertien dagen, dat onder redactie stond van Anton Deering en de weerzinwekkende anti-semiet Anton Erwich. In hetzelfde
nummer stond diens gedicht met de slotregels:
aldus zal ook ons groepje groeien
en eenmaal wassen, vroeg of laat,
tot macht, waaraan geen macht weerstaat,
die weet wat rot is uit to roeien,
die Land en Volk voorgoed ontslaat
van Juda's juk, uit Mammon's boeien.
Vrolijk had hierop in 1982 als commentaar voor mij opgetikt: 'Het
aangehaalde gedicht had ik liggen; achteraf zeg ik: een slechte Marsman-imitatie. Van antisemitisme in die kring had ik toen—hoe stom
ook—geen weet. Ik werd erin gehaald door Anton Deering. Samen
met Anton Erwich maakte hij een typografisch gezien mooi product,
al was er geen geld voor honoraria. Protesteren had geen effect, omdat het blaadje met deze uitgave ter ziele ging. Mijn beste vriend in
die dagen was een joodse jongen, die zich niet tot onderduiken wilde
laten overhalen.'
Tot zomer 1941 zat Vrolijk in de redactie van A risto. In dat jaar hebben er nog gedichten van hem in dat fascistische literaire tijdschrift
gestaan, evenals van Bert Voeten en Joep Mommersteeg. Voeten
heeft van deze drie het langst aan het tijdschrift meegewerkt. Najaar
'41 drukte Aristo van Vrolijk een onvriendelijk gedicht jegens de bezetters af:
De tijd der muzikanten is voorbij
Ik hoor slechts laarzen, dreunend door de straten
(enz.)
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Bij uitgeverij Oisterwijk, waar Wouter Lutkie Aristo liet drukken,
liet Vrolijk in november 1940 op prachtpapier de, in eigen beheer uitgegeven, bundel Donker zon en golven drukken. Ook daarin staan
anti-Duitse gedichten zoals Capitulatie, Voor hen die in Zeeland verder streden. Deze uitgeverij had ook fascistische boeken zoals De Joden in de christelijke samenleving van Prof. H. de Vries de Heekelingen in zijn fonds. Bladerend in de oorlogsjaargangen van Aristo vond
ik het steeds moeilijker te rijmen dat iemand die geen lid was geworden van het Letterengilde, die blijk had gegeven van oprechte woede
over de invasie, zo lang redacteur was gebleven van een tijdschrift dat
collaboreerde en dat coryfeeen van datzelfde Gilde fier onder haar
medewerkers telde.
Vrolijk zegt daarover tegen me in 1982 in het Provinciehuis in Den
Haag: `Achteraf lijkt dat gemakkelijk gezegd en een slecht argument,
maar ik las die dingen niet,' hetgeen niet geheel onvoorstelbaar
klinkt, de eindeloze veelschrijverij van Lutkie in aanmerking genomen. 'In '38 of '39' zegt Vrolijk, `heb ik voor het eerst een gedichtje
naar Aristo gezonden. Toen interesseerde me niet wat er in dat blad
stond. Na '40 ben ik me er iets meer voor gaan interesseren, maar niet
van: nou ga ik dat eens met smaak zitten lezen; ik nam het allemaal
met een korrel tout. Maar langzamerhand ging ik denken: wat is-ie
nou aan het doen en wat ben jij aan het doen? Toen heb ik aan die relatie een eind gemaakt en als ik nou met mijn levenservaring erop terugkijk, zeg ik: je had er beter aan gedaan nooit iets naar dat blad te
sturen, maar dat is achteraf praten, in 1982.'
`Je had wat,' zegt hij, 'en je probeerde dat gedrukt te krijgen. Wat
het ene blad weigerde stuurde je terstond naar een ander blad. Ik
stuurde ook een gedichtje naar Het Volksdagblad, de voortzetting
van De Tribune, omdat ik daar een mogelijkheid zag. Maar omdat ze
daar een mijns inziens ernstige zetfout lieten staan was dat meteen
over.'
Lutkie deed iets onverwachts; iets wat geen enkele andere tijdschriftredacteur deed; hij ging nadat hij van Maarten Vrolijk een gedichtje
had ontvangen en geplaatst de jonge debutant zelf opzoeken. Voor
de Scheveningse woning van de gereformeerde binnenschipper Vrolijk kwam in 1939 plotseling een grote zwarte auto voorrijden, met
een imposante, in een zwarte jurk gehulde man erin. `Mijn lieve moeder schrok daarvan; ze zal wel aan de buren gedacht hebben. Dat was
voor mij een uitdagend argument. Maar ik kon hem niet thuis ont318

vangen; ik had ook geen eigen kamer. We zijn een eind gaan wandelen en ik geloof dat we poffertjes zijn gaan eten.'
Lutkie's persoonlijkheid, zegt hij, deed eerder vermoeden dat hij uit
Groningen of Friesland kwam dan uit het Zuiden, waar meer bourgondische levensopvattingen heersen. `Als persoon heb ik hem gewaardeerd,' zegt Vrolijk. 'En de namen van de andere medewerkers
waren geenszins afschrikwekkend: een Bertus Aafjes, maar ook een
Herman de Man, die van joodsen huize was. Ik ben eens op een door
Lutkie georganiseerde bijeenkomst geweest waar De Man ook was en
ik was erg onder de indruk van hem. Ik deed veel aan sport, maar verder leefde ik vrij geisoleerd. Het Scheveningse en Haagse literaire klimaat was het Amsterdamse niet.(...) Je kunt zeggen: het getuigt allemaal van een verregaande zorgeloosheid van mijn kant. Ik vond het
allemaal onbegrijpelijke verhalen die Lutkie schreef en natuurlijk
was ik geen voorstander van een corporatieve staatsvorm.'
Lutkie was ook in zijn hoofdredacteurschap weinig democratisch.
' Dat redacteurschap van mij,' zegt Vrolijk, `stelde niets voor; ik heb
nooit iets te beoordelen gekregen. Er waren geen redactievergaderingen. Hij stuurde ook wel eens een gedichtje van mij terug, want uiteindelijk was niet alles in de geest van zijn poeziewaardering; er zat
nogal wat cynisme tussen en hij was meer gesteld op opgewekte levensblije dingen.'
Langzamerhand, vertelt hij, begon de strekking van het tijdschrift
toch tot hem door te dringen; vooral Lutkie's bespiegelingen over
`het Jodenvraagstuk'. 'In '41 ben ik Lutkie briefjes gaan schrijven,
waarin ik mijn kanttekeningen plaatste bij wat hij schreef. Tenslotte
heb ik hem geschreven dat het me nu te gortig werd en dat hij allerlei
goeie bedoelingen kon hebben met het Nederlandse yolk maar dat hij
aanleiding kon geven tot misverstanden; dat ik niet Langer mijn naam
aan de redactie verbonden wenste te zien. Maar ik heb daarna nog gedichtjes ingestuurd, wanneer ik vond dat ik perse iets kwijt moest, zoals Najaar '41 of puur literaire gedichtjes. Tegelijk met mij is als redacteur J.C. Baak afgetreden, die na de oorlog advocaat-fiscaal was
bij de Bijzondere Rechtspleging.'
'Coen dat boekje Vrolijk klimaat verscheen,' zegt Vrolijk, `toen heb
ik gedacht: als ik nalees wat ik zelf geschreven heb, vind ik dat ik die
beschuldiging naast me neer moet leggen.'
In het juninummer van 1943 staat Maarten Vrolijk nog in Aristo vermeld bij de medewerkers van de afgelopen jaargang. Daadwerkelijk
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is hij er najaar 1942 mee opgehouden. Het laatste gedicht dat ik van
hem in Aristo kon vinden was:
Willekeur
Ik zie je aan; wat heb ik toch gevraagd?
Je oogen blijven dicht, je handen trillen.
Ver sterft mijn stem; wat heb ik toch gevraagd?
Het laatste dat Vrolijk publiceerde was, in de hongerwinter, Hofdroom, een lyrische liefdesverklaring in honderd fraai gedrukte
boekjes. Het poetisch talent dat hij beslist bezat liet hij voortaan ongebruikt. 'Het nadeel van zo'n politieke carriere,' zegt hij, 'is dat je
dichterschap, dat toch een levenswerk was, tot een curiosum wordt
teruggebracht.' Af en toe plaatst iemand wel eens een gedicht van
hem in een of ander rubriekje. Hij heeft het foute Aristo niet gebruikt
om het verder te brengen in de letterkunde, zoals zovelen de Nederlandsche Omroep hebben benut voor een na-oorlogse carriere. Vrolijk zegt: `Voor wat ik in de oorlog heb geschreven, ongeacht waar het
heeft gestaan, wens ik mij niet te schamen op enigerlei wijze.'
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24. Drukkerijen

Een foto van Cas Oorthuys geeft een beeld van hoe het drukken in de
hongerwinter ging, 'met handkracht', en ook dat daarbij niet altijd
werd gelachen.
Een jong, bleek meisje in een gebreid kinderjurkje waar ze is uitgegroeid, draait aan een handpers, waarmee ze een illegaal krantje produceert; een man van een jaar of vijftig controleert scherp het resultaat. Zijn benig gezicht staat zorgelijk; het meisje kijkt of ze aan het
eind van haar krachten is, of ze op het punt staat van vermoeidheid in
tranen uit te barsten. Op de achtergrond een onverlicht kantoor.
Oorthuys hoorde bij een illegale groep fotografen, 'de ondergedoken
camera', die vanuit portieken van onder hun jas in het laatste oorlogsjaar het dagelijks leven vastlegden. De beschreven foto staat afgedrukt in het vijfentwintig jaar na de bevrijding bij uitgeverij Contact verschenen Het laatste jaar, 1944-'45. De volgende foto laat zien
dat het meisje bezig is De Koerier van april '45 te drukken. Op de volgende foto leest de koerierster, ook al met zo'n verdrietig hongerwinter-gezicht, het nieuws dat ze zal gaan verspreiden.
In het gebouw van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen in Amsterdam is op 4 mei 1950 een plastiek onthuld ter nagedachtenis van de gevallen drukkers. De beeldhouwer is J. Veldheer;
in de letter van J. van Krimpen staan er vier regels op van de in 1969
overleden Haagse drukker G.J. Scheepers:
Wie ook de lompe leugen duldden
niet zij die in een stug verzet
de drukpers hebben aangezet
en zo hun yolk van hoop vervulden.
De schrijver of dichter die zijn werk clandestien liet drukken kon dat
doen in eenzaamheid en anonimiteit. De uitgever die de opdrachten
verstrekte, kon er bij onraad snel vandoor. Degenen die elke dag de
dreiging van de dood onder ogen moesten zien, dat waren de drukker
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en de binder; bij een inval konden ze niet veel anders doen dan hopen
dat het goed zou aflopen; ze zaten met een letterlijk loodzwaar, niet
weg te werken corpus delicti. Ze waren aangewezen op samenwerking
met anderen. Jan Hendriks vertelt in zijn memoires dat hij, hoewel
collega's hem hadden gewaarschuwd voor naderende controle, geen
kans meer zag de pers, de stapels bedrukt papier en de vorm van Het
Vrij Nederlandsch Liedboek te verstoppen, zodat hij besloot de
waarheid te vertellen hetgeen hij op plechtige fiere toon deed. Blijkbaar hebben de controleurs hun mond gehouden want Hendriks heeft
de oorlog overleefd. Het juiste aantal drukkers wie dat geluk niet beschoren is geweest, is niet bekend.
Drukkerijen werden leeggehaald, moesten in de loop van de oorlog
hun lood inleveren; drukkerspersoneel werd naar Duitsland gedeporteerd om voor de vijand te werken. Sommige drukkerijen die officieel
gesloten werden bleven illegaal drukken; andere drukten voor de
Wehrmacht; als dekmantel voor ondergronds drukwerk. Veel van de
clandestiene boekjes zijn gedrukt bij een- of tweemansbedrijfjes, die
wat handelsdrukwerk leverden en er zo'n boekje incidenteel bij
maakten, zonder dat ze daarmee hun hals riskeerden. Maar het leeuwedeel van de clandestiene belletrie is gedrukt bij drukkers die deze
mooie boekjes als luxe bijzaak beschouwden en hun hoofdtaak zagen
in het drukken van illegale pers, brochures en vlugschriften die de
Duitsers aanspoorden te verdwijnen en levensreddende valse papieren. Zulke drukkers waren C. Visser in Huizen, Dick van Veen en
Frans Duwaer in Amsterdam, Jan Hendriks in Utrecht en Fokke
Tamminga in Den Haag. Simon Carmiggelt in Een oorlogsherinnering:
' "Dat waren de laatste duizend," zei de drukker en hij keek mij met
zijn wit hongergezicht voldaan aan. In het dunne morgenlicht lagen
de "Duitse strookjes", keurig verpakt als Sinterklaaspresentjes, voor
ons op de zetterijtafel. We hadden er de hele nacht aan gedrukt op
het miezerige degelpersje en waren nu zalig uitgeput, als vrouwen na
een bevelling.
lk nam een misdruk in mijn handen en las voor de zoveelste keer de
in inviterend Duits gestelde slogan, die de Wehrmacht adviseerde het
bijltje er maar bij neer te gooien, omdat het tOch een verloren zaak
was.
(...)
De krant moest eerst, sprak de drukker kribbig en hij bedoelde: je
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denkt toch niet dat ik een heilig ritueel, als het vervaardigen van ons
blad, opzij schuiven zal voor een binnenwaaiende opdracht, tot het
drukken van strookjes om Duitse soldaten te jennen?
(...)
"Als ze ze niet meer hebben willen, dan gooien ze ze maar in de
Amstel," sprak de drukker bits en zijn braaf oudemannenhoofd
kreeg opeens boze blosjes.''"
De schrijver bedoelt drukker Jesse op de Nieuwe Zijds Voorburgwal.
Jesse drukte Het Parool in de laatste oorlogswinter nadat de spoorwegstaking Fokke Tamminga onbereikbaar had gemaakt.
De drukkers Van Veen en Duwaer deden ook actief aan andere vormen van verzet. Dick van Veen pleegde met Theo Dobbe een reeks
overvallen in Friesland en Duwaer zat in de groep van Gerrit van der
Veen. Frans Duwaer, zoon van de oprichter en mede-directeur van
drukkerij J.F. Duwaer & Zonen in de Amsterdamse Nieuwe Looiersstraat heeft vijftien bibliofiele, clandestiene boekjes gedrukt; meerendeels voor Balkema. Samen met de tekenaar Jan Bons maakte hij
twee boekjes van Kafka in het Duits. Hij drukte deel i van de door
Sandberg ontworpen teksten in grillige vormen, Experimenta typografica. Deel n heeft hij gezet maar niet meer gedrukt. Na de overval
op het Huis van Bewaring is hij op 8 juni 1944 gearresteerd en twee
dagen later, met de groep van Gerrit van der Veen, doodgeschoten.
Volgens F.G. Meyer, de in 1982 afgetreden secretaris van het Koninklij k Verbond van Grafische Ondernemingen, heeft Duwaer een groot
deel van de valse persoonsbewijzen gemaakt en wel zo knap dat ze
nauwelijks te onderscheiden waren van officiele. Het aandeel van de
clichemakers daarin en dat van de rubberstempelfabrikanten mag
niet worden vergeten. Meyer kwam op 1 februari 1944 in dienst van
de Vakgroep Boek- en Diepdruk, in hetzelfde gebouw in de Van Eeghenstraat. De vakgroep ging op in de organisatie-Woltersom (genoemd naar voorzitter Mr. H.L. Woltersom, directeur van de Rotterdamse bank; een instelling van de bezetter waarvan vrije ondernemers lid moesten worden.) De Federatie Boek- en Diepdrukkersbedrijven ging in 1941 in liquidatie maar is volgens Meyer nooit werkelijk geliquideerd. Na de bevrijding kon de federatie direct weer als
vrije organisatie aan het werk. Meyer had onder andere een opleiding
aan de grafische school aan de Dintelstraat gevolgd toen de oorlog
begon. In de mei-dagen werd hij krijgsgevangen gemaakt. Na zijn
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vrijlating werkte hij bij een Hilversumse drukker, maar op den duur
werd het forensen te riskant. Hij woonde in Amsterdam, en hij had
de gevaarlijke leeftijd. Solliciteren bij de vakgroep was onnodig. Hij
werd aangenomen op voorspraak van een van de buitendienst-medewerkers die onder andere het rayon Hilversum in zijn district had. De
vakgroep nam hem aan zonder werkvergunning. De Hilversumse
drukkerij liet hem gaan zonder dit—tegen de voorschriften in—op te
geven bij het arbeidsbureau. De buitendienst-medewerker was verzetsman. Meyer zegt dat hij bij de vakgroep alleen mensen aantrof
die aan de goede kant stonden, een man of twintig. Ze waren meerendeels betrokken bij de een of andere vorm van illegaliteit, sommigen
bij de illegale pers. Officieel gaf de vakgroep voorlichting op het gebied van prijsberekening of technische voorlichting; verder probeerde ze drukkers zoveel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld door te voorkomen dat ze naar Duitsland moesten.
Zou ons land in 1982 worden bezet, heeft Meyer me uitgelegd, dan
ware het maken van illegaal drukwerk aanzienlijk eenvoudiger dan
destijds. Tegenwoordig verschenen veel boeken in off-setdruk. Daarvoor is een lichte, metalen drukplaat nodig. VOOr '45 was hoogdruk
het meest gebruikte procede. (Geillustreerde tijdschriften, omroepbladen en reisgidsen verschenen in diepdruk). Hoogdruk geeft dat
prachtige resultaat dat men van oude boeken en tijdschriften kent,
maar praktisch is het niet. Er is een zware drukvorm voor nodig, met
loden letters en cliché's met loden voeten. Zo'n drukvorm is veertig
bij zestig centimeter; een klein tafeltje. In zijn eentje kan de drukker
dat niet makkelijk versjouwen. Bij onraad moet hij de vorm direct in
de pastel gooien. Daarna moet iemand weer van voren of aan beginnen met zetten.
In de hongerwinter toen er geen elektriciteit meer was om de machines op gang te houden en geen gas om het lood te smelten, is desondanks de stroom illegale blaadjes, brochures en boekjes enorm gegroeid. Dat ging met illegaal afgetapte stroom of met hand- en voetkracht, vindingrijk op gang gebracht door een fiets, waarop iemand
krachtig trapte.
Alle bestaande drukkerijen en uitgeverijen van kranten kwamen na
mei '40 onder controle van de Duitsers. De grote landelijke kranten
als Algemeen Handelsblad, NRC, De Telegraaf en Het Volk bleven
verschijnen. Als alle kranten moesten ook zij propaganda voor de
Nieuwe Orde maken. De teleurstellende houding van De Arbei324

derspers leidde tot een persoonlijk drama. Kort na de capitulatie
werd de directeur van Het Nationale Dagblad, de NSB-er H. J. Kerkmeester tot directeur benoemd naast de werkelijke directeur Y.G. van
der Veen, die bleef zitten `om het apparaat te redden', een toen in
zwang zijnd excuus. Hij deed de ene concessie na de andere. Vermoedelijk omdat hij begreep dat hij te ver was gegaan pleegde hij zelfmoord in juli 1940. De AP-top bleef in functie en bij de verschijning
van Het Vrije Volk na de oorlog waren er mensen in dienst die onder
de Verwalter hadden gewerkt. In de lagere regionen werk ten personeelsleden voor het verzet. Het Geuzenliedboek derde vervolg is voor
drukkerij DAVID bij de Arbeiderspers gezet.

Drukkerij Joh. Enschede en Zonen in Haarlem heeft 23 clandestiene
uitgaven gedrukt, merendeels luxe uitgegeven bellettrie van bijvoorbeeld Valery Larbaud voor Stols, van Verlaine voor Leeflang, van
Goethe voor dr. G. Kollar en de uitgaven van de Vijf Ponden Pers, in
minimale oplagen, in het Frans, Engels, Latijn of Grieks. Jan van
Krimpen, die met S.H. de Roos een hoofdrol speelt in de typografische renaissance van deze eeuw, was sinds 1925 bij Enschede in
dienst; hij verzorgde de typografie van de clandestiene drukwerkjes.
Van Krimpen, die zijn werkende leven begon als schoonschrijver,
had zich rond 1920 in de boekdrukkunst begeven met de bibliofiele
reeks Palladium. Voor Enschede heeft hij belangrijke letters ontworpen zoals de Lutetia en de Romanee.
Enschede heeft in de bezettingstijd flunk verdiend. Het bedrijf dat
rond de 1200 man in dienst had, drukte van alles, van visitekaartjes
tot een encyclopedie (de ENSIE), bloembollencatalogi, kleurenplaten, maar vooral al het geld, en in opdracht van het Centraal Distributiekantoor alle officiele bonnen en bonkaarten. Iemand moest dat
tenslotte doen, maar Enschede drukte ook alle persoonsbewijzen die
de bezetter nodig had voor zijn rassenbeleid.
In de oorlog heerste bij Enschede de zevende dynastie van de familie.
In 1703 begon Izaak, zoon van de Groningse horlogemaker Johannes
Enschede in Haarlem een drukkerij die hij samen met zijn zoon Johannes uitbreidde door zich het recht te verschaffen de Oprechte
Haarlemse Courant uit te geven; een aankoop die het Haarlemse
stadsdrukkerschap opleverde. In het begin drukte het bedrijf vooral
de krant en bijbels; sinds 1795 ook het geld, tot op de huidige dag.
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Enschede drukt ook de postzegels.
F. Mayer, die in 1939 bij Enschede in dienst kwam, er tot zijn pensionering bleef en in oorlogstijd bedrijfsleider was en die zelf ondershands twee bibliofiele boekjes bij zijn werkgever heeft laten drukken
doet er vaag over: 'Die boekjes gingen er gewoon tussendoor. Of
daarvoor toestemming is gegeven weet zo'n drukker niet. Die drukt
alleen de vorm af, waarvoor hij opdracht krijgt.' Wist de directie van
die boekjes? `Misschien wel, misschien niet,' zegt Mayer. 'In oorlogstijd vertelde je elkaar zo min mogelijk.' 1k vraag of Enschede
naast het uitvoeren van opdrachten voor de Wehrmacht en de Nederlandse overheid ook wel officiele papieren vervalste ten behoeve van
het verzet. Mayer, zeer verontwaardigd: 'Hoe komt u daarbij! Wie
heeft u dat verteld?"U beschouwt dat als een aantijging?' vraag ik
verbaasd. `Natuurlijk. Dat zou een ernstige zaak zijn voor een bedrijf
dat beroemd is over de hele wereld, dat bijzonder drukwerk maakt.
Dat kan zich niet veroorloven iets te doen buiten de regels om."Ook
niet in bezettingstijd?' `Nee! We waren blij dat we konden doorgaan
zonder bezetting van de Wehrmacht.'
In 1941 werd de graveur, tekenaar, papiergeld- en postzegelontwerper Sem Hartz, een jood, bij Enschede ontslagen. Een van de directeuren, niet iemand van de familie, zegt Hartz met nadruk, had zich
gestoten aan een nieuwjaarskaartje dat de graveur voor 1942 had gemaakt: een naakte vrouw, het weerloze Europa voorstellend onder de
gesel van het hakenkruis met een gevleugeld woord van Willem van
Oranje eronder, die in een andere bezettingstijd adviseerde niet te
wanhopen; alles in koper gegraveerd. De directeur beval hem de
kaartjes uit de roulatie te halen; toen dat onmogelijk bleek vloog
Hartz de laan uit, in een tijd dat het voor een jood niet gunstig was
zijn baan kwijt te raken. Hartz, gemengd gehuwd, dook onder. Mevrouw Hartz kreeg van Enschede een 'weduwenpensioen'; 175 gulden
in de maand, ook voor die tijd een zelfs bij benadering niet toereikend bedrag om in leven te blijven. 'We hebben meubelen en schilderijen moeten verkopen,' zegt ze. ' Ik vind dat Enschede zich voor een
bedrijf dat zoveel winst heeft gemaakt, wel erg zuinigjes heeft gedragen.' Hartz zat lange tijd ondergedoken in de Euterpestraat, tegenover het hoofdkwartier van de SS, bij de familie Alberga. `Dr. H. Alberga en zijn vrouw en broer, die zich hadden belast met het onderhoud van ongeveer zevenduizend onderduikers, zorgden voor een
stroom van doopbewijzen waarop de doopdata van in gevangenschap
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zijnde joden veranderd waren. Ook het vervalsen van persoonsbewijzen was een voortdurende bezigheid. Ik heb zelf hele reeksen joden
doen veranderen van geloof, naam en geboortedatum.'
Voordat hij onderdook kwam hij wel bij Balkema. Hartz was de enige die me kon vertellen dat Balkema verzetswerk had gedaan. `Ds.
Henkels van De Blauwe Schuit, Balkema en Van Krimpen van de Vijf
Ponden Pers en ik,' zegt hij, 'werkten samen op allerlei gebied, van
het maken van boekjes tot het vervalsen van papieren.' Hartz zelf
heeft aan twee boekjes meegewerkt; hij graveerde een portret van
Benjamin Constant voor diens Le cahier rouge, Ma vie, voor de Vijf
Ponden Pers en voor De Bezige Bij maakte hij een kopergravure bij
De stilte der zee. Hartz en zijn vrouw kwamen in de gevangenis terecht nadat ze hadden geprobeerd het levenswerk van zijn vader, 750
schilderijen, in veiligheid te brengen; het Stedelijk Museum wilde een
herdenkingstentoonstelling inrichten. Hun huis in Santpoort werd
leeggestolen, maar Hartz en zijn vrouw kwamen vrij. Hartz dook
weer onder. Hij ging door met vervalsingswerk. Hij vertelt: `Uitgever
Van Eugen van Querido was een belangrijke figuur in het verzet.
Toen het Zuiden was bevrijd zorgde de geheime dienst-Rolls Royce
voor de berichtgeving door de linies. Ik graveerde het nieuwe
paspoort in koper en mijn oude vriend Dick Harting drukte het op
zijn pers. Al mijn kennis, opgedaan bij het vervaardigen van bankbiljetten zat in dit paspoort.' In zijn onderduiktijd ontwierp hij voor
Enschede een nieuwe letter en in opdracht van de PTT ontwierp hij
een postzegel voor de Zeeheldenserie waarmee hij bezig was, die Enschede technisch uitvoerde: admiraal Cornelis Evertsen de jongste.
Hartz leende voor dat ontwerp de naam van zijn vriend dr. Kuno
Brinks, onder welke naam de zegel nog tientallen jaren na de bevrijding in de internationale catalogi heeft gestaan. Seyss-Inquart deed
hem in het begin van de oorlog de twijfelachtige eer aan de op dat
ogenblik laatste zegel in de door Hartz ontworpen serie uit te kiezen
als de beste. `De moffen vonden het natuurlijk prachtig dat wij tegen
Engeland hadden gevochten,' zegt Hartz. Hij herinnert zich nog goed
de dag dat de Rijkscommissaris met aanhang bij Enschede de zaak
kwam inspecteren. Hartz was toen nog niet ontslagen. 'Ik vond Van
Krimpen lijkwit achter zijn bureau. Hij was niets vermoedend binnen
gekomen met een tas vol illegale kranten. Achter de portier stond een
vent en die zei: "Tas hier." Hij inspecteerde de tas maar hij keek alleen maar of er een wapen in zat en niet naar de verdere inhoud. Hij
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moest zorgen dat Seyss-Inquart niets overkwam.'

Met zijn personeelsbestand van rond de 60 man was Meijer's Boeken Handelsdrukkerij in Wormerveer een kleiner bedrijf dan Enschede (twintig keer zo klein), maar het bedrijf hoorde toch ook tot de
grotere drukkerijen waar clandestiene boekjes zijn gemaakt. Balkema liet bijvoorbeeld bij Meijer, onder meer Ma Vie van Benjamin
Constant drukken, waarbij Hartz van Enschede het eerder genoemde
portret had gegraveerd. Ook de Pantheonpers liet bij Meijer werk
van HOlderlin en Herder drukken. In het geheel drukte het bedrijf 60
titels en dat is weer drie maal zoveel als Enschede met 21 titels. De
Wormerveerse drukkerij had bovendien een eigen clandestien uitgeverijtje dat nu eens De Poolpers, dan weer In den Bloemhof, heette.
De Poolpers liet verschijnen Daar moet veel strijds gestreden zijn...,
een bloemlezing uit oud-Nederlandse, voor de goede verstaander actuele gedichten van onder andere Cats, Revius en Vondel door Yda
Andrea uitgezocht. De Poolpers be yond zich zogenaamd in Gouda.
Nog een uitgave, ook een bloemlezing van Yda Andrea: Lichtpuntjes, Tien vrolijke gedichten. 'In de lichtloze periode van het jaar
1944' verschenen, 'uit de hand gezet uit de Garamont, bij gebreke
van gas en electriciteit, op de handpers gedrukt op Hollands vergepapier en geheel met de hand afgewerkt.' Gedichten van Hooft, Langendijk, Potgieter, Bredero, Van Looy e.a. In den Bloemhof gaf onder andere drie boekjes uit van George Hoyer (G.B.J. Hiltermann).
Ze heetten Boris Alexandrowitsch Bjelkin, Een verhaal uit SowjetRusland; Simon reist per spoor en 7 stompjes kaars. Ook verscheen
onder deze uitgeversnaam onder andere Papieren harten, Een zeer
onserieuze studie van Jacquelientje Plof. `Simon's reisverhalen', zegt
het colofon van Simon reist per spoor, `zijn in de tijd toen er geen enkele Nederlandsche trein reed, in den barren winter van het vijfde bezettingsjaar met de hand gezet uit de Baskerville en—bij gebrek aan
mechanische drijfkracht—geheel met de hand gedrukt en afgewerkt.'
Het zijn verhaaltjes geschreven in de vorm van een monoloog van een
reiziger in scheercrëme, een beetje oubollig, met veel ' watjekou's en
jelurs' maar helemaal niet onaardig.
`Het is,' zegt Hiltermann, `nooit mijn bedoeling geweest om bellettrie
to schreven. Het was een tijd en omgeving waarin veel jongeren
schreven, maar niet erg goed. Oorlog is niet bevorderlijk voor bellettrie.'
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Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij heeft zich in bezettingstijd meer
bezig gehouden met het voeden van de hongerenden dan met drukken. De twee eigen uitgeverijtjes hadden tot doel behoeftige auteurs
te belonen en wel in natura. `Je kreeg er een waanzinnige royalty
voor,' zegt Hiltermann. `Voor de verhalen van Bjelkin kreeg ik een
geweldige kist graan, gist, koek, olie. Alles wat ik had gaf Meijer uit.
Ina van der Beugel heb ik aangebracht; ik had voor haar de naam
Jacquelientje Plof bedacht. Hij heeft toen dat boekje van haar uitgegeven en toen kreeg zij ook zo'n kist heerlijkheden.'
Hiltermann had kennis gemaakt met Meijer via de uitgeverij Elsevier
die in Wormerveer onder andere de Winkler Prins-encyclopedie liet
drukken. Hiltermann kwam in 1941-'42, afkomstig van De Telegraaf, terecht bij de Uitgeversmaatschappij Elsevier, die in die tijd
jonge journalisten aantrok zoals Godfried Bomans, Piet Bakker en
Anton van Duinkerken. 'Alles wat Elsevier uitgaf,' zegt Hiltermann,
`moest via de normale boekhandel worden verkocht, dus clandestien
uitgeven was niet mogelijk. Wel werd er erg veel herdrukt zonder vergunning. Een beroemd voorbeeld is Hollands Glorie van Jan de Hartog. Dat mocht niet worden herdrukt maar het is—steeds weer op die
ene vergunning van 8000 exemplaren—talloze malen herdrukt. Er
was geweldig veel vraag naar. Op het laatst drukten ze het op we-papier.' Verder herdrukte Elsevier het oorspronkelijk bij Holkema en
Warendorf verschenen Het verbond der zeemogendheden van prof.
dr. J.A. van Hamel (die na de bevrijding president werd van het Bijzonder Gerechtshof). Er was veel vraag naar dit boek, dat officieel
was uitverkocht en dat—simpel uitgedrukt—uiteenzette dat Nederland zich in zijn buitenlandse politiek nooit moest aansluiten bij een
continentaal land, maar bij de politiek van een andere zeemogendheid; voor de oplettende lezer Engeland. Bij Elsevier is het, zegt Hiltermann, keer op keer herdrukt. Een andere onofficiele herdruk van
Elsevier was Hoe groen was mijn dal, een uit het Engels vertaald boek
van Richard Llewelyn, dat speelt in de late jaren dertig in Wales en
beschrij ft hoe een lieflijk groen dal door de mijnindustrie wordt verpest.
Hiltermann was belast met de voorbereiding van de na-oorlogse vij fde druk van de Grote Winkler Prins. In 1881 had Elsevier de rechten
van die encyclopedia gekocht, met ingang van de derde druk die was
gebaseerd op de Duitse Brockhaus-encyclopedieen. Daarna had prof.
dr. Jan de Vries, Germanist en volkskundige, hoogleraar te Leiden de
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redactie. Hij was in de oorlog vice-voorzitter van de Kultuurkamer en
lid van de Kultuurraad en werd in 1945 officieel uit de redactie ontslagen. Elsevier wilde in de oorlog een nieuwe druk voorbereiden zonder
terug te vallen op de Brockhaus; De Vries weigerde toestemming; na
de grote Duitse overwinning zou de oude druk nog wel toereikend
zijn, vond hij. Hiltermann kreeg opdracht voor een nieuwe druk een
schaduwredactie te vormen. 'Ik reisde het hele land of en bezocht beroemde hoogleraren, zoals Huizinga en andere coryfeeen. Ik bezocht
de classicus prof. B.A. van Groningen. Die was als hoogleraar ontslagen en zat in een klein arbeidershuisje in Steenwijk. Ik ben naar hem
toe gefietst. Hij was erg blij met de opdracht.' De in de oorlog voorbereide druk verscheen in 1947. De drukker was Meijer in Wormerveer.
"s Maandagsochtends' , zegt J. Blaauboer, die vanaf 1932 bij Meijer
in Wormerveer in dienst was en die in de oorlog `zo'n beetje voedselcommissaris van Meijer' was, ' kwamen we altijd bij Elsevier. Dan zaten we met zijn alien in de keuken—het was nog het oude gebouw natuurlijk—we hadden vet bij ons en vlees; ze kregen koolzaadolie, die
we zelf maalden van koolzaad en tarwe.'
`Er is,' zegt Blaauboer, 'in de hele bezettingstijd in het hele bedrijf
niemand geweest die ook maar een zweem van verdenking opriep dat
hij met de vijand heulde.'
Kort na zijn HBS-tijd kwam hij in dienst bij Meijer die een kennis van
zijn ouders was en die iemand voor de buitendienst zocht. 'Ik heb het
drukkersvak in alle stadia geleerd en kwam tenslotte in de acquisitie.
Zo kwam ik bij de uitgevers en dat is in de oorlog doorgegaan.'
Op 24 mei 1940 fietste hij, met ' zakenverlor uit militaire dienst, van
Huis ter Heide, waar hij gelegerd was, naar Wormerveer. Ik vraag
hem of hij in het bedrijf een anti-Duitse stemming aantrof. 'In de
Zaanstreek hoef je dat niet te vragen. Het was een socialistisch bolwerk. Ons personeelsbestand bestond uit een paar AR-mensen. De
rest was SDAP of communist. Ik was neutraal. Meijer zelf was protestant maar politiek liberaal, wat nu VVD zou zijn. Joden had het
bedrijf niet in dienst; we hadden er wel veel connecties mee.'
Leder personeelslid, vertelt hij, had een klein stukje volkstuin. Daarvoor kon je vergunning krijgen bij het landbouwschap in Alkmaar.
Een bloembollenkweker die ik kende had volkstuinen in de kop van
Noord-Holland en die leverde ons ook voedsel. We namen tonnen
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aardappelen, wortelen, koolzaad en tarwe mee. De koolzaad draaiden we in een oud pakhuis tot olie. Vooral de communisten deden
veel. Ik moet zeggen, in die tijd waren de communisten de aller-allerbesten, in hun werk ook, prima kerels.'
Toen het bevel kwam het lood in te leveren waren de Duitsers bezig
het complex bij de Hoogovens in Velsen-Noord te slopen. `Daar kwamen buizen vandaan, waterleidingen. Ze werden verhandeld. Wij
kochten dat lood. Dat smolten we om tot broodjes en daar gooiden
we een beetje ouwe letters doorheen om er een beetje tin in te krijgen.
In het lood dat je moest inleveren moest tin zitten. Die broodjes gingen naar de Duitsers. Al het zetmachine-metaal dat in pagina's opgemaakt klaar stond hebben we moeten verstoppen in alle pakhuizen
onder de vloer. Op die manier hebben we drukkerij Wolters van de
Bos-atlassen in Groningen aan lood geholpen. Dat vervoerden we per
boot. Wat ook belangrijk was: we moesten de ondergrondse pers,
Trouw en De Waarheid voorzien van papier. Daarvoor zaten we fictieve aanvragen te verzinnen voor het Rijksbureau voor Papier. Je
hielp die kranten eigenlijk via je personeel. Ze kwamen om papier; je
keek even een andere kant op en dan namen ze het mee. We kwamen
veel bij Proost en Brandt. We wisten wel rollen papier op te scharrelen maar om te drukken moest je plano-vellen hebben. Het papier
werd op een dekschuit naar de Wormer vervoerd en daar gesneden bij
de papierfabriek Van Gelder en Zn.'
Er is bij Meijer, zegt Blaauboer, wel verzetsdrukwerk gedrukt, maar
niet op grote schaal. `Dat kon niet in een groot bedrijf met zoveel facetten. Je kon geen centraal punt zijn; je moest je wenden en keren
langs allerlei wegen. Anders ging de opzet: hoe helpen we alles door
de oorlog heen, verloren. Heel in het geheim, 's nachts, zijn er wel
strooibiljetten gedrukt. Direct na de bevrijding hebben wij—ik geloof drie of vier nummers—van Trouw en De Waarheid gedrukt.'
Over mijn vraag wat Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij in de oorlog openlijk drukte om officieel aan de kost te komen, moet Blaauboer lang en diep nadenken, want vooral die voedselhulp beheerst
zijn herinnering aan die dagen. `Herdrukken, geloof ik. Leerboekjes
hebben we wel gemaakt. 0 ja, en bidprentjes; voor een uitgever in
Maastricht. Die mooie dingetjes die een kind kon krijgen. Na de oorlog is die knaap gedoken in: nou mag u raden wat voor prentjes.'
`Porno,' zeg ik. `Ja! voor Zuid-Amerika. Hij zei op zijn Limburgs:
"Dass hebt sich." We hebben ook plaatjes gedrukt van zeepproduk331

ten. Dekkers-zeep. Plaatjes van Shirley Temple. Kleizeep was het.
Verpakkingsdrukwerk hebben we geleverd. Ik ging nogal eens naar
Den Haag naar het Voorlichtingsbureau voor de voeding. Daarvoor
drukten we boekjes met aanwijzingen hoe je je in deze tijd nog kon
voeden; Dick Elffers maakte er ontwerpjes voor in prachtige kleuren.
Terwille van het papier,' zegt Blaauboer, `hebben we ook nog eens
iets gedaan voor een Duitse uitgeverij. Heel onschuldige boekjes.
Voor de oorlog hadden we een relatie met een jonkheer van Beeste
Holle, geloof ik. Die had een uitgeverij in Duitsland maar hij was helemaal goed; hij gaf onder andere het verzameld werk van Lichtenberg (een 18de-eeuws schrijver-natuurkundige-L.L.) uit. Een van die
boekjes die we voor hem hebben gedrukt heette Mein Mann der
Rennfahrer. De vrouw van een autocoureur had het geschreven. We
hebben het op dundruk gedrukt, dat was erg nuttig voor sigarettenpapier. Een van onze personeelsleden ging dan met zo'n boek op de
fiets op pad en die kon daar dan een fles melk of boter voor krijgen.
Ach, je had het zo vreselijk druk met allerlei zaken...'
Hij kende, zegt hij, `nogal wat joden. Die vroegen wel eens: "Kun je
me helpen?" Dan kan je niet rechtstreeks ja zeggen; als ze doorslaan
hang je. Je kon hoogstens zeggen: "Nou, als ik eens iets
tegenkom..." Daar heb ik nog een beroerd ogenblik mee gehad. Op
de Keizersgracht had je reclamebureau Advisa. Het waren Duitse joden, ze hadden een drukkerij in Dusseldorf gehad en waren naar Holland gevlucht. Op een ochtend vroeg de secretaresse die een oproep
had gehad of ik haar aan een onderduikadres kon helpen. Ik zei: "Ik
weet niks, maar je hoort onderweg misschien wel eens wat." Drie dagen later kwam er iemand die haar zou helpen weg to komen, NoordHolland in. Ze ging erop in. Afgesproken werd: ze zou bij een boot
komen, tegenover het Victoria Hotel; ze zou onder de goederen worden verstopt en de boot zou richting Zaanstreek varen. Bij de sluizen
moest ze er uit; daar was contrOle. Op een andere manier zou ze naar
Zaandam gaan. Het was allemaal geregeld. Maar dat kind is niet op
tijd gekomen. Dat was heel naar. Een week daarna kwam ik weer op
dat kantoor en daar zat ze nog; ik was stomverbaasd. Ze zei:
"Waarom hebt u niemand gestuurd?" Ik kon niet zeggen: "Dat heb
ik wel gedaan." Het was een pare ervaring.'
In de hongerwinter, zegt hij, brachten ze voedsel naar Amsterdam in
een vrachtauto die op houtgas liep. Achterop de auto stond een grote
ketel, waarin houtblokjes werden gestookt. Op die manier hebben ze
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ook voedsel gebracht naar de Pantheonpers op de Herengracht, herinnert hij zich. ' Je had overal tipgevers,' zegt hij. `Als er controle was
op illegaal voedsel werd alles verdonkeremaand. In de tijd dat er geen
elektriciteit meer was draaiden we toch elektrisch koolzaad. Niet in
de drukkerij maar ergens in een pakhuis, aan het water aan de Zaankant. Vlak langs het pakhui1-4ep een kabel, een goedbevriende PENbeambte sloot dat even aan op het gemaal. Daarop luisterden we meteen heerlijk naar de radio.'
`Je moest natuurlijk wel oppassen; of en toe kwamen de Duitsers.
Dan hadden ze weer iets nodig, een auto ofzo. Onze Soto hebben ze
gelukkig niet meegenomen; de banden waren teveel versleten. We
hadden onze eigen groentekistjes laten maken bij een kistemaker met
het stempel erop: D.M.; Drukkerij Meijer. Die gingen overal heen,
heel Noord-Holland door. Een keer kwam een NSB-er een boot met
aardappelen, tarwe en koolzaad erin verstopt in beslag nemen. Toen
ben ik met al die vervoersbewijzen naar de Ortskommandant gegaan
en ik zei: "Mijnheer ze houden me tegen." Toen zei die Duitser tegen
die NSB-er dat hij me moest doorlaten. Ja, die Duitsers waren soms
redelijker dan de foute Nederlanders hoor.'
Hij weet nog dat ze in de hongerwinter fietsen construeerden waarop
de drukkers trapten om de snelpers to bedienen waarmee clandestiene
boekjes werden gedrukt en dat hij bij Balkema in Amsterdam kwam,
waar je `altijd wel wat meenemen' kon, maar de levendigste herinnering bewaart hij aan een welkomstboekje voor onze bevrijders dat
Holland hails you heette. Een van de jonge journalisten die met Hiltermann van De Telegraaf naar Elsevier waren gekomen, Jan Heyn
Jr., had het in het Engels geschreven ter informatie van de Angelsaksen die na Dolle Dinsdag elk ogenblik werden verwacht: 'Facts and figures about people, things and country for the use of the Allied soldiers serving overhere at the time,' (...) 'secretly written and set in
April-May 1945 when our liberators stood before the Grebbeline.'
Het boekje was geillustreerd en voor de gelegenheid heette Meijer
The Flower Garden Press.
Ondanks de datering in het colofon herinnert Blaauboer zich duidelijk dat het boekje kort na Dolle Dinsdag werd geschreven. 'We
hebben het gezet en gedrukt en zelf gebrocheerd met nietjes. In een
oplage van tien of vijftienduizend. Maar 't ging niet door, die bevrijding! En toen zaten we zo in de knijpert want daar stond die hele partij. Die hebben we in drukkisten verpakt, bandstaal eromheen, fictief
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adres erop, naar een expediteur in de Zaanstreek verstuurd en die
heeft het op een oude wrakke schuit gezet en daar heeft die partij die
hele beroerde hongerwinter gestaan. Toen we bevrijd waren hebben
we die boekjes nog aan de man weten te brengen. Ik geloof wel dat
het een flop was want wat interesseert een Amerikaan of Canadees
die flauwe kul? Dat we honger geleden hebben en in de kou gezeten,
en dat we op fietsen zonder banden reden.'
In de jaren zestig, zegt Blaauboer, is zijn baas J. Meijer praktisch
gesproken in zijn armen, 'in het harnas', aan een hartaanval gestorven. Kort na de bevrijding kreeg Meijer een oproep om voor een onderzoekscommissie te verschijnen, `ergens op het Rokin geloof ik.'
Volgens de eerder genoemde F.G. Meyer, tot voor kort algemeen secretaris van het Koninklijk Verbond bedoelt Blaauboer vermoedelijk
de Zuiveringscommissie voor de grafische industrie, waarvan A.Q.
Flienes voorzitter was, toen directeur van Blikman & Sartorius op
het Rokin. Blaauboer verduidelijkt: `Omdat we een Duits boekje
hadden uitgegeven, he? Of we niet fout geweest waren.'
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25. Twee drukkers

`Reeds enige maanden gevoelt de Nederlander behoefte aan een werkelijk Nederlandse krant, daar sedert de bezetting van ons land door
de Duitse overweldiger, het grootste gedeelte van de Nederlandse pers
deze overheerser naar de ogen ziet, hierbij abusievelijk vergetend, dat
hij nog immer onze vijand is.'
Zo begint het eerste nummer van een verzetskrant die als opinieweekblad nog steeds bestaat, Vrij Nederland. Het nummer was gedateerd
31 augustus 1940, de verjaardag van de tijdelijk geemigreerde
vorstin. Met moeite had een groepje oudscholieren van christelijke
scholen, alien 19 en 20 jaar, van hun zakgeld tien gulden bijeengestort. Het bedrag was te klein om het blad te stencillen in 1001
exemplaren zoals de bedoeling was. De makers lieten het getal 1001
staan om de Duitsers te misleiden en drukten een oplage van 130.
Initiatiefnemer was F. Hofker, die bij de Amsterdamse Telefoondienst werkte. Zijn medewerkers waren W.N.J. van Donge, C.F.
Galjaard, D. Levendig, C. Kalkman, J. van der Neut en P.A. Harteveld.
In de loop van 1940 nam een groepje vrienden die een `echte krant'
wilden maken, de redactie over. Dat waren J. Kassies, C. Troost, de
loodgieter A.H.B. Breukelaar, mr. A.B. Roosjes en mr. A.H. van
Namen. De oOrspronkelijke redactie zorgde intussen voor de verspreiding.
In de maanden voor de bevrijding was de oplage 15.000 geworden.
Minstens zeventig medewerkers van VN hebben de bevrijding niet
meer mogen beleven.
Behalve de krant heeft de redactie van Vrij Nederland in de oorlog
ook brochures, pamfletten en rijmprenten uitgegeven. De bekendste
clandestiene uitgave is `Celdroom' van Hendrik Mattheus van Randwijk. Najaar 1943 drukte de N.Y. Arnhemsche Boek-, Courant- en
Handelsdrukkerij op Oud-Hollands papier vijftig genummerde
exemplaren, waarvan de eerste drie bestemd waren voor de koningin,
voor prinses Juliana en prins Bernhard en voor minister-president
Gerbrandy.
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Een herdruk van Teldroom', 'in het oorlogsjaar 1943' , een Lang gedicht dat Van Randwijk schreef toen hij gevangen zat, verscheen in
1944 in 250 genummerde exemplaren. De drukker was Fokke Tamminga in Den Haag. In het colofon stond dat deze exemplaren 'door
de leiding van Vrij Nederland als blijk van eerbied' zouden worden
' aangeboden aan de nabestaanden van de gevallen strijdmakkers,
aan degenen, die voor de zaak van Vrij Nederland leden in gevangenissen en concentratiekampen en aan hen, die zich op bijzondere wijze in en voor de organisatie verdienstelijk hebben gemaakt.' Uitgaven
van Vrij Nederland waren van vaderlandslievende en nooit van louter
bellettristische aard. Van Randwijk had zelfs zwaar de pest aan uitgevers van mooie boekjes zonder opstandige strekking. In het Kerstnummer van 1944 van VN ging hij woedend te keer tegen de bibliofiele uitgevers, die, vond hij, papier en drukkers misbruikten.
Een echte Vrij Nederland-uitgave was bijvoorbeeld het bundeltje
' Drie Geuzenliederen uit den tweeden wereldoorlog', waarin: `Gebed' door Klaas Hanzen Heeroma, `Mijn Nederland' en `Zon van
Oranje' door Jacob Sickenga. Oskam had ze op muziek gezet. De
oplage van dit in 1944 verschenen boekje was 5000 exemplaren. Op 29
april 1945, geinspireerd door de voedseldroppings, dichtte Yge Foppema de 'Ballad of the Allied Bombers that brougtht food to hungered Holland.' Op een met de fiets aangedreven pers drukte Fokke
Tamminga het gedicht in 3000 exemplaren. Het verscheen na de bev rij ding.
Op 5 mei 1945 nam de SD nog een VN-uitgave in beslag, namelijk:
`Tot de gevallenen' en `Wij zijn vrij' van Martinus Nijhoff. 's Anderendaags gaf de Koninklijke Marechaussee de oplage vrij.
' Voorwaarts Vaderland'; 're wapen' en 'Lied voor den partisaan',
verzameld in de bundel Treedt aan verschenen bij Vrij Nederland in
1945. De verzen waren van G.J. van der Waal, Bert Bakker en Jan H.
de Groot. G.J. van Heuven Goedhardt en Nol Prager hadden ze op
muziek gezet en Van Randwijk had er een inleiding bij geschreven.
Van Heuven Goedhardt nam de bundel mee naar Engeland en een
paar maanden later strooide de RAF de beeltenis van de vorstin over
ons land uit, met als onderschrift een couplet van Van der Waal.
De talrijke brochures die VN deed verschijnen heetten: Ten hartig
woord over de Spoorwegstaking' of 'Er is wel wat beters te doen dan
praatjes te verkopen en paniek te zaaien' of een andere terechtwijzing
van deze strekking.
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Van de boomkweker, in oorlogstijd overvaller en later drukker Dirk
Douwe Barend van Veen, die er bijna van het begin af aan bij was,
heb ik gehoord hoe Vrij Nederland een kraut is geworden.
Het was niet moeilijk hem aan het vertellen te krijgen. Zodra ik bij
hem thuis achter in Gelderland op een stoel zat, pakte hij een paar
flessen bier uit de ijskast en begon; chronologisch, zonder haperen,
zonder dat ik iets hoefde te vragen, met een diepe, duidelijk articulerende bas, laconiek, ironisch, kettingrokend, mij van tijd tot tijd
plotseling aankijkend met zijn grote ogen, van de blauwste kleur die
ik ooit heb gezien.
Van Veen komt uit Boskoop. In 1940 leverde hij aan de Bond van
Volkstuinders in Amsterdam produkten van zijn kwekerij. Sinds de
crisistijd kweekten de arbeiders aardappelen en groenten in hun
volkstuintje en ze gingen daarmee door.
Na zijn afzwaaien uit dienst ging Dick van Veen weer terug naar de
kwekerij. Eind 1940-begin 1941 kreeg hij met Vrij Nederland te maken. In maart, april en mei 1941 zijn de VN-gelederen aanzienlijk gedund door een golf van arrestaties.
`In januari' zegt Van Veen, `moest de eerste van Vrij Nederland
vluchten. Dat was Adriaan Breukelaar, een loodgieter uit de Zacharias Jansenstraat in Amsterdam. Ik had een achterneef in Amsterdam, die zat ook in de tuinbouw, Gerard Assink. Die maakte deel uit
van die gereformeerde jongelingsvereniging met Arie van Namen en
Jan Kassies. Ik zeg tegen Gerard: "Dat stenciltje, dat is prulwerk, dat
kan veel beter. Daar weet ik wel een vent voor."Dat was Piet Nadort.
Die had een winkel tegenover mijn kwekerij en daar kocht ik mijn sigaretten. Ik wist dat hij voor de oorlog uitstekende stencils had gemaakt. We hebben een nieuwe Gestettner gekocht en die kwam bij
mij op de kwekerij terecht. Daar kregen we de kopij. Piet Nadort typte de stencils en draaide ze af. Wij zorgden verder voor het transport.
De oplage was ongeveer tweeduizend. We bezorgden afgetelde pakketten op de Nieuwe Zijds Voorburgwal waar toen het nieuwscentrum was viak bij het Hekelveld. Arie van Namen en Wim Speelman
zorgden dat die bij de verschillende diensten terecht kwamen. Toen
kwam de 17de mei.'
Op die dag was hij net twee dagen uit de gevangenis, `voor een ander
akkefietje. Op 10 mei was ik gepakt voor diefstal op de marinewerf
op Kattenburg. Een vriend van mij had daar een kolenopslagplaats.
Daar lag een partij hout. Toen ben ik een zolderschuit gaan huren.
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Daarop ben ik met een vriendje dat oude hout gaan laden. En ik ben
gaan varen. Dat was op een vrijdagavond. De volgende dag een autootje met aanhangwagentje geleend. Ik begin dat hout op te laden.
Twee kerels in burger grijpen me in de kraag. Ik moest dat weekend
doorbrengen in een stinkende Kattenburger cel. Ik werd verhoord
door Viehbahn.'" "Ja", zeg ik, "ik zag dat ouwe hout en ik dacht:
dat gooien ze toch weg en ik kan het mooi gebruiken." '
Terwijl ze hem zaten te verhoren kwam er toevallig een melding binnen dat er op de Bernhard Zweerskade een bomaanslag was gepleegd
op een officiersmess. Later hoorde hij dat Theo Dobbe dat had gedaan, die een paar jaar lang de belangrijkste man in zijn leven zou
worden.
`Toen ik werd vrijgelaten waren er regelmatig arrestaties aan de gang
in de groep van VN. Arie de Zeeuw was al gepakt, Jan Kassies en Jo
Blok. Ik ga naar een vriendje in de Watergraafsmeer en ik zeg: dit is
mijn nummer in Boskoop en als er gevaar dreigt, bel me dan. Nou hij
belde; Piet Nadort was gepakt en ze waren al bij m'n kosthuis geweest. Ik ging bij een oom slapen.
Ik sprak of met mijn verloofde op het perron in Gouda. We gaan
naar een restaurantje en ik zeg dat ik haar een brief zal schrijven:
"Dat je de verloving met mij verbroken hebt, daar kan ik je geen ongelij k in geven. Want ik heb een paar dagen gezeten. En zo pro-Duits
als jij en zo anti-Duits als ik, dat gaat niet samen." Eerst was ze er erg
op tegen. Maar ik zeg: "Ze pikken jou om mij te dwingen me te melden." En verdomd: ze kwamen bij haar en ze liet die brief lezen.'
Vanaf die l7de mei 1941 was Dick van Veen, die met Arie van Namen
als enige uit die groep was ontkomen, al een zwaar gezochte.
Intussen hadden H.M. van Randwijk en mej. Gezina van der Molen
een nieuwe redactie gevormd. Ze haalden er nieuwe mensen bij, net
als Van Randwijk Barthiaans georienteerde protestanten, zoals N.
Stufkens, mr. J. Cramer en Joop Uitman. Van Randwijk was een
krachtige persoonlijkheid, een onverzettelijke natuur, geen gemakkelijk mens in de omgang. Op een vergadering in oktober 1941 zette hij
de koers uit. VN zou een socialistisch blad worden met een sterk
christelijke inslag. Strijd tegen de nazi's was even belangrijk als herstel van de democratie, erkenning van de betekenis van christendom
en humanisme, verandering en vernieuwing en bezinning op de naoorlogse toekomst.
Door toeval kwam Dick van Veen een jaar later weer met Arie van
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Namen en Vrij Nederland in contact. Hij had een paar weken in Dordrecht ondergedoken gezeten, daarna in Utrecht en was tenslotte in
Friesland terecht gekomen, in Sint Nicolaasga bij de rentmeester van
het landgoed van jonkheer W.J.M. van Eysinga (lid van het Permanente Hof van Internationale Justitie). Hij had geen contact meer
met een organisatie.
In januari 1942 kwam er een boodschap of Douwes, zoals hij nu heette, de volgende avond om acht uur in een restaurant in Sneek een zekere mijnheer Rienstra wilde ontmoeten. Met de zoon van de rentmeester reed hij er heen, op de schaats, dertig kilometer `Nou, daar
zat een vent en stelde zich voor. Hij zegt: "Ik zou je willen betrekken
in een militaire organisatie die ik bezig ben op poten te zetten en een
actie voor financiele hulp. Hij had van die inschrijfformulieren laten
drukken en kaartjes van oranje papier met een gedichtje van Bilderdijk en dat luidde: "Oranje boven blij ft de kreet, hmmm hmmm
hmm in lief en Teed, geen enkel gaat daar boven, dan waar we god
mee loven." Ik zeg: "Vind je dat niet bloedlink?" Hij zegt: "Alles is
bloedlink. We moeten geld hebben." Enfin, ik krijg zo'n stapel drukwerk. Die vent brengt me ook in contact met Johan Doorn, alias
Brugman. Die redigeerde de Oranjekrant. Dat vond ik een verdomde
geschikte peer. Achteraf bleek hij een groot vriend van Van Randwijk te zijn. Ik reisde heen en weer met stapels Oranjekranten. Door
die Oranjekrant stuitte ik op Arie van Namen. "Jij hoort niet bij die
Oranjekrant," zegt hij tegen me, "jij bent een Vrij Nederlander. Kan
jij Friesland op poten zetten?" Ja, hoor. "En Groningen?" Ook.
"En Drente?" Doe ik ook. Zo heb ik die verspreidingsstations in die
provincies georganiseerd. Vaak via gereformeerde predikanten.'
Op een dag zei Rienstra: `Ga je mee naar Scherpenzeel? Daar zit een
vent die moeten we helpen.' En zo ontmoette hij Theo Dobbe. `Nou
dat heeft zijn sporen nagelaten, die ontmoeting,' zegt Van Veen. 'Ik
was 25 en hij was 40. Maar het klikte. Meteen. Dat kan je zo hebben.'
Dobbe, een zware jongen in het verzet, was gepakt door verraad van
de beruchte Anton van der Waals, die zich in organisaties waar hij
zich als verzetsman voordeed, indrong. Dobbe's proces zou in
Utrecht worden gehouden en hij werd opgesloten in de Willem iii-kazerne, vertelt Van Veen. 'En daar is hij uitgebroken! Dat was een kerel! En het enige adres dat hij nog wist was dat van Rienstra in Sneek.
Nou, wij hem meegenomen naar Friesland.' Er zou een boek apart
voor nodig zijn om alles op te schrijven wat Dickie Douwes en Theo
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Dobbe samen meegemaakt hebben. Maar het gaat hier om clandestiene uitgeverijen en niet om overvallen. Daarom maar summier over
een enorme stunt, de overval in oktober 1942, op het distributiekantoor in Joure. Sjoerd Leiker heeft er een boekje over geschreven en er
is ook een film van gemaakt.'" Dobbe was gekleed in het uniform
van wachtmeester van de Marechaussee; Douwes in dat van een gewoon marechaussee en aldus vermomd hebben ze de kassier van het
' waardemateriaal' gearresteerd en de hele boel in beslag genomen.
Met een auto barstensvol bonkaarten zijn ze weggereden. Die kassier
gaven ze voor straf `thuisarrest', waaraan hij zich uit angst een hele
dag heeft gehouden. Die overval heeft, vooral dankzij de hulpvaardigheid van de bevolking, geleid tot een golf van arrestaties door het
hele land, o.a. van ondergedoken joden: de zusjes Polak en de familie Seligman.' 30 Een deel van de bonnen werd op de zwarte markt
verkocht en bracht 120 duiznd gulden op, voor Vrij Nederland en
Het Parool. Voor een groot deel heeft Van Veen ook zijn drukkerij
DAVID ervan gefinancierd. Maar we lopen op de zaak vooruit.
`Met die overval hebben we ontzettend geluk gehad' vertelt Van
Veen, 'omdat ze in eerste instantie niet door hadden dat het de illegaliteit was. Nu viel het misdrijf onder economische delicten, dat was
Sonderkommando Fiinf. Horak, die het onderzoek leidde, had ervoor gezorgd dat de families Polak en Seligman naar Zwitserland
konden uitwijken."' Stom toevallig dat ik die avond dat ik gearresteerd werd geen wapen op zak had. Ik had een afspraak met Jaap
Nieuwland, een politie-agent wiens gezinnetje ik ondersteunde. Hij
had gezegd: ik zit me rot te vervelen. Kan Dick me niet inschakelen in
de verspreiding van Vrif Nederland? Maar hij werkte voor dat Sonderkommando Rini. Ja, die is na de bevrijding gewoon weer in
dienst gekomen in Heerenveen. Horak wist dat Theo Dobbe er achter
zat en die was bij verstek veroordeeld. Ik hoor Horak nog
zeggen:"Da haben wir nun der Dick. Und was habe ich an ihn." Ik
zei: "Das Verlangen ist immer mehr als das Haben, kann ich wieder gehen?"
Ze praatten op hem in om te bewijzen hoe stom het was dat hij
Dobbe beschermde. Met zogenaamde feiten toonden ze aan dat Dobbe niet deugde. Geleidelijk aan ging hij overstag, zogenaamd. Zijn
verloofde Corrie kende Willem Santema van Trouw. Via hem kwam
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voor zorgde dat ze in het kantoor van Horak Dick te spreken kreeg.
Corrie kreeg te horen: 'Dick hier is ervan overtuigd dat Dobbe helemaal geen idealist is maar alles doet uit eigen gewin. Die jongen is
daar de dupe van. Zorgt u er nou voor dat Dobbe gearresteerd wordt.
Anders schieten we hem dood hoor.'
`Nou, dan schieten jullie hem maar dood,' zei Corrie half huilend.
`Ze keek zo sip,' vertelt hij, `ze tuinde er in. Ik zeg: "Mag ik haar
even een zoen geven?" Nou dat mocht. Dus ik pakte d'r even lekker
en ik fluister d'r in: "Speel dat spelletje mee. Waarschuw Theo dat
hij uit Arnhem weggaat." Nou dat gezicht klaarde op. Ik zeg: "Ze is
volgende week jarig. Mag ze dan komen?" Ja, dat was goed.'
Na het bezoek ging Corrie verslag uitbrengen in de kosterij van de
Noorderkerk, waar de VN-groep op haar wachtte. Van Randwijk,
Arie van Namen en Jo Pellicaan waren erbij. Corrie vertelde van het
spelletje. Pellicaan zei: `Geef mij ook eens een introductie voor die
V oordewind. '
Zo zat Jo Pellicaan kort daarop ook bij Dick van Veen in Horaks kamer. 'Het is ons nu wel duidelijk,' zei Pellicaan, `dat het mis is met
die Dobbe. Maar de enige die hem kan pakken is Dickie Douwes.'
`Als we hem vrij laten, zien we hem nooit weer,' zei een van de Nederlandse rechercheurs, die er bij zaten. 'Als u er zo over denkt,' zei Pellicaan, 'clan bied ik me aan als gijzelaar."Eerst,' vertelt Van Veen,
zei ik: "Dat verdom ik." Maar toen ik hem even alleen had zei Jo:
"Jij vindt wel een methode dat het allemaal lukt." Zo om de twee,
drie dagen bezocht ik Pellicaan. Dan had ik chocola bij me. Als ze me
wat vroegen zei ik: "Ja rustig, ik ben geen tovenaar." '
Bij zijn bezoeken hoorde hij van Jo hoe die onder druk werd gezet.
Van de Gruppe Zwo, de politieke dienst van Schreierder kwamen ze
hem verhoren. Ze bleken daar de hele top van Vrij Nederland te kennen: Van Randwijk, Arie van Namen, Charlotte Koolbrugge, Visser
't Hooft. 'Als die weg zijn,' beweerden de Duitsers, 'clan is het afgelopen met VN."Sie irren sich,' zei Pellicaan. 'Als wij worden gepakt
staan er zo tien, honderd, duizend, tienduizend klaar om dat werk
van ons over te nemen. Daar schiet u niks mee op."Toch moet dat
Hetzblatt verdwijnen,' vond de Mof. 'Ik wil wel een voorstel lanceren
dat ze met VN ophouden,' beloofde Pellicaan, `maar dan moeten jullie alle gevangenen van VN loslaten."Wie wird das Blatt dann heissen?' sprak Horak sceptisch.
Toen Pellicaan een dag of tien vast zat, ging Douwes naar Horak. 'Ik
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ben niet geslaagd' bekende hij, `zet mij maar weer vast. Ze denken in
de illegaliteit dat ik Jo heb verraden. Straks krijg ik de kogel van mijn
eigen vriendjes. Ik heb hem veel liever van jullie.' Een Nederlandse
rechercheur die erg zijn best deed om in de smaak te vallen opperde:
' Laten we dan mevrouw Pellicaan en Corrie vast zetten.'
`Sind wir denn Bluthiinde?' antwoorde Horak.
`En we mochten allebei weg,' vertelt Van Veen. ‘Horak had perse een
goeie beurt willen maken door de arrestatie van Dobbe. Het was allemaal nog vOOr Stalingrad. Toen waren de moffen nog niet zo fel.'
Een moeilijke tijd brak aan. Douwes kon geen vorderingen melden.
Alle gevangenen van Vrij Nederland zaten nog. Er was er al een
doodgeslagen in een kamp. Met de SD werd afgesproken: VN zou
uitkomen met een fel verzetsnummer en de aankondiging: dit is het
laatste nummer. Dat was in 1943.
De vele arrestaties hadden al in 1942 tot een conflict geleid, waaruit
Trouw is ontstaan. Twee van de verspreiders, allebei heldhaftige figuren die later zijn gefusilleerd, Wim Speelman en H.P. Hos eisten een
volledige scheiding tussen redactie en verspreidingsapparaat. De leiding, Van Randwijk en Van Namen, vond dat er een sterk gezag
moest zijn om te voorkomen dat iedereen op eigen initiatief zou gaan
werken. Speelman en Hos werden door verraad gepakt. Toen Speelman was ontsnapt richtte hij met Bruins Slot en Gezina van der Molen Trouw op. Tot Van Randwijks eer en die van de zij nen moet worden gezegd, dat hij erin is geslaagd van VN een vrijwel waterdichte
verzetsorganisatie te maken. Medewerkers zijn gepakt en vermoord
maar de Duitsers, hoe gebeten zij ook op Vrij Nederland waren,
slaagden er niet in de kop of te hakken, zoals in 1941.1"
Toen Douwes geen factor meer was in de onderhandelingen met de
SD verdween hij. Hij zat hoog en droog in Sneek toen hij een vriend
tegenkwam die tegen hem zei: 'Dick, jongen, ik kan vandaag tien mille verdienen."Nou, jongen,' vond Dick, `als het netjes is moet je het
niet laten.' Ten antwoord haalde de ander het `Nederlandsch Algemeen Politieblad' tevoorschijn, van 1 juli 1943. De burgemeesters
van Haskerland en Hennaderadeel maakten daarin bekend dat er tien
mille was uitgeloofd voor de opsporing van zeven man. Onder wie
Dirk Douwe Barend van Veen, geb. 9-4-1915 te Boskoop (bijnaam
Dick). Verder onder andere Theodorus Dobbe, vijf voor de overval
van het distributiekantoor in Joure; twee voor een overval in Wommels. En daarnaast vijf koppen, waaronder die van Dick.
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`Nou, of ik door de grond ging' zegt hij. In Friesland kenden teveel
mensen hem. Hij reisde of naar Amsterdam. En daar werd hij drukker.
Op een avond zat hij in de Zacharias Jansenstraat bij de vriend met
die kolenopslagplaats op de Marinewerf. Diens zwager was er ook.
Siep, heette hij. 'En die zat zo sip en triest voor zich uit te kijken' vertelt Dick, 'ik zeg: "Siep, wat heb je jeth?" Hij zegt: "Mijn drukkerij
is gevorderd. Door de Moffen. Alles is verzegeld. Dezer dagen komen
ze alles weghalen." Dat was Drukkerij Van de Wateren, een klein
drukkerijtje. Ik zeg: "Siep, zou jij je machines willen houden?"
"Natuurlijk." "Nou," zeg ik, "dat gaan we dan versieren, op een
voorwaarde: dat jij onderduikt." "Dat heb ik er graag voor over,"
zegt hij. Ik zeg: "Nou, dan ga ik een pand huren en dan gaan we daar
drukken, uitsluitend voor de illegaliteit."
Hij kende Jan Exter, een striptekenaar, en via hem had hij kennis gemaakt met Marten Toonder, bij wie deze als assistent in dienst was.
'Ik had vervalsingen nodig en toen zegt Jan Exter: "Dan moet je
eens kennis maken met mijn baas." (Op mijn vraag tussendoor: `Ja,
die zat bij De Telegraaf. Met z'n Tom Poes, ja.' Hij kijkt me fel aan
met die grote blauwe ogen, windt zich op en begint Toonder en De
Telegraaf te verdedigen tegen 'die hetze, De Telegraaf was de minst
slechte.' In elk geval heeft Toonder, die voor de Duitsers niet verdacht was, Van Veen met zijn naam gedekt.)
Marten Toonder en Dick van Veen bevielen elkaar direct. Van Veen
heeft zelfs anderhalf jaar bij de Toonders gewoond. 'We hadden diverse akkefietjes met elkaar gedaan. Op een gegeven moment zeg ik:
"Makker, jij hebt zo'n ruimte boven. Kan ik dat niet huren?" Het
was verdomd leuk en ontzettend gezellig. Dus ik speel open kaart met
hem. Ik zeg: "Marten, ik heb een pand nodig en dat heeft een speciale bestemming en daar wil ik een bordje ophangen: Hulpstudio il van
de Toonder-studio's." Hij zegt: "Ga je gang maar, hoor." Van Veen
ontdekte een leegstaand pand, Spuistraat 26. Hij huurde het `voor de
Toonderstudio's'. Met paard en wagen werden de machines van Amsterdam-Oost naar de Spuistraat overgebracht. Het was midden '43.
Met Jo Pellicaan met wie hij, sinds die gijzelingsaffaire een `soort
bloedsverbondenheid' had, begon hij een drukkerij. En hij noemde
die DAVID, De Algemene Vrije Illegale Drukkerij. Vlakbij DAVID
was de Arbeiderspers, op het Hekelveld. De chef van de drukkerij
daar, Bram Noordhoff, was een vriend van hem. Hij was verant343

woordelijk voor de krant, van de redactietafel tot de brievenbus; ook
over de zetterij had hij de leiding. Hij zorgde ervoor dat de illegale
drukken van DAVID bij de Arbeiderspers werden gezet. Via hem
leerde Van Veen iemand kennen die cliché's maakte.
Hij kreeg enorme bonje met Van Randwijk. 'Ik zeg tegen Henk: "Ik
heb een drukkerij georganiseerd." Hij zegt: "Waar staat-ie?" "Dat
weet niemand," zeg ik. Hij zegt: "Dat moet ik weten, want dat is een
Vrij Nederland-drukkerij." Ik zeg: "Hoe haal je het in je bolle kop?
Dat is mijn drukkerij." "Jij bent een Vrij Nederland-man," zegt hij,
"en je staat onder mijn leiding." 1k zeg: "Weet je wat zo opvallend
is. Dat mensen vaak zo goed gaan lij ken op de mensen die ze bestrijden." Het schuim kwam hem op de mond. Maar ik had gelijk. Ik heb
nog eens zo'n kwestie met hem gehad. Al die jaren verzorgde ik de gezinnen van de eerste groep Vrij Nederlanders die waren gearresteerd.
Ik was eigenlijk de eerste Stichting '40-'45. In februari, in de hongerwinter kreeg ik een boodschap van Van Randwijk. Of ik eens langs
wilde komen. Nou ik erheen. Hij zegt: "We hebben een sociale dienst
opgericht. Ik zeg: "Nou daar ben je dan knap laat mee. Want ik heb
dat al vanaf '41." Hij zegt: "Ja, maar nu gaan we dat bundelen, dus
als jij even de namen en adressen doorgeeft, dan is dat gecoOrdineerd. Sjoerd Gerbrandy heeft de leiding. Ik zeg: "Henk, hoe kan
dat nou. Die kinderen noemen mij oom. Het is niet alleen centjes
brengen." "Ik verdom het," zeg ik, "dat had je drie jaar geleden
moeten doen." '
De enige die wist waar DAVID lag was Geert Lubberhuizen. In '44
kwam hij opeens binnenstappen. Het was na Dolle Dinsdag; hij kon
niet reizen en zijn drukkers niet meer bereiken.
De Bezige Bij maakte daarna zijn DAVID-reeks, met vier uitgaven:
A msterdam's haven verwoest, gedicht van Gerrit Kamphuis, met een
tekening van Marten Toonder. Volgens het colofon werd de rijmprent najaar '44 gedrukt 'op een met de hand voortbewogen pers van
de ondergrondsche drukkerij DAVID', in een oplage van 775 genummerde exemplaren. In dezelfde oplage verscheen in de DAVID-reeks
van De Bezige Bij De ballade van de ter dood veroordeelden, anoniem (van Yge Herman Foppema), ook een rijmprent met een tekening van Marten Toonder. Verder Dagboek onder het kruis van Evert
J. Pot en als vierde Vuur, gedicht van Jan Gerhard Toonder, rijmprent met een tekening van de broer van de dichter, Marten. Buiten
die reeks drukte DAVID voor De Bezige Bij:
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Herfst '44 ten bate van de nagelaten betrekkingen van Willemse en
Zuiderdorp: De stilte der zee. Van Veen drukte bovendien voor Magdalena Geertruida Schenk en Gerard Louwrens Tichelman drie delen
Geuzenliedboek. Het 'Eerste vervolg' was in Amsterdam bij Allard
J.W. Honing gedrukt in 1200 exemplaren. 1 " Toen die direct waren
uitverkocht, drukte de drukkerij van Trouw to Laren er 20.000. Ook
die waren direct uitverkocht. Van Veen drukte het `Tweede vervolg'
in facsimile in 2000 genummerde exemplaren, `tijdens de nog voortdurende tyrannie doch tanende macht van onze onderdrukkers. De
opbrengst komt ten goede aan den strijd voor onze nabije bevrijding
van de barbaarsche slavernij en aan hen, die daarvan slachtoffer werden,' zoals het colofon zegt. En twee oplagen, respectievelijk 5000 en
1500, 'bij het gloren der bevrijding.'
Deze uitgave verscheen na de bevrijding. In eigen beheer drukte DAVID nog het gedicht In memoriam Joris de Heus, van Johannes Jacobus Buskes; Orpheus, gedichten van J. van Wageningen (Jacob Presser) en Ken-je-die?—een moppenboekje, `soms leuk, soms venijnig,
soms een tikje grof, maar altijd anti-Duits,' aldus de ondertitel.
De journalist Henri (Heintje) van de Weg was al lang bezig geweest
met het verzamelen van de moppen die al vanaf het begin van de oorlog werden gemaakt.
In de laatste oorlogsjaren werden er een paar verzamelingen van deze
moppen uitgegeven. Bij De Bezige Bij verscheen in '44 de Moffenspiegel van Karel Links, Cover Adolf de Eerste (en de laatste) en
zijn trawanten). Bij Ons Volk, 't Stichtse Pepertje en de uitgeverij 't
Kuypje Honingh verschenen bundels spotprenten. Net als Ken-jedie? van DAVID hadden ze groot succes.
`Dank zij die moppen zijn er heel wat aardappelen en boter in de hongerwinter bij ons binnengekomen,' zegt Van Veen, 'de boeren waren
er stapeldol op. Van de opbrengst kon je de drukkerij financieren.'
De Gil, het eerder genoemde kwasi anti-Duitse satirische blad van
Willem Waterman inspireerde sommigen in de kringen van de illegaliteit tot werkelijk anti-Duitse satire. Het belangrijkste blad daarvoor
was dat van DAVID, dat Metro heette. Dick van Veen: ' Ik zeg tegen
Marten Toonder: "Verdomme, die Gil, daar moeten we toch iets tegen doen. Ik ga ook een satirisch blad uitgeven." Nou Jan Gerhardt
erbij gehaald, die haalde Piet Beishuizen erbij, Geert Lubberhuizen,
Jo Pellicaan natuurlijk. We waren met zo'n man of zes, zeven. We
noemden ons de Metrolietenclub.'
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De draak steken met de illegaliteit was jets waarin de makers veel plezier hadden: `Geef dit blad niet door! Geef het niet door! Doe het
niet! Zwijgt niet! Zeg van wien u het gekregen hebt! Spreekt!' luidde
het opschrift van het nummer van 19 januari 1945; een parodie natuurlijk op het vermaan dat op de illegale bladen, vooral Vrij Nederland gedrukt stond. E. Philipp Metroppenheim over Klaas die bij het
Verzet gaat: "Doe een groenen baard voor, zet een blauwe bril op,
laat je inschrijven bij het bevolkingsregister als ongehuwd moeder
van vijf kinderen en onthoudt de wachtwoorden: Olke, Bolke, Rubiesolke! Bij Rubiesolke krijg je of een geweldigen optater in je maag
en dan ben je verloren of... de groote F.B.25 ontvangt je en ziet wat
je waard bent." 34
Het was niet het soort humor waarom Van Randwijk moest lachen.
In Vrij Nederland van 6 januari 1945 stond een commentaar onder de
k op: 'Van vriend en vijand, een teken van verwildering'. `De verschijning van De Gil is sedert enkele maanden gestaakt,' stond er in,
' Sinds korten tijd echter verschijnt er een nieuw blad, de "Metro",
dat in zijn politieke strekking iets anders, in zijn toon en typische
dronkemanslol echter als twee druppels water op "De Gil" lijkt.(...)
De "Metro" is een symptoom van de toenemende verwildering van
den geest die geen smaak van wansmaak en geen humor van dronkemansloos weet te onderscheiden.' ' "
' Ik heb Henk van Randwijk zo heerlijk de pest ingejaagd,' zegt Dick
van Veen triomfantelijk tegen me. Van Randwijk pretendeerde dat
Vrij Nederland het oudste blad was. Dat was niet zo, want de Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen was eerder. Maar wij zetten op ons eerste
nummer: "Vijfde jaargang nummer zoveel," gelogen natuurlijk,
maar hij was goed kwaad.' Een cartoon in het eerste nummer was een
grap van Marten Toonder over het vriendschapsverdrag MolotowVon Ribbentrop. Churchill zit erbij in een leunstoel en zegt—net als
Tom Poes—tmmm'. Eronder staat: 'Tegenover de vriendschap van
deze twee grote volkeren staat de engelsche plutocratic machteloos.
Houdt goeden moed. Zij komen!' En daaronder: 'Hierbij memoreren wij nog even de uitspraak van Churchill zoals wij gepubliceerd
hebben in ons eerste nummer op 22 juli 1940. Prijs tien cent; te voldoen aan de bezorger.' Allemaal om Van Randwijk de pest in te jagen.
Behalve grappen stonden er in Metro ook lijsten van S.S.-provocateurs en verraders: 'Contra-signalementen.' De lezer wist dan wie hij
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moest liquideren. 'Er zijn fouten mee gemaakt,' zegt Van Veen, 'helaas. '
In de hongerwinter viel, net als bij andere drukkerijen, de stroom uit.
Van Veen was niet iemand die daarin berustte. Hij wist dat de accufabriek Varta, aan het eind van de Oude Nieuwstraat, nog stroom had,
want die werkte voor de Duitsers.
Gelukkig had Dick van Veen weer ergens een vriendje. 'Die was directeur van het GEB; Rutgers van der Loeff, de man van de
schrijfster. Ik zeg: "Ik wil een tekening zien van de Jigging van de
elektriciteitskabels bij de Oude Nieuwstraat." Hij zegt: "Waarom?"
Ik zeg: "Ik heb daar een illegaal centrum en daar heb ik stroom voor
nodig. Als de voedingskabel van Varta door de Oude Nieuwstraat
loopt, ga ik aftakken." Hij zegt: "Ja, Dick, die loopt daar. Ik zal jou
een aftakking geven; ik zal een paar mensen sturen." Ja, Hulpstudio
II had licht nodig.
Voor vervalsingen wilde ik een rotaprint hebben; een offsetpersje.
Dus ik zeg dat tegen Six van de OD. Die kende ik via een vriendje die
bij hem verbindingsofficier was. Six kende een van de directeuren van
Blikman en Sartorius. Maar die zegt: "Douwes, ik heb net mijn
laatste gegeven aan Teun. Dat was mijn vriendje Herman van der
Kley. Ik zeg: "Dan is hij in ieder geval in goede handen." Ik vraag
natuurlijk niet naar zijn adres. Laat hij nou net aan de andere kant
van de Oude Nieuwstraat zitten! Hij had mij al een aantal keren naar
binnen zien gaan. Hij wist waar drukkerij DAVID was. Na de bevrijding zei hij: "Je hebt nooit geweten hoe prachtig gedekt in de rug jullie waren, ik keek zo op jullie uit. Als er bij jou een inval was gekomen, dan was ik gaan schieten." Geinig, he?'
Na de bevrijding heeft hij met Jo Pellicaan drukkerij DAVID nog
voortgezet. `Toonder had het verschrikkelijk arm. Ik zei tegen hem:
"Als we die Tom Poes nu eens in boekjesvorm uitgeven?" Later
heeft De Bezige Bij het overgenomen.'
De werkwijze van de ereraden na de oorlog, maakte Van Veen 'des
duivels'. De een, zegt hij, die uit geldelijk gewin een anti-semitisch
boek vertaald had, werd lid van een ereraad om een ander to `zuiveren' omdat hij in de Kultuurkamer was gegaan. Hij richtte een `Actie
voor rechtsherstel van de Nederlandse Kunstenaars' op en werd daarvan voorzitter. Minister Van der Leeuw van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen riep hem daarvoor ter verantwoording. lib was
voorzitter van de Bachvereniging geweest, die gewoon de hele oorlog
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door de Mattheus en de Hohe Messe was blijven uitvoeren en die net
als alle fanfarekorpsen, alle orkesten, collectief lid van de Kultuurkamer was geweest. Ik zei: "Mijnheer Van der Leeuw, ik ben ook voor
u bezig." Nou, het belletje ging: "Wilt u de heren uitlaten?" '
Gelukkig is Van Veen na de bevrijding niet geworden. De teleurstelling over de na-oorlogse maatschappij waarvan bijna alle oud-verzetsmensen last hebben, is bij hem bijzonder hard aangekomen. `De
teleurstelling over de behandeling van de oud-verzetsmensen; de goede verzetsmensen dan, want het "verzet" wordt een steeds ruimer begrip,' zegt hij. Wooral die mensen die zich na Dolle Dinsdag in onze
gelederen drongen; toen zat iedereen opeens in het verzet.' Wanneer
hij op de televisie de koningin verzetskruisen ziet opspelden, kan hij
zich daarover opwinden. Soms kent hij die gezichten en weet dat hun
verzetsverleden nauwelijks iets voorstelt. Wie een verzetskruis wil
hebben moet er zelf om vragen. Daarom hebben erkende verzetsorganisaties die kruisen-uitdelerij geboycot.
Tien jaar geleden kon hij opeens zijn werk niet meer doen. `Geen
concentratie meer, alsmaar huilen, hele nachten wakker liggen.'
Sinds die tijd staat hij onder regelmatige controle van prof. dr. Bastiaans, gespecialiseerd psychiater voor het behandelen van oorlogstrauma's. Toen ik hem eind 1981 opbelde, was hij net weer drie
maanden in Bastiaans' Jelgersma-kliniek opgenomen geweest. Ik
stelde hem nog een paar aanvullende vragen, maar hij wilde liever helemaal niet meer over de oorlog praten.
'Ik loop zwanger van een idee,' zei hij, toen ik bij hem en zijn vrouw
aan tafel zat te eten, 'om een boek te schrijven of uit te geven over de
na-oorlogse tijd en dat als titel mee te geven Afgedankte soldaat van
Oranje.'

Als ik Huizen kom binnenwandelen, staat hij me al op te wachten in
de Raadhuisstraat; C. Visser, een kleine man, met een rond hoofd en
een pet op; bijna 83. Hij is, zegt hij, al een paar keer bij de bushalte
wezen kijken. Zijn vrouw, die nooit in haar leven een dag iets anders
heeft aangehad dan Huizense klederdracht, is een paar jaar geleden
gestorven. De drukkerij bestaat zestig jaar en is pas vier jaar geleden
gemoderniseerd. Volgens familietraditie is zijn zoon er nu de baas.
Visser zelf woont ernaast, een paar passen van de kerk. Dat is handig.
Het meest opvallende voorwerp in zijn huiskamer is een enorme
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zwarte, antieke Bijbel, midden op het tafelkleed, altijd bij de hand.
Hij heeft dat gevaarlijke werk in de oorlog eenvoudig gedaan omdat
hij een goed christenmens is. 'Ik voelde het als mijn vaderlandse
plicht dat ik ook wat doen moest, zo heb ik het altijd gezien,' zegt hij
en hij kijkt me zo ongecompliceerd rechtschapen aan dat mijn gemoed even vol schiet. Mensen die illegaal werk hebben gedaan, deugen over het algemeen, maar van deze drukker is het wel bijzonder
moeilijk voorstelbaar dat hij ooit in zijn leven ook maar edn slechte
gedachte heeft gehad. Een gemakkelijk interview is het niet; mijn
Huizens blijkt niet geheel toereikend om alles wat hij vertelt te verstaan.
Volgens Dirk de Jong drukte Visser twaalf clandestiene bellettrie-uitgaven, te weten:
Voor George Kroonder: Ambrose Bierce, Het voorval op de Owl
Creek Bridge, april 1945;
idem, Jef Last, Tau Kho Tau, Bayard Pers 1945;
idem, Maurits Mok, Europa, gedicht, Bayard Pers, vijftig genummerde ex. op Oud-Hollandsch papier;
idem, Jan Spierdijk, Sonnetten, Bayard Pers 1944;
idem, Garmt Stuiveling, Wordend kristal, xxv kwatrijnen, Bayard
Pers 1945;
voor De Bezige Bij: A.H. Nijhoff, Geboorte, 1945.
Verder:
Eschee (Samuel Juliard), Tussen schemering en dageraad, 's-Gravenhage, Uitg. mij De Strijd, 1945 (volgens een aantekening heeft de SD
hiervan 170 exemplaren in beslag genomen);
J.P. Heije, Kleine bloemlezing uit de gedichten, samengesteld door
Arie Gerrit Schoonderbeek, Laren 1944;
A. Nonymus (Joh. van Eikeren), De legende van het spookschip De
Vliegende Hollander, (in de harde winter van 1945 op de handpers afgedrukt, zegt de colofon);
Eduard Veterman, Essais, in eigen beheer 1941;
Joost van den Vondel, Rei uit Gysbrecht, F. Hoes, Amsterdam 1945;
Dertien Maart 1945, Een gedenkwaardige dag in de geschiedenis
(Dirk de Jong geeft als enige bijzonderheid: `Aantekening. Gedrukt
door Drukkerij C. Visser te Huizen.').
Kees Visser weet die titels allemaal niet meer, maar hij kan de sfeer
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waarin ze gedrukt werden nog uitstekend beschrijven. Hij drukte inderdaad bellettrie, maar vooral Vrij Nederland en Het Parool.
`Hoe ben ik nou aan Vrij Nederland gekomen?' begint hij. 'In '42 geloof ik kwam er een jongen bij me of ik een krantje bij hem wilde
drukken. Die jongen kende ik goed, die was hier bediende bij drogisterij Slaap. Ik zeg: "Ja, waarom niet?" We maakten een afspraak
dat er iemand bij me zou komen. Er werd een papiertje doorgescheurd. 1k kreeg het ene eindje; hij het andere. Als die papiertjes bij
elkaar pasten, mochten we praten.
Eerst gingen we Vrij Nederland 's avonds drukken; je had van die
verduisteringsgordijnen, maar later zeiden we: "We zijn gek ook. Als
je 's avonds gaat drukken, dan kan je die dingen uit de machine horen
klappen. Dan kan je je nog verraden." Dus we hebben het maar gewoon op de dag gedaan met de ramen open en of en toe eventjes kijken of er niemand kwam. Voor die Duitsers was ik nooit zo bang,
maar wel voor die kerels van het Rijksinkoopbureau, dat waren Nederlanders en dat waren rotzakken hoor. Er kwam er eens hier iemand van dat bureau die wist hoeveel papier ik had en die zegt:
"Waar is dat papier gebleven?" Ik zeg: "God man dat weet ik niet
hoor." Toen zegt-ie: "Dan ga ik de zaak sluiten." Toen begon ik te
koken, he?' Visser kijkt me opeens vervaarlijk aan met zijn blauwe
ogen of hij denkt dat ik die kerel ben van dat Rijksinkoopbureau. 'En
ik douwde hem zo tegen die stijl van de deur. Hij stond te beven onder mijn handen. Ik had hem doodgeslagen, ik had hem platgedouwd
tegen die deur, he? Later zei hij nog: "Ik had het niet zo bedoeld." Ik
zeg: "Nee, dat is je geraden ook."
Ik weet niet hoeveel van de Vrij Nederlanden ik heb gedrukt. Een heel
stelletje hoor. En elke keer als die vellen papier uit de machine klapten dan zei ik: "Simson de Filistijnen over u." Want, kijk, Vrij Nederland dat was een beetje gevaarlijk he? Je speelde met je eigen leven
om een andermans leven te redden. Met Vrij Nederland ben ik begonnen met een oplage van 500, later werden het er een paar duizend. Die
werden weggestuurd in rollen behangselpapier. Ik gaf ze aan de bode
mee. Bode Vos. Die bracht ze dan naar Amsterdam, naar Singel 85,
daar zat een verspreidingsadres van Vrij Nederland, een bureau van
afhalen en brengen. Bode Vos wist nergens van. Die bracht gewoon
behangselpapier naar dat bureau. Meestal stopte ik een berichtje in
die rollen. Maar een keer had ik dat niet gedaan en dat was maar gelukkig ook. Want toen hadden ze die man die Vrij Nederland elke
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keer ophaalde geschaduwd. Die bode had zoals altijd om elf uur die
rollen op de stoep gezet. Maar 's middags waren ze nog niet geweest
om die rollen te halen. De mensen waren aan die rollen gaan trekken
en liepen met die Vrij Nederlanden over straat. Levensgevaarlijk. Vos
belde me op: "Wat heb je me nou geflikt!" Hij wist niet dat hij Vrij
Nederland had vervoerd. Toen heb ik alles verstopt. Ik zeg: "Nou
wordt het me te link hoor!" Maar het duurde niet lang, want een
maand later kwamen ze weer bij me.'
`Met de man die kopij kwam brengen maakte je een afspraak buiten
het dorp, dat hij hier niet teveel over de vloer kwam, in het kamp van
Jaap van Krelis, een Boer. En een andere keer spraken we weer ergens
anders af. Eerst kwam Jasper Visser de kopij brengen. Later kwam er
een ander, mr. Van Namen. Die kwam zeggen: "Jassie is gepakt. Jassie Visser" . Ik zeg: "Hoe is dat gekomen?" Ze hadden iemand opgepakt met Vrij Nederland in zijn zak, die kwam helemaal van Tiel af.
Dat was een kletsmajoor. Ze vroegen hem waar Vrij Nederland werd
gedrukt. En hij zegt: "Bij Visser in Huizen." Toen pakten ze die Jassie Visser op, bij vergissing, want ze moesten mij hebben. Jassie is
niet doorgeslagen. Maar Jassie is, ook al weer bij vergissing, weer
vrijgelaten. Ze hebben een andere Visser gehouden en die hebben ze
later doodgeschoten. Terwijl ze mij moesten hebben!'
Hij had nu toch wel de schrik te pakken. Doorgaan met Vrij Nederland was te riskant. Maar een week of vier later kwamen ze toch weer
een beroep op hem doen. 'De boel was ergens anders opgerold. Toen
ben ik toch maar weer gaan drukken. Ik dacht: "Als mijn tijd er is
dan zal ik wel verschijnen moeten en als het mijn tijd niet is dan blijf
ik hier wel lopen."
Mijn vrouw wist nergens van. Maar op het laatst kwam ze d'r toch
achter. Ze zei steeds maar: "Wat doe je toch?" Ik zeg: "Mens hou
toch op." Maar ik heb het haar toch maar verteld. Een keer kwam ze
de drukkerij binnen toen ik daar koffie zat te drinken met Van Namen. Die zag er altijd weer anders uit. Dan had hij weer een blauwe
bril op en dan had hij weer een bruine bril op. Je herkende hem nooit.
Ze zegt: "Wie is dat?" 1k zeg: "Die man is het en nou weet je het."
Bode Vos die durfde niet meer en toen kwam er een ander Vrij Nederland halen. Ik zeg: "Da's levensgevaarlijk, hoor." Hij zegt: "Ja,
maar ik heb een mitrailleur in de auto, als ze me pakken, dan schiet
ik." Dat was een communist.'
Huizen was toen een klein dorp, waar iedereen elkaar kende en ieder351

een wist wie hij wel of niet kon vertrouwen.
`Ik had een matrijs, een drie-ster, die beroemde drie-ster van Kuyper.
Als ik klaar was stopte ik hem altijd weg. Als ze hier zouden komen
en naar die matrijs zouden vragen dan zou ik zeggen: "Die heb ik
niet. Hoe kom je d'r bij?" Dat matrijssie begroef ik altijd even in het
zand. En het zetsel moest ik altijd zo gauw mogelijk vernietigen. Dan
kwam de melkboer het zetsel halen in zijn kar waarin hij melk en boter vervoerde. Die bracht het naar mevrouw Hogerheide, een mevrouw uit Indies Ze kwam altijd vragen: "Kees, zit je ergens mee, dan
zeg je het maar hoor." Ik weet niet hoeveel lood die mevrouw wel onder de vloer had van mij. Kijk die melkboer werd niet aangehouden.
Je had hier een open terrein, het Populierenlaantje. Het is nou bebouwd. Daar was een NSB-er aan het aardappelen rooien, Leurinkie.
Hij heette Leurink, maar het was zo'n klein kereltje. Een vriend van
me wil daar zetsel van Vrij Nederland begraven. Hij gnat een praatje
maken met die Leurink. Hij zegt: "Zo, Leurink, sta jij hier aardappelen te rooien?" En ondertussen begraaft hij Vrij Nederland. En die
Leurink maar schoffelen. Dat was zo verrekt mooi.'
De Bezige Bij, daar ben ik aan gekomen door Maurits Mok. Die zat
hier ondergedoken. Ik had een boekje van De Bezige Bij gezien en dat
was mooi. Ik zei tegen Maurits Mok: "Zullen we zoiets ook eens
drukken?" Nou een paar dagen later kwam er iemand. Toen heb ik
dat boekje gedrukt. Hij is ook nog geweest, de grote baas zelf, Lubberhuizen. Ja later begonnen ze je te kennen. Als de oorlog Langer
had geduurd had ik wel meer voor De Bezige Bij gedrukt.
Voor Eduard Veterman heb ik gedrukt Essais. Toen de oorlog was
afgelopen kwam er nog iemand van dat Rijksinkoopbureau. Ik drukte net nog een illegaal boekje voor De Bezige Bij, Geboorte van A.H.
Nijhoff. Hij vraagt: "Hoe kom je er aan? Hoeveel vellen papier gebruik je daarvoor? Als je dat niet weet, dan kan ik je nog in de veiling
nemen." Hij stopte me bijna nog in het Oranjehotel!'
Voor George Kroonder drukte ik de Bayard-reeks. Daar heb ik er wat
van gedrukt, van de Bayard-pers. Zo'n twaalf of dertienduizend zeker. De titels weet ik niet eens meer.'
`Het is,' verzekert Visser ten overvloede, `mij nooit te doen geweest
om de ping-ping. Nee, eerlijk waar niet hoor. Van De Bezige Bij
kreeg ik na de oorlog nog een briefje: "Visser, he-je-'t papier wel berekend?" Waarvan ik dan zelf leefde? Nou van mijn vermogen, laat
ik het zo zeggen.' Hij lacht eventjes. `Nou je drukte bonnen waar je
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aardappelen op kon krijgen. Of er kwam iemand om honderd nota's,
daar mocht je een rijksdaalder aan papier aan verwerken. Voor Fotogravure drukte ik ansichtkaarten. Maar alleen de streepjes achterop.
Ja, toch kon ik me behoorlijk redden hoor. De Duitsers zaten in de
openbare school ingekwartierd. Een keer kwamen ze bij me; voor
Weihnachten hadden ze van die gekleurde kaarten nodig en van die
rollen papier om guirlandes van to maken. Nou dat deed ik voor die
jongens. Die konden het ook niet helpen, de stakkers.'
Het idee dat die Duitsers eens zouden kijken wat hij nog meer drukte
wuift hij weg: 'Welnee!' Als hij papier nodig had deed hij het altijd
voorkomen of hij voor de Wehrmacht drukte. `Wat ik dan deed voor
de Wehrmacht hebben ze nooit gevraagd.' Ik drukte werkstaten voor
een aannemersfirma in Blaricum. De bedrijfsleider die ik goed kende
was een NSB-er maar hij vroeg altijd: "Kees, hoeveel papier heb je
nodig?" Als hij duizend van die werkstaten nodig had zei hij: "Zet er
maar vijfduizend op, dan he-je nog wat papier." En anders zette je
maar "Order Wehrmacht" op een formulier en je stuurde het naar
Amsterdam. Dan kwamen ze het papier keurig afleveren. Ja, daar
drukte ik dan Vrij Nederland op of die illegale boekjes.'
Hij had een knecht in de drukkerij. 'Die kon ik best vertrouwen. Hij
zei altijd van "Na de oorlog, na de oorlog". Hij dacht dat er dan heel
wat zou gebeuren. Maar ik zei altijd: "Als de oorlog afgelopen is,
dan ben ik nog steeds gewoon Kees en jij Henk hoor. Dan hebben ze
ons niet meer nodig. Je mag blij zijn als je er het levend van of brengt.
Na de oorlog zegt zo'n Huizer tegen me: "Verdomme, Kees, drukte
jij al die dingen? Ik dacht dat ze uit de lucht kwamen vallen. Dat ze zo
dichtbij werden gedrukt!" Ze werden hier ook verspreid, maar wie
dat deed, dat weet ik niet.'
In 1963 bestond de drukkerij veertig jaar. Kees Visser kreeg de eremedaille van Oranje-Nassau. George Kroonder gaf hem het boek
Heidens Spanje van Richard Wright, met de opdracht: Woor Kees,
de drukker, ter gelegenheid van zijn late decorering en zijn vele illegale werk . In vriendschap, 30 april 1964.' Mathieu Smedts, de hoofdredacteur van Vrij Nederland kwam met De Geus van de directie feliciteren. Smedts gaf hem een boek dat hij zelf had samengesteld: Den
vaderland getrouwe, met de opdracht: `Aangeboden in dankbare
herinnering aan uw moedige medewerking aan het verzetsblad Vrij
Nederland in de jaren 1940-1945.'
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Ik zit met een stapeltje boeken op schoot. Er is er ook een bij van
Eduard Veterman, de toneelschrijver, regisseur, decorontwerper, die
het Duitse concentratiekamp overleefde maar in 1946 bij een autoongeluk om het leven kwam. Een Haagse tragedie, De comedie der ijdelheid, met de opdracht `Aan C. Visser. Herinnering aan onze prettige samenwerking in augustus 1941. Eduard Veterman.'
Nu zijn vrouw gestorven is voelt Visser zich eenzaam, zegt hij. Af en
toe haalt hij die boeken eens uit de kast. `Als ik 's avonds niet weet
wat ik doen moet dan lees ik er wel eens in. Maar daar word ik zo cholerisch van. Al die ellende. Dan leg ik het maar weer neer.'
`Dat ik de dans ontsprongen ben,' zegt hij, `dat snap ik niet. Ik zei
"Amen" toen ik hoorde dat het over was. Ik zeg tegen mijn vrouw:
"Amen hoor".'
Hij brengt me naar de bushalte. Dan kuiert hij weer terug naar zijn
huisje bij de kerk. Om de zoveel meter keert hij zich om en zwaait
naar me uit alle macht. Tenslotte verdwijnt zijn ronde hoofd met de
pet achter de bomen. Het laatste wat ik zie is zijn zwaaiende arm.
Dan verdwijnt de drukker uit het gezicht.
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Noten

1. Dirk de Jong, Het vrije boek in onvrije tijd, Bibliografie van illegale en
clandestiene bellettrie, Sijthoff, Leiden 1958.
2. Publish and Be Free, British Library, Nijhoff, 's-Gravenhage 1975.
3. De vergelijking met de Russische `samizdat' (van het woord voor zelfuitgeven) gaat niet helemaal op. In de Sovjetunie is er naar men mij verzekert geen enkele drukpers meer die niet onder staatscontrole staat,
noch een ongecontroleerd fotokopieerapparaat. Samizdat-literatuur
wordt clandestien in getikte kopieen verspreid.
4. Zie blz. 97.
5. Zie blz. 260.
6. Supprime i.p.v. imprime - in de oorlog gangbare woordspeling.
7. Johan van Eikeren, Perijkelen bij de verzorging van het boek in de oorlogsjaren of het relaas van hollandse onversaagdheid in tijden van nood,
uit de ervaring opgetekend, Kroonder, Bussum 1945.
8. H. de la Fontaine Verwey, 'De Bibliotheca Rosenthaliana tijdens de
bezetting', in: Studia Rosenthaliana, Tijdschrift voor joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland, XIV, 2 (juli 1980), Van Gorcum
Assen.
9. Een commissie die joodse bibliotheken in beslag moest nemen ten bate
van de Hohe Schule zur Erforschung Judenfrage in Frankfurt.
10. David Koker, Dagboek geschreven in Vught, Van Oorschot, Amsterdam 1977.
11. Jaap Meijer, Adri K. Offenberg, Op de rand van de afgrond, Catalogus
van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam 1980.
12. Het Macedonische koningshuis dat heerste over het Hellenistische koninkrijk Syrie veroverde in 198 v.C. Judea. Er ontbrandde een langdurige strijd tussen Hellenisten, inwoners van Judea die zich voor de
Griekse cultuur ontvankelijk toonden en de orthodoxe Chassidiers die
zich tegen elke vreemde invloed keerden. Terwijl de Hellenistische heerser Antiochus IV in Egypte bezig was de strijd te verliezen tegen de Romeinen verspreidde zich de mare van zijn dood. Het yolk van Judea zag
hierin een teken om in opstand te komen. Maar Antiochus leefde nog.
Hij kwam terug naar Judea. In Jeruzalem ging deze vertegenwoordiger
van de Griekse cultuur als een waanzinnige te keer. Zijn troepen roofden de tempel leeg. De bevolking werd afgeslacht. De Thora werd vernietigd, de joodse godsdienst verboden op straffe des doods. Joodse
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guerilla's trokken zich terug in het bergachtige gebied bij de Dode Zee.
Daar herstelden ze zich. Er groeide een leger van 10.000 man onder leiding van Juda Makkabeus. In 165 v.C. heroverde dit leger Judea op de
Hellenisten die werden teruggedrongen tot Akra. De joodse godsdienst
werd in ere hersteld en de ontheiligde tempel ingewijd. Chanoeka is het
feest dat deze inwijding gedenkt en de zevenarmige kandelaar, de menora, werd het symbool van de joodse bevrijding.
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Schenk, H.M. Mos (red.), Geuzenliedboek 1940-1945, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1975.
118. Dirk de Jong, a. w., 312.
119. A.M. Gorki, Literatura antifasjizjkovo soprotivMnija v stranach evropy 1939-1945, Moskou 1972.
120. L. de Jong, a. w., deel 10A.
121. De laatste regels zijn een variant op psalm 91:7: 'Al vallen er duizend
aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand. Tot u zal het niet gen aken. '
122. Zie ook n.88.
123. Vrij Nederland, 20.2.1982.
124. Een semafoor is een seinmast die ('s nachts met verlichting) ten behoeve
van schepen aangeeft of de kust veilig of onveilig is.
125. F. Batten (red.), Berijmd verzet, De Telg, Amsterdam 1946' (eerste
druk Albedon, 's-Gravenhage 1944).
126. Kuipers had de clandestiene uitgeverij De boekvink; hij wilde zich niet
door mij laten interviewen.
127. S. Carmiggelt, `Een oorlogsherinnering', in: Idem, A llemaal onzin, Arbeiderspers, Amsterdam 1948.
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