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[2004/1]
Wim van der Meij+
Over de androgynische idee van Couperus' leven
Brief van L.S.A.M. von Römer aan H.W. van Tricht opgedoken
Het was een nieuwsbericht dat de aandacht trok. Op 4 januari 2000 mochten
medewerkers van het (toen nog) Algemeen Rijksarchief in Den Haag een verzegeld
pakketje openmaken dat vijfenveertig jaar eerder als onderdeel van een legaat de
collectie was binnengekomen. Het legaat was afkomstig van de psychiater en
seksuoloog L.S.A.M. (Lucien) von Römer (1873-1965), befaamd voorvechter van
de rechten van homoseksuelen, die zijn persoonlijk archief destijds zelf nog bij het
ARA was komen brengen. Dat archief had in de loop der jaren een schat aan gegevens
opgeleverd over de medische en sociale kijk op homoseksualiteit van rond 1900.
Eén kistje, waarvan niemand de inhoud kende, mocht echter op uitdrukkelijk bevel
van de schenker pas in het jaar 2000 geopend worden. Toen het zo ver was, rukten
alle kranten én het NOS Journaal uit.
Vanwaar die opwinding? Het antwoord kan in één naam worden samengevat:
Couperus. Zoals bekend heeft Louis Couperus in de aanloop tot de publicatie van
zijn grote roman De Berg van Licht (1906) contact gehad met Von Römer, die een
brochure had geschreven over het verschijnsel androgynie. Maar nooit is opgehelderd
hoe dat contact is verlopen: wat bespraken zij en wat dacht of wist Von Römer van
Couperus? Zou het verzegelde pakketje misschien ‘het geheim van Louis Couperus’
- zoals Gerard Reve dat in 1987 noemde - prijsgeven?
De opening liep uit op een teleurstelling. In het pakketje zaten voornamelijk
onderzoeksgegevens, dagboekfragmenten en onbeholpen gedichten van Von Römer,
die als liefdesverklaring aan een jongeman kennelijk het daglicht niet konden
verdragen. Geen woord over Couperus. De kans om ooit nog wat over de omgang
van Von Römer met Couperus te weten te komen, leek voorgoed verkeken.
Maar de geschiedenis kent haar grillen. Onlangs kreeg ik een brief in handen die
Von Römer in 1961, dus op hoogbejaarde leeftijd, heeft geschreven aan H.W. van
Tricht, auteur van de beknopte studie Louis Couperus. Een verkenning (1960). In de
brief doet Von Römer uitvoerig uit de doeken hoe zijn contact met Couperus tot
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Dick van der Meij op bezoek bij mevrouw Von Romer, Malang, 7 augustus 1980 (coll Th C. van der
Meij)

stand is gekomen, daarbij Couperus zelfs herhaalde malen letterlijk citerend. De tekst
van die onbekende brief wordt hier verderop - voor de eerste maal en in extenso gepubliceerd.

Halflege kasten
Maar eerst, hoe ben ik aan die brief gekomen?
In 1980 waren drie Leidse studenten Indonesische taal en cultuur op bezoek in
Indonesië. Een van hen was mijn broer Dick van der Meij, tegenwoordig docent
filologie aan de Islamitische universiteit van Jakarta. Tijdens hun verblijf in Malang,
Oost-Java, onder Soerabaja, stelde het aanbod van de plaatselijke boekhandels nogal
teleur. Men verwees hen naar de oude mevrouw Von Römer, weduwe van de
seksuoloog en tropenarts Lucien von Römer, die zich in 1932 in Malang had
gevestigd. Zij was bezig de bibliotheek van wijlen haar echtgenoot van de hand te
doen.1 Op 7 augustus brachten de drie Leidenaars haar een bezoek, waarbij zij ook
een rondleiding door de boekenkamer kregen. De hoge kasten waren al halfleeg. Het
gesprek kwam op Couperus. De gastvrouw kon zich de schrijver nog goed herinneren
van de voorlezingen die hij in Den Haag rond 1919 gehouden had. Ze vond hem bij
eerste indruk een geaffecteerde, onaangename man, maar die antipathie was
verdwenen zodra Couperus begonnen was voor te lezen. Mijn broer dankte haar voor
haar gastvrijheid en kocht uit haar bezit Couperus' Fidessa, Over lichtende drempels
en Metamorfoze, evenals een eerste druk van Louis Couperus. Een verkenning door
H.W. van Tricht.
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En juist dat exemplaar van Van Tricht bleek de verrassing te bevatten. Achterin zat
een envelop ingeplakt, met daarin een luchtpostblad van Van Tricht aan Von Römer
(gedateerd 15 augustus 1961), een doorslag van een lange brief - vijf getypte kantjes
- van Von Römer aan Van Tricht (van 5 november 1961) en twee reçu's van
aangetekende verzending. Pas na verloop van geruime tijd kwam de vondst bij mij
terecht.

Doorslag
Lucien Sophie Albert Marie von Römer, in 1873 geboren in Kampen, leek
voorbestemd voor een glanzende wetenschappelijke carrière.2 Na een studie
medicijnen in Leiden en Amsterdam vestigde hij zich in 1903 als zenuwarts in de
hoofdstad. Als zijn leermeesters zag hij Frederik van Eeden en, vooral, de
gerenommeerde Berlijnse uranismedeskundige Magnus Hirschfeld. Von Römers
moedige publicaties over de geestelijke en lichamelijke kenmerken van uraniërs zoals homoseksuelen toen genoemd werden - bezorgden hem een plaats in Hirschfelds
‘medisch-biologische’ school van baanbrekend onderzoek. Zijn pleidooi voor recht,
vrijheid en acceptatie van de homoseksueel, ook op het gebied van de seksuele
omgang, kende naast een wetenschappelijk vermoedelijk ook een persoonlijk motief.
In 1908 werd zijn proefschrift als ‘onzedelijk’ geweigerd door de Amsterdamse
Gemeente-Universiteit, en daarmee kwam een eind aan Von Römers
wetenschappelijke loopbaan.
Van 1906 tot 1913 was Von Römer officier van gezondheid bij de marine. In 1912
vertrok hij, naar later bleek voorgoed, naar Indië, waar hij naam maakte als bestrijder
van de onhygiënische leefomstandigheden der inlanders. In 1921 trouwde hij met
de pianiste Eugénie Gallois, die hem een zoon schonk. Magnus Hirschfeld zocht
Lucien von Römer op in 1931 en schreef over dat bezoek (in Die Weltreise eines
Sexualforschers): ‘Ik voel me geroepen erop te wijzen dat daar ver weg op Oost-Java
een man, bijna een banneling, begraven zit in zijn boeken, een man die als een sieraad
van de wetenschap en van zijn volk onderwijs zou moeten geven en zou moeten
werken in Leiden, Amsterdam, of aan welke Nederlandse universiteit dan ook. [...]
Het greep me hevig aan toen mijn vriend het omvangrijke manuscript [van zijn
proefschrift], waarvan de uitgave op de planken van alle grote bibliotheken in de
wereld zou moeten staan, uit zijn eigen bibliotheek te voorschijn haalde met de
gelaten opmerking dat het wellicht ooit nog eens een waardevol erfstuk voor zijn
zoon zou kunnen worden.’ Von Römer stierf in 1965.
Vier jaar daarvoor, in 1961, zette Von Römers zoon in Nederland een pakket op
de boot als geschenk voor de verjaardag van zijn vader in Malang. In het pakket zat
ook een exemplaar van het kort daarvoor verschenen Louis Couperus. Een verkenning
van dr. H.W. van Tricht.
Hendrik Willem van Tricht (1897-1982) was van 1921 tot 1940 leraar Nederlands
en Geschiedenis aan lycea in achtereenvolgens Zeist, Baarn en Amsterdam. Van
1940 tot aan zijn pensionering in 1961 was hij rector van het Lorentz Lyceum in
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Dr Lucien von Romer (1873-1965), in 1914 (coll Nationaal Archief)

Dr. H.W. van Tricht (1897-1982), ca. 1960

Eindhoven. In 1931 promoveerde Van Tricht op het proefschrift Frederik van Eeden,
denker en strijder. Ook publiceerde hij, in 1951, een biografie van P.C. Hooft. Vijf
jaar later ontmoette hij de schrijfster Elisabeth Keesing (1911-2003), met wie hij in
1972 in het huwelijk trad.3
Zijn ‘verkenning’ van Couperus schreef Van Tricht in opdracht van de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Toen die studie in 1956 voltooid was,
hield de auteur de publicatie ervan op tot 1960, uit consideratie met mevrouw
Elisabeth Couperus-Baud, die in dat jaar stierf. De weduwe van de schrijver had
namelijk in gesprekken met de auteur al haar ontevredenheid geuit over het feit dat
in de biografische schets haar man verondersteld werd homoseksueel te zijn geweest.
Toen het boek eenmaal verschenen was, werd het inzet van heftige publieke discussie.
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Natuurlijk was Van Tricht ook nieuwsgierig naar de mening van Lucien von
Römer, wiens naam ook genoemd wordt in het boek. Daarom stuurde hij op 15
augustus 1961, als begeleidend schrijven bij het verjaarspakket dat Von Römer van
zijn zoon tegemoet kon zien, een luchtpostbrief vooruit, met daarin onder meer de
woorden: ‘Ik hoop dat mijn “verkenning” van Couperus U in goede orde zal bereiken.’
Aan andere zinnen uit die brief is af te lezen dat Van Tricht en Von Römer elkaar
op dat moment al redelijk moeten hebben gekend, al is niet duidelijk hoe goed dat
contact is geweest.4
Als Von Römer het boek van Van Tricht uitheeft, schrijft hij de auteur een
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bedankbrief met enkele kritische kanttekeningen. Dat is de nu opgedoken brief van
5 november 1961. Heeft Van Tricht die brief wel ooit ontvangen? Wat mijn broer
achterin het gekochte exemplaar aantrof, was een doorslag. In het deel van het
archief-Van Tricht dat - via Van Trichts latere weduwe Elisabeth Keesing - in het
Letterkundig Museum terecht is gekomen, is het origineel niet gevonden; en de erven
Van Tricht zijn helaas niet bereid gebleken ook maar enig onderzoek in het eigen
familiearchief te (laten) verrichten.
Opmerkelijke aanwijzing dat Van Tricht de brief van Von Römer mogelijk niet
ontvangen heeft, staat in het voorwoord van de ‘tweede, vermeerderde en herziene’
druk van Van Trichts Een verkenning uit 1965: ‘Van de op dit boek uitgeoefende
kritiek, voor zover die het inzicht in Couperus inderdaad verdiepte of de vinger legde
op incidentele fouten, heb ik dankbaar gebruik gemaakt.’ Maar van de belangrijke
inlichtingen die Von Römer in zijn brief aan Van Tricht gaf, is in deze tweede druk
niets terug te vinden.5

Contact
Het onvermogen (of de onwil?) van Van Tricht om de nieuwe informatie van Von
Römer een plaats in de tweede druk van zijn biografie te geven, heeft tot gevolg
gehad dat de kennismaking tussen Von Römer en Couperus nadien keer op keer
onjuist weergegeven en geïnterpreteerd is. Waar gaat het nu precies om?
L.S.A.M. von Römer publiceerde in aflevering twee van de vijfde jaargang van
het Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, een door zijn leermeester Hirschfeld
geredigeerd vaktijdschrift dat in Berlijn verscheen, een uitvoerig artikel (van bijna
250 bladzijden, met talrijke illustraties van antieke en mythologische voorstellingen)
onder de titel ‘Über die androgynische Idee des Lebens’. Die vijfde jaargang is uit
1903. In zijn Een verkenning schrijft Van Tricht: ‘maar zeker is, dat hij [Couperus]
na het verschijnen van L.S.A.M. von Römers Die androgynische Idee des Lebens in
jaargang V met de schrijver in briefwisseling trad en hem opzocht’ (1e druk, p. 134).6
Van Tricht weet dus niet precies wanneer Couperus en Von Römer met elkaar in
contact zijn gekomen, maar suggereert hier dat het nog in 1903, het jaar van
verschijnen van Von Römers tijdschriftartikel, is geweest, en dat het contact van
Couperus is uitgegaan. Die invulling van details is daarom zo belangrijk, omdat
onderzoekers een verband vermoeden met het ontstaan van De Berg van Licht,
Couperus' grote roman uit 1906 over het verdorven Romeinse keizertje Heliogabalus,
die de cultus van de androgynie tot een apotheose voert. Van Trichts onnauwkeurige
suggestie heeft geleid tot veel gespeculeer.
Het bontst wat dat betreft is het gemaakt door Pim Lukkenaer. Hij opperde in 1986
dat Couperus zijn roman Dionyzos in 1903 schreef onder invloed van Von Römers
tekst.7 Die misvatting is al door Frédéric Bastet in zijn biografie van Couperus
rechtgezet.8 Op grond van het feit dat Von Römer, zoals is gebleken uit de
correspondentie tussen Couperus en zijn uitgever Veen, geen presentexemplaar van
Dionyzos bij het uitkomen in 1904 heeft ontvangen, concludeert Bastet dat het contact
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dus van later datum moet zijn geweest.9 De nu opgedoken brief van Von Römer aan
Van Tricht geeft Bastet in deze conclusie gelijk. Maar anders dan ook Bastet heeft
gemeend,10 is het contact tussen beiden, zo blijkt uit de brief, niet van Couperus, maar
van Von Römer uitgegaan.

Malang, 5 november 1961. Djalan Panglima Sudirman 87.
Hooggeachte Heer van Tricht,
In het verjaardagspakket - ik werd 23 augustus jl. 88 - dat mijn zoon me toezond
en dat, als per zeepost verstuurd, er natuurlijk enige maanden over gedaan heeft,
vond ik tot mijn grote vreugde ook Uw ‘Couperus-Verkenning’. Het is inderdaad
een zeer doorwrochte studie en ik maak U mijn compliment over de veelzijdige
belichting van Couperus' zeer gecompliceerd oeuvre, maar ik hoop, dat U
verschillende opmerkingen, die ik zal laten volgen, mij wel ten goede zult willen en
kunnen houden, omdat zij wellicht voor een herdruk van waarde zouden kunnen zijn.
Eerst een opmerking van een aftandse: ik moet lezen met een leesbril en met behulp
van een loupe - ik heb beginnende staar op beide ogen -, en dan is het wel heel
vermoeiend, met de kleine druk der verwijzende cijfertjes en de kleine letters,
waarmede de aantekeningen gedrukt zijn, telkens het boek om en om te keren: noten
onder aan de bladzijden zouden het lezen voor stakkers, als ik, het wel veel
vergemakkelijken. Maar dit is de opmerking van 'n oud wrak en kunt U dus verder
rustig terzijde leggen.
Eerst dus enige opmerkingen, die voor een eventuele tweede druk van waarde
zouden kunnen zijn.
Op pag. 82 schrijft U, dat Mevrouw Couperus, ‘wier geheugen zestig jaar later
nog zeer goed was’ ontkende, dat haar man ooit met een officier bevriend was
geweest. Achter dat ‘zeer goed’ mogen wel een aantal vraagtekens gezet worden,11
als men tenminste mag aannemen, dat zij het aan haar opgedragen werk van Henri
van Booven, die ‘Couperus en zijn oeuvre voor altijd beminde’, zoals deze in zijn
voorwoord schrijft, gelezen zal hebben. Hoofdstukken VI, VIII en IX geven heel wat
citaten uit brieven, die Couperus aan zijn vriend de officier geschreven heeft. U deelt
dan mede, dat U ‘helaas, onder geheimhouding de naam van “R” gehoord hebt’.12
Voor iemand, die van Booven's boek gelezen heeft, waarin ‘R’ herhaaldelijk als
‘Jhr. J.R.’ aangegeven wordt, en uit zijne en Uwe mededelingen gelezen heeft
bovendien dat hij uit Zeist kwam en in 1913 overleden was, en wie bovendien in het
bezit is van het bekende rode Adelsboekje, is het zonder meer duidelijk, dat bedoeld
is: ‘Jonkheer Johan Hendrik Ram, geb. Utrecht 7 December 1861, gepens. Kapitein
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Titelpagina en frontispice van Von Römers “separaat-uitgave” uit 1903 (coll. P. Snijders).

Grenadiers en Jagers, gest. 's-Gravenhage 29 september 1913.’ Zijn familie-wapen
is: in rood een klimmende zilveren ram met gouden horens en gouden hoeven. (Denk
aan Uwe mededelingen over ‘Quaerts’.)13 Dit oude geslacht, dat reeds in de 15e eeuw
vermeld wordt, had in 1950, welke jaargang van 't Adelsboekje ik raadplegen kon,
nog slechts een hoog-bejaarde ongehuwde Freule in leven, die te Zeist woonachtig
was. Tot haar generatie hadden ook nog behoord een ongehuwd overleden Kapitein
der Artillerie, Jhr. Louis Reinier Ram, een op hogen leeftijd eveneens ongehuwd
overleden zuster, en enige doodgeboren of op zeer jeugdige leeftijd overleden zusjes
en broertjes. Of de in 1950 nog levende Freule nog in leven is? Zij zou dan nu 89
zijn. Ook in andere takken kenmerkt zich dit geslacht door vele op hogeren leeftijd
overleden ongehuwde mannelijke en vrouwelijke telgen. ‘Verbeugung der
Degeneration’, zoals ik dit in mijn studiën wel genoemd heb?!?14
Jammer is het echter en ik betreur het ten volle, dat U niet voor Uw werk ter druk
te geven, getracht hebt contact met mij te zoeken, of althans niet met me gehad hebt,
want dan zouden Uwe mededelingen over het samenkomen van Couperus en mij op
pag. 134 zeker anders geluid hebben.
Of Couperus ooit in rechtstreeks contact gestaan heeft met het
‘Wissenschaftlich-humanitäres Komitee’ onder leiding van later ‘Sanitätsrat’ (nooit
‘Professor’) Dr.Med. Magnus Hirschfeld,15 meen ik met zekerheid te mogen
betwijfelen, althans ik herinner mij niet ooit daarover iets te hebben gehoord, ook
niet van Hirschfeld zelf.
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Inderdaad hebben Couperus en ik in persoonlijk contact gestaan, maar dat is van mij
uit gegaan, nadat ik in grote bewondering en enthousiasme zijn ‘Dionyzos’ gelezen
had, en omdat hij daarin over de androgynisiteit van dien god en Hermaphrodites
geschreven had, zond ik hem een separaat-uitgave van mijn ‘Ueber die androgynische
Idee des Lebens’, welke studie in 't zelfde jaar in het ‘Jahrbuch für sexuellen
Zwischenstufen’ verschenen was.
Op die toezending reageerde Couperus op de volgende wijze - de brief is niet
gedateerd -:
Nice, Villa Jules
Avenue St. Maurice.
Zeer Geachte Heer,
Ontvang mijn hartelijken dank voor Uw schrijven en de toezending van
Uw zeer interessant werk over de androgynische Idee des Levens.
Uw boek kan mij op geen sympathieker oogenblik in handen zijn gekomen,
daar ik op dit oogenblik bezig ben de laatste hand te leggen aan mijn
roman De Berg van Licht (Helegabalus) waarvoor ik zeer zeker in Uw
werk belangwekkende details kan vinden.
Het deed mij zeer veel genoegen, dat - waar dikwijls mijn werken den lezer
aan Weltschmerz denken lieten - Dionyzos iets van levensvreugde
verschaffen kon, maar de schrijver is een ‘onbewuste’: hij schrijft, zooals
hij moet schrijven en onbewust deelt hij vreugde of weemoed meê!
Geloof mij met mijn oprechte dank
Gaarne uw dw.
(w.g.) Louis Couperus.
In het jaar daarop kwam hij me bezoeken in mijn ‘Psychotherapeutische Inrichting’
op de Leidsche gracht te Amsterdam. 't Was een ietwat komische ontmoeting. Ik had
op dat ogenblik geen patiënt en zat wat uit mijn studeer- en spreekkamer uit te kijken,
toen ik hem op de overkant van de gracht - mijn inrichting was op het doodlopende
stuk bij de Leidsche straat16 - zag aankomen.
Ik herkende hem - hij had toen nog knevel en sik - van het bekende portret door
Haverman. Zijn binnenkomst vooral was nogal grappig: ik was in mijn studeerkamer,
waarin een grote prachtige ‘Style-Empire’-mahoniehouten goed gevulde boekenkast
- misschien heeft Baas17 U er wel eens over gesproken - ik bedoel over de boekenkast
- hij liep enigemalen rond, zwaaiend met 'n badientje18 en uitroepend: ‘Een érudiet!
Een érudiet!’ Wij zullen toen wel een tijdje hebben zitten praten - ik heb er geen
aantekening van gehouden - over zijn ‘Dionizos’, over de androgynische idee van
het leven, over ‘Uranisme’ wellicht, niet over ‘homosexualiteit’, welk woord ik
vooral toen zelden gebruikte, omdat dat te veel de nadruk op het ‘geslachtelijke’
legde. (Als U mijn oorspronkelijke studie nog niet mocht kennen: probeer dan eens
die ter lezing te krijgen: exemplaren bevinden zich in de Uni-
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versiteits-Bibliotheken en in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag: met alle
bescheidenheid, die me eigen is, zij is de lezing wel overwaard!) Over die begrippen
later meer, als ik ook zijn later ontvangen briefkaart zal behandeld hebben. Eerst hier
een afschrift van die briefkaart: (Hij zelf dateerde weer niet, doch dit deden de
postkantoren.)
(Nice 17-1-1906-Amsterdam 18-jan 06)
Waarde Dr. Von Römer.
Vergeef mij, dat ik U niet eerder bedankte voor de toezending van Uw
mooie vertaling van Nietzsche.19 Ik [ben?] een paar dagen ziek geweest malaria, influenza - en alle correspondentie is blijven liggen. Het deed
mij zeer veel pleizier Uw boek te ontvangen. Ik hoop, dat U deel I en II
van die Berg van Licht ontving: deel III komt spoedig uit. Ik behoef U niet
te verzekeren, hoe aangenaam het mij was verleden zomer uw kennis te
maken. Gaarne Uw dw. L.C.
Tot mijn spijt kon Veen geen goede reproducties maken van de twee
portretten, die ik U roofde. Het boek zelf zend ik U spoedig terug.
Vermoedelijk is met ‘verleden zomer’ van de briefkaart 1904 bedoeld.20
Voor ik verder ga: als psycholoog heb ik de overtuiging, dat ieder romanschrijver,
ieder dichter, androgynisch moet kunnen denken en voelen, hoe zou hij - m.m. zij anders het zieleleven van de volgens de Burgerlijken Stand van het andere geslacht
juist kunnen weergeven, maar dat moet zich niet noodzakelijk ook doen uiten in de
sexuele spheer, bewust of zelfs maar onbewust. Dit zelfde is ook het geval bij
psychotherapeuten. Hoe zou hij anders de ziel zijne vrouwelijke patiënten kunnen
begrijpen en genezen?
Dit vrouwelijke kan zich ook in een andere spheer van het zieleleven openbaren:
zo is mij een indertijd ook wel zeer gewaardeerde Nederlandse schrijver bekend,
gehuwd en vader van verschillende kinderen, die zich in zijn studeerkamer 't liefst
hulde in een ‘peignoir’, welke eigenschap, zoals U natuurlijk bekend is, ‘transvestie’
genoemd wordt. Ook zijn mij als psychotherapeut verschillende personen bekend,
die zich ‘homosexueel’ of in hun bargoens: ‘Ook Zo’ noemden, maar gelukkig
gehuwd waren en in het bezit van meerdere kinderen. Zulke lieden zou men dan
juister: ‘amphiphielen’ of ‘amphisexuelen’ moeten noemen, zoals verschillende
authoren ook wel deden. Eigenlijk zou men dit het meest normale moeten noemen
- wij zijn toch allen het resultaat van de éénwording van 'n man en 'n vrouw. Wij
mannen hebben toch allen borsttepels, sommige zelfs zeer grote en er zijn
wetenschappelijk verschillende gevallen bekend van de voeding der babies door de
vaders. Het is de opvoeding en de samenleving, die personen met bepaalde uitwendige
geslachtsdelen de een of andere kant opdringt. Dit alles vindt U natuurlijk ook terug
in Freud's polymorphische perversiteit der kinderen, een uitdrukking, die door mij
altijd verworpen is: een kind is niet pervers: het is, zoals het is, een vol-
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wassene kan slechts pervers zijn. Ik ben nooit antisemiet geweest, maar Freud's
benaming is m.i. een typisch voorbeeld van Joods cynisme.
Voor ik verder ga: vergeet niet, dat Couperus niet als patiënt of als raadzoeker bij
me kwam, maar uit nieuwsgierigheid, wie de schrijver van de androgynische idee
en de bewonderaar van ‘Dionyzos’ wel zou kunnen zijn.
In de briefkaart, die na dit bezoek geschreven werd, komen een paar plaatsen voor,
die me nu volkomen onbegrijpelijk zijn. Welke twee portretten ‘roofde’ hij van mij:
d.w.z. nam hij stiekum van mij weg en welk boek zou hij me terugzenden? Misschien
zou in het archief der firma Veen iets over die portretten te vinden zijn. Zoudt U dat
eens willen en kunnen informeren?21 Wat het boek betreft heb ik 'n ogenblik gedacht,
of dit misschien zou kunnen geweest zijn de IIIe jaargang van het ‘Jahrbuch für
sexuellen Zwischenstufen’, waarin, zoals U bekend is, een studie over ‘Elegabal’
van Ludwig von Scheffler voorkomt, maar daarin is maar één portret van Elegabal,
dat ook in de Berg van Licht voorkomt, maar als een meer naar rechts genomen
opname van het zelfde borstbeeld, dat door Couperus wordt aangegeven als een
jeugdig portret van Caracalla. Maar Couperus zou inderdaad daarin over de nieuwere
opvattingen betreffende de homosexualiteit, zoals die toen toch ook al door de Weense
Psychiater V. Krafft-Ebing werden gegeven, wat hebben kunnen vinden, een probleem,
dat, volgens U, laten wij maar zeggen Couperus ‘dwars’ zat.
Daarover had ik vroeger, op mijn erewoord, nooit iets gehoord, en gegeven mijn
medegedeelde opvattingen, vond ik dat ook niet heel belangrijk: voor mij was hij
toentertijde een overdreven geëffemieerde22 persoon, over wien ik in mijn 2e
jaars-student zijn (1894) de volgende anecdote hoorde: de bekende musicus en
musicoloog Karel Texter had hem, toen hij hem weer in Den Haag ontmoette op de
schouders geklopt en toegeroepen: ‘Wel, kerel, hoe gaat 't er mee?’, waarop Couperus
zou geantwoord hebben: ‘Noem me Louis of noem me Couperus, maar in Godsnaam,
geen “Kaerel”!’ Ondanks deze in mijn ogen toen ook al lichtelijke belachelijkheid,
bewonderde ik toen oprecht, wat ik toen al van hem gelezen had.
Voor ik verder ga: vergeef me de vele fouten bij mijn typen en de wel lelijke
stijlbloempjes! Vergeet mijn aftandsheid niet!
Ik geloof niet, dat U met Uwe verkenning een goede dienst aan de nagedachtenis
van de toch ook door U bewonderde Couperus gedaan hebt. Nederland heeft dikwijls
heel eigenaardige reacties, wanneer over iemand bekend is of wordt, wat de
goe-gemeente, die men eigenlijk de kwa-gemeente zou moeten noemen veroordeelt.
In het oude Ned. Indië werd op de H.B.S. en een prachtig plantkundeboek gebruikt
met vele reproducties naar eigenhandige aquarellen van den auteur Dr. Z. Kamerling.
Hij was lid van de oorspronkelijk toch nogal zeer onschuldige N.S.B. geweest. Dit
had tengevolge, dat bij de latere wel terechte veroordeling dier politieke partij dat
buitengewone leerboek van de lijst der aanbevolen werken werd geschrapt en
dientengevolge in Nederl. Indië uit de boekhandel verdween. Nu heeft
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Nederland ten opzichte van geestgesteldheid welke U bij Couperus ‘verkend’ hebt,
een allerberuchtste naam: het is het enige land ter wereld, dat in de nieuwere tijden
gerechtelijke vervolgingen op grote schaal tegen ‘zondebedrijvers’ heeft ingesteld:
voor de eerste keer geschiedde dat in 1730, waarover ik een uitvoerige monographie
in de VIIIste jaargang van het ‘Jahrbuch für sexuellen Zwischenstufen’ (1906)
gepubliceerd heb. (Ook als separaat-uitgave verschenen.) De titel van mijn studie is:
‘Der Uranismus in den Niederlanden bis zum 19. Jahrhundert mit besonderer
Berücksichtigung der grossen Uranierverfolgung im Jahre 1730. Eine historische
und bibliographische Skizze.’ U kunt die eventueel in de Universiteitsbibliotheken
en de Koninkl. Bibliotheek vinden. Een der gruwelijkste perioden daarvan vindt U
ook in het 2e deel der ‘Nederlandsche Sagen en Legenden’ van Josef Cohen in de
bekende ‘Sagen en Legenden’ uitgegeven door W.L. Thieme & Cie te Zutphen, onder
de titel: ‘De Mepse van Faan’, p.47-p.78. Dit is 'n wel wat romantisch aangedikt
verhaal van de historisch-juiste handelingen van 'n lid van een gronings geslacht,
waarvan de laatste Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië langs twee lijnen
afstamt. Zou daarmede psychiatrisch-historisch in verband kunnen staan, dat onder
hem hier in het toenmalige Nederl. Indië een gerechtelijke vervolging der
homosexuelen werd ingesteld, met als gevolg vele zelfmoorden, carrière-vernietiging,
maatschappelijke ondergangen en gevangenisstraffen? Het verhaal gaat, dat een
zijner dochters bekoord was door een charmante jonge man in Ned. Indië,
afstammeling van een oud-frans adellijk geslacht, die haar echter op hare avances
met beleefde betuigingen van leedwezen zou hebben geantwoord, dat hij geen
liefdesgevoelens voor vrouwen kon gevoelen, omdat hij nu eenmaal homosexueel
was. Daarop zou toen van de hoogste instantie een onderzoek zijn gelast met de
eerder berichte ernstige gevolgen, dus een kleine tweehonderd jaar na de eerst
vermelde vervolging in 1730 nl. in 1938.23
En om nu op 't geval Kamerling terug te komen: ik ben wel wat bevreesd, dat nu
Uw ‘verkenning’ de auteur Couperus van de lijst der gewenste of verplichte
schoolboeken voor de Nederlandse Litteratuur zal verdwijnen. U schrijft in enige
Aantekeningen op Hoofdstuk X enige beoordelingen van Couperus door Frederik
van Eeden. Als V. Eeden uwe ‘verkenning’ nog had kunnen lezen, zou ik bang zijn,
dat hij heel anders geoordeeld zou hebben dan hij nu gedaan heeft. Lees er maar eens
zijn dagboekbladen van 10 sept. 1878, Deel I, p.202 sqq., Deel V, 1907, 22 augustus,
26 oct., 31 october, over na.24 Ook ik heb van Eeden zeer vereerd, als psychotherapeut
en philosoof, totdat ik zijn onwilligheid van liefdevol behandelen van een zeer begaafd
Familielid van mij, die ik, als student, voor zijn homosexualiteit bij hem onder
behandeling bracht, waardoor die verering wel een knak kreeg, welke knak zich in
diep medelijden veranderde, toen ik hem in zijn rede ‘Waarvoor werken wij?’ hoorde
uitroepen: ‘En dan zeggen zij, dat ik gedichten publiceerde; dat deed ik niet, dat
deden de letterzetters! Zoals zij ook zeggen dat de Kapitein het schip voert, dat doet
hij niet, dat doen de stokers!’

De parelduiker. Jaargang 9

13

Voorzijde van de ‘tweede, vermeerderde en herziene druk’ uit 1965. De afbeelding in het midden is
de tekening van H J Haverman uit 1897, waaraan Von Romer Couperus in 1905 van verre herkende

Deze uitspraken staan niet in de in druk verschenen lezingen, maar ik heb ze
persoonlijk gehoord. Het was in de begintijd van de ‘Walden-periode’, toen ook
Herman Gorter ‘arbeiders-propagandist’ was, in de tijd, dat er volgens de medische
professor Hector Treub een nieuwe ‘Heilige’ was: Sinte-werkman. - Ik verzeker U,
dat die uitspraken van Van Eeden mij diep geschokt hadden, in hun verdwazing.
Ter voorkoming van misverstand: die dagboek-citaten van v. Eeden's dagboek
nam ik over, toen ik ze voor het eerst las tijdens mijn verlof in 1954 in Nederland.
Had ik ze vroeger gekend, dan zou ik mijn boven vermeld familielid wel niet onder
zijne behandeling gebracht hebben.
Mijn brief is veel langer geworden dan ik oorspronkelijk bedoeld had,25 maar ik
hoop, dat wat ik U schreef, wellicht van waarde zal kunnen zijn voor 'n eventuele
tweede ‘herziene’ druk.
Om nog even terug te komen, op Couperus' correspondentie met mij - afzonderlijk
zend ik U een paar foto's daarvan en één van mij in mijn studeerkamer26 - het contact
ging dus van mij uit wegens mijn bewondering voor ‘Dionyzos’, welke ik nogmaals
herhaalde in mijn voorwoord, liever gezegd: ‘Inleiding’ - al zeg ik 't zelf: ‘zeer
lezenswaard’ - van mijn vertaling van Nietzsche's ‘Also sprach Zarathustra’, die drie
drukken beleefde: 1905, 1913 & 1921, en die Couperus ‘mooi’ vond - tegelijk met
mijn bewondering voor Richard Strauss' ‘Symphonische Dichtung’: ‘Also sprach
Zarathustra’ maar vooral met die voor Beethoven's Zevende, die Baas met mij deelde,
en waarvan U het 2e gedeelte deedt weerklinken bij Baas' uitvaart.
Ter completering van wat ik boven over Van Eeden schreef, moge dienen, dat ik
van hem het meest bewonderd heb: zijne medische psychotherapeutische studien,
zijn ‘Kleine Johannes’, zijn ‘Ellen’ en zijn ‘Lied van Schijn en Wezen’.
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Vergeef me, waarde heer van Tricht, deze al te lang geworden brief, maar vooral
mijn vele typfouten, en ik hoop, dat U lust en tijd zult kunnen vinden me te
beantwoorden.
Vele hartelijke groeten mijner vrouw en ook nog beider ‘unbekannterweise’ aan
uwe echtgenote,
hoogachtend en vriendschappelijk
Uw dienstw.
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P.S. Nog voeg ik toe één vraag en één mededeling: de vraag is: hoe rijmt U Couperus'
mededeling in zijn brief aan mij over de onbewustheid van hem als schrijver, en Uwe
constatering in Uw ‘verkenning’ van zijn scherpe zelf-analyse en als 't ware spelen
met zijn zielsconflicten? En de mededeling betreft het feit, dat U als schuine
overbuurman op Watteaustraat 11 huis hebt de oudste van mijn geslacht de heer
J.F.E. von Römer, een kinderloze weduwnaar van 90 jaar, 'n interessante
persoonlijkheid.

Driestheid
In zijn brief weet Von Römer zich niet meer te herinneren waarop Couperus doelt
als deze in zijn briefkaart gewag maakt van twee ‘geroofde’ portretten. Het gaat
hierbij kennelijk om afbeeldingen van antieke beelden van Heliogabalus, Caracalla
en andere hoofdrolspelers uit De Berg van Licht, die Couperus graag in zijn uitgave
opgenomen zag. Het antwoord op de door Von Römer al zelf gestelde vraag (‘Zoudt
U dat eens willen en kunnen informeren?’) bestaat uit drie puzzelstukjes die hier
voor de eerste maal naast elkaar gelegd worden.
Daar is om te beginnen een pak papieren dat Couperus op 18 juli 1905 aan zijn
uitgever L.J. Veen stuurde. Ik citeer Frédéric Bastet, die op zijn beurt Couperus
citeert: ‘Het [pak] bevatte gecorrigeerde drukproeven van De berg van licht,
waaronder ook afdrukken van de in het boek op te nemen foto's, en “een boekje van
Dr. v.Römer, die zoo vriendelijk is mij toe te sturen een mooi portret van het keizertje
en één van zijn tante [om] er uit te nemen”. [...] In het pak stuurde Couperus [...] ook
een brief van Von Römer mee, die Veen maar eens moest lezen. Ter verklaring
schreef Couperus erbij: “Hij verlangt een studie over mij te schrijven; zend hem als
prezentex: wat je missen kunt: ik laat dat over aan je eigen oordeel. Hij is heel aardig
om ons uit zijn boek die twee bustes te laten knippen.”’27
Genoemde brief van Von Römer aan Couperus is dus op die manier in het
Veenarchief beland. Hij wordt hieronder voor de eerste maal gepubliceerd.28 Het
vormt het tweede puzzelstukje:
Amsterdam, 15 Juli 1905
Hoogvereerde Heer Couperus, bijna zou ik zeggen: hoe zou ik u, die mij wellicht de
meest intense emotie geschonken heeft door uw goddelijke ‘Dionysos’ iets kunnen
weigeren. En volgaarne sta ik u toe, de bedoelde afbeeldingen te laten reproduceren.
Ik ben echter zoo vrij u op te merken, dat indien u ze als autotypiën zoudt willen
opnemen, u het beste doet, die te laten vervaardigen door de firma Van Leer alhier,
daar die firma voor autotypiën wel het beste is.
Maar mag ik nu uwe driestheid met een bijna onbeschaamdheid beantwoorden?
Ik zou, teneinde mijn groote blijdschap en vreugde over uw Dionysos
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te doen uitdaveren in het publiek zoo gaarne een nauwkeurige psychologische analyse
maken van uwe persoon, zoals die uit uwe werken te voren treedt.
Ik bezit in eigendom: Extase, Eene Illusie, en Dionysos. Eerlijk gezegd reiken
mijn financiën, helaas, niet verder om de andere aan te schaffen. Zou ik wellicht van
uw uitgever recensie-exemplaren (sit venia verbo!)29 mogen en kunnen ontvangen?
Zou die onbeschaamdheid van mij niet al te groot zijn? Maar ik zou u willen eeren
en groot toonen, zooals gij zijt, en in vollen pracht.
Met groote vereering en onbegrensde dankbaarheid,
uw
We weten nu dus dat het Couperus zelf is geweest die Von Römer heeft gevraagd
(‘uwe driestheid’) om toestemming voor het gebruik van de kennelijk door Von
Römer geleverde of nog te leveren afbeeldingen. De verkregen toestemming speelt
Couperus vervolgens door aan zijn uitgever, in de brief van 18 juli 1905, zich daarbij
wel bewust van de schade die het boek met plaatjes zal moeten ondergaan (‘uit zijn
boek die twee bustes te laten knippen’). Het derde stukje van de puzzel is ten slotte
afkomstig uit de hier gepubliceerde brief van Von Römer aan Van Tricht van 5
november 1961: Couperus liet Von Römer per briefkaart weten dat Veen ‘geen goede
reproducties [kon] maken van de twee portretten, die ik U roofde. Het boek zelf zend
ik U spoedig terug.’ De twee plaatjes waren kennelijk verloren gegaan bij de mislukte
poging tot reproductie.30

Tot slot
Laten we de nieuwe feiten zoals ze te reconstrueren zijn aan de hand van Von Römers
brief, eens op een rijtje zetten. Von Römer heeft Couperus' Dionyzos, verschenen in
november 1904, met zo veel enthousiasme gelezen dat hij de auteur een brief stuurt
vergezeld van zijn studie Über die androgynische Idee des Lebens. Couperus bedankt,
in een ongedateerde brief, voor de toezending en schrijft dat hij ‘bezig [is] de laatste
hand te leggen aan mijn roman De Berg van Licht’. Conclusie een: bij de conceptie
van zijn roman was Couperus niet bekend met het tijdschriftartikel c.q. de studie van
Von Römer - misschien heeft de romanschrijver wél op de valreep een paar details
uit de tekst overgenomen. Conclusie twee: anders dan altijd is verondersteld, is het
contact tussen beiden uitgegaan van Von Römer.
In de zomer van 1905 - hij is in juli en augustus in Nederland - gaat Couperus
onaangekondigd bij Von Römer op bezoek in Amsterdam. Het zal de enige maal
zijn dat zij elkaar in levenden lijve spreken. Couperus maakt op Von Römer bij dat
bezoek een ‘vrouwelijke’ maar geen ‘homosexuele’ indruk.
Halverwege 1905 krijgt Couperus via Von Römer een boek in handen met
afbeeldingen van antieke beelden, waaronder die van Heliogabalus. In een - niet
overgeleverde - brief vraagt Couperus aan Von Römer om toestemming voor het
gebruik van de afbeeldingen. Die toestemming geeft Von Römer in een brief van
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15 juli 1905. Uitgever Veen gaat vervolgens aan de slag met de plaatjes.
Tegen het eind van datzelfde jaar stuurt Von Römer aan Couperus zijn
Nietzsche-vertaling. Rond 17 januari 1906 bedankt Couperus hiervoor vanuit Nice
met een briefje, waarin hij tevens informeert of Von Römer al de eerste twee delen
van zijn roman De Berg van Licht heeft ontvangen. Bij deze gelegenheid meldt hij
ook dat het reproduceren van de door Von Römer afgestane afbeeldingen is mislukt.
Op het eerste gezicht lijkt het curieus dat een arts en seksuoloog als Von Römer, die
de zaak der homoseksuelen zeer was toegedaan, bij de persoonlijke kennismaking
met Couperus in 1905 niet op het idee komt (‘op mijn erewoord’) een homoseksueel
tegenover zich te hebben. De sleutel tot een verklaring hiervoor geeft Von Römer
volgens mij zelf al in zijn brief. Het was Von Römers overtuiging dat iedere schrijver
of dichter (en psychotherapeut!) androgynisch denkt en voelt. De vrouwelijkheid van
Couperus moet hem dus niet verbaasd hebben. De aanduiding ‘homosexueel’
gebruikte Von Römer echter maar weinig, omdat die, naar eigen zeggen, ‘te veel de
nadruk op het “geslachtelijke” legde’. Ik denk dus dat Von Römer bij de persoon
Couperus in het geheel niet aan seksuele driften heeft gedacht, maar uitsluitend aan
vergeestelijkte androgynie. Dat verklaart ook waarom Von Römer zich een halve
eeuw later niet ingenomen toont met de vrijmoedigheid die Van Tricht zich in zijn
boek had toegestaan. En dat verklaart tevens waarom Couperus zich, in zijn hier
geciteerde brief aan Veen van 18 juli 1905, niet heeft verzet tegen Von Römers op
papier uitgesproken voornemen ‘een nauwkeurige psychologische analyse’ van zijn
persoonlijkheid te maken: Couperus' persoonlijk leven zou daarbij ongetwijfeld
buiten beschouwing zijn gebleven. Van uitvoering van dat voornemen is het nooit
gekomen. De hier geopenbaarde brief van Von Römer aan Van Tricht laat eens te
meer voelen hoe ontzettend jammer dat is.
Met dank aan Th.C. van der Meij (Jakarta), Eugenie Boer (Voorschoten), H.T.M.
van Vliet (Den Haag) en Paul Snijders (Den Haag). De doorslag van de brief van
L.S.A.M. von Romer aan H.W. van Tricht is nog tot 2 mei van dit jaar te zien op de
tentoonstelling ‘De weifelende sekse. Opvattingen over homoseksualiteit en het werk
van Louis Couperus' in het Louis Couperus Museum te Den Haag.

Eindnoten:
1 Zie ook Maurice van Lieshout, ‘Op zoek naar de bibliotheek van Lucien von Romer’, in: De
Boekenwereld, jrg. 10, nr. 1 (september 1993), p. 3-12. Een paar jaar na zijn dood werd een
groot deel van Von Römers boekenbezit geschonken aan de Universiteit van Denpasssar op
Bali. Wat overbleef na het overlijden van de weduwe in 1981 - hoofdzakelijk bellettrie - is door
Von Romers zoon Djayo weggegeven aan vrienden.
2 Zie voor een beknopt overzicht van Von Romers leven en werk: Maurice van Lieshout, ‘Het
ongekende leed van een tropendokter. Lucien von Römer (1873-1965)’, in: Pijlen van naamloze
liefde. Pioniers van de homo-emancipatie, red. Hans Hafkamp en Maurice van Lieshout (1988),
p. 89-95. Aan dit artikel heb ik veel van mijn gegevens ontleend. Zie ook Maurice van Lieshout,
‘Stiefkind der natuur. Het homobeeld bij Aletrino en Von Romer’, in: Homojaarboek 1 (1981),
p. 75-105.
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3 Zie het levensbericht van ‘Hendrik Willem van Tricht’ dat E.E. van Tricht-Keesing publiceerde
in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1982-1983, p.
140-148.
4 Zie noot 17.
5 Dat geldt ook voor de ‘verbeterde herdruk van de 2e druk’, die in 1980 bij Reflex in Utrecht is
verschenen.
6 Van Tricht geeft helaas geen bron voor deze bewering. Het kan niet gaan om Leven en werk
van Louis Couperus, de levensbeschrijving door Henri van Booven uit 1933, aangezien daarin
elke associatie met Von Römer en dus het onderwerp homoseksualiteit angstvallig verzwegen
is - mede op aandrang van Elisabeth.
7 Zie Pim Lukkenaer, ‘De omrankte staf. Couperus' Dionyzos als sleutel tot het antieke werk’,
in: Bzzlletin 132 (januari 1986), p. 29-42.
8 Frédéric Bastet, Louis Couperus. Een biografie (1987), p. 292. In zijn proefschrift uit 1989, De
omrankte staf. Couperus' Antieke werk deel 1: van ‘Dionysos’ tot ‘Herakles’ bleef Lukkenaer,
merkwaardig genoeg, bij zijn verkeerde veronderstelling.
9 Idem, p. 753, noot 2.
10 Idem, p. 317.
11 Het valt op dat deze, door Von Römer aangehaalde zin ook inderdaad is geschrapt uit de tweede
druk van Van Trichts Louis Couperus. Een verkenning.
12 Nadat de naam van Jonkheer J.H. Ram voluit genoemd werd in een brief van Couperus aan zijn
uitgever Veen, gepubliceerd in het speciale Maatstaf-nummer Louis Couperus als briefschrijver
(jrg. 11, nr. 3-4, juni/juli 1963), achtte Van Tricht zich ontslagen van de belofte van
geheimhouding die hij ooit aan Van Booven had gedaan: in de tweede druk van zijn Louis
Couperus. Een verkenning spreekt Van Tricht dan ook van ‘Ram’ (zie in het bijzonder aldaar
noot 8, p. 221).
13 Over het ontstaan van de naam Quaerts, een van de twee hoofdfiguren uit Couperus' roman
Extaze (1892) en algemeen geïdentificeerd als evenbeeld van Jhr. Ram, schreef Van Tricht: ‘in
de schijnbaar harde officier R... lag een schat van zielsverfijning verborgen als edel metaal in
kwarts’ (eerste druk, p. 83). Dat ‘edel metaal’ zag Von Römer dus terug in Rams familiewapen.
14 Zie verder over Jonkheer Ram: Paul Snijders, Jhr. J.H. Ram. Indirect licht op Louis Couperus
(1983), en idem. ‘Een talent voor vriendschap. Johan Ram en Louis Couperus’, in: De
Parelduiker, jrg. 1, nr. 2, p. 26-36.
15 Deze eerste homo-organisatie ter wereld werd op 15 mei 1897 in Berlijn opgericht door o.a. de
jurist E. Oberg, de schrijver F.J. von Bülow en de arts Magnus Hirschfeld. In juni 1933 hief de
organisatie zichzelf op, om de nazi's voor te zijn. Het ‘Komitee’ oefende wetenschappelijke en
politieke druk uit ter verdediging van homoseksuelen. In 1912 was Von Römer een van de
mede-oprichters van de Nederlandse afdeling van het ‘Komitee’. Zie ook Manfred Herzer, ‘De
moeder van de Duitse homobeweging. Magnus Hirschfeld (1868-1934)’, in: Pijlen van naamloze
liefde (zie noot 2), p. 74-82.
16 De praktijk van L.S.A.M. von Römer was gevestigd op de Leidschegracht 118, bij de
Marnixstraat.
17 Met ‘Baas’ wordt Barend van Tricht (1885-1954), broer van Hendrik Willem, bedoeld. Barend
van Tricht was arts in Batavia, toen Von Römer daar in 1912 aankwam. Hij werd hoofd van
het Rode Kruis in Indië, wat hem vermoedelijk zijn bijnaam heeft opgeleverd. Aan de brief van
Von Römer valt af te lezen dat hij en Barend van Tricht elkaar gekend moeten hebben. Het is
niet ondenkbaar dat Von Römer bij de uitvaart van Barend kennis heeft gemaakt met H.W. van
Tricht en dat toen ook al over Couperus is gesproken. Wellicht is daarna een correspondentie
op gang gekomen. Feit is dat Von Römer in 1955 zijn Couperus-archief buiten het legaat aan
het Algemeen Rijksarchief liet.
18 Dun wandelstokje.
19 Von Römer maakte een Nederlandse vertaling van Nietzsches Also sprach Zarathustra, die in
1905 verscheen en in 1913 en 1921 herdrukt werd. In zijn inleiding (p. IX, eerste dr.) spreekt
Von Römer lof uit voor Couperus' Dionyzos.
20 Hier vergist Von Römer zich: gezien de chronologie kan hier alleen 1905 bedoeld zijn.
21 Zie over deze kwestie het vervolg van dit artikel.
22 Verwijfde.
23 Von Römer doelt hier op de zogeheten ‘Indische zedenaffaire’ uit 1938-'39. Zie ook Van
Lieshout, ‘Tropendokter’ (zie noot 2), p. 94.
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24 Von Römer wist natuurlijk heel goed dat Van Tricht de bezorger was van de negen delen Mijn
dagboek van Frederik van Eeden, die tussen 1931 en 1946 gepubliceerd werden.
25 Uit - hier weggelaten - aanduidingen blijkt dat Von Römer zijn brief dd. 5 november 1961 niet
in één ruk schreef, maar het typen ervan hernam op 10 en 20 november.
26 Deze foto's zijn helaas niet teruggevonden.
27 Bastet, Biografie (zie noot 8), p. 317.
28 Met dank aan prof.dr. H.T.M. van Vliet, die mij op het bestaan van deze brief (in het Veen-archief
in het Letterkundig Museum) attent maakte.
29 Lat.: men verontschuldige de uitdrukking.
30 Om welk boek uit het bezit van Von Römer het hier is gegaan, heb ik niet kunnen achterhalen.
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José Buschman+
Schimmen van schoonheid nagejaagd
Couperus, Orlando en Florence
In 1909 was voor Louis Couperus de maat vol. Toen zijn romans nog louter
teleurstellende kritieken en navenante verkoopcijfers opleverden, besloot hij zich
geheel toe te leggen op het schrijven van korte verhalen, schetsen en feuilletons maandelijks in het tijdschrift Groot-Nederland en wekelijks in het dagblad Het
Vaderland. Aan een decennium van verbijsterende werkkracht (waarin
achtereenvolgens De Stille Kracht, De Boeken der Kleine Zielen, De Berg van Licht,
Van Oude Menschen, de dingen, die voorbijgaan... en Aan den weg der vreugde
ontstonden) kwam een gefrustreerd einde. Couperus wilde wat anders. Hij zegde het
mondaine maar cultureel gezien saaie leven in Nice, waar hij sinds 1900 had gewoond,
vaarwel en maakte plannen voor vestiging in Italië. Eerst reisde hij naar Rome, om
uiteindelijk in 1911 met zijn vrouw Elisabeth in Florence neer te strijken.
De betekenis van die cesuur in Couperus' leven kan nauwelijks worden overschat.
Hier gaat een romanschrijver over op een geheel ander genre: het ikverhaal. Eerst
heetten zijn bijdragen nog netjes ‘Schetsen en silhouetten van steden’, maar later
ging Couperus ze zonder reserve ‘Bladen uit mijn dagboek’ noemen. In zijn
Florentijnse feuilletons is de schrijver dan ook zelf altijd nadrukkelijk aanwezig, we
zien hem als toerist door de steegjes dwalen, samen met een Italiaanse vriend nippen
aan een vermouth americano in het deftige Gilli, we zien hem een bijeenkomst van
de Futuristen bijwonen, renaissancefresco's bewonderen, het nachtleven verkennen,
uitstapjes in Toscane maken, noem maar op. Wie iets van Couperus' leven in Florence
wil weten, zal genieten van al die stukken. Maar Frédéric Bastet was destijds bij het
schrijven van zijn Couperus-biografie al terecht op zijn hoede: een auteur die zijn
dagboek in de krant zet, moet niet op zijn woord worden geloofd. Heeft Couperus
niet zelf, onder de titel ‘Bekentenissen’, eens geschreven: ‘En laat mij het u dan maar
dadelijk zeggen, en u de zonde van mijn ziel bloot leggen [...] dat ik volgaarne lieg!
Begrijpt ge het? Dat, als ik lieg, de leugen mij een zaligheid is, een wellust, een
extaze kan worden! Dat ik altijd gelogen heb! Dat ik nooit anders zàl dan liegen!’1

+ José Buschman (1954), historica, is van 1993 tot 1998 voorzitter geweest van het mede door
haar opgerichte Louis Couperus Genootschap. Zij schreef eerder in De Parelduiker over
Couperus, P. Hyacinth Hermans, Hélène Swarth, Dèr Mouw en Virginia Woolf.
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Via de' Tornabuoni in Florence, ca 1900 Het tweede gebouw van rechts is Palazzo Buondelmonti (zie
p. 28)

Hoe nauw nam Couperus het met de waarheid in zijn Florentijnse feuilletons? In
hoeverre schreef de pen van de romancier niet ook mee aan de dagboeken? En hoe
kunnen we dat te weten komen?

Enclave
Florence zindert, het is bijna veertig graden als ik vanaf Piazza Carlo Goldoni, een
van de drukke verkeersknooppunten op de rechteroever van de Arno, de niet al te
brede Via de' Fossi betreed. De straat staat haaks op de rivier en verraadt met haar
zestiende-eeuwse stadspaleizen nog iets van de vroegere chic. Ik loop een aanlokkelijk
kunstboekenantiquariaat voorbij en laat een winkel met fraaie gipsafgietsels
onbezocht, want ik ben op weg naar nummer 12, Palazzo Niccolini, waar vroeger
Pension Rochat heeft gezeten, hét thuisadres van Couperus in Florence. Eerst wordt
de huizenrij rechts onderbroken door een grote ‘Garage Centrale’ - voorheen de
paleisstallen - met daarbovenop een rij bomen en struiken. Dat moet wel de hangende
tuin zijn waar Couperus tot zijn vreugde vanuit zijn ramen op uitkeek. Nog tien
stappen en ik sta voor de deur van het paleis.
Zijn geboortestad Den Haag benauwde Couperus. De Hollandse netterigheid, de
verkrampte etiquette, de bedoening van een Haags huishouden, alles stond hem tegen.
Hij voelde zich er opgesloten, onrustig, het reizen zat hem in het bloed en al voor
zijn huwelijk was hij, in 1890, naar Parijs vertrokken met het voornemen daar
voorgoed te blijven.
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Misschien zijn het de beschrijvingen van Italië in de sentimentele romans van Ouida
geweest, die in de jonge Couperus de liefde voor het Zuiden hebben wakker geroepen.
De lessen Latijn die hij van zijn vader kreeg, hadden hem al met het historische en
literaire verleden van Italië vertrouwd gemaakt. In 1893 reisden Couperus en zijn
vrouw voor het eerst naar Italië. Uit Reis-impressies (1894) spreekt Couperus' grote
enthousiasme voor Florence, hij voelt zich er duidelijk bijzonder thuis. Toch vestigt
het echtpaar Couperus zich in 1900 in Nice, voor wat zou uitlopen op een verblijf
van tien jaar. Wel ondernamen zij vanuit Nice regelmatig uitstapjes naar Italiaanse
pleisterplaatsen als Bagni di Lucca, Florence, Rome en Venetië. Als in 1911 het
besluit genomen wordt Nice op te geven en zich in Italië te vestigen, valt de keus op
Florence.
Florence is altijd bijzonder gastvrij geweest voor artistieke ‘ballingen’. Al in de
achttiende eeuw bleven Engelse aristocraten en kunstenaars er na hun Grand Tour
‘hangen’, met in hun kielzog, een halve eeuw later, hele horden aan Engelse middle
class families. Het klimaat, de kunst, de (seksueel) ongebonden sfeer en het goedkope
levensonderhoud, ziedaar de vier belangrijkste motieven om zich in Florence te
vestigen. Goethe en Stendhal ten spijt, waren het vooral Engelsen die zich naar de
Toscaanse hoofdstad haastten. De Britse enclave groeide in de negentiende eeuw
onstuimig, eenderde van de inwoners van Florence was in 1910 van Engelse origine.2
Circa 1850 ontstond er een Engelse wijk rondom de drukke maar deftige Via de'
Tornabuoni. Engelse instituties als tearoom Doney's, boekhandel Seeber en de English
Pharmacy alsook de bibliotheek Vieusseux, waar in de leeszaal gretig The Times
werd bestudeerd, lagen allemaal aan deze straat en werden stuk voor stuk legendarisch.
Er waren in Florence maar liefst acht Engelse kerken, een Engelse begraafplaats en
heel veel scholen.
Halverwege de negentiende eeuw woonden er meer Engelse dichters en
romanschrijvers in Florence dan in welke stad ook buiten Engeland. Zulke
Anglo-Italian writers als Robert en Elisabeth Barrett Browning, Walter Savage
Landor, Vernon Lee, E.M. Forster, Henry James en de Trollopes schreven ook wel
over Italië - lieten er hun romans of verhalen zich afspelen -, maar het contact met
de Italiaanse bevolking was spaarzaam.
Niet ver van deze ‘Engelse buurt’ zocht en vond ook Couperus zijn pensionkamers,
zijn uitkijkpost, zijn room with a view. De hitte golft door de straat als ik voor de
deur sta en omhoogkijk.

Palazzo Niccolini
Na zijn tweede bezoek aan Florence heeft Couperus in 1894 het pension waar hij
verbleef, Pension Rochat, uitvoerig beschreven: ‘Maar het is dit: zoodra ik weêr ben
aan het station van S. Maria Novella, ben ik thuis. Zoodra ik weêr hier ben, in dit
stille paleis, ben ik thuis. Beneden woont de markies Niccolini; in zijne kelders
verkoopt hij zijne wijnen en olieën; op de eerste verdieping is een
spoorwegmaatschappij, waarvan men niets merkt; op de tweede dit pension,
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Advertentie voor het pension van Couperus, uit de reisgids van E. Bacciotti, Florence ses environs
(1888). Nummer 16 is tegenwoordig omgenummerd naar 12.

waar ik mijne kamer heb, kijkende op den hangenden tuin van den markies; onder
den tuin zijn zijne stallen. [...] En dan ook de oude Zwitsersche dame, die het pension
houdt, en altijd in den kleinen hall bij de deur der étage aan hare schrijftafel en in
hare boeken zit.’3 Zeventien jaar later, als hij ‘voorgoed’ terug is in Florence, schrijft
hij dat hij weer zijn intrek heeft genomen in zijn oude kamers, ‘groot als zalen,
heerlijk en ruim en gezellig, met die oude, comfortabele meubels, en dàar, dàar is
de hangende tuin, de tuin van den markies, die beneden woont, en ik ben verrukt en
geef een kreet, want ik heb den tuin nooit zòo gezien nog: éen wemeling van bloeiende
roze en witte oleanders vóór, daar achter een scharlaken gegloei van granaatbomen
in bloei, dáar achter een gordijn van wind-bewogen [...] bamboe's [...]’.4
Ik steek de straat over om de voor- en zijgevel van Palazzo Niccolini eens goed
in ogenschouw te nemen. Het gebouw is al eeuwen in bezit van de familie Niccolini.
Rond 1900 verhuurde de toenmalige markies een klein deel van het paleis aan een
pensionhoudend Zwitsers echtpaar, bij wie Couperus en zijn vrouw voor het eerst
in 1893 aanklopten. In de jaren tot 1911 kwamen zij eens in de zoveel tijd een paar
weken logeren, altijd in dezelfde kamers. Toen zij zich in Florence voor langere tijd
wilden vestigen, sprak het voor zich dat zij ‘hun’ kamers in Palazzo Niccolini
betrokken.
Het gebouw telt drie verdiepingen en maakt een robuuste, zestiende-eeuwse indruk.
Het staat niet los, maar vormt het laatste blok van de straatbebouwing voor de hoek
van de Via de' Fossi met de Via della Spada. In de voorgevel zijn, behalve de grote
entree, een dozijn ramen aangebracht. Aan de zijkant van het stadspaleis zie ik de
vensters van het hotel die uitkijken over de hangende tuin.
Twee borden flankeren de grote toegangsdeur: een met ‘Istituto per l'arte e il
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Zijgevel van Palazzo Niccolini, met de hotelramen die uitkijken op de hangende tuin (foto J.
Buschman).

restauro Spinelli’ en een met ‘Hotel Fiorentina’ erop. Indrukwekkend is de entree
met granieten en marmeren treden, een immense deur met ijzerwerk, een
renaissancelantaarn en gestucte plafonds. Ik moet denken aan de oude stramme portier
Antonio, met wie Couperus wel eens een praatje aanknoopte. Ook nu wordt de
portiersloge nog bemand, door een aardige man in livrei, die na enige aanmoediging
aan het vertellen slaat over ‘zijn’ paleis: ‘Er woont hier nog steeds een markies
Niccolini, hij is eigenaar van het hele paleis, maar heeft hier alleen nog maar een
appartement. Ook het familiearchief bevindt zich nog hier. Het gebouw herbergt nu
een hotel en een paar andere appartementen. Op de piano nobile, waar de markies
en zijn gezin vroeger woonden, zit tegenwoordig een opleidingsatelier voor
kunstrestaurateurs.’
‘En de hangende tuin, de giardino pendente?’ vraag ik.
‘U bedoelt de giardino pensile,’ verbetert de portier mij glimlachend, ‘wel, die is
er ook nog steeds. In heel Florence zijn er maar twee van, deze en nog eentje oltr'
Arno, aan de overkant van de rivier. Als u de tuin hier wilt bekijken, moet u even bij
het restauratieatelier aanbellen.’
Ik volg zijn instructie, ga in het brede portaal naar rechts en beklim een
monumentale marmeren trap, waar in de hoeken kopieën naar antieke beelden staan.
Even later sta ik in de hangende tuin, een soort dakterras van ongeveer dertig bij
dertig meter, met palmbomen, struiken, exotische gewassen en een - door Couperus
beschreven - goudvissenvijvertje, waar nu alleen drabbig water in staat. Een vervallen
granieten bankje, een wankele marmeren tafel en een paviljoentje dat door de markies
als eetzaal werd gebruikt, het oogt allemaal als vergane glorie.
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Aan de markies heeft Couperus eens gevraagd of die begroeiing heus geen kwaad
kon voor de gebouwen eronder, en het is inderdaad onvoorstelbaar hoe deze enorme
tuin met grote volwassen bomen, niet in potten maar gewoon geworteld in de aarde,
boven op het dak van de stallen is aangelegd.
Maar dan gaat mijn blik zoekend omhoog: waar lag de kamer van Couperus? In
1911 schreef hij: ‘Ik buig uit over mijn raam, dat uitkijkt over den “hangenden tuin”;
dan kijk ik uit het àndere raam, in de Via del Moro.’5 Dat is het straatje dat, parallel
aan de Via de' Fossi, aan de áchterzijde van Palazzo Niccolini loopt. Couperus zat
dus op de rechterhoek van de eerste verdieping, gezien vanuit de tuin; zijn ramen
moeten wel die boven het paviljoen zijn (zie foto op p. 24). Ik wil die kamer (eigenlijk
twee kamers, Elisabeth had haar eigen vertrek) graag van binnen zien en ga daarom
terug naar het grote trapportaal, waar de portier mij nieuwsgierig met zijn blik volgt.
De trap omhoog is minder monumentaal dan bij de voormalige vertrekken van de
markies, maar helemaal in de nok zijn wel renaissancefresco's zichtbaar. Ik passeer
wat naambordjes van dokters en advocaten en sta uiteindelijk voor de geopende deur
van Hotel Fiorentina.
Het hotel heeft slechts één ster. De receptionist achter de bescheiden balie is niet
ouder dan achttien. Als hij klaar is met het inschrijven van een paar rugzaktoeristen,
luistert hij geduldig naar mijn verhaal (‘de Nederlandse D'Annunzio’) en gooit dan
zijn handen verontschuldigend in de lucht. Nee, hotelregisters uit die tijd bestaan
niet meer, het management is al vele malen gewijzigd en hij werkt er nu precies drie
dagen. Ik beschrijf hem de ramen die ik heb gezien. Hij knikt, hij weet welke kamers
ik bedoel, maar helaas, ze zijn op het moment verhuurd en hij kan mij onmogelijk
een blik om de deur gunnen. Bovendien, zo werpt hij tegen, is de indeling van het
hotel in de loop der jaren veranderd. Als hij mijn teleurstelling ziet, stelt hij mij voor
het uitzicht op de tuin te bewonderen vanuit een opslagruimte, schuin boven de
vermoedelijke kamer van Couperus.
Hierna onderga ik zelf wat Couperus ooit zo prachtig beschreef: ‘En wat ik zie uit
mijne ramen heeft een intime bekoring voor mij; de kleine, hangende tuin met zijne
bloeiende oleanders en den vijver met goudvisschen en het paviljoen, over welks
dak ik de huisjes van de Via del Moro zie; de tuin, afgesloten door den muur van
weêr het eerste huis der Via de' Fossi, waar iets van fresco's schemert, geen
kunststukken, maar toch kleur van bekoring voor mij; en dan de daken, waarvan de
lijnen zich verliezen, en de windwijzer in de lucht... En dat geheele stille stadsgezicht
heeft zoo iets innigs, terwijl de zon er over een breede gouden klaarte neêrgooit, dat
ik me betrap op de gedachte, dat ik hier gaarne zoû willen wonen, zoû willen blijven...’
Ik kijk aan de overkant van de Via del Moro bij de mensen naar binnen, ik zie de
armoedige huishoudens waar Couperus in zijn feuilletons wel over fantaseerde. Hoe
geheel anders had hij niet zijn eigen, tijdelijke onderkomen ingericht.
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Het paviljoen in de hangende tuin, met linksboven de ramen van Couperus' kamer in Pension Rochat
(nu Hotel Fiorentina).

Het uitzicht op de hangende tuin en de Via del Moro (foto's J. Buschman).

Couperus en zijn vrouw plachten met 250 kilo bagage op reis te gaan. Om de wastafel
af te schermen, plaatste hij een schut, waar hij ansichten en fotografieën op spelde.
Voorts had hij een ivoren madonna, somptueus fluwelen en gouden lappen en
pauwenveren bij zich. Op de tafel legde hij zijn eigen brokaten tafelloper met daarop
zijn inktkoker en een paar antieken bronzen atlasjes als presse-papier. Op een
gedrapeerde koffer zette hij zijn boeken. En in de stad tikte Couperus ook nog enkele
gipsen beelden op de kop.
Deze niet-alledaagse kamerinrichting ademt door in de beschrijving die Couperus
in een feuilleton uit 1911 ten beste gaf: ‘ik bewoon twee gróote zalen in een
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Florentijnsch antiek paleis: Renaissance-zolderingen welven zich hoog boven mijn
hoofd; mijne vensters staan open en kijken uit op den “hangenden tuin” van een
markies; door die open vensters vloeit de zonneschijn binnen mijn “zaal” met gouden
golven; in die gouden golven ontluiken tegen de loggia nog de laatste
October-rozen...’.6
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Hier, op de bovenkamer van een (ook destijds al) doodgewoon hotel, werd mij iets
zichtbaar van Couperus' zoete pen. Liegen kun je het niet noemen en opscheppen
evenmin: het is de werkelijkheid bevolken met je eigen voorstellingen, je eigen
dromen, het is de waarheid veinzen opdat de werkelijkheid, niet eens mooier, maar
simpelweg draaglijk wordt. Zoals Pension Rochat in Couperus' verbeelding volledig
samenviel met Palazzo Niccolini, zo viel de Couperus van de Florentijnse feuilletons
geheel samen met wie de schrijver droomde te zijn. Couperus voelde zich op deze
plek getroost: ‘En ieder jaar, bijna, kwamen wij hier terug, en er bleef hier iets hangen,
in deze stad, in deze wijk, in dit paleis, in dezen tuin, van ons leven, onzen droom,
van onze gemeenschappelijke liefde voor dit land en dit volk, zoo dat het er nu vól
herinnering zich om ons samen geweven heeft, zoo dat wij nu die herinnering bijna
tásten om ons, tasten met streelende vingers.’
Terwijl ik terugloop door het hotel, denk ik aan de jas van Couperus die Elisabeth
naar de portiersloge liet brengen, zodat haar man als hij het koud kreeg niet al die
trappen terug op hoefde. Ik denk aan de wereldberoemde toneelspeelster Eleonora
Duse, die het echtpaar Couperus hier, op hun kamers, een bezoek bracht, buiten adem
van de klim. Verbeeld ik het mij, of is hier inderdaad iets van Couperus' dromen
blijven hangen?

Lorenzo en Carlo
Naar eigen zeggen liep Couperus op de brede granieten trappen van Palazzo Niccolini
- het ingangsportaal dus - en in salons bij kennissen de oude markies Niccolini weleens
tegen het lijf. Hij snoefde soms met een knipoog dat hij een markies als ‘huisbaas’
had. In 1910 beschreef hij hem als een lange magere, grijze, bleek-gedistingeerde
man. Na achttien jaar dacht de markies nog steeds dat Couperus een Zweed was:
‘Zoo, is u daar weêr,’ begroette hij hem op een keer, ‘Is u den heelen winter in
Stockholm gebleven? Dáar zal het wel koud zijn, niet waar...’ Ooit had Couperus
nog geprobeerd de markies van die dwaling af te brengen, door uit te roepen dat hij
een onderdaan van Koningin Wilhelmina was!7 Het mocht niet baten. Na het overlijden
van de markies, zo schreef Couperus in 1913, durfde hij vrijer te spreken van ‘mijn
paleis’, al woonde de vrouw van de markies er nog wel.
Weet de portier misschien hoe de oude markies voluit heette? Hij doet of hij
nadenkt en zegt dan: ‘Waarom vraagt u het niet aan de huidige markies? Zijn naam
is Lorenzo Niccolini en hij woont in de Villa Camugliano, een kolossaal
zestiende-eeuws landhuis met vier torens, vroeger in handen van de Medici, nabij
Pisa. Zijn appartement hier in Florence bezoekt hij maar één keer in de week. Hij is
er nu niet, maar ik geef u wel zijn telefoonnummer.’
De markies is al net zo verbaasd om mij aan de lijn te krijgen als ik hém. Hij zegt
uit zijn hoofd dat het moet gaan om Carlo Niccolini, de broer van zijn grootvader,
die in 1844 werd geboren en in 1912 is overleden. Zijn volledige naam luidt
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Nobil Vorus Carlo Niccolini, 10o Marchese di Ponsacco e Camugliano (1844-1912), de ‘oude markies’
van Couperus (coll. Niccolini).

Nobil Vorus Carlo Niccolini, 10o Marchese di Ponsacco e Camugliano. Hij was
gehuwd met Ginevre Colebrooke, een Engelse, die een geschiedenis van het geslacht
Niccolini ten tijde van de Medici heeft geschreven - een detail dat Couperus, met
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zijn belangstelling voor het onderwerp, gek genoeg nergens meldt: wist hij dat
misschien niet? Het echtpaar had geen kinderen. De huidige markies weet niet of de
correspondentie van Carlo bewaard is gebleven, maar hij biedt aan een afspraak voor
mij te maken met de familiearchivaris, die tenslotte alles weet.
En zo sta ik een week later opnieuw in Palazzo Niccolini, in een vertrek zonder
ramen, waar tegen alle muren, zo'n vier meter hoog, archiefkasten staan. De mappen,
bundels, pakken, dozen en stapels papieren ogen veel te oud voor mijn vraag (en
zien eruit of ze de grote overstroming van 1966 ternauwernood hebben overleefd).
De archivaris, die nors kijkt omdat hij uit Milaan heeft moeten komen, is resoluut in
zijn antwoorden: correspondentie van Carlo is niet bewaard gebleven, evenmin als
andere persoonlijke documenten, en zijn bibliotheek is na zijn dood verkocht. Wat
een pech. Wel aanwezig is het financiële archief van de Niccolini's en daaruit komt
na enig zoeken een map te voorschijn waarin de verhuur van de appartementen
geregistreerd staat. En ziedaar, in 1887 verhuurde Carlo Niccolini twee appartementen
ter exploitatie aan ene Luigi Rochat. In 1893 werd het contract verlengd met de
weduwe van Rochat, Maria Coeytaux. Dit was dus de kleine, dappere Zwitserse
vrouw die Couperus zo verwende. Meer interessants geeft de map niet prijs.
Dan staat onverwachts de vrouw van de huidige markies in de deuropening, met
een envelop voor mij: uit het privé-archief van haar man is een foto van de broer van
zijn grootvader, de markies van Couperus, opgedoken: ‘Had u daar niet door de
telefoon om gevraagd?’

Karbonade
Natuurlijk kwam Couperus wel in contact met de Britse kolonie in Florence. Zo
waren hij en Elisabeth patiënt van de Engelse tandarts Edward Dunn, die (blijkens
een advertentie die ik vond in een oude reisgids)8 praktijk hield op Piazza S. Maria
Novella nummer 24 (thans 19). Maar anders dan veel Engelse schrijvers had Couperus
juist schik in de omgang met de bevolking. Hij voelde zich Italiaan onder de Italianen.
Hij trok met ze op, sprak hun taal, ging niet naar een tearoom maar zocht een bar
op, om daar te midden van de jongens uit de buurt te genieten van een drankje en
zijn Italiaanse krantje. Hij bezocht lezingen (van de Futuristen!), opera's en concerten.
Het liefst zat hij in de engelenbak, zo schreef hij zelf in een feuilleton, knie aan knie
met een Italiaans sergeantje. Hij sloot hechte vriendschap met drie Italiaanse dames
en maakte kennis met jonge schrijvers als Luigi Siciliani en Giovanni Papini.
Couperus keek met welbehagen niet alleen naar de grote, klassieke kunstwerken,
maar ook naar het kleine, schijnbaar onbelangrijke Italiaanse leven van alledag.
En dat leven vond hij direct al in de straten rondom zijn pension. Als hij Palazzo
Niccolini verliet, kon hij linksaf de Via de' Fossi in richting Arno. Met lede ogen
zag hij de antiekwinkels daar plaatsmaken voor winkels met ‘afschuwelijke moderne
marmers’ als danseresjes met kanten rokjes en, nog erger, baadsters ‘en
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maillot.’ Daarom ging Couperus bij het uitgaan liever rechtsaf, om bij de hoek
opnieuw rechtsaf, de Via della Spada, in te lopen. Na twee passen sta je dan op de
hoek met de Via del Moro, het straatje dat aan de achterkant van Pension Rochat
liep, langs de kamer van Elisabeth. Op deze hoek heeft Couperus tijdens het Carnaval
gedanst met een soldaat uit Milaan: ‘Het was heel innig, zacht, vreugdig en mooi.’
Bij thuiskomst dorst Couperus niet aan zijn vrouw te vertellen dat hij bijna onder
haar raam met een man had gedanst.9
De Via della Spada, met haar liedjesverkoopster, vogelkoopman, kruidenier,
bedelaars en krantenventers, noemde Couperus liefdevol ‘antiek, aardig, curieus,
kleurig, en vuil’. Tegenwoordig kun je daar nog steeds, net als Couperus deed, een
‘sappige karbonade omringd met geurige risotto’ bestellen in een rosticceria waar
in grote vuren pollastro wordt gegrild. De straat biedt ook in onze dagen alles wat
we ons van Italiaans leven voorstellen: een bar op elke hoek, antiekwinkels,
levensmiddelenzaakjes, een ouderwetse sleutelmaker, een kerkje - de S. Pancrazio,
waar in Couperus' tijd een sigarenfabriek in was gevestigd en tegenwoordig het
Museo Mario Marini, gewijd aan een van Italië's bekendste moderne beeldhouwers
-, er is een stoffige lampenzaak en een goede tweedehandsboekenwinkel (waar ze
nooit van Couperus hebben gehoord). De aankleding van de straat is nauwelijks
veranderd sinds de Middeleeuwen, laat staan sinds de dagen van Couperus. In alle
jaren dat Couperus zijn kamers had in Palazzo Niccolini, verveelde de Via della
Spada hem geen dag.

In alle talen
Maar Couperus zocht de onderwerpen voor zijn feuilletons niet alleen op straat. Hij
deed ook aan grondig onderzoek in de boeken. Daartoe liet hij zich als lid inschrijven
van het Gabinetto scientifico-letterario G.P. Vieusseux, een enorme bibliotheek
annex leeszaal waar bezoekers uit de hele wereld aanschoven voor kranten,
tijdschriften en boeken. In 1819 gesticht door de koopman Giovan Pietro Vieusseux,
groeide de bibliotheek in de loop van de negentiende eeuw uit tot een waar begrip.
Maar liefst 42 couranten, 190 tijdschriften en 40.000 boeken in alle talen kon men
er rond 1900 inzien en lenen. De leeszaal, geopend van 8 uur 's ochtends tot 11 uur
in de avond, werd hét ontmoetingscentrum voor de Anglo-Italians. Onder de illustere
bezoekers telt men Leopardi, Manzoni, Stendhal, Heine, Schopenhauer, Browning,
Thackeray, Dostojevski, Twain, Zola, James, Gide, Mann, Kipling, Huxley en
Lawrence. De oorspronkelijke behuizing, in Palazzo Buondelmonti aan de Piazza di
S. Trinità, werd in 1898 verruild voor een monumentaal pand aan de Via Vecchietti
5. In 1940 verhuisde de bibliotheek, inmiddels staatseigendom, naar het beroemde
Palazzo Strozzi, waar die tot op de dag van vandaag nog te bezoeken is.
De huidige hoofdbibliothecaris heet Laura Desideri, en zij ontvangt mij hartelijk
in haar tot de nok met boeken gevulde werkkamer. In 2001 heeft zij een geschiedenis
van de bibliotheek Vieusseux geschreven, met bijzondere aandacht voor de
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De grote leeszaal van ‘Il Vieusseux’, zoals Couperus die gezien moet hebben (uit L Desideri, Il
Vieusseux, storia di un Gabinetto di lettura 1819-2000)

abonnementsboeken.10 Dat zijn de grote registers waarin elke bezoeker zijn naam en
adres moest invullen, vaak ook met vermelding van het soort abonnement dat hij
nam. Die abonnementsboeken zijn wonder boven wonder al die jaren bewaard
gebleven en vormen nu een fascinerend journaal. Laura Desideri heeft aan een half
woord genoeg om te begrijpen wat ik wil. Van de naam Couperus heeft ze nog nooit
gehoord, maar haar geestdrift is aandoenlijk. Ze vertelt dat van de boeken geen index
of inventaris bestaat, en ze moet lachen als ze ziet dat ik alle data van Couperus'
verblijf in Florence zo uit mijn aantekenboekje te voorschijn haal. Nadat ik mijn
eigen naam in het moderne register heb geschreven, worden er vier enorme boeken
uit het archief gehaald. Ik kan, zittend in de grote leeszaal, aan het zoeken gaan.
Ik ben erop voorbereid, maar toch veer ik op als ik, na een kwartier zoeken, onder
de datum 9 november 1911 het vertrouwde handschrift zie staan: ‘Louis Couperus
Pensione Rochat, 16 Via dei Fossi’. Drie maanden verderop, onder 12 februari 1912,
staat zijn naam opnieuw (abonnement voor twee maanden) en onder 3 oktober van
dat jaar nog eens (abonnement voor vijf maanden). Verder komt zijn naam niet voor;
wel die van Elisabeth, die op 5 maart 1914 een abonnement nam. Ook zij gaf als
adres Pension Rochat op.
Welke boeken leende Couperus? Wat zou het interessant zijn dat te weten. Maar
het blijkt nauwelijks doenlijk om dat te achterhalen: in de abonnementsboeken werden
geleende titels niet vermeld. De naam van de lener werd destijds wel bijgeschreven
op een kaart, die bij uitlening uit het boek gehaald en in een map gestopt
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Bladzijde uit een van de abonnementsboeken (Libri dei soci) van Vieusseux, met bovenaan de
handtekening van Couperus, gezet op 12 februari 1912.

werd. Ongelukkigerwijs zijn sommige van die 40.000 kaarten in de loop der tijd
weggegooid. Momenteel worden alle overgebleven kaarten door wetenschappers
van Eton College nagekeken op de namen Robert en Elisabeth Barrett Browning.
Zo'n project voor Couperus...
Tijdens mijn zoektocht heeft Laura Desideri de naam van Couperus opgezocht in
haar encyclopedie van de wereldliteratuur: ze bezweert mij dat in een herdruk van
haar studie de naam en handtekening van de Nederlander niet zullen ontbreken.
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Masker
En zo blijkt het nog tot in onze dagen mogelijk sommige ‘schimmen van schoonheid’
in het Florence van Louis Couperus te betrappen. Maar er blijft één schim hoog
boven deze stad uittorenen, één schim die als een chimère de Couperus-onderzoekers
betovert, in zijn greep heeft, onzichtbaar, niet te betrappen: dat is de figuur van
Orlando, de Italiaanse vriend van Couperus. Als hij echt bestaan heeft, waar zijn dan
zijn sporen te vinden? Zo ergens, dan toch hier, in Toscane?
Op 27 november 1909 maakt Couperus voor de eerste keer melding van ‘mijn
vriend’, in het Vaderland-feuilleton ‘Geuren van heiligheid’. Twee maanden later
krijgt de vriend, in ‘De lof der luiheid’, een verzonnen naam: Orlando Orlandini. ‘Ik
heb hem eens gezegd, dat hij mooi was, als een antiek beeld in een muzeum,’ schrijft
Couperus. Orlando zou in tientallen feuilletons een hoofdrol gaan spelen.
De relatie van Couperus en Orlando lijkt erotisch geladen. Als Couperus halfnaakt
op bed ligt, hoort hij Orlando in een naastgelegen kamer ademen: ‘Als ik heel lang
wakker blijf, ga ik straks [...] naar hem toe, en maak hem wakker...’11 Ook zwemmen
ze samen naakt in zee, brengen samen een bezoek aan de kapper en de kleermaker,
en zelfs laat Couperus zich masseren door de krachtige duimen van zijn sportieve
vriend. Orlando heeft een zuster Elettra, in de dertig en een paar jaar jonger dan hij.
De innige band tussen Orlando en Elettra wordt in de feuilletons voortdurend
benadrukt. In 1913 maken Couperus en zijn vrouw mét Orlando een reis naar Spanje.
In 1915, als hij noodgedwongen terug is in Den Haag, schrijft Couperus voor de
laatste keer over zijn vriend Orlando: ‘Na jaren van deze groote, trouwe liefde [voor
Italië, JB], ontmoette ik hèm. Den vriend, in wien ik dacht te zullen vinden het
kort-begrip van zijn land en zijn volk. [...] Het was eene vriendschap, dadelijk en
durend. Ik zal zijn eersten handdruk nooit vergeten. Wij voelden, samen, dat wij die
hadden gemist, alle die jaren, nu wij elkaêr slechts laat mochten ontmoeten. [...] Nu
ik deze bladen schrijf, mis ik zijn glimlach, want hij is ver, maar ik voel zijn krachtige
liefde om mij heen, als een warme stroom...’12
Wie was Orlando? Frédéric Bastet heeft na intensief en vernuftig onderzoek ene
Giulio Lodomez aangewezen als vermoedelijke drager van het Orlando-masker.13 In
de zomer van 1906 maakte Couperus in Bagni di Lucca kennis met een oudere dame,
Maria Lodomez, en haar dochter, Emma Garzes-Lodomez. Uit die ontmoeting zou
een jarenlange, warme vriendschap groeien. Couperus en zijn vrouw troffen de dames
geregeld in Florence, waar zij aan de Via de' Martelli 8 woonden. Zij wisselden met
elkaar ook brieven en briefkaarten, in het Frans, uit.
Om die briefwisseling is later veel te doen geweest. In totaal hebben er 72 brieven
van Couperus bestaan, die halverwege de jaren dertig uitvoerig zijn ingezien door
mevrouw E.W.J. Bueno de Mesquita. Deze in Florence woonachtige Nederlandse
heeft over haar ontmoeting met Emma Garzes én over de brieven in 1935 een lang
artikel geschreven in het Algemeen Handelsblad.14 Daarin typeert zij Emma
Garzes-Lodomez (1861-1952) als vriendelijk, charmant en open, iemand die van
koken hield
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en een neef Mario had die aan het front gewond was geraakt. Bueno de Mesquita
spreekt met geen woord over Orlando of Elettra: kennelijk zijn die tussen haar en
Emma Garzes niet ter sprake gekomen. Toch acht Frédéric Bastet het, mede op grond
van dit curieuze krantenstuk - had Elettra niet óók een aan het front gewond geraakte
neef Mario? - zo goed als zeker dat deze Emma Garzes model heeft gestaan voor
Elettra. Het lag dus voor de hand Orlando in haar kring te zoeken. En zo is Emma's
broer Giulio Lodomez (1866-1945) in beeld gekomen. Die heeft inderdaad wel een
paar trekken van Orlando: hij is ook sportief, fors gebouwd, vrijgezel, reislustig,
verkwistend, met een afgebroken militaire carrière achter de rug. Couperus zou Giulio
Lodomez, aldus Bastet, mogelijk eveneens in 1906 in Bagni di Lucca voor de eerste
maal ontmoet hebben. Maar er is tot op heden nooit één spoor van hard bewijs voor
de toeschrijving Giulio Lodomez-Orlando boven water gekomen.
En dat is misschien wel mede te wijten aan het vreemde lot dat de 72 brieven van
Emma Garzes heeft getroffen. In 1953 zijn in Amsterdam 39 van die 72 brieven
geveild. Wat is er gebeurd met de ontbrekende 33 brieven? Zijn ze vernietigd door
mevrouw Couperus, die in 1938 een bezoek aan Emma Garzes heeft gebracht?
Zwerven ze nog ergens rond? De inhoud van de 39 geveilde brieven is jammer genoeg
slechts ten dele en via omwegen bekend geworden.15
Hier in Florence, als ik voor de zoveelste maal gebogen zit over de
Orlandofeuilletons, de brieven van Couperus aan de dames Garzes en de toelichtingen
van Bastet, slaat bij mij echter de twijfel toe. Hoe waarschijnlijk is eigenlijk de
identificatie van Orlando met Giulio Lodomez? Giulio wordt in de briefwisseling
tussen Couperus en zijn zus en moeder niet één keer genoemd. Bastet verklaart deze
lacune door te wijzen op de ontbrekende brieven: misschien heeft Elisabeth Couperus
ze vernietigd omdat juist in die brieven Giulio (lees: Orlando) ter sprake komt, en
dan misschien wel op een manier die de weduwe van de schrijver liever niet aan het
daglicht wilde prijsgeven. Voor het ontbreken van Giulio in de wél bewaard gebleven
brieven heeft Bastet ook een mogelijke verklaring: Giulio Lodomez raakte zo ernstig
gebrouilleerd met zijn moeder (omdat hij het familiekapitaal erdoorheen gejaagd
had), dat zijn naam niet meer genoemd zou mogen worden.
Daartegen verzet zich, volgens mij, de psychologie. Mevrouw Bueno de Mesquita
was, zo is mijn indruk uit haar krantenartikel, een gezellige kletstante. Zij heeft als
enige álle 72 brieven van Couperus ingezien. En wat meldt zij over de inhoud ervan?
‘Uit de brieven spreekt een groote vertrouwelijke genegenheid, die het echtpaar
Couperus de dames Garzes toedroeg.’16 Ze brengt nota bene wél de jonge neef Mario
ter sprake, maar zwijgt in alle talen over Giulio. Zou zo'n praatgrage mevrouw haar
mond houden over brieven die, volgens de hypothese van Bastet, wellicht zo
onthullend waren dat zij later om die reden vernietigd werden? Dat lijkt mij nogal
onwaarschijnlijk.
De twijfels stapelen zich op. De moeder van Emma en Giulio pleegt in februari
1911 zelfmoord door zich uit het raam te werpen, misschien wel uit wanhoop over
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Detail van het gezamenlijke paspoort, afgegeven te Florence op 19 januari 1915, waarmee het echtpaar
Couperus terug naar Nederland reisde (coll LM)

het geld en de brouille met Giulio. Couperus is natuurlijk ontsteld. Emma en haar
moeder Maria waren zulke goede vrienden van het echtpaar Couperus. In een
condoleancebrief aan Emma en haar dochter Bona schrijft hij: ‘Wat moet Gij geleden
hebben, Gij en Uw lieve Bona.’ Hij zou als een ‘zoon’ om de oude mevrouw schreien
en hij omhelst Emma ten slotte ‘als een broer’. Ook hier geen woord over, of zelfs
maar hint naar, Giulio, die toch ook zijn moeder heeft verloren. Mocht Couperus de
naam van Giulio dan niet laten vallen tegenover Emma? Het is van tweeën één: óf
Emma en Giulio waren met elkaar nog on speaking terms en dan zou Couperus
natuurlijk iets over Giulio aan Emma geschreven hebben. Óf Giulio zou niet genoemd
mogen worden; maar dan is het voor mij toch slecht voorstelbaar dat Couperus, die
zo gevoelig was voor goede omgangsvormen, in zijn condoleancebrief de beladen
woorden ‘zoon’ en ‘broer’ zou hebben gebruikt. Zoals het toch eigenlijk in het
algemeen onvoorstelbaar is dat Couperus tegelijk maar separaat een intieme
vriendschap met Giulio en Emma, ook en juist op dit dieptepunt met elkaar
gebrouilleerd, zou kunnen onderhouden. En van die ongeloofwaardige
driehoeksverhouding zou dan ook nog eens geen letter in de overgeleverde brieven
terecht zijn gekomen.
Sommige onderzoekers hebben wel geopperd dat Orlando als individu helemaal
niet heeft bestaan, dat het een composietfiguur is geweest, opgetrokken uit de
dagdromen van een naar mannenvriendschap smachtende Couperus.17 Daartegen
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pleiten drie aanwijzingen. Zowel de vrouw van Couperus als zijn zuster Catharina
heeft later desgevraagd verklaard dat Orlando ‘geleefd’ heeft, naar ik aanneem in
letterlijke en niet in overdrachtelijke zin. Daarnaast heeft Couperus in een bedelbrief
aan zijn uitgever Veen uit augustus 1913 geschreven: ‘Bij mijn vriend durf ik niet
aan kloppen, want hij is al zoo charmant voor ons geweest en (onder ons gezegd en
gebleven) de Spaansche reis was een invitatie van hem [...].’18 En ten slotte laat
Couperus in 1915, terug in Den Haag, de naam Orlando vallen in een vraaggesprek
met een journalist van Het Vaderland, die noteert: ‘We praatten over Fransche
litteraire zeden; over Orlando, die in Zuid-Amerika zit; over het moeilijke reizen nu
[...].’19 Ik denk dus dat Orlando teruggaat op een bestaand individu - al heeft Couperus
er ongetwijfeld heel veel omheen verzonnen - maar over de toeschrijving van Giulio
Lodomez heb ik zo mijn twijfels.
Zijn er dan geen tegenkandidaten voor de rol van Orlando? Ik weet het niet. In
1908 duikt in een brief van Couperus aan Emma een zekere Donati op, ‘onze
charmante ingenieur’. Een jaar later vraagt Couperus aan Maria Lodomez om de
groeten te doen aan Donati. In 1910 duikt Donati nogmaals terloops op, in een brief
aan Emma Garzes. Zou deze ingenieur Donati niet Orlando kunnen zijn geweest?
Mogelijk was Donati de vriend van Emma Garzes, zij was immers weduwe, en dat
zou dan meteen verklaren waarom Couperus zo intiem over hem kon schrijven zonder
dat zijn vrouw daar aanstoot aan nam.
In geen enkele brief, hotelregister of inschrijvingsboek is de naam van Giulio
Lodomez ooit opgedoken. Ook niet in de abonnementsboeken van de bibliotheek
Vieusseux, waar ik tot mijn verrassing wel de naam tegenkwam van de jonge
Nederlandse archeoloog dr. H.M.R. Leopold (1877-1950), bekend van zijn levenswerk
In het voetspoor van de spade. Couperus en Leopold, een kennis van de Nederlandse
beeldhouwer Pier Pander, ontmoetten elkaar in 1906 in Rome. In september 1907
heeft Leopold zich in de Florentijnse bibliotheek ingeschreven voor één week. Als
verblijfadres gaf hij op: Pension Rochat, Via de' Fossil...
Zo gaat de zoektocht verder.

Vulpen
In de zomer van 1909 maken Couperus en zijn vrouw vanuit Nice een uitstapje naar
Siena.20 Net als twee jaar daarvoor logeren zij in Hotel Chiusarelli aan de Viale
Curtatone 15. Het hotel bevalt Couperus niet meer zo goed, hij spreekt in een brief
aan Emma Garzes van ‘twijfelachtige zindelijkheid’. Het hotel, gebouwd in 1870 en
tegenwoordig een sfeervol driesterrenhotel, wisselde al in 1920 van eigenaar, en in
1940 nog eens. De hotelregisters zijn door deze wisselingen van de wacht helaas
verloren gegaan. Een receptioniste wijst er desgevraagd fijntjes op dat de boeken in
Italië slechts tien jaar van de overheid bewaard hoeven te blijven.21
In een feuilleton verwerkt Couperus het verblijf in Siena. We lezen daar dat de
schrijver door Orlando met zijn automobiel naar Siena is gebracht: ‘wij hebben twee
dagen te samen in Siena gedwaald; wij zijn samen, met de automobiel, gegaan
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De handtekening van Couperus in het gastenboek van de abdij Monte Oliveto Maggiore, met daarboven
de naam van Bernardino Mario Ciarabalà (foto J Buschman)

naar Monte-Oliveto’.22 Het bezoek aan de abdij Monte Oliveto Maggiore, 35 kilometer
van Siena, zou Couperus een jaar nadien nog een keer in een feuilleton opvoeren.23
Hij verhaalt dan hoe hij met Orlando naar het benedictijner klooster is gegaan om
de ‘verrukkelijke’ fresco's van de renaissancekunstenaar Sodoma te bewonderen. Zij
brengen er de nacht door, een broeder leidt hen, met een walmend vlammetje in de
hand, door de sombere gangen van het immense klooster, naar hun cellen. Na een
slapeloze nacht, waarin het heeft geonweerd, kleedt Couperus zich om zes uur in de
vroegte aan, zonder het comfort van een goed bad.24
Wanneer ik, eveneens per automobiel, bij de abdij Monte Oliveto aankom, zijn
de schoonheid en de ondoordringbare stilte van de natuur overweldigend. De gang
te voet naar de ingang is een kilometer lang en voelt aan als een pelgrimstocht. Binnen
houdt broeder portier toezicht op een plastic multomap met ruitjespapier waarin
bezoekers hun naam kunnen zetten. Als een flits gaat het door me heen: lag hier een
eeuw geleden soms ook zo'n boek?
Fra Roberto moet van heel ver uit het klooster gehaald worden. Hij is de
kloosterarchivaris en weet meteen te vertellen dat er inderdaad visiteboeken bewaard
zijn. In een koele kamer wacht ik met bonzend hart tot ze gebracht worden. Even
later liggen voor mij op tafel twee fraaie folioboeken met gewolkt kartonnen omslag:
Ospiti e visitatori del Monumento Nazionale di Monte Oliveto Maggiore, dal 10
Settembre 1906 al 14 Aprile 1912 - Album 4o en dal 15 Aprile 1912 al 10 Aprile
1921 - Album 5o. Onder 21 juli 1909 is het raak: ik herken het handschrift uit
duizenden. Er staat tot mijn verbazing ‘Mr. et Mme Couperus, 21 Luglio '9, Nizza’.
Elisabeth was er dus ook bij. Maar waar is Orlando? De naam van Giulio Lodomez
is nergens te zien. Op 21 juli hebben nog drie Engelsen het klooster bezocht, hun
namen staan bij elkaar. Boven de ondertekening van Couperus en zijn vrouw staat
één andere naam: Bernardino Mario Ciarabalà. Het zijn twee verschillende
handschriften, maar als je goed kijkt, is het alsof Ciarabalà en Couperus wel dezelfde
(vul)pen hebben gebruikt. Lag die

De parelduiker. Jaargang 9

36
pen soms destijds op het visiteboek? Of kwam die uit de binnenzak van Orlando?
Fra Roberto vindt het goed dat ik een foto neem.
Als ik weer buiten sta, kijk ik uit over de Toscaanse valleien, waar de hitte van de
dag snel wijkt voor de naderende schemering. Is die Ciarabalà misschien een serieuze
kandidaat voor het Orlando-masker? Of heb ik zojuist opnieuw de zoete pen van
Couperus aan het werk gezien? Moet ik niet naar Spanje gaan, Couperus' reis met
Orlando uit 1913 overdoen? Op het muurtje waar ik op uitrust, komt een hagedisje
aangerend. Ik probeer het te lokken, steek mijn hand uit. Als ik met mijn ogen knipper,
is het weg.
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speciale permissie aanvragen bij de inspecteur van de Accademia di Belle Arti in Siena.
Tegenwoordig bestaat dit kunstinstituut niet meer; de verblijfplaats van het archief is onbekend.
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H.T.M. van Vliet+
In elk gevecht blijft het rhythme zegevieren
Couperus in de voetsporen van Pindaros
In december 1905, enkele weken na het verschijnen van het eerste deel van De Berg
van Licht, schreef Louis Couperus aan zijn uitgever L.J. Veen: ‘Zend mij s.v.p. zoo
veel mogelijk kritieken en uitscheldpartijen. Zijn ze interessant, dan schrijf ik er na
een brochure, als studie hoe een roman over homosexualiteit in Holland ontvangen
wordt. Geen antikritieken, maar een placide brochure!’ Van dit strijdbare voornemen
is uiteindelijk niets terechtgekomen. Wellicht waren de kritieken en scheldpartijen
niet inspirerend genoeg. In ieder geval schreef Couperus geen brochure en hij kwam
er in zijn brieven aan Veen niet meer op terug. Dit stilzwijgen paste geheel bij
Couperus' houding tegenover de buitenwereld. Op een enkele uitzondering na heeft
hij zijn hele leven alle kritiek, spot en hoon beleefd en hooghartig over zich heen
laten gaan. Reeds in zijn roman Metamorfoze (1897) had hij zijn positie tegenover
de literaire kritiek bepaald: ‘Jongens, wat kunnen jullie kinderachtig zijn in je
artikeltjes. [...] Voel je niet, dat het heel moeilijk is een jaar van je leven te wijden
aan een roman, en, dat het integendeel zeer gemakkelijk is, in een half uur eenig
valsch vernuft bij elkaâr te flansen? Kijk, er is niets geen verhouding of evenwicht
tusschen mijn roman en jouw artikeltje. [...] Wegen we ons werk in één weegschaal,
dan zinkt mijn gewicht heel zwaar neêr en jij vliegt in de lucht.’ De boodschap was
duidelijk: deze auteur hechtte weinig of geen waarde aan de literaire kritiek en hij
zou zich niet laten verleiden tot een antikritiek of een openlijke polemiek.
Maar elke regel heeft een uitzondering. Zo ook in dit geval. In 1919 schoot
Couperus voor één keer uit zijn slof om een criticus ongenadig van repliek te dienen.
Opvallend genoeg was de aanleiding niet een van zijn meesterwerken als De Boeken
der Kleine Zielen, De Berg van Licht of Van Oude Menschen, maar een klein verhaal
van nog geen vijftig bladzijden, getiteld ‘De Ode’. Het speelt zich af in het Griekse
Olympia van 464 voor Christus. Couperus schreef het in oktober 1917. ‘De Ode’
werd voor het eerst gepubliceerd in het januarinummer 1918 van het tijdschrift
Groot-Nederland en vervolgens apart uitgegeven als een bibliofiel boekje in een
genummerde

+ H.T.M van Vliet (1950) is bijzonder hoogleraar Editiewetenschap aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam Hij was verantwoordelijk voor de uitgave van de Volledige Werken Louis
Couperus (1987-1996, 50 dln) en publiceerde verschillende studies over het werk van
Couperus
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De romanschrijver en criticus Herman Robbers (coll. LM).

en gesigneerde oplage van 250 exemplaren. Daarnaast waren 30 ongenummerde
boekjes gedrukt, die als recensie-exemplaren werden verspreid. De nu totaal vergeten
romanschrijver en criticus Herman Robbers (1868-1937) wijdde een korte bespreking
aan ‘De Ode’ in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Hij vond het verhaal ‘koud
als het marmer der Olympische zuilen en trappen zelf’. Bovendien liet hij
doorschemeren het ‘kostbaar-verzorgde’ uiterlijk van de uitgave nogal overdreven
te vinden. Wat hij echter niet wist, was dat Couperus' lievelingsneef Frans Vlielander
Hein (1882-1919) het boekje had verzorgd. Hij had het initiatief voor de bibliofiele
uitgave genomen, zelf het papier uitgekozen en alle onderhandelingen met de uitgever,
Nijgh & Van Ditmar, gevoerd. En deze neef was enkele maanden na het verschijnen
van het boekje op tragische wijze verongelukt.
In zijn repliek, gepubliceerd in Groot-Nederland van juni 1919, reageerde Couperus
eerst op de zaak zelve, het verhaal ‘De Ode’: ‘Werkelijk, ik begrijp u niet alleen een
beetje maar heel goed. Gij hebt van natuur een afkeer van het onderwerp, dat niet is
het gewoon alledaagsche, burgerlijk moderne, dadelijk te zien en in zich op te nemen.
Het is u onmogelijk in litteraire kunst een fantastisch wezen of een antieke Romein,
Griek of half-god “mensch” te voelen. Maar deze hostiliteit is wederom gehéel
persoonlijk en ge moet haar niet uitzeggen met een pluralis-majestatis: wij. Zeg haar
uit met: ik, Herman Robbers [...] vind De Ode koud, koud als Olympiesch marmer.
Hebt ge ooit dat marmer gevoeld als het blaakte in zuiderzon en in liefde van wie er
teeder de hand op legde? Het gloeit dan warmer dan een schoorsteenmantel boven
een vulkachel. En laat mij u zeggen, dat de verzorgde uitgave van De Ode te danken
is aan... ontroering. Ontroering gaf Hem, wiens naam aan dit boekje verbonden werd,
in, het, hoewel Hij geen uitgever was, met bizonder veel zorg te doen verschijnen.’
Na vervolgens geconstateerd te hebben dat Robbers in zijn werk was blijven
stilstaan, gaf Couperus hem, en in hem alle contemporaine Nederlandse
romanschrijvers, een even welgemeende als dodelijke raadgeving: ‘Ik zoû u eens
willen raden: reis eens. Treed buiten uw kringetje. Schrijf een tijd geen kritieken
meer: dat is een doodend vak. Poog eens uit te kijken naar de goddelijke verschieten
der eeuwige Schoonheid, waar zij ook voor ù liggen, elders dan voor een ander of
mij. Verfoei de middelmatigheid. Dwaal des noods, vergis u maar ontwring u aan
het kringetje. Tast des noods blind uit naar die hooger heerlijk stralende vizioenen.
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Klassieke buste van de Griekse dichter Pindaros.

Zelfs zoo ge mis tast, zal de poging zalig zijn en zult ge kunnen schrijven een boek,
dat, al is het weêr ook een bourgeoise-zederoman, uit kan bloeien boven uw vorig
werk.’
In ‘De Ode’ heeft Couperus zelf uitgekeken naar de ‘goddelijke verschieten’ van de
‘eeuwige Schoonheid’. Het verhaal geeft een beeldend verslag van de overwinningen
die de Oligethide Xenofon, een legendarische atleet uit Korinthe, tijdens de 79ste
Olympiade behaalt in de vijfkamp (pentatlon). Na zijn overwinning in alle vijf
onderdelen wordt de zegevierende atleet toegezongen door de Griekse dichter Pindaros
(518-ca. 438 v. Chr.). Het optreden van de zingende Pindaros is een verzinsel van
Couperus. De lofzangen op de olympische overwinnaars werden door Pindaros en
andere dichters op bestelling van de atleet zelf, zijn familie of vrienden gemaakt na
afloop van de spelen, soms op de terugweg, of later thuis. De ode werd dan na
voltooiing opgestuurd en door een koor ter plaatse uitgevoerd. Zo werd de ode voor
Xenofon in werkelijkheid uitgevoerd tijdens een openbaar feest in Korinthe.
Pindaros' dertiende Olympische Ode vormde de bron van inspiratie voor Couperus'
verhaal. Hoewel de grote historische romans als De Berg van Licht, De Komedianten,
Xerxes en Iskander, en de vele feuilletons en verhalen met klassieke motieven anders
doen vermoeden, was Couperus' kennis van de klassieke talen beperkt. Hij kende
vrijwel geen Grieks. En in een ontroerend feuilleton vertelde hij de lezers van Het
Vaderland hoe zijn vader hem vroeger geprobeerd had Latijn te leren aan de hand
van de werken van Horatius. Over het uiteindelijke resultaat van deze inspanningen
liet hij zich wijselijk niet uit. In de praktijk komt het erop neer dat Couperus de
klassieke bronnen las in Franse vertaling. Zo schreef hij in 1918 aan de classicus
Kuiper: ‘Toen ik onlangs voor mijn roman Xerxes of De Hoogmoed Herodotos moest
bestudeeren, had ik [...] naast de editie van Kallenberg de vertaling liggen van
Humbert: ik beken eerlijk, dat ik er anders niet komen zoû.’ Met de Oden van Pindaros
was het niet anders. Hij las ze in een Franse editie die bewaard is gebleven en die
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zich nu bevindt in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden. Tot dusver is er geen enkele aandacht aan het boekje geschonken. Het
gaat om een editie van het verzameld werk van Pindaros, vertaald en van commentaar
voorzien door C. Poyard en uitgegeven door Librairie Garnier Frères te Parijs in
1909. Het is zeker dat dit het exemplaar van Couperus is geweest, want het bevat
pot-
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loodstrepen en aantekeningen van zijn hand. Zo noteerde hij bij het nogal
hoogdravende begin van de zesde Ode: ‘P[indaros] is niet bescheiden’.
Voor zijn verhaal ‘De Ode’ heeft Couperus niet alleen de Franse vertaling van de
dertiende Ode gebruikt, maar hij heeft ook vrijelijk geput uit de inleidingen en noten
van zijn bron. Zo ontleende hij aan de ‘Notice sur Pindare’ de meeste gegevens over
Pindaros. Poyard vermeldt uitdrukkelijk de grote populariteit van en bewondering
voor de dichter. Couperus laat de toeschouwers Pindaros bij het binnentreden van
het stadion hartstochtelijk toejuichen en zijn beschrijving:
dien ouderen man, in zijn lange, witte gewaad, tronen op den bronzen
zetel, den lauwerkrans om de reeds grijze lokken (p. 16)
is geïnspireerd op:
Aux fêtes d'Apollon, il siégeait, couronné de lauriers, sur un trône de fer
(p. 111)
De eerste paar zinnen van de ‘Notice sur Pindare’:
Pindare naquit 520 ans avant J.-C. à Thèbes en Béotie. Passionné pour la
poésie dès son plus jeune âge, il s'inspira des leçons de Myrtis, et la
surpassa bientôt; l'illustre Corinne avoua elle-même la supériorité du
chantre thébain. (p. 111)
werden door Couperus verwerkt in de volgende dialoog:
Zij hoorde van den Thebaanschen zanger.
- Een Boiotiër is toch zoo dom niet, als men meestal meent.
- Niet iedere Boiotiër is Pindaros!
- Wie overwon hem in de wedkampen der Poëzie?
- Overwon Korinna hem niet?
- Korinna overwon hem, zeker... Vijf malen zelfs overwon zij hem, won
zij de prijs...
- Maar zij erkende zelve, dat hij toch grooter dichter dan zij was...
[...]
En Kallirhoë hoorde, dat zoowel Korinna als Pindaros de leerlingen waren
geweest van Myrtis, de dichteres, (p. 16)
De streek Boiotië werd inderdaad door de Grieken met domheid geassocieerd.
Couperus zal dit gegeven ergens anders hebben gelezen. Andere bijzonderheden
over de Griekse dichter werden door hem vrijwel letterlijk uit het Frans vertaald en
in zijn eigen tekst overgenomen. Daarbij voegde hij naar eigen inzicht soms enkele
woorden van hemzelf toe, combineerde hij gegevens en nam hij de vrijheid de
volgorde te veranderen. Vgl.:
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[...] Pindare obtint de ses contemporains les plus magnifiques honneurs
que la Grèce ait jamais décernés à un mortel. Gélon et Hiéron, rois de
Syracuse, Alexandre, fils d'Amyntas, roi de Macédoine, le firent asseoir
à leur festins; la Pythie ordonna, au nom d'Apollon, que le poète recevrait
la moitié des prémices qu'on offrait sur ses autels, et ce glorieux privilège
fut déclaré héréditaire dans sa familie. Les Amphictyons lui décernèrent
le droit d'hospitalité dans toutes les villes de la Grèce; et les vers de la VIIe
Olympique furent inscrits en lettres d'or sur le marbre des temples. [...]
Thèbes lui éleva, de son vivant même, une statue [...]. (p. 111)
Zij hoorde van Gelon en Hieron, de koningen van Syrakuze [...] die zich
Pindaros' vrienden heetten; van Alexander, Amynthas' zoon, koning van
Macedonië, die Pindaros naast zich deed tronen op zijne festijnen; zij
hoorde hoe te Thebe, zijn geboorteplaats, hem een beeld was gesticht, hoe
hij recht van gastvrijheid had in alle steden van Hellas, hoe de Pythia in
den tempel te Delfi, had bevolen, tusschen de wierook van het Orakel, dat
de dichter ontvangen zoude de helft der offeranden... En zij hoorde, de
goddelijke verzen zijner zevende Olympische ode waren met gouden letters
gegrift in de tympanen der tempels... (p. 17)
Nadere bijzonderheden over de koningen Gelon en Hieron haalde Couperus uit een
door hem met potlood gemarkeerde voetnoot bij de eerste ode, gewijd aan Hieron,
die tijdens de 77ste Olympiade overwinnaar was geweest in de race met het vierspan:
Hiéron 1er, roi de Syracuse, succéda à son frère Gélon, vers 478. Il fut le
zélé protecteur des letters et des arts, appela à son cour les poètes Baccylide,
Épicharme, Simonide, Pindare, et remporta plusieurs couronnes dans les
jeux de la Grèce. (p. 3)
Gelon en Hieron, de koningen van Syrakuze, zelve overwinnaar met het
vierspan op de Wedrennen te Olympia en die zich Pindaros' vrienden
heetten; (p. 17)
In de inleiding wijst Poyard erop dat het succes van Pindaros ook een schaduwzijde
had. Het wekte jaloezie en leidde tot valse beschuldigingen van de kant van zijn
rivalen (p. IV). Couperus verwerkte dit in hoofdstuk XI van zijn verhaal:
wat wist zij, dat hij licht denken kon aan benijderen, vijanden, kritikasters,
die scholen zeker tusschen die dichte duizenden... (p. 32)
Ook andere details zijn aan de Franse bron ontleend. Op p. 8 van de Pindaros-editie
onderstreepte Couperus de passage: ‘vers la belle colline de Saturne’ en de
daarbijhorende noot: ‘Colline consacrée à Saturne, qui dominait la plaine d'Olympie.’
Deze heuvel wordt in Couperus' verhaal herhaaldelijk genoemd. Alleen heet hij daar
de
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Het begin van de dertiende Ode van Pindaros in de door Couperus gebruikte editie-Poyard (coll. UBL).

Kronosheuvel. De Romeinse god Saturnus werd geïdentificeerd met de Griekse god
Kronos en begrijpelijkerwijze koos Couperus voor ‘De Ode’ de Griekse vorm. De
Kronosheuvel zou er ook op kunnen wijzen dat Couperus bij het schrijven van het
verhaal het Griekse origineel naast de Franse vertaling had liggen.
Verder is op p. 21 van de Franse editie ‘cinq jours’, de duur van de Olympiade,
onderstreept. Couperus verwerkte het op twee plaatsen in het eerste hoofdstuk van
zijn verhaal. Een ander detail is de eveneens onderstreepte ‘flûte lydienne’ die
Pindaros begeleidt (p. 22). Zij keert bij Couperus terug als ‘de Lydische wijze’ waarop
Pindaros zijn ode voor Xenofon zingt (p. 33). De typering van de klank van Pindaros'
stem als ‘zoo hoog vol als diep en krachtig’ is weer terug te vinden in de inleiding
van Poyard (p.v).
Van de eigenlijke ode, de kern van het verhaal, heeft Couperus alleen het begin
en het slot vertaald in een metrische versvorm die een ‘ode-achtige’ indruk moet
maken. Het middenstuk heeft hij in proza samengevat. De Franse prozavertaling van
de ode in de editie-Poyard beslaat zes bladzijden (p. 56-62), Couperus' vertaling in
‘De Ode’ amper de helft. Pindaros begint met een lofzang op de overwinnaar Xenofon,
zijn familie en zijn vaderstad Korinthe, beroemd door haar wijsheid, uitvindingen
en verrichtingen voor de poorten van Troje. Hierop volgt een nieuwe lofzang op de
familie van Xenofon en een opsomming van de overwinningen die zij overal in
Griekenland heeft behaald. Pindaros besluit met de wens voor een nog glorieuzere
toekomst. Door de vele retorische wendingen te bekorten en door de verschillende
details samen te vatten, heeft Couperus' vertaling een minder hoogdravend karakter
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dan het origineel. In sommige gevallen heeft de Nederlandse auteur gebruikgemaakt
van toelichtingen die hij in de noten van Poyard aantrof. Vgl.:
Je viens louer une familie trois fois victorieuse à Olympie, dévouée à ses
concitoyens, serviable envers les étrangers. Ainsi mes chants illustreront
l'opulente Corinthe à la brillante jeunesse [...] Pour moi, j'ai de grandes
choses à dire, et mon audacieuse franchise brûle de les réléver; on ne peut
pas retenir l'élan de sa nature.
Et vous, fils d'Alétès,1 bien souvent les Heures, au front ceint de guirlandes,
ont couron-
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né des palmes fleuries de la victoire vos nobles vertus triomphantes dans
les combats sacrés [...]
Dieu suprême, puissant roi d'Olympie, ô père des dieux, ne sois jamais
jaloux de mes vers; gouverne ce peuple à l'abri du malheur, et que le vent
de la prospérité souffle toujours pour Xénophon! Accueille ce chant et
cette pompe triomphale qui accompagnent depuis les champs de Pise le
vainqueur du pentathle et de la course, double honneur qu'aucun mortel
n'avait encore obtenu. Deux fois aussi, dans les combats isthmiques, la
couronne d'ache a ceint son front: à Némée sa gloire ne s'est pas démentie.
Le souvenir de son père Thessalus aux pieds rapides vit encore sur les
bords de l'Alphée. A Delphes, un seul soleil l'avait vu vaincre au stade et
à la double course; et dans le même mois, une courte journée suffit pour
que l'aride Athènes le vit ceindre son front d'une triple couronne. Aux fêtes
de Minerve Hellotide, il triompha sept fois; [...]
Mais il y a une mesure en toutes choses, et savoir la saisir à propos est la
première des sciences.2 (p. 56-58)
Ik wil looven den stam,
Driewerf zegevierende
Te Olympia...
Weelderig Korinthe
Zal vieren mijn zang...
Xenofon, o edele Oligethide!
Groote dingen zal ik herdenken u doen!
[...]
Korinthiër!
[...]
Wel vaak brachten der Olympische dagen
Festoenen beurende Horen
Der zege palmen
Aan uwe edele deugden,
Die in de gewijde perken triumfeerden!
Gij dus, o opperste God!
Machtige Zeus van Olympia!
Gun, dat ik Xenofon zing,
Nu hij op de Olympische velden
Overwinnaar bleef in den Vijfkamp:
Zege nimmer nog door sterfling behaald!
Twee malen reeds
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Bekranste de Isthmische kroon
Zijn jeugdige hoofd
En te Nemea was zijne glorie nog niet overstraald!
Zijn vader, Thessalos, met de voeten rap,
Leeft in onsterflijke herinnering voort
Aan de Alfeïsche oeveren...
Zijn zoon, Xenofon, gij!
Te Delfi
Zegevierde reeds in den Loopwedstrijd
En triumfeerde bij Pallas Athene's Feest
Zeven malen, zéven malen!!
Maar er zij maat in mijn zang,
En alle Xenofons overwinningen
Wil ik niet melden, om matig te zijn... (p. 33-34)

Vervolgens bezingt Pindaros de stad Korinthe en de deugden en heldendaden van
de Korinthische voorouders. Couperus heeft dit gedeelte van de ode, zoals gezegd,
in proza naverteld. Hij pakte de draad voor zijn metrische vertaling pas weer op aan
het slot van de ode, waar de Griekse dichter de god Zeus voorspoed afsmeekt voor
het geslacht der Oligethiden. Hier overtreft Couperus het Franse origineel. Zijn
poëtische tekst steekt duidelijk in positieve zin af tegen het vlakke Franse proza.
Bovendien heeft hij door de toevoeging van een vergelijking een fraaie metafoor
gecreëerd. Opvallend zijn ook de vele assonanties; zij versterken het lyrische karakter.
Vgl.:
O roi des dieux, puisses-tu permettre qu'ils marchent dans la vie d'un pas léger, et donneleur la modération avec les douces faveurs de la fortune! (p. 62)
O Koning der goden, Zeus!
Gun, dat de Oligethide
En zijn geslacht,
Den levensbaan loopen met lichten tred,
Als de overwinnaar liep den loopbaan,
En leer hun altijd
De Maat, de heilige Maat,
Tusschen de goudene gunsten van hun Geluk! (p. 35)

De vijfkamp waarin de atleet Xenofon zich als de grote overwinnaar betoont en de
lofzang van Pindaros vormen de kern van Couperus' verhaal. Deze kern wordt
omgeven door een eenvoudige liefdesgeschiedenis. De courtisane Kallirhoë, die
Xenofon op een feestmaal in Korinthe heeft ontmoet en verliefd op hem is geworden,
is
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in het geheim naar Olympia afgereisd om vermomd als jongeman de spelen bij te
wonen. Couperus doet het voorkomen alsof vrouwen niet tot de spelen werden
toegelaten. In werkelijkheid gold dit alleen voor getrouwde vrouwen. Zowel Theo
Bogaerts als Couperus' biograaf, Frédéric Bastet, hecht weinig belang aan de figuur
Kallirhoë. Zij stellen dat het Couperus vooral te doen was om de beschrijvingen van
de gespierde, naakte lichamen van de mannelijke atleten, daarbij een verband
suggererend met Couperus' vermeende homoseksualiteit. Deze zienswijze doet naar
mijn mening geen recht aan de structuur en de thematiek van ‘De Ode’.
Door de structuur van het kaderverhaal is de Korinthische courtisane Kallirhoë
naast Xenofon en Pindaros tot het derde hoofdpersonage van het verhaal gemaakt.
Zij vormt het perspectief vanwaaruit de gebeurtenissen worden verteld. De lezer
volgt de gehele vijfkamp en het optreden van Pindaros door haar ogen en oren en
deelt ook in haar emoties. Dit gekozen perspectief heeft twee effecten. In de eerste
plaats wordt de lezer als het ware in het verhaal getrokken en tot een van de vele
toeschouwers of direct betrokkenen gemaakt. Verder zorgt het personage Kallirhoë
voor afwisseling in het verloop van het verhaal, met name in de beschrijving van de
opeenvolgende onderdelen van de vijfkamp. Soms zit zij dicht op het gebeuren en
kan zij tot in detail de wedstrijd volgen, bij andere onderdelen heeft zij geen goede
plaats kunnen veroveren en moet zij noodgedwongen van verre toezien. In het laatste
geval krijgt de lezer een kort ooggetuigenverslag. Het optreden van Kallirhoë
voorkomt dus eentonigheid in de beschrijving van de vijfkamp en zorgt in plaats
daarvan voor een levendige afwisseling. Om dezelfde reden heeft Couperus voor
zijn roman Herakles uit 1913 een vergelijkbare structuur gekozen. In die roman moet
de figuur van de wagenmenner Iolàos zorgen voor afwisseling in de beschrijving
van de twaalf werken die de held Herakles als boetedoening moet verrichten.
In het verhaal ‘De Ode’ heeft Couperus de klassieke Schoonheid willen verbeelden.
Aan de classicus Kuiper schreef hij in april 1919: ‘Uw zoo bizonder vriendelijk en
waardeerend schrijven over De Ode heeft mij buitengewoon veel genoegen gedaan:
U voelt zoo geheel met mij mede de schoonheid, die ik in den geest gezien heb [...].’
De beschrijvingen van de naakte mannenlichamen hebben dus niet zozeer met de
veronderstelde voorkeur van de auteur te maken; ze zijn vooral geïnspireerd op de
antieke beelden die Couperus vol bewondering in de Italiaanse musea had gezien.
In zijn bespreking van de eerste Nederlandse vertaling van Vitruvius' De architectura
heeft hij het over ‘een alles samen bindend Rythme van schoonheid en wijsheid’.
Dit ritme zag Couperus het meest volmaakt belichaamd in de klassieke cultuur. Het
maakt het vuistgevecht in ‘De Ode’ tot een esthetisch schouwspel:
En wat niets dan ruwe dierlijkheid had kunnen worden, werd bijna, over
het menschelijke heen, tot een strijd van goddelijke heroën [...] omdat,
trots overgeweld van wie een ander sloeg zelfs tot bloedens toe, het
rhythme bléef zegevieren, de maat, die zelfs den menschelijken drift
te-willen-overweldigen lijn en gratie bleef geven, die tot schoonheid
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Aanvang van Couperus' verhaal ‘De Ode’ in handschrift (coll. LM).
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verwerden: schoonheid van kracht, schoonheid van overgeweld, schoonheid
van strijd tusschen ompantserde-vuist-uit-zwaaiende mannen, (p. 27)
In ‘De Ode’ gaat het om verschillende vormen van Schoonheid, die aan het einde in
harmonie samenvloeien. Aan de ene kant is er de heilige Schoonheid en lichamelijke
Kracht - door Couperus consequent met hoofdletters gespeld - van Olympia, aan de
andere kant de Schoonheid en lichamelijke Liefde van Korinthe. De twee steden
worden in het verhaal expliciet tegenover elkaar gesteld. Olympia wordt kuis en
heilig genoemd, het is de stad van Zeus en Herakles. Korinthe daarentegen is ‘de
stad der blijde genietingen’, waar Afrodite heerst (p. 29). De atleet Xenofon is
verbonden met Olympia, de courtisane Kallirhoë met Korinthe. De laatste vermomt
zich als jongeman; zij doet dus voor enige tijd afstand van haar vrouwelijkheid en
haar erotische beroep om zich te begeven in de kuise mannenwereld van Olympia.
Haar komst naar Olympia is ingegeven door liefde en verlangen, maar gaandeweg
komt zij steeds meer onder de invloed van de kuise en heilige atmosfeer. Resoluut
wijst zij de erotische avances van een toeschouwer af.
Pindaros belichaamt de geestelijke Schoonheid van de kunst. Als dichter wordt
hij ‘de vorst van den geest’ genoemd (p. 16) en vergeleken met de lierspelende god
Apollo. Door zijn optreden krijgt het gebeuren een hogere dimensie. Geïnspireerd
door de goden zelf bezingt hij de zege van de atleet Xenofon in ‘beelden van
schoonheid’ (p. 34). Deze worden begeleid door akkoorden van de lier die zijn als
‘manestralen’ en neervallende ‘sterren’ (p. 34-35). Het gehele optreden van Pindaros
wordt door Couperus beschreven in verheven termen, waarmee hij heeft willen
onderstrepen dat de Schoonheid van de kunst boven alles gaat. Zij alleen heeft
eeuwigheidswaarde. In zijn roman Xerxes, geschreven in 1918, heeft Couperus
nogmaals de Olympische Oden van Pindaros genoemd. Volgens de verteller in die
roman zijn ze ‘eeuwig, eeuwig naar menschelijk en aardsch begrip’ (p. 76).
Aan het einde van het verhaal, na de lofzang van Pindaros, ontmoeten Xenofon
en Kallirhoë elkaar buiten het feestgedruis van Olympia. De atleet is eenmaal kort
in het huis van Kallirhoë te Korinthe geweest, maar heeft zich toen vrij snel ‘terug
getrokken, lachende, vroolijk schertsend hijzelve om zijne kuischheid’ (p. 12). Nu
bekent hij Kallirhoë dat hij onder haar bekoring was gekomen. Door haar is hij tot
het besef gekomen een vrouw in zijn leven te missen. Ze beloven elkaar een weerzien
in Korinthe. In hun liefde komen twee schoonheden tot harmonie, zoals reeds in het
begin van ‘De Ode’ door Kallirhoë is gememoreerd: ‘Liefde, die toch aanvult Kracht
en Schoonheid, tot harmonie’ (p. 10).
Het liefdesmotief in het verhaal wordt begeleid door de herhaaldelijk terugkerende
geur van rozen. Op de wallen van het immense stadion van Olympia meent Kallirhoë
een ‘zachten geur’ van rozen te ruiken (p. 22), maar deze bloemen van liefde groeien
niet in de heilige stad Olympia en de courtisane denkt er verder niet meer aan. Later
keert ‘die vreemde geur... als van rozen...’ (p. 25) terug en zelfs door
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Louis Couperus in zijn werkkamer aan de Hogewal in Den Haag, ca. 1916 (coll. LM).

de wierook heen die voor Xenofon wordt gebrand, ruikt Kallirhoë ‘een rozenwalm’
(p. 32). Aan het einde bij de ontmoeting met Xenofon is de geur van de rozen
onmiskenbaar. Even buiten de muren van Olympia, aan de oevers van de rivier,
groeien de rozenstruiken. Hun geur is ‘de adem [...] van Afrodite’ (p. 41), de godin
die niet heerst binnen de muren van de stad, maar wel overal daarbuiten. In het
bewaard gebleven handschrift van ‘De Ode’ is te zien dat Couperus het motief van
de rozen bewust heeft aangebracht. Zo veranderde hij in het laatste hoofdstuk de
volgende zin:
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a Hij zweeg even; bevende liep zij naast hem in de richting van de rivier...
b [Hij zweeg even; bevende liep zij naast hem] in de richting van de
woekerende rozen...
Couperus schreef ‘De Ode’ in de donkere jaren van de Eerste Wereldoorlog, toen
hij weer in Den Haag woonde. Een groot deel van de romans en verhalen uit deze
jaren heeft een historisch of mythologisch onderwerp. Couperus' keuze voor het
verleden was ook een vlucht uit de eigen benarde tijd. Het uitbreken van de oorlog
en als gevolg daarvan zijn gedwongen vertrek uit het zo dierbare Italië hadden de
auteur zeer geschokt. Hij voelde zich niet meer in staat over eigentijdse onderwerpen
te schrijven. In november 1917, een maand na ‘De Ode’, deed hij nog een poging
een moderne psychologische roman te schrijven, maar reeds na twee hoofdstukken
gaf hij het op. De geplande roman Zijn aangenomen zoon bleef onvoltooid. In plaats
daarvan begon hij aan de historische roman Xerxes, die werd gevolgd door Iskander,
het omvangrijke meesterwerk over Alexander de Grote. Zo bood de klassieke oudheid
de Haagse auteur een ideale ontsnappingsmogelijkheid uit het troosteloze heden, die
hem bovendien, al was het maar in gedachten, terugvoerde naar de klassieke ruïnes
en kunstwerken van het verloren paradijs, Italië. De bevrijding kwam pas in 1920:
op 16 oktober van dat jaar vertrok Couperus tot zijn grote opluchting uit Den Haag
voor een reis door Noord-Afrika in opdracht van het weekblad de Haagsche Post.
Er zouden nog enkele andere reizen volgen, maar het lang gekoesterde ideaal van
een huis in een van de kleine Italiaanse steden zou hij niet bereiken. Na zijn
gedwongen vertrek in 1915 heeft hij zijn tweede Vaderland nooit meer terugzien.

Bronnen
Het handschrift van ‘De Ode’ bevindt zich in het Letterkundig Museum te Den
Haag (sig. C. 383 H 1)
Louis Couperus, Volledige Werken. Ed H T M van Vliet e.a.
(Amsterdam/Antwerpen 1987-1996, 50 dln) De tekst van ‘De Ode’ in dl 40, de
aanval op Robbers in dl 49, p. 663-666.
Louis Couperus en L J Veen, Bloemlezing uit hun correspondentie. Ed. H T M
van Vliet (Utrecht/Antwerpen 1987)
Pindare, OEuvres complètes. Traduction française par C. Poyard Nouvelle
édition, complètement refondue, augmentée d'Anacréon, de Sappho et d'Érinna
(Paris, Librairie Garnier Frères, [1909]) (Bibliotheek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde in de Universiteitsbibliotheek Leiden, sig 1509 A 35)
Pindaros, Zegezangen. Vertaald en toegelicht door Patrick Lateur (Amsterdam
1999)
W E.J Kuiper, Couperus en de oudheid, gevolgd door enkele brieven van Louis
Couperus (Amsterdam 1969)
Theo Bogaerts, De antieke wereld van Louis Couperus (Amsterdam 1969)
Frédéric Bastet, Louis Couperus Een biografie (Amsterdam 1987)
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Eindnoten:
1 Note 1: C'est-à-dire Corinthiens. Alétès avait fondé à Corinthe la dynastie dorienne. (p. 57)
2 Note 2: J'ai assez longuement énuméré les victoires de Xénophon. (p. 58)
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F. Bordewijk en Nick Funke-Bordewijk, getekend door Frits Muller.
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In het vaarwater (1)
Joris van Casteren+ Vader en dochter Bordewijk
Mijnheer E.W.P. van Dam van Isselt is bijna negentig jaar oud, maar hij herinnert
zich nog levendig hoe hij, in zijn hoedanigheid van directeur van uitgeverij Nijgh &
Van Ditmar, regelmatig aanklopte bij de villa van F. Bordewijk aan de Jacob de
Graefflaan te 's-Gravenhage. Dat was in de late jaren vijftig, toen Bordewijk zijn
advocatenzaken begon toe te vertrouwen aan zijn zoon Robert en daardoor wat minder
vaak naar Schiedam spoorde. Zo'n afspraak tussen uitgever en auteur werd van
tevoren telefonisch bekrachtigd. ‘Ik vroeg dan of het hem ergens in de middag
uitkwam,’ vertelt Van Dam. ‘“Nou,” sprak hij altijd, met die deftige Haagse stem,
“aan het eind van de middag zou het beter schikken, zo rond een uur of vier.”’
Vier uur moest het zijn omdat Bordewijk op dat tijdstip zijn dagelijkse borreltje
dronk, wat hem in gezelschap altijd beter smaakte. Van Dam: ‘Zijn vrouw liet mij
binnen en loodste mij naar een afgezonderd vertrek in de achterkamer. Als ik mij
eenmaal geïnstalleerd had, haalde hij naast de haard een fles genever en twee glaasjes
te voorschijn die hij uitstalde op een tafeltje.’
De gesprekken waren strikt zakelijk van aard. Meestal ging het over een nieuw
manuscript dat af moest of juist gereed was gekomen. In de winter van 1961, ruim
vier jaar voor Bordewijks dood, deed Van Dam aan het borreltafeltje een opmerkelijke
mededeling. Hij vertelde de gevierde auteur, die toen zowel de P.C. Hooftprijs als
de Constantijn Huygensprijs in de wacht had gesleept, dat Nijgh & Van Ditmar op
het punt stond een roman van zijn dochter te publiceren. Bordewijks gezicht betrok
en hij zou gezegd hebben dat hij ‘zoiets al begrepen had’. Van Dam: ‘Verder wilde
hij er niets over kwijt, waarop ik dat thema wijselijk als afgerond beschouwde.’

+ Is een bekende achternaam een vloek of een zegen voor wie met schrijven begint? Die vraag
vormt het uitgangspunt voor een reeks dubbelportretten die met ingang van deze aflevering
regelmatig op deze plaats zullen verschijnen, onder de veelzeggende titel ‘In het vaarwater’
Familiechroniqueur is Joris van Casteren (1976), redacteur van Vrij Nederland en
oud-medewerker aan De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad, die allerwegen grote
lof oogstte met zijn In de schaduw van de Parnassus Gesprekken met vergeten dichters
(2002) en De man die 2½ jaar dood lag Berichten uit het nieuwe Nederland (2003). In 2001
debuteerde hij als dichter met de bundel Grote atomen - Red
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Nick Funke-Bordewijk - haar eigenlijke naam luidde Nina - was 43 toen ze debuteerde
met Millicent, een tot roman vertimmerd hoorspel dat handelde over een duivelachtig
kind dat zich volwassen gedraagt en alleen maar kwellen wil. Ze drinkt vele koppen
koffie en bezorgt de jonge oppas Jennifer nachtmerries. Door de vervreemdende en
griezelige sfeer doet het boek denken aan de vroege Bordewijk van onder meer
Fantastische vertellingen, hoewel er in haar werk geen lijken liggen te rotten of
maden rondkrioelen, taferelen die je wel aantreft in vertellingen als ‘Talamon of Ye
Olde Bowe’.
Vóór Millicent had Funke-Bordewijk al enkele hoorspelen uitgebracht, die door
onder meer de AVRO op de radio waren uitgezonden. Een oom uit Hilversum, ir. J.
Bordewijk, stuurde haar in december 1959 een brief die medeondertekend werd door
zijn vrouw, tante Mientje: ‘Ik zal je eerlijk zeggen wat mijn indruk is, zoals ik dat
vaak ook tegenover je vader, wat zijn werk betreft, doe.’ De oom schreef dat een van
de personages uit het toen nog niet tot roman verwerkte hoorspel Millicent, de oppas
Jennifer, ‘een slappe figuur’ is. Ook had hij een aanmerking op de plot: ‘Persoonlijk
had ik, als ik het zeggen mag, hier niet de verliefdheid een rol laten spelen, maar de
wijsheid.’
Nina (Nick) Funke-Bordewijk werd op 12 augustus 1918 geboren als enige dochter
van de advocaat/schrijver Ferdinand Bordewijk en zijn componerende vrouw Johanna
Bordewijk-Roepman, die op dat moment al een zoon van drie hadden: Robert. Het
gezin woonde in Den Haag. Vader Ferdinand was geen gemakkelijke, zo vertelde
Nick later ook aan vrienden, hij had haar wel eens met de badborstel op de blote
billen geslagen toen zij te laat thuis was gekomen. Van zulke gezinstaferelen kwam
natuurlijk geen spoor naar buiten.
Aan de universiteit van Leiden ging Nina Nederlandse letteren, Engels en
kunstgeschiedenis studeren, onder meer kreeg ze les van P.N. van Eyck. Na de
colleges golden er thuis allerlei verplichtingen. Zo vormde het gezin, op instigatie
van mevrouw Bordewijk-Roepman, een muzikaal kwartet dat op vaste tijden in de
huiskamer aantrad. Moeder bespeelde de piano, dochter de cello, zoonlief en vader
streken de viool. Boeken waren er in overvloed. Als haar vader 's ochtends vroeg
naar zijn advocatenpraktijk in Schiedam was vertrokken, kon de jonge Nina er vrijelijk
over beschikken. De oude Bordewijk kwam 's avonds pas thuis en ging dan vaak
wéér schrijven. Te midden van het gezinsrumoer zat hij in de huiskamer gebogen
over karton en cahier, in rap tempo zinnen neerpennend. Af en toe las hij hardop een
passage voor.
Soms, zo vertelde Funke-Bordewijk in een radio-interview met de VPRO, werd er
door gezinsleden stevige kritiek geleverd op het werk van vader. ‘Juist door mij,’
aldus de dochter, die voordat zij zelf tot publicatie kwam, tegen betaling manuscripten
van haar vader overtypte. In een interview met de krant Het Vaderland tekende ze
aan: ‘Maar echt contact tussen ons, in de zin van: lang bomen over zijn
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Nick Funke-Bordewijk, thuis in Voorburg (foto Jutka Rona)

werk of de literatuur is er nooit geweest. Het klimaat was er niet naar om er met hem
over te praten.’ De verhouding tussen haar en haar vader was ‘nogal gecompliceerd
en tegelijk sober’. Toch leek zij best op hem: ‘Net als hem heb ik er bijvoorbeeld
geen behoefte aan mij bij allerlei kringetjes of literaire kliekjes aan te sluiten. Goed,
ik ben natuurlijk lid van de PEN en van de Vereniging van Letterkundigen, maar ik
ga nooit naar vergaderingen.’
In de oorlog, waarin zij als koerierster klusjes verrichte voor het verzet, trouwde
Nina met mr. Willem Herfst, advocaat te Leiden. Haar ouders waren opgetogen, zelf
was zij de man vlug moe. Ze scheidde en hertrouwde in 1947 met tabaksplanter
George Funke, aan wie ze Millicent zou opdragen. Met George, die niet in de smaak
viel bij vader Bordewijk, reisde zij in 1948 omwille van diens werk naar Brits-Borneo.
In de rimboe betrokken zij een houten huis met bedienden. Daar beviel
Funke-Bordewijk van een kind dat op weg naar het ziekenhuis overleed; in haar
roman Vlucht zou dit gegeven veel later terugkeren als literair motief. Drie jaar nadien
vertrokken de echtelieden, die geen kinderen meer zouden krijgen, naar de Verenigde
Staten, waar zij lange tijd verbleven in het ten noordoosten van New York gelegen
West Hartford. De dochter van de beroemde schrijver volgde er een cursus
korte-verhalenschrijven, zo blijkt uit haar privé-archief dat bewaard wordt in het
Letterkundig Museum. In 1956 keerde het echtpaar terug naar Nederland en vond
een woning in Voorburg. Funke-Bordewijk begon zich toe te leggen op het schrijven
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van hoorspelen en romans. Ze schreef haar werken eerst in het Engels, om ze daarna
te vertalen in het Nederlands.
Met de publicatie van Millicent brak een storm aan publiciteit los, een kleine veertig
recensies en interviews verschenen. Vrijwel alle besprekers, die meestal neutraal of
negatief over het boek oordeelden en het dikwijls niet tot de literatuur rekenden maar
tot de ‘lectuur’ of de ‘Grimm-griezels’, legden een verband tussen het schrijverschap
van de beroemde vader en de ambities van de dochter. W. Wagener in het
Rotterdamsch Nieuwsblad van 25 maart 1961: ‘Onbillijk zou het zijn, van het debuut
van Nick Funke-Bordewijk nu maar opeens te eisen dat het, wat literaire kwaliteit
be-
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treft, aansluit op het beste wat haar vader in dit genre heeft gewrocht. Afgezien van
het feit dat hij ook wel eens genoegen kon nemen met een produkt van geringe
literaire betekenis, alleen omdat het goede leerstof was, mist Nick Funke-Bordewijk
zijn rijke ervaring, als mens en als auteur.’ Een andere krant noteerde: ‘Het is dus
duidelijk waar haar talenten vandaan komen.’ Weer een andere: ‘De appel valt hier
inderdaad niet ver van de stam.’
Soms waren de reacties ongemeen fel. Jan Greshoff vonniste het boek in Het
Vaderland van 13 mei 1961 aldus: ‘Ik ben, met gespannen aandacht lezende, niet
één minuut onder de invloed van Millicent gekomen, ik heb niet één minuut
verondersteld dat zo iets onbenoembaar slechts, dat van louter slechtigheid potsierlijk
werd, in enig opzicht, in enige werkelijke of verbeelde wereld, wáár zou kunnen
zijn.’ Genadeloos was ook het Eindhovensch Dagblad van mei 1961. Die krant
schreef dat de ‘woordmagie’ die het verhaal boven zijn ‘kitscherige inhoud had
kunnen verheffen’, totaal ontbreekt: ‘Een kunst die haar vader zelfs in zijn mindere
werk aanzienlijk beter machtig is.’
Een van de eerste vraaggesprekken met Funke-Bordewijk werd op 18 februari
1961 afgedrukt in Het Vaderland, Millicent was nog niet eens verschenen. Een
journalist van die krant zocht de schrijfster thuis in Voorburg op en noteerde:
‘Mevrouw Funke is lang en slank en heeft de chic van een Engelse “society-woman”,
maar tijdens het gesprek en aan de inhoud van haar boordevolle boekenkast blijkt al
spoedig, dat haar geest allesbehalve conformistisch is. [...] “Er is maar een ding wat
ik wil: schrijven!,” zegt zij. De bezoekster kijkt even de artistiek ingerichte, zeer
ordelijke flat rond en denkt, als het huishouden nog zo uitstekend verzorgd wordt
bovendien, kan niemand daartegen toch bezwaar hebben!’
Als de interviewer begint over het succes van haar vader, antwoordt
Funke-Bordewijk als volgt: ‘Wat Max Schuchart onlangs in Het Vaderland schreef
naar aanleiding van Alec Waugh, zoon van Evelyn Waugh, dekt volkomen mijn
eigen problematiek: vooral wat betreft het naar buiten optreden is het als telg uit een
letterkundige familie veel moeilijker zich als zelfstandige persoonlijkheid te doen
gelden dan wanneer men uit een niet-literair milieu komt. Wellicht wordt gedacht
dat ik bij vader om advies kom waar het mijn letterkundige produkten betreft. Ik stel
er echter prijs op te zeggen dat ik, als schrijfster, geheel mijn eigen weg ben gegaan.
Mijn ouders hebben, net als de anderen, mijn hoorspelen voor het eerst door de radio
kunnen beluisteren, en van de roman Millicent hebben zij nog geen letter gelezen,
dat zal pas gebeuren als hij werkelijk verschenen is.’
Nog stelliger was ze in oktober 1964 in de rubriek ‘The world of Women’ van
The Hartford Courant, een krant uit haar voormalige overzeese woonplaats: ‘Living
up to someone else's reputation is a terrible handicap,’ says Mrs. Funke, ‘particularly
when the person is your father. Everyone expects you to be just as great and that's
difficult when two people don't write in the same style.’ Toen haar vader in 1965
was overleden, interviewde Het Vaderland haar opnieuw. De netelige kwestie kwam
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Zeldzame en niet eerder gepubliceerde foto-opname van (v.l n r) Nick Funke-Bordewijk, haar moeder,
Johanna Bordewijk-Roepman, en haar vader, Ferdinand Bordewijk, eind jaren vijftig Van de dame
rechts is de identiteit niet bekend (part.coll.)

weer ter sprake: ‘Ik publiceerde iets veel liever met fouten en al, dan dat hij er
verbeteringen in had aangebracht, of er zelfs maar suggesties over had gedaan. Vader
heeft, in tegenstelling tot wat velen menen, geen enkele rol bij mijn schrijven gespeeld
- hij wilde dat niet, en ik evenmin.’
Als het zo problematisch was telg te zijn uit een vermaarde letterkundige familie,
waarom handhaafde ze dan de naam Bordewijk? Tegenover een reporter die haar
die vraag stelde, verklaarde de schrijfster dat ze haar hoorspelen aanvankelijk schreef
onder de naam Nick Funke, en dat ze daarna op aandringen van een hoorspelregisseur
de volledige naam ging hanteren. ‘De naam Bordewijk is nu eenmaal een trekpleister
en toen mijn uitgever daarop prijs bleek te stellen, wilde ik de omzet niet drukken,’
aldus Funke-Bordewijk. ‘Bovendien - dat de recensenten aan mijn debuut Millicent,
dat eerst als hoorspel was uitgezonden, zoveel aandacht wijdden, was aan die naam
te danken, of te wijten; hoe je het noemen wilt.’
Ferdinand Bordewijk werd in mei 1965 begraven. Hij maakte nog mee dat van de
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Omslagen van uitgaven uit 1961, 1962 en 1964.

hand van zijn dochter drie romans verschenen: Vlucht (Nijgh & Van Ditmar, 1962),
dat zich gedeeltelijk afspeelt op een onderneming op Borneo, Silhouet in schemer
(P.N. van Kampen & Zoon, 1963), over een krankzinnige en een psychiater in een
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gekkenhuis, en Sneeuw (P.N. van Kampen & Zoon, 1964), over een oudere vrouw
die man en kind kwijtraakt en op zichzelf gaat wonen in New York.
Op de werkjes reageerde de pers wederom nauwelijks welwillend en in enkele
gevallen ronduit onaangenaam. Zo schreef Het Vrije Volk van maart 1965 dat
Millicent, Vlucht en Silhouet ‘het bewijs [vormden] van een zekere gebondenheid
aan het werk van haar vader, de desondanks onnavolgbare romancier F. Bordewijk’.
Pas met Sneeuw was er volgens die krant een min of meer authentiek schrijfster
opgestaan: ‘Het is of zij zich die gebondenheid bewust is geworden en de boeien
heeft willen slaken.’ Daar stond weer een uiterst vijandige bespreking van Clara
Eggink tegenover. Vond Eggink de eerdere publicaties al niks, Sneeuw was helemaal
een aanfluiting. Eggink repte in het Leidsch Dagblad van januari 1965 van ‘kitsch’
en ‘gezeur over de vrouwelijke ziel en over de ongelukigheid der verliefdheid’.
Daarbij gaf zij enkele, als dodelijk bedoelde citaten uit het boek: ‘Ik zal je verdriet
doen lieverd, sprak hij gelaten.’ En: ‘Uit 'n ooghoek zag ik zijn wilde rood en paars
gestreepte pyamabenen.’
Jan Greshoff, die zich over haar eerdere boeken al afkeurend had uitgelaten, meende
in Het Vaderland van 16 januari 1965 dat Sneeuw dan wel een verbetering was, maar
dat de perfectie bij lange na niet bereikt was. ‘Men betreurt het oprecht dat de auteur
het niet nóg beter heeft gemaakt,’ aldus Greshoff, die zich er in zijn bespreking erg
over opwond dat Funke-Bordewijk in een bepaalde passage een vergelijking maakte
met ‘een kernexplosie van duizend megaton’: ‘Heeft N. Funke-Bordewijk wel eens
de uitwerking van een kernexplosie van duizend megaton gezien, gehoord, angstig
meegeleefd? Hier hebben wij dus weer het aartsexemplaar van een vals beeld. En
welk een bespottelijke bluf!’
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Opdracht van F. Bordewijk aan zijn dochter en zijn schoonzoon (part coll)

De enige minzame onder de gezaghebbende recensenten was C.J.E. Dinaux. Boven
zijn stukje in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van december 1964
stond de kop ‘Sneeuw geen boek van de eeuw maar... Funke's vierde roman bewijst
dat zij 't kan’. De onderkop luidde: ‘Ondanks onevenwichtigheden geen scheve
schaats gereden’. In december 1964 besloot Funke-Bordewijk deze vriendelijke
Dinaux een aardige brief te schrijven. Waarin zij haar verbijstering over zoveel
animositeit duidelijk liet doorklinken: ‘Mijn vader heeft mij altijd voorgehouden dat
de kritiek, al blijft die mening van een enkeling, alleen dan belangrijk is indien hij
inhoud heeft en de schrijver ervan leert, wat juist geldt voor die beoordelingen waarin
men (ook) op tekortkomingen wordt gewezen. Van dit standpunt kan ik de juistheid
wel inzien, al valt het niet altijd mee. Want ook ik behoor tot de overgrote meerderheid
die gevoelig is voor de ontvangst van zijn werk en elk lanceren van een nieuw boek
onderga ik als iets uitermate benauwends.’
Hoe vernietigend de besprekingen ook waren, na elke nieuwe publicatie stond er
wel weer een legertje interviewers op haar stoep. Dolgraag wilden die vernemen hoe
haar vader nu eigenlijk dacht over haar literaire verrichtingen. Steevast antwoordde
Funke-Bordewijk dan dat hij het prachtig vond. De Telegraaf van 1 april 1961: ‘En
hij is verrukt van mijn boek... En hij is heel kritisch, heel objectief!’ Het Algemeen
Dagblad van 15 april 1961: ‘Hij was er zeer mee ingenomen.’ Het Vaderland van
28 augustus 1965: ‘Hij was er nogal verrukt van, moet ik zeggen. Hij vond dat ik
talent had, en hij was uitermate geporteerd voor Millicent. Vanwege het ongewone
van het onderwerp, de benadering, de psychologische uitwerking. Het boek zweemt
naar het fantastische, bizarre, dat hij vroeger ook had. Zijn oordeel heeft veel waarde
voor me gehad. Want hij was een uitermate streng criticus voor me - en omgekeerd
heeft mijn oordeel over zijn werk ook wel iets voor hem betekend, geloof ik.’
Tot aan haar dood, in 1995, heeft Funke-Bordewijk deze boodschap uitgedra-
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gen: haar vader vond haar werk zeer goed en oorspronkelijk. Josee Waerebeek, die
behalve redactrice een goede vriendin was van Funke-Bordewijk, wil na lang aarzelen
wel kwijt dat Bordewijk ‘eigenlijk helemaal niet enthousiast was’ over haar werk:
‘Hij vond het niets, wat zij schreef. Hij was er niet van onder de indruk.’ Waerebeek
en haar man dineerden regelmatig bij ‘Nick en George’. ‘Op een keer heb ik haar
natuurlijk gevraagd wat haar vader nu eigenlijk vond van haar boeken, zoals die bij
ons verschenen. Ze zei, zonder een spier te vertrekken, dat hij er niet van onder de
indruk was. Verder wilde ze er niets over zeggen.’
Na de vier romans die ze bij haar vaders leven publiceerde, schreef
Funke-Bordewijk alleen in 1980 nog een roman: Wraak (Nijgh & Van Ditmar), een
brievenboek over een schrijfster die een bestseller heeft geschreven, allerlei reacties
oproept en ten slotte door het personage Millicent (het volwassen duivelsmeisje uit
haar debuutroman) geliquideerd wordt. In het Nieuwsblad van het Noorden vond Ab
Visser het als ‘spannende thriller’ zeker geslaagd, de rest van de besprekers gniffelde
erom. Het Vrije Volk van 17 oktober 1980: ‘Wat een raar boek is Wraak van Nick
Funke-Bordewijk (jawel: dochter van...). Gaat over een romanschrijfster die wegens
groot succes naar New York reist. Wordt bedreigd. Nou ja, gut. Wat een ongein.’
Voor de Haagsche Courant en het Utrechtsch Nieuwsblad schreef Funke-Bordewijk
in de periode 1963-1970 tientallen recensies over pas verschenen Angelsaksische
literatuur. Tevens vertaalde zij werk van onder anderen Gordimer en Murdoch. In
1977 verscheen van haar hand nog het in De Telegraaf voorgepubliceerde boek Leo
(Nijgh & Van Ditmar), een verslag van de ontmoetingen die zij en haar man hadden
met de in Kenia tussen de leeuwen woonachtige George Adamson en diens vrouw,
de schrijfster Joy Adamson, die later vermoord werd. Noch dat boek, dat door prins
Bernhard van een voorwoord voorzien werd en gepresenteerd werd op paleis 't Loo,
noch Wraak verkocht bevredigend.
De verkoop van de eerdere romans was eender gegaan. Ondanks alle publiciteit
verkocht Millicent slecht. In 1968 stuurde Nijgh & Van Ditmar haar een
verkoopoverzicht van de laatste twee jaren. In 1966 werden 21 exemplaren van
Millicent verkocht, in 1967 dertien en in 1968 nog maar tien. ‘Zoals u wel uit de
honorariumafrekening gezien zult hebben, is de verkoop van uw boek “Millicent”
niet zeer bevredigend,’ schreef de uitgever. ‘Voor het restant van 450 exemplaren
blijkt de Nederlandse Boekenclub belangstelling te hebben.’ Dramatischer verliep
de verkoop van Vlucht. In 1966 ging het boek nog twaalfmaal over de toonbank, in
1967 slechts tweemaal. De uitgever: ‘De verkoop van uw boek “Vlucht” staat helaas
nagenoeg stil. Wij vrezen dat daarin weinig verbetering zal zijn te brengen en komen
u dan ook vragen of u ermee kunt instemmen dat wij het restant van 414 ex. aan de
firma De Slegte proberen te verkopen.’
Oud-redactrice Josee Waerebeek: ‘We vonden Millicent nog wel goed, maar wat
daarna verscheen vonden we meestal niet goed genoeg. Redacteur Pierre Dubois
moest er ontzettend aan schuren. Daarom is ze ook een paar keer uitgeweken naar

De parelduiker. Jaargang 9

59

Nick Funke-Bordewijk (foto Wim L.J Consenheim).

uitgeverij Van Kampen. Na haar roman Wraak hebben we gezegd: nu is het misschien
beter dat je stopt. Dat heeft ze geaccepteerd. Ik weet niet of ze er mee zat, dat merkte
je niet aan haar.’ Terwijl haar werk langzaam wegzakte in de vergetelheid - alleen
een enkel antiquariaat had en heeft nog boeken van haar in huis - begon ze zich in
de jaren tachtig intensief te bemoeien met de samenstelling van het elfdelige
Verzameld werk van haar overleden vader, wiens oeuvre goed tegen de tand des tijds
bestand is gebleken.
In de jaren tachtig raakte Funke-Bordewijk steeds meer in de ban van de Afrikaanse
wildernis. In de hal van haar Wassenaarse woning hing ze een grote kaart met daarop
afbeeldingen van wilde dieren zoals die voorkomen op het continent. Als er royalties
van haar vader binnenkwamen - de ene helft werd op haar rekening bijgeschreven,
de andere op die van haar broer - doneerde ze gul aan het Wereld Natuur Fonds (WNF)
en aan Dian Fossey, een met apen levende dame. Af en toe mocht ze op bezoek
komen bij prins Bernhard, die ze ‘Bibi’ noemde. Er reed dan een limousine bij haar
voor die haar naar Soestdijk bracht.
In haar laatste levensjaren maakte de dochter van Bordewijk het zichzelf en haar
omgeving niet altijd makkelijk. Ze kreeg het aan de stok met haar Wassenaarse buren
over een heg en een loslopende kater, Napoleon genaamd. Dagelijks drong Napoleon
door het kattenluikje haar woning binnen om daar het voedsel van haar poezen te
verorberen. Funke-Bordewijk nam een advocaat in de arm en wist een straatverbod
voor hem af te dwingen.
Haar man kreeg Parkinson en overleed eind jaren tachtig. Funke-Bordewijk at
slecht en dreigde zichzelf te verwaarlozen. Het geld dat ze met haar zuinige manier
van leven uitspaarde, keerde de dochter van Bordewijk steeds guller uit aan het
gorillafonds van mevrouw Fossey en aan het WNF. Het kwam zover dat ze in haar
testament liet vastleggen dat alle opbrengsten van de boeken van haar vader na haar
dood aan deze twee begunstigden overgemaakt moesten worden. Uitgeverij Nijgh
& Van Ditmar gireert tot op heden de helft van de Bordewijk-royalties aan deze
natuurbeschermers.
Nick Funke-Bordewijk overleed in 1995, niet lang nadat ze het familiefoto-album
tot aan het laatste kiekje had verscheurd. Op haar uitdrukkelijke wens werden in het
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crematorium wilde-dierengeluiden ten gehore gebracht. Prins Bernhard liet een
bloemstuk bezorgen.
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Ika Sorgdrager+
Als een schaar die knipt in de lucht
De overwonnen onmacht van Paul Christiaans
Een groepje vrienden van middelbare leeftijd zit in een restaurant. Een van hen vertelt
over een wandeltocht in Frankrijk, door Bourgondië. De deelnemers hadden overnacht
in het schilderachtige stadje Vézelay.
‘Mmm..., kunstlicht in Vézelay...’ mompelt een van de anderen voor zich heen.
‘Hé,’ reageert zijn buurvrouw verrast, ‘is dat niet een roman?’
‘'Ja,’ luidt het antwoord, ‘van Paul Christiaans, ken jij dat boek? Het is uit '61. In
mijn middelbare-schooltijd, en ook nog daarna, was dat een soort cultboek voor mij
en mijn vrienden. Wij kenden hele zinnen uit ons hoofd: “Hij had een zoon in Leiden,
hij had een zoon in Utrecht en fietste met rafels aan zijn broek.” Niemand kende de
schrijver, een totaal onbekende. Paul Christiaans was duidelijk een schuilnaam. Later
toen ik zelf in het boekenvak zat, heb ik me wel afgevraagd wie dat zou zijn, maar
niemand die het wist. Ik ben er nooit achter gekomen.’
‘Nou,’ zegt zijn buurvrouw aan de dinertafel, ‘dan heb ik een verrassing voor je:
ik weet wie Paul Christiaans is, sterker nog, ik ken hem persoonlijk. Midden jaren
zestig, ik was net afgestudeerd, heb ik een blauwe maandag als stagiaire op een deftig
Amsterdams advocatenkantoor gewerkt. Een van de advocaten daar leerde ik wat
beter kennen en die vertelde me op een keer dat hij onder pseudoniem twee romans
had geschreven. Inderdaad ja: Paul Christiaans!’
Die buurvrouw was ik.

Zijn weg
In 1959 verscheen bij Uitgeverij J.M. Meulenhoff De fluwelen kraag, het 200
bladzijden tellende romandebuut van Paul Christiaans. Hoofdpersonen zijn twee
Amsterdamse advocaten, eind dertigers. Karel, de ikfiguur, is keurig getrouwd, twee
kinderen, 's zondags cake bij de koffie, een Van Gogh-reproductie aan de muur,
breiwerk en de Libelle op het naaitafeltje. Zijn vriend en confrère Arthur is bij het
verlaten van het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht, waar ze allebei een pleidooi
hadden, voor Karels ogen door een vrachtauto aangereden en om het leven
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Fragment van bespreking door Jan Greshoff uit Het Vaderland van 2 april 1960.

gekomen. Geïntrigeerd door een notitie in Arthurs zakagenda en de aanwezigheid
van een onbekende man op Arthurs begrafenis, onderneemt Karel een zoektocht naar
het ware levensverhaal van zijn vriend. Het levert hem slechts een vermoeden op,
en beschaamd bedenkt hij: ‘Maar wie had mij het recht verleend hem te zoeken in
zijn ziel?’
In het tweede - langere - deel van de roman, zonder ikfiguur, wordt in flashbacks
het drama van Arthurs leven ontvouwd. Kern daarvan is Arthurs onvermogen te
leven naar zijn droom: te trouwen en een gezin te stichten met het frisse meisje
Boukje, ontmoet in de taartjeswinkel Berkhoff in de Leidsestraat. Boukje, die meer
zicht op de werkelijkheid heeft, slaat zijn aanzoek af en trouwt met een ander. Op
de dag van haar bruiloft reageert Arthur zijn verdriet en onmacht af op het foto-portret
van zijn moeder en laat hij in de beslotenheid van zijn kamer, net als toen hij nog
kind was, zijn tranen ongeremd vloeien: ‘Want er spoelt een oceaan van onvermogen
tussen fantasie en werkelijkheid.’ (p. 200)
Het boek kreeg een gunstige ontvangst in de pers. Onder de kop ‘De mens in zijn
eenzaamheid’ loofde het Algemeen Dagblad van 2 februari 1960 de kunstige
compositie van het verhaal. Het artikel besloot: ‘Paul Christiaans - vermoedelijk de
schuilnaam voor een Amsterdams advocaat - heeft met zijn eersteling meteen al een
voldragen roman geschreven, die temidden van de vele boeken die de laatste maanden
zijn verschenen een eerste plaats inneemt.’ Anne Wadman in de Leeuwarder Courant
(‘voortreffelijk schrijverschap, een uiterst scherpe waarneming en een grote
milieukennis’) en J. Greshoff in Het Vaderland (‘Beklemmende vormgeving van de
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menselijke eenzaamheid’) schreven eveneens goeddeels lovende recensies. In mei
1960 werd De fluwelen kraag uitgeroepen tot Boek van de Maand, een predikaat dat
maar zelden aan een debuut werd verleend. In De Groene Amsterdammer wijdde
C.J. Kelk, lid van de toewijzende commissie, er een uitvoerig artikel aan, dat aldus
begint: ‘Het lijdt geen twijfel, de schrijver Paul Christiaans moet een ingewijde zijn
in de wereld van het Recht en nog wel speciaal in de Amsterdamse juridische clan,
rondom het bekende gebouw op de Prinsengracht bij de Leidsestraat.’ De commissie
was ‘vrijwel eenstemmig’ van oordeel dat De fluwelen kraag ‘een aantal opmerkelijke
kwaliteiten vertoont, om te beginnen een zeer originele compositie, voorts het
uitzonderlijk moeilijk probleem, dat er in verwerkt is, en ten slotte een eenvoudige,
heldere stijl’.
Twee jaar na dit debuut kwam de tweede roman van Paul Christiaans uit: Kunstlicht
in Vézelay, 138 bladzijden, ook weer bij J.M. Meulenhoff.
‘Hij had een zoon in Leiden, hij had een zoon in Utrecht en fietste met rafels aan
zijn broek...’ Zo luidt de eerste en ook de laatste zin van het boek. Daartussenin
beleeft de hoofdpersoon, ditmaal een substituut-officier van justitie uit de provincie,
als gevolg van een samenloop van omstandigheden een ontmoeting met een Franse
vrouw. De twee belanden min of meer noodgedwongen een paar dagen in elkaars
gezelschap, omringd door de schoonheid van het Franse plaatsje Vézelay met zijn
middeleeuwse kathedraal en zijn toeristische son-et-lumière-spektakel. Het is de
confrontatie van twee mensen die niets gemeen hebben en in totaal verschillende
werelden leven. Na de aarzelende poging de grenzen van zijn dagelijks patroon te
doorbreken, keert mr. Verhaere terug naar zijn vertrouwde, rechtlijnige omgeving,
de keurige buitenwijk waar hij dagelijks op zijn fiets de weg van en naar zijn werk
aflegt, over de Kruisbessenweg, de Kamperfoelielaan en de Allee, ‘die recht was en
lang’. Zijn weg. Ook is het dilemma opgelost waarin hij zich voor zijn vertrek bevond:
zou hij in ruil voor een mogelijke promotie (hij is al bijna twintig jaar
substituut-officier) toegeven aan de subtiele pressie van de procureur-generaal om
af te zien van strafvervolging van diens zoon? ‘En de zoon van die procureur-generaal
zou hij in ieder geval vervolgen, koste wat het kost. Want hij was wel een bekrompen,
maar ook een door en door integer man. En hij bezat een lieve vrouw.’ (p. 138)
Dit tweede boek van Paul Christiaans werd eveneens gunstig besproken. Clara
Eggink schreef aan het slot van haar recensie in het Leidsch Dagblad van 18 maart
1961: ‘Het probleem van de verschillende kanten in de menselijke persoonlijkheid,
dat Christiaans in zijn eerste roman, De Fluwelen Halskraag [sic!], heeft aangesneden
via een onderzoek naar het verleden van iemand die dood is, heeft in dit verhaal een
natuurlijker verloop gekregen, omdat het zich binnen één mens afspeelt. De auteur
heeft nu ook geen toevlucht behoeven te nemen tot kunstgrepen zoals in 't eerste
boek. Daardoor is deze Verhaere, in vergelijking tot de theoretische Arthur uit De
Fluwelen Halskraag, een mens geworden, waar men zich in verplaatsen kan - hetwelk

De parelduiker. Jaargang 9

63

Portret van Paul Christiaans uit de Keuzelijst najaar 1962 van Uitgeverij J M. Meulenhoff

een grote vooruitgang betekent.’ En De Typhoon (14 april 1961) oordeelde: ‘Wij
menen, dat door de diepere uitwerking van de problemen Christiaans met deze roman
(bijna novelle) zeker zich op het niveau van zijn eerste heeft gehandhaafd, zo niet
dit heeft verdiept.’
In een prospectus van uitgeverij Meulenhoff (‘Romans en verhalen van prominente
schrijvers, keuzelijst najaar 1962’) is Paul Christiaans opgenomen als ‘een romancier
met de heldere geest van een geboren jurist’, naast onder anderen Anna Blaman,
Bertus Aafjes en Jan Wolkers (met zijn debuut Kort Amerikaans). Van alle in het
prospectus genoemde schrijvers is een foto afgedrukt: Christiaans toont een flauwe
glimlach.
Na deze twee boeken, de lovende recensies en het prospectus werd het voorgoed
stil rond Paul Christiaans. Zijn schrijverschap werd niet voortgezet, zijn boeken
werden, zelfs in het antiquariaat, onvindbaar. Zijn naam werd vergeten.
Hoe anders zou het de Amsterdamse advocaat mr. Herman Mari Voetelink vergaan.
Herry Voetelink, geboren in 1919 in Amsterdam, ging na het gymnasium in het
assurantievak. Pas op zijn vierentwintigste besloot hij alsnog rechten te gaan studeren.
Het was tegen het einde van de oorlog. Binnen drie jaar studeerde hij af en in 1947
begon hij zijn loopbaan als advocaat op een prestigieus Amsterdams kantoor. Zijn
ambities lagen in die tijd op juridisch gebied. In 1952 promoveerde hij bij de
hoogleraar handelsrecht Offerhaus op Samenwerkende oorzaken in de
schadeverzekering. Een jaar later werd zijn inzending voor een juridische prijsvraag
over toelaatbare en ontoelaatbare reclame (samen met die van Kees Berkhouwer)
bekroond en gepubliceerd. Hij was toen 34 jaar oud.
Niets wees erop dat deze succesvolle jurist zich zou ontpoppen als de
romanschrijver Paul Christiaans.

Met de hand
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Een halve eeuw later breng ik in Amsterdam-Zuid een bezoek aan Herry Voetelink,
nu 84 jaar.
Aan het begin van zijn loopbaan als advocaat had Voetelink zich zijn doelen
duidelijk voor ogen gesteld: ‘Promoveren, Associëren, Engageren’. Toen hij aan het
laatste toe was en graag wilde trouwen met het meisje van wie hij ‘épris’ was, kwam
er ineens een gevoel over hem ‘alsof er iemand is die de darmen, alles, uit je lijf
trekt’. Angst voor de moederfiguur, verduidelijkt hij. Het is het gevoel dat Voetelink
zijn hoofdpersoon in De fluwelen kraag laat ondergaan, wanneer de advocaat Arthur
aan zijn bureau zit en naar het pak met trouwkaarten kijkt die hij voortijdig heeft
laten drukken - Boukje heeft nog niet eens geantwoord op zijn
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aanzoek. Er zit een roze lintje om het pak. En dan gebeurt het: ‘Terwijl hij nog naar
zijn pak zit te staren, is er een vreemde, onzichtbare hand die hem door zijn vest heen
ter hoogte van het middenrif schijnt vast te grijpen. De hand trekt en trekt als moesten
zijn ingewanden er stuk voor stuk worden uitgehaald. Tegelijkertijd breidt het pak
op tafel zich driedimensionaal uit tot een kist, het lintje wordt een koord, het koord
een ketting, de kist groter en groter.’ (p. 116)
Voetelink bevestigt desgevraagd dat hij met deze Arthur zichzelf heeft beschreven.
Arthur is de tragische eenling, de tragische romanticus, ‘zoals je een ideaalbeeld van
je eigen tragiek maakt’. De andere hoofdfiguur in het boek, de ikfiguur Karel, is wat
Voetelink voor zichzelf had gewenst: ‘Een keurige jonge advocaat, vrouw, kindje
enzovoort. Dat wilde ik ook, maar dat lukte dus niet en ik kreeg die vreselijke angst.
Toen ben ik naar de psychiater gegaan. Ik ben in analyse gegaan, vijf jaar lang. En
ik ben daar succesvol uitgekomen.’
In de tijd dat Voetelink in psychoanalyse was, zo tussen zijn 35ste en 40ste jaar,
kreeg hij sterk de behoefte te gaan schrijven, en dan iets heel anders dan wat hij tot
nu toe had geschreven. ‘En dat is uiteindelijk De fluwelen kraag geworden. Ik ben
ermee gegaan naar Jeanne van Schaik-Willing [schrijfster en toneelrecensente, IS],
zij was de moeder van een vriend van me. Zij heeft het manuscript gelezen en ik zie
het nog voor me: ze stond me aan de Leidsekade boven op te wachten: “collega!”
Zij heeft me geïntroduceerd bij Meulenhoff, waar ik te maken kreeg met redacteur
Bloemena. Dat ging in die tijd vreselijk aardig: toen het boek uitkwam, gingen John
Meulenhoff, Bloemena en ik een drankje drinken bij Américain. Jeanne van Schaik
kreeg als toneelcritica bij De Groene natuurlijk voor iedere première twee kaarten,
en ik was ongetrouwd en had een autootje, een Volkswagen. Zo heb ik toen een tijd
lang alle premières in Nederland met haar gezien. Enig was dat!’
Daarna kwam in 1961 Kunstlicht in Vézelay uit.
Beide boeken heeft hij in korte tijd geschreven, negen maanden per boek. Met de
hand. Alle weekends zitten schrijven, ook de meeste avonden. Buiten zijn eigenlijke
advocatenpraktijk had hij alle nevenwerkzaamheden ervoor opzijgeschoven. Waarom
eigenlijk onder pseudoniem? ‘Ik was net compagnon geworden, ik dacht aan mijn
reputatie, het waren heel andere tijden toen, de sfeer op zo'n kantoor, nou ja, het leek
me beter dit niet onder mijn eigen naam te publiceren. Niet dat het geheim was, hoor,
bij de balie was het wel bekend, mijn eerste boek is zelfs in het advocatenblad
gerecenseerd, maar het waren toch twee gescheiden werelden.’ En hoe is hij aan het
pseudoniem Paul Christiaans gekomen? ‘O, daar moet je niets achter zoeken. Ik vond
Paul wel een mooie voornaam. Toen ik een keer door België reed met de auto, zag
ik daar de een of andere handelaar die Paul Christiaans heette. Dat heb ik toen maar
als schuilnaam genomen. Daar zit dus helemaal niks achter.’
Hoe ging het toen verder, na de verschijning van Kunstlicht in Vézelay? Waarom is
er nooit een derde roman gekomen? Het antwoord is simpel en stellig: ‘Toen was
het
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eigenlijk op. Ik was uitgeschreven. Ik heb een bescheiden talent. En mijn fantasie is
beperkt, die concentreert zich toch op het juridisch werk en wat daarmee te maken
heeft. Ik ben geen Vestdijk, die de ene keer over een Oostenrijkse buschauffeur
schrijft en dan weer ineens in de oudheid grijpt. Ik moest dus dicht bij huis blijven.
Voor veel figuren heb ik bestaande mensen als voorbeeld genomen, rechters, officieren
van justitie en dergelijke.’
Zo is mr. Verhaere uit Kunstlicht in Vézelay gebaseerd op de officier van justitie
Van Dedem. En voor Jacques, de man die zijn joodse afkomst verborgen houdt, heeft
Jacques Presser, Voetelinks geschiedenisleraar op het Vossius Gymnasium,
gedeeltelijk model gestaan. De rechter Doorhacker, die in het holst van de nacht zijn
griffier pleegt te bellen om een puntkomma in een vonnis te bespreken, is geïnspireerd
op de Amsterdamse rechter Knottenbelt. En de geheimzinnige Frits uit De fluwelen
kraag - het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar de lezer begrijpt dat de man
homoseksueel is - is een mengeling van twee figuren: de ene is iemand bij wie
Voetelink in de oorlog een tijdje ondergedoken heeft gezeten en de ander is zijn
psychiater. Over hem vertelt hij nog een anekdote: ‘Omdat ik niet kon trouwen, was
ik naar de psychiater gegaan en later bleek dat die homofiel was. Een vriend van me
zei toen: haha, je zit dus bij de kale kapper!’
Hij herhaalt het: ik was uitgeschreven.
Bovendien had de advocaat Voetelink nog andere ambities. Bestuurlijke en
organisatorische werkzaamheden naast zijn praktijk, die hij ter wille van zijn literaire
werk tijdelijk terzijde had geschoven, vatte hij weer op. Zo schreef hij, al tijdens de
analyse, een preadvies voor de Nederlandse Orde van Advocaten over
ouderdomsvoorziening in de advocatuur, werd hij lid van de Raad van Toezicht en
was hij vijf jaar lang Deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam.
In 1965 stond hij de student politieke wetenschappen Abraham de Swaan als
raadsman bij, toen deze strafrechtelijk werd vervolgd wegens smalende godslastering.
Normaal deed Voetelink geen strafzaken, maar dit was een bijzondere zaak. De
Swaan was redacteur van Propria Cures en had in het ‘Jezusnummer’ van dat blad
(14 oktober 1964) het Golgothaverhaal geactualiseerd in de reportagestijl van de
Haagse Post. Hij werd wegens godslastering veroordeeld tot een boete van f 100,-.
(De eis was f 200,- plus een maand voorwaardelijke hechtenis.) In De Gids van
september 1965 publiceerde zijn raadsman H.M. Voetelink naar aanleiding van deze
zaak een stuk over het in 1932 onder minister van justitie Donner [!] ingevoerde
wetsartikel dat smalende godslastering strafbaar stelt. Op het omslag van De Gids
wordt het stuk aangekondigd onder de titel ‘god, donner en de swaan’, bedacht door
redacteur Ed. Hoornik. Een goed doortimmerd artikel over het strafrechtelijk
godsbegrip, smakelijk geschreven. Zo kapittelt Voetelink minister Donners
uitgangspunt dat in ons staatsleven ‘ondanks de godsdienstvrijheid in den ruimsten
zin, God openlijke erkenning vindt’. Het daartoe onder meer gebezigde argument
dat het gezag wordt uitgeoefend bij Gods gratie, kreeg van de auteur het volgende
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Omslagen van de uitgaven uit 1959 en 1961, verschenen bij Meulenhoff, naar ontwerp van Bert
Bouman.

commentaar: ‘Inderdaad wordt Nederland formeel door een staatshoofd geregeerd
“bij de gratie Gods” en met welwillende medewerking van een Staten-Generaal.
Maar lijkt het niet een ietwat overspannen gedachte, dat het Opperwezen telkens
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juist dan ongewone lankmoedigheid zou betrachten, wanneer een toegewijde dame
tot op het terras in Lech haar constitutioneel karwei opknapt?’
Met de romanschrijverij was het afgelopen. Als Herry Voetelink heeft hij zich in
1989 nog gewaagd aan een televisiestuk voor de AVRO. Een misdaadverhaal getiteld
Het klappen van de zweep, onder regie van Eimert Kruidhof. ‘Ook daarin komt een
advocaat voor, het verhaal zelf is geïnspireerd op de tv-serie Derrick,’ zegt Voetelink,
opnieuw onder verwijzing naar zijn beperkte fantasie.

In diepste wezen
Wie de boeken van Paul Christiaans tegenwoordig leest, ziet meteen dat het geen
jeugdwerken zijn, maar romans van een veertigjarige. Allebei zijn ze vlot en goed
geschreven, het verhaal boeit, heeft humor en gaat over wezenlijke zaken in een
mensenleven. Bovendien krijgt de lezer een aardig kijkje achter de schermen van
het juridisch bedrijf.
Er kleven echter ook wel enkele gebreken aan. De compositie van De fluwelen
kraag is knap, maar nogal gekunsteld: deel een beschrijft in de ikvorm Karels
speurtocht naar de overleden vriend, terwijl in het tweede deel, met flashbacks uit
Arthurs leven, Karel slechts even genoemd wordt. Ook zitten er in beide delen
wonderlijke stukken die geen functie in het geheel lijken te hebben, al zijn ze op zich
interessant (Arthurs
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lange gesprek met de priester in de basiliek van Bredenbosch) of hilarisch (Karels
alcoholische bezoek aan de korsettenverkoper in de Rijnstraat). En namen als Elleboo
en De Babbelaere voor advocaten in Bredenbosch (een mix van Breda en
's-Hertogenbosch) zijn wat al te leutig. Goedgetroffen daarentegen is de Amsterdamse
sfeer van de jaren vijftig: Arthur moet met zijn auto in de Leidsestraat voor een
stoplicht wachten en parkeert daarna op het Kleine-Gartmanplantsoen, vlak voor het
kantongerecht. Na afloop loopt hij met Boukje (‘tjees, wat een zalige meid!’) langs
de Pan American Airways op het Leidsplein en gaan ze nog even dansen in het
Casino.
Maar wat het meest in het geheugen van de lezer achterblijft, is de beklemmende
eerlijkheid waarmee de auteur zijn eigen, persoonlijke worsteling onder woorden
heeft gebracht. Beide romans gaan over onmacht. Onmacht om lief te hebben, onmacht
om een ander te begrijpen, onmacht om zichzelf te begrijpen, onmacht om in het
leven het beslissende moment te benutten. In die onmacht laat Paul Christiaans de
lezer op virtuoze wijze delen.
Waarom wil advocaat Karel, in De fluwelen kraag, zo graag weten wat zijn vriend
en collega Arthur dreef? De mysterieuze informant Frits (de man met de fluwelen
kraag op zijn jas) vertelt Karel dat Arthurs verloofde hem de bons had gegeven.
Waarom? Frits geeft, met spot in zijn ogen, het antwoord:
‘In diepste wezen wilde Arthur niet trouwen.’
‘U weet waarom?’
‘Alleen een vermoeden.’
‘En?’ (p. 73)
Daarop verheft Frits zich en maakt zich uit de voeten. Karel is ondersteboven en
wankelt weg, hevig verlangend naar vrouw en kinderen. Verderop, in het tweede
deel, zien we Arthur, in flashback, naar woorden zoeken. Hij probeert zijn
homoseksuele vriend Frits niet te kwetsen: ‘Zelf ben jij toch zo'n man die in diepste
wezen eigenlijk niet trouwen wil.’ (p. 169) Is Arthur zelf ook homoseksueel? Nee,
maar hij leeft in een droomwereld, noodgedwongen. Als klein jongetje is hij door
zijn moeder eens geslagen en vernederd, waarna er een abrupt einde kwam aan de
kindervriendschap met klasgenootje Marietje. Arthur groeit op als een gezeggelijk
kind, dankzij zijn droomwereld, ‘waarin alles zuiver en zalig is, met Marietjes te
kust en te keur, en waarin hij haar [zijn moeder, IS] niet hoeft toe te laten. Nooit,
nooit, nooit...! Hij behoeft daar slechts één prijs voor te betalen. Dat hij in zijn latere
leven Liefde ook alleen nog maar in die wereld zal kunnen ervaren, geven en
ontvangen, zodat iedere poging tot transponeren naar de werkelijkheid a priori
gedoemd is schipbreuk te lijden.’ (p. 194) In tranen en tuchtiging van moeders foto
ontlaadt zich Arthurs onmacht, één dag voor zijn dood.
Voetelink zelf heeft zijn debuutroman onlangs nog eens gelezen. ‘Ik kreeg tranen
in mijn ogen, het is een ontroerend egodocument. Maar Kunstlicht in Vézelay is
stilistisch beter.’
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In Kunstlicht in Vézelay heeft de schrijver zich inderdaad weten te beperken tot de
essentie van de verhaallijn. Maar die is wel op buitengewoon knappe wijze
gecomponeerd. Er wordt voortdurend geswitcht tussen de innerlijke wereld van de
ene persoon (Verhaere) en die van de ander (Marie-Solange). Beide personages zijn,
als onnadrukkelijk zinnebeeld van menselijke eenzaamheid, tijdelijk op elkaar
aangewezen, maar komen niet tot elkaar. Daartoe is mr. Verhaere, net als Arthur (en
eigenlijk ook Karel) uit De fluwelen kraag, onmachtig. Waarom? Ook in dit boek
draait alles om die vraag.
De jonge Française Marie-Solange is weggevlucht uit de armen van haar rijke
minnaar, die niet van zijn vrouw wil scheiden omdat hij zich schuldig voelt over het
omkomen van hun dochtertje tijdens de oorlog. Mr. Verhaere logeert in Vézelay in
een hotelkamer naast haar, is netjes getrouwd, niet uit op een avontuurtje. Als
Marie-Solange ten slotte dan toch, aan het eind van hun beider verblijf, haar deur op
een kier zet, blijft Verhaere op de gang als aan de grond genageld staan: ‘Dit was
het en hier stond hij. En dit kwam nooit meer terug... Bang deed de deur en er werd
driftig een slot omgedraaid. Verhaere zag nu recht voor zich uit, terwijl de bons
dreunde door zijn brein en daar naar alle kanten uiteenspatte. Was dat God? Was het
angst? Of was het pummel?’ (p. 123) De schrijver legt Marie-Solange vervolgens
woorden in haar ziel die klinken als een fataal requisitoir: ‘Met je beste nachtdinges
aan kun je in de gang gaan staan als een hoer en ze zijn nog te beroerd om hun poten
uit te steken. Op je rug voor ze kun je gaan liggen, ze in je armen sluiten, ze zoenen,
bijten, strelen, strelen, strelen en altijd blijf je een schaar die knipt in de lucht.’ (p.
125)
In de nacht die volgt ‘reed Mr. Verhaere de rit van zijn leven’. Auto's, kathedralen
en lichaamsdelen tollen in een angstdroom dooreen. Totdat de vrouw in wie hij dieper
en dieper doordringt, het gezicht aanneemt van Elsje, zijn door verdrinking om het
leven gekomen dochtertje: ‘Een korte vibrerende extase, een figuur tegenover mij
met engelen en apostelen en fabeldieren, die plotseling zijn knieën vaneen doet en
ik val, val, ik wil niet maar de cabriolet kapseist en ik tuimel voorover langszij, de
adem wordt mij afgesneden, het licht sluit zich boven mijn hoofd, Elsje, Jezus ik
verdrink...!!’ (p. 124)
Droom en werkelijkheid kunnen, nee, móeten niet samengaan. Niet alles moet in
het licht komen te staan. De in de steek gelaten zakenman Jacques zegt het zo:
‘Zonlicht is een leugen die stiekem verbrandt, kunstlicht is echt, altijd en overal.’ (p.
115)
Waar Arthur in De fluwelen kraag terugdeinst voor wat komen gaat, daar waagt
mr. Verhaere in Kunstlicht in Vézelay zich - letterlijk en figuurlijk - over een grens.
De een bekoopt het met de dood, de ander met een vastberaden terugkeer naar het
vertrouwde leven - een ander soort dood.

Nooduitgang
Hoe is het de schrijver vergaan na het opdrogen van de bron? Toen ik hem, enkele
jaren na de publicatie van zijn romans, meemaakte op het advocaten-
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kantoor, was hij nog steeds ongewenst ongehuwd. Dat zou spoedig anders worden.
‘Op een keer, ik was al een eind in de veertig,’ vertelt Voetelink nu met smaak,
‘zat ik in het vliegtuig van München naar Amsterdam. De stewardess komt naast mij
zitten. Gut, wat leuk, dacht ik. Wat ik niet wist, was dat dat haar plaats was. Ik zat
bij de nooduitgang! We maakten een tussenlanding in Bonn en ze gaat weer naast
mij zitten. Ja, want zij móest daar zitten. We raakten gezellig aan de praat. En ik
denk: met jou ga ik trouwen... En dat is ook gebeurd. Carla en ik zijn nu 35 jaar
getrouwd, en we hebben een zoon, een dochter (die ook advocaat is) en een kleinkind.’
Toen hij zeventig was, in 1990, legde Voetelink zijn advocatenpraktijk neer. Hij
ging terug naar de universiteit, om Duitse taal- en letterkunde te studeren. Op 11 juni
2001, 82 jaar oud, promoveerde Voetelink - voor de tweede maal - aan de Universiteit
van Amsterdam, op het proefschrift Effi Briest, eine Deutsche Emma Bovary? Ein
leserbezogener, text- und strukturanalytischer Vergleich der Romandarstellungen
bei Gustave Flaubert und Theodor Fontane. Het erudiete werk is in het Duits
geschreven. Paranimfen bij de promotie waren zijn vrouw en dochter. Ook de
stellingen bij het proefschrift zijn in de Duitse taal, met uitzondering van de laatste
stelling, die luidt: ‘Het biografisch oeuvre over Generaal De Gaulle zal altijd
onvolledig blijven, zolang de doctoraalscriptie van de Nederlandse historicus Drs.
W.-A. van Oranje-Nassau niet aan de openbaarheid wordt prijsgegeven.’
Wanneer Het Parool ter gelegenheid van de Boekenweek 2002 een poëziewedstrijd
uitschrijft met als thema ‘Uw Amsterdamse liefdesmoment’, worden van de 93
ingezonden gedichten er acht bekroond. Daaronder bevindt zich ‘De zoen’ van H.M.
Voetelink:
Goddank, de schoolfuif is voorbij,
Nu breng ik haar naar huis.
Hand in hand en zij aan zij,
We zijn al bijna thuis.
Er wordt nog even nagepraat,
Ook zij zegt niet zoveel
't Is stil hier in de Lomanstraat
Mijn hart bonst in mijn keel
En dan ineens, nog half bevreesd,
Mijn eerste zoen gold haar
Het moet in '35 zijn geweest
Ik was net zestien jaar.

De uitspraak ‘Ik was uitgeschreven’ geldt dus allerminst de oud-advocaat en
romanticus Herry Voetelink. Slechts Paul Christiaans was in 1961 uitgeschreven.
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Laagwater
Wieneke 't Hoen
Couperus' prozaïsche belangen
Het verhaal gaat dat het archief van uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon in de jaren
zeventig per ongeluk bij het vuilnis terechtkwam. Dozen vol brieven en documenten
van een legendarisch, meer dan honderddertig jaar bestaand uitgevershuis gingen zo
verloren. Eeuwig zonde.
Dat een heel klein deel van het Van Kampen-archief wél bewaard bleef, weten
maar weinigen. Het bevindt zich in Antwerpen bij de Standaard Uitgeverij, die
uitgeverij Van Kampen in de jaren zeventig overnam. Wat losse brieven, contracten,
een rij boeken: veel is het niet, maar het is wel interessant. Zo vond ik tussen een
paar contracten met Willem Elsschot - het eigenlijke doel van mijn onderneming twee fotokopieën van handgeschreven brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever
Van Kampen.
De eerste brief is geschreven in juli 1888, een maand na het verschijnen van de
eerste aflevering van Eline Vere als feuilleton in Het Vaderland, dat begin december
zou eindigen. De boekuitgave zou in maart 1889 bij P.N. van Kampen & Zoon
verschijnen. Het werd Couperus' succesvolste roman.

Slot van Couperus' brief aan Van Kampen van 19 juli 1888.

19 Juli 1888.
WelEd. Heer.
Ontvang mijne verontschuldiging, dat ik verhinderd was U eerder te
antwoorden. Intusschen behoeft Gij niet de minste vrees te koesteren voor
een conflict met de Directie van het Vaderland, daar zij ingelicht is van
mijne onderhandelingen met U en er geen bezwaar tegen heeft.
Verder is Uwe schriftelijke verzekering omtrent het honorarium en de
present-exemplaren mij zeer zeker voldoende en een contract dus desnoods
overbodig; en verzekert Ge mij, dat Gij nieuwe onderhandelingen bij een
herdruk van den roman wilt aanknoopen, zoo ben ik hiermede geheel en
al tevreden gesteld.
Binnen weinige dagen hoop ik U de gecorrigeerde feuilletons toe te sturen
en zal het mij aangenaam zijn
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en drukproef te ontvangen, ook om een denkbeeld van het formaat te
krijgen, waarin Gij den roman zoudt willen uitgeven.
Geloof mij intusschen met alle hoogachting
Uw dienstw:
Louis Couperus.
Den Haag.
In november 1890 verscheen de tweede druk van Eline Vere, en het tijdschrift De
Gids, uitgegeven door Van Kampen, publiceerde Couperus' tweede roman, Noodlot.
Het lag voor de hand dat ook dit boek bij Van Kampen zou verschijnen, maar
Couperus koos voor Uitgevers-Maatschappij Elsevier.
Als reden dat Couperus niet bij Van Kampen bleef, wordt door zijn kleinzoon, in
een interview in 1968, opgegeven dat de inhoud van Couperus' boeken te veel botste
met de doopsgezinde geloofsovertuiging van P.N. van Kampen (1818-1888), de
stichter van de uitgeverij. Eline Vere vond hij maar een ‘hysterische juffrouw’. Alleen
na sterk aandringen van zijn zoon, N.G. van Kampen (1849-1915), was Eline Vere
dan toch door hen uitgegeven. Maar bij het tweede boek ging de oude Van Kampen
niet overstag, een beslissing die door Frédéric Bastet in zijn biografie ‘onbegrijpelijk
kortzichtig’ wordt genoemd.
In de tweede brief aan de uitgeverij wordt echter met geen woord over geloof of
overtuiging gerept. Een ordinaire geldkwestie is het: Elsevier bood meer en Couperus,
die inmiddels op een trieste achterkamer in Parijs verbleef, kon zoals altijd het geld
goed gebruiken. Jac. G. Robbers van Elsevier kocht het auteursrecht van Noodlot
voor f 450,- voor de eerste druk en f 200,- bij een volgende. Van Kampen gaf voor
Eline Vere f 300,- bij iedere druk.
Parijs
18. Rue Pasquier
17.11.90.
WelEd. Heer.
Laten wij, zoo U dit van te voren beslissen wil, bepalen, dat U mij voor
iedere volgende uitgave het zelfde honorarium biedt als voor den herdruk:
fl. 300.- uitgezonderd in het geval, dat er eens van mijn boek eene bizondere
uitgave, b.v geillustreerd, zoû te maken zijn, in welk geval wij nieuwe
voorwaarden zouden kunnen maken. Ik ben het volkomen met U eens, dat
een contract in zaken altijd wenschelijk is en U zult U herinneren, dat ik
U destijds om een contract vroeg; U vroeg mij echter of een brief van U
niet voldoende was, en ik heb U niet willen krenken met aan te houden op
een contract.
Verder moet U mij toch toestaan, dat het niets geen raison d'être zoû
hebben; dat ik U, na een tweeden druk, mijn geheel auteursrecht af zoû
staan. Het ligt misschien aan mij, maar ik zie hier de logica heusch niet
van in.
Laat dit verschil echter geen disharmonie tusschen ons stichten. Ik blijf
volgaarne goede vrienden met U, èn omdat U de uitgever is van het
tijdschrift, waarin ik het liefste schrijf, èn omdat U mijn eersten roman in
het licht gaf. Ik was liever bij U gebleven, dan nu bij den heer Robbers te
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gaan, omdat ik liever bij éen uitgever gebleven was, maar U zult mij ten
goede houden, dat, al ben ik artist, ik toch ook mijne prozaische belangen
behartig.
Geloof mij intusschen
Met alle hoogachting
Uw dienstw:
Louis Couperus.
Na Noodlot bij Elsevier werd Veen de uitgever van Couperus' werk. De nog jonge
L.J. Veen had al eind 1890 belangstelling getoond, maar toen had Couperus al
afspraken met
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Elsevier. Veen was bereid aan Couperus' prozaïsche belangen te denken. Hij leende
hem bovendien regelmatig grote bedragen, zodat Couperus, als hij al anders zou
heben gewild, aan Veen vastzat.
Veen nam in 1898 de rechten van Noodlot over, maar ondanks herhaalde pogingen
is het hem nooit gelukt Eline Vere in zijn fonds te krijgen. N.G. van Kampen weigerde
zijn succes uit handen te geven.

Bronnen
Archief Standaard Uitgeverij, Antwerpen. Met dank aan de heer Rudy Van
Schoonbeek. Onlangs is dit archief overgedragen aan het AMVC-Letterenhuis. Het is
te hopen dat de originele Couperusbrieven bij ordening van het archief boven water
komen.
Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever 1 (1890-1902).
(Ed. F.L. Bastet. Den Haag 1977), p. 12-13.
Frédéric Bastet, Louis Couperus Een biografie (Amsterdam 1987).
Louis Couperus, Eline Vere. Een Haagsche roman (Volledige Werken Louis
Couperus 3. Amsterdam/Antwerpen 1992), p. 571-575.
Louis Couperus, Noodlot (Volledige werken Louis Couperus 4. Utrecht/Antwerpen
1990), p. 143-152.
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[2004/2]
Wim Sanders+
Een jonge meester in het huis van de pijn
Girodias, Komrij en de Olympia Press Nederland
Tijdens een van mijn speurtochten in het antiquariaat viel mijn oog op een uitgave
van de Olympia Press. Dat is niets bijzonders. De in Parijs gevestigde Olympia Press
bracht in de jaren vijftig en zestig Engelse en Amerikaanse erotica uit, gestoken in
kenmerkend groen omslag. Die uitgaven worden tegenwoordig weliswaar verzameld,
maar zijn op enkele bijzondere eerste drukken na niet echt zeldzaam. Met het boekje
dat ik uit de kast trok, was echter iets aan de hand. Het bleek te gaan om een
Nederlandse uitgave van de Olympia Press: Een zee van dijen van Ray Kainen,
vertaald door Hermanna Tijgerdal. Hermanna Tijgerdal! Niet veel later plukte ik in
een kringloopwinkel voor een ouderwets kwartje nog zo'n deeltje weg, Een nijvere
dood van Ed Martin. Deze keer verschool de vertaler zich niet achter een mal
pseudoniem, maar heette hij gewoon Hans Plomp, in die tijd een belangrijk jong
schrijftalent. Ik begon iets te vermoeden. Zou Olympia Press-uitgever Maurice
Girodias, net als in Parijs, destijds ook bij ons een groep talentvolle jongeren voor
zijn karretje hebben weten te spannen? Ik ging eens op zoek.
In de enorme stapel geschriften over de geschiedenis van de Olympia Press blijkt
amper een verwijzing naar Nederland voor te komen. Maurice Girodias rept in zijn
memoires en vele inleidingen vrijwel nergens van een Nederlands uitgeefavontuur.
John de St. Jorre, die een boek schreef over de Olympia Press, wijdt daarin een halve
zin aan de activiteiten van redacteur Gerry Williams in ons land, meer niet.1 De
Engelsman Patrick J. Kearny weet bijna alles over de Parijse, Amerikaanse, Engelse
en Duitse vertakking van de Olympia Press, maar zwijgt over Nederland.2 Alleen
Jörg Schröder, oprichter van de Duitstalige Olympia Press, vertelt in zijn warrige
herinneringen aan Girodias: ‘Was er mir erzählt hat, was er in Istanbul gründen
wollte, in Spanien, in Holland, in Finnland, in Oslo, in Stockholm, in Mailand! [...]
In Italien ist was draus geworden, alles übrige war reine Moritzphantasie.’
Nazoekingen in de Koninklijke Bibliotheek leverden niets op: Nederlandstalige
uitgaven van de Olympia Press ontbreken daarin geheel.
Ik raakte meer en meer geïntrigeerd.

+ Wim Sanders (1953) is publicist, vertaler en internet-antiquaar.
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Lenin van de sexuele revolutie

Maurice Girodias, ca. 1969.

Maurice Girodias, geboren in 1919, was de zoon van de oprichter van de Obelisk
Press, Jack Kahane, die in de jaren dertig in Parijs werk uitbracht van onder anderen
James Joyce, Anais Nin, Henry Miller (Tropic of Cancer), Lawrence Durrell en
Frank Harris (My life & Loves). Tijdens de Tweede Wereldoorlog trad Girodias in
de voetsporen van zijn vader, waarbij ook hij dankbaar gebruik zou gaan maken van
een leemte in de Franse wet. In Frankrijk gold de censuur namelijk alleen voor
Franstalige werken, boeken in andere talen bleven buiten beschouwing.
Girodias zette een groep jonge, naar Parijs uitgeweken Engelstalige schrijvers aan
het werk om voor hem dirty books te schrijven, waarvan de betere titels in een serie
genaamd The Traveller's Companion werden uitgebracht. Kleine, olijfgroene
paperbacks, keurig vormgegeven en gedrukt op goed papier, die via in Europa
gelegerde G.I.'s in de VS en Engeland belandden. Zo ontstond in 1953 de Olympia
Press. Schrijvers die in eigen land moeilijkheden met de censuur vreesden, vonden
hun weg naar Parijs. Naast edelporno bracht Girodias onder meer werk uit van
William S. Burroughs (Naked Lunch), John Donleavy (The Ginger Man), Samuel
Beckett, Georges Bataille, Jean Genet, Raymond Queneau, De Sade (allevier in het
Engels). Eeuwige kroon op zijn uitgeverswerk: Lolita van Vladimir Nabokov.
Als gevolg van zijn gezonde afkeer van de internationale censuur en de Franse
bourgeoisie stond Girodias steeds vaker voor de rechtbank. Op een gegeven moment
dreigde daadwerkelijk een lange gevangenisstraf en vluchtte hij voor de zoveelste
keer bankroet naar Amerika, waar hij een Olympia Press begon die in vergelijking
met die in Parijs nogal gewoontjes was. Inmiddels hadden de grote commerciële
Amerikaanse uitgevers van zijn koppigheid en goede neus voor talent geprofiteerd
en lukte het hen in landen als Amerika, Engeland en ook Nederland de censuur op
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het geschreven woord versoepeld te krijgen. De vrijgevochten Antwerpse uitgever
Walter Soethoudt noemde een erotische serie niet voor niets de Olympia Reeks.
In 1969 kwam Girodias terug naar Europa om een uitgeversketen op te zetten met
vestigingen over de hele wereld, tot in Japan, Israël en de Sovjet-Unie toe. Om zijn
gevecht voor het vrije woord was hij een held geworden van de progressieve of
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liberale intellectuelen, die het helemaal geen schande vonden om et porno of de
Olympia Press te worden geassocieerd. Al in 1961 publiceerde Het Parool een groot
interview met Girodias. Ook bladen als Vrij Nederland en Litterair Paspoort zagen
hem als een ‘Lenin van de sexuele revolutie’ en plaatsten paginagrote
vraaggesprekken. Girodias deed zich voor als een Uitgever met een Missie: ‘Ik wil
en dat klinkt zeer idealistisch, maar ik meen 't oprecht, boeken brengen waarin tot
uiting komt dat sex een normaal menselijk feit is. [...] Op de weg tussen leven en
dood kan en moet de sexualiteit een belangrijke functie voor de mens vervullen, geen
schande en geen obsessie zijn, wat het helaas in de meeste gevallen is.’3
De Olympia Press stond in die jaren bij de spraakmakende buitenwereld goed
aangeschreven, zeker nadat de gezaghebbende cultuurfilosoof George Steiner in zijn
toentertijd geruchtmakende essay ‘Woorden van de nacht’ een lans brak voor Girodias
en hem prees om zijn ‘moed en brille’. Maar bij de binnenwereld, de kring van
schrijvers, drukkers en vertalers, werd over de uitgever vaak anders gedacht. Zelfs
zijn trouwste medewerkers herinneren zich hem als een financieel en moreel
onbetrouwbaar figuur, geroemd om zijn charme en kennis van wijnen en voedsel,
maar zonder enige scrupule: ‘Girodias was a terrible paymaster. By design or accident,
authors either got paid late, less than they should have done and, quite often [...] not
at all.’4
Sommige Nederlandse schrijvers droomden ervan door hem uitgegeven te worden.
Rudy Kousbroek bekende in 1999 in Vrij Nederland dat hij graag een deeltje van
The Traveller's Companion had geschreven: ‘Ik heb het geprobeerd, maar het bleek
een vermoeiende aangelegenheid. Het wond mij ontzettend op, en dan kwam er al
gauw van schrijven niet veel meer.’5 En Gerard Reve schreef in 1963 aan Johan
Polak: ‘Ik zou natuurlijk een heel Boy's Book of Buggery kunnen schrijven in het
Engels en zien, of ik The Olympia Press het kan laten uitgeven, maar dat is een heel
werk, en ik krijg in Nederland meteen zoon herrie aan mijn kop [...].’6 Anderen
beoefenden het genre met verve om den brode. Naast Heere Heeresma, die zijn toen
geschreven erotische verhalen in de jaren tachtig alsnog tot bestsellers wist om te
smeden, waren het auteurs als Freddy De Vree, Claude Krijgelmans, Jef Geeraerts
en Louis Ferron, die onder pseudoniem pornografische verhalen publiceerden, met
titels als K-Anaal der liefde, De Fotograaf en Genadeloze Meesteres.7

Tam
Het Europese hoofdkwartier van de door Girodias gestichte uitgeversketen kwam in
Genève te staan. Vandaaruit werden de contacten gelegd met literaire kringen in de
verschillende landen.
Redacteur Gerry Williams werd belast met het ressort Nederland. Hij maakte voor
de verspreiding en financiering afspraken met distributeur Meulenhoff-Bruna en gaf
het bureau Creative Partners opdracht de publiciteit te verzorgen en, naar Duits
voorbeeld, een boekenclub op te zetten.
De eerste vier boeken verschenen in 1969 in een oplage van een optimistische
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Gerrit Komrij, begin jaren zeventig (foto Ronald Hoeben)

zevenduizend stuks per titel, tegen de toen pittige prijs van f 14,50 (een literaire
paperback kostte ongeveer een tientje). Inhoudelijk waren ze vrij tam: Vlees van mijn
vlees van Anna Winter had bijvoorbeeld heel gemakkelijk bij een gewone uitgeverij
gekund. Net als de volgende acht deeltjes waren ze naar Duits voorbeeld
gemodelleerd: pocketformaat, behoorlijk papier, harde kaft, stofomslag, kapitaalbandje
en op het groene omslag in een bescheiden ovaal een erotisch bedoelde kleurenfoto.
Op een enkele uitzondering na zijn de romans redelijk tot goed vertaald en was ook
de typografie smaakvol. Maurice Girodias was er dan ook in geslaagd een uiterst
talentvolle redacteur en boekenliefhebber aan zich te binden: de jonge dichter en
vertaler Gerrit Komrij.
Komrij verkeerde op dat moment op een tweesprong in zijn leven. Na een
overhaaste terugkomst uit Griekenland werkte hij als redacteur bij De Arbeiderspers,
maar een vaste betrekking was niets voor hem. Van zijn eerste, in de kritiek wisselend
ontvangen dichtbundels kon hij niet leven, daarom maakte hij voor het geld aan de
lopende band vertalingen: ‘Och wat. Vertalen doe ik voor de centen, hoor, voor mijn
duimkruid.’8 Tegelijkertijd was hij met Martin Ros bezig het literaire tijdschrift
Maatstaf nieuw leven in te blazen. Eigenlijk zocht hij een andere bezigheid, maar
welke? Theo Sontrop - destijds redacteur bij uitgeverij Meulenhoff - noemde zijn
naam toen Girodias een redacteur zocht. ‘Ja,’ zegt Komrij nu, ‘hij dacht
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gewoon, dat zal hij wel aardig vinden, dat is heel boeiend, daar weet hij iets van en
dat verdient misschien goed en dan hoeft die arme jongen ook niet meer oneindig
veel boeken te vertalen. Een jobje dat je iemand gunt waar je wat in ziet. En toen
ben ik een paar jaar algemeen-directeur Nederland geweest van de Olympia Press.’9
Nieuwe titels werden vanuit Amerika aangeleverd, vertalingen uitgezet, punten
en komma's gewogen, aperte vertaalfouten en hoerenjongen zoveel mogelijk
weggewerkt, advertenties geplaatst. Komrij had geen vast inkomen bij de Olympia
Press, hij werd per geredigeerd boek betaald en gezien Girodias' houding ten opzichte
van geld is het niet verwonderlijk dat er vanuit Amsterdam regelmatig kattebelletjes
naar New York gingen om de grote baas eraan te herinneren dat ook zijn geliefde
redacteur in Nederland moest eten.

Aquarius
Toen er twaalf Nederlandse Olympia-uitgaven waren verschenen, werd de noodklok
geluid. Duizenden exemplaren bleven onverkocht en er was geen enkel zicht op een
verbetering van de situatie. Girodias ging zich nu zelf met Nederland bemoeien.
In eerste instantie weet hij de falende verkoop aan beginnersfouten. De eerste vier
boeken waren volgens de liefhebbers te mak en voor het verzorgen van de publiciteit
bleek Creative Partners niet de beste keuze, zeker niet volgens Komrij: ‘To my modest
opinion, Creative Partners don't have a notion of the situation on the Dutch
book-market, if they have any notion,’ rapporteerde hij Girodias. Het onderzoek naar
de mogelijkheden van een Olympia Press-boekenclub was louter tijd- en
geldverspilling geweest.
Omdat de distributeur afhaakte (bij de scheiding lagen er 51.103 onverkochte
boeken in de schappen) en er na een eventuele verkoop van de voorraad bij de
drukkers en auteurs nog een schuld van pakweg 40.000 gulden zou overblijven, zag
Girodias zich gedwongen tot drastische maatregelen. Hij verlaagde de prijs van de
groene boekjes, richtte onder de naam Creators and Publishers International Trust
Organisation (Capito NV) in Amsterdam een nieuwe moedermaatschappij op, deed
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Omslagen van enkele ‘groene boekjes’ van de Olympia Press Nederland, 1969-1971 (part. coll.).

Creative Partners de deur uit en veranderde van politiek. Samen met een tweede
uitgever moesten de gewone titels voortaan als paperback verschijnen, met daarnaast
een reeks ‘speciale uitgaven’ die elders ondergebracht zou worden. Op den duur
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wilde Girodias de Olympia Press tot een new age-achtige uitgeverij omvormen en
onder een nieuw imprint erotische verhalen voor vrouwen brengen, de Orlando-reeks.
Ook had hij het wilde plan zich op de filmmarkt te storten.
De eerste zorg was nu dus het vinden van een kapitaalkrachtige partner. Afspraken
werden gemaakt met uitgeverijen als Born en De Boekerij. Kennismakingsgesprekken
liepen gesmeerd, totdat de rekenmeesters zich over de cijfers bogen. Zij kwamen
zonder uitzondering tot de conclusie dat een uitgeverij zoals Girodias die wilde,
commercieel niet haalbaar was en dat er te veel geld in de onverkochte voorraad
moest worden geïnvesteerd. Uiteindelijk vond Girodias, via de in seksbladen
gespecialiseerde Tonny van Vuuren, een jonge uitgever die het risico wel aandurfde:
Rob Spijkstra van uitgeverij Aquarius.
Spijkstra was als salesmanager bij een grote uitgeverij werkzaam geweest, toen
een boekhandelaar hem had gewezen op een Frans erotisch fotoboek in de trant van
Variaties 1, 2 en 3, de droog gefotografeerde standjesboeken waarmee de NVSH
destijds furore maakte. Spijkstra besloot het boek in Nederland uit te geven en richtte
daartoe Aquarius op, een bedrijf dat nadien ook de uitgaven van Candy distribueerde.
Later zou hij Tobia of De ontdekking van het masturbariaat van Lennaert Nijgh
uitgeven, evenals het rijkgeïllustreerde Achter het Victoriaanse beddescherm in
vertaling van Louis Ferron; boeken die zeker bij de Olympia Press pasten.
Op 2 april 1971 ondertekenden de nieuwe partners een overeenkomst met als
belangrijkste bepaling: ‘We undertake to publish a double program of books in the
Dutch language under the joint imprint of “Aquarius” and “Olympia” consisting of
a yearly minimum average of 24 pocketbook size novels (“Olympia Books”), [...]
and a limited number (averaging 3 to 6 a year) of “special books”.’ Aquarius nam
de financiële verplichtingen en de Nederlandse redacteur over en kocht de enorme
voorraad winkeldochters op. Goede kans dat in huize Komrij na ondertekening de
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Omslagen van enkele gezamenlijke uitgaven van Aquarius/Olympia Press, 1971 (part. coll.).
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champagnefles werd ontkurkt: de overeenkomst zou hem minimaal 27 × f 500,- = f
13.500,- per jaar opleveren, voor een beginnend vertaler en dichter in die tijd geen
gering bedrag.
Ook beloofde Girodias aan Komrij voortaan betere boeken: ‘You will be glad to
see that the last two are closer to your philosophy than the miserable you normally
edit for us.’ En enige tijd later vroeg Girodias of Komrij samen met hem en de Italiaan
Massimo Pini mededirecteur van Capito NV wilde worden. Dat wilde Komrij wel.
De Olympia Press Nederland en zijn hoofdredacteur-directeur leken een stralende
toekomst tegemoet te gaan.

Shabby mud
De Nederlandse Olympia Press bracht alleen vertalingen uit. ‘De eerste delen
verschenen. Ze waren zorgvuldig uitgevoerd, vertaald door mensen die “op dat gebied
hun sporen hadden verdiend”, zoals dat heet (onder pseudoniem, ik noem geen
namen).’10 Wie waren die vertalers? Komrij hoorde daar niet bij. Zijn rol was die van
dienende redacteur, die ‘met precieuze houtenklazerigheid komma's en uitroeptekens
achter hunkerende vagina's zette en uit de regenwouden van dooraderde penissen
zorgvuldig de anglicismen plukte’.11 Hij schreef wel de flapteksten. Vertalingen
werden gemaakt door onder anderen Gerhard Kirchner, Henny Scheepmaker, Heleen
ten Holt, Dorien van der Klei, Hans Plomp, Louis Ferron, Jan Kooman, H.M. van
der Meer, Jan de Boer, Thérèse Cornips, Theodoor
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Iskra, Ruilof van Putten, Adriaan Wortelboer, Margreet Hirs, G. Kruisman en
Koepelman. Soms vertaalden zij onder hun eigen naam (Plomp, Ferron, Van der
Meer), maar dikwijls zochten zij hun toevlucht tot (soms doorzichtige) pseudoniemen
als Wim van Loon, Eunice Urquhart, Karen van der Kamp, Hermanna Tijgerdal,
Friso Hartkamp, Jan Kooman, O.C. Prins, Trevor Cone, Luigi di Verona, Gert Nip
en Jacoba Pront.
Anders dan in Duitsland wilde het in ons land maar niet lukken oorspronkelijk
werk bij de Olympia Press gepubliceerd te krijgen, al bestond daarvoor wel degelijk
belangstelling van schrijverszijde. Een enkeling die zichzelf aanbood, had het niet
helemaal begrepen, zoals een gepensioneerde rooms-katholieke onderwijzer, die liet
weten: ‘heb nu twee hdschr. liggen, beide handelend over problemen rond het celibaat.
Dus geen jeugdlectuur.’ Maar ook beter ingevoerden kregen nul op het rekest. Komrij
vond het allemaal maar niks: ‘they are really nothing. Shabby mud, as limp as a rag,
and very, very Dutch.’
Om aan geschikte oorspronkelijke manuscripten te komen, schreven de
gezamenlijke Olympia Presses een internationale prijsvraag uit, De Olympia Press
$10.000,00 International Award. Buiten medeweten en tot woede van Komrij zond
Creative Partners alle manuscripten naar de inzenders terug.
Half juni 1971 bood zich iemand aan die wél beschikte over het talent om een
eigenzinnige erotische roman te schrijven. Theo Kars legde enkele hoofdstukken
van zijn roman in wording, De Geisha, ter beoordeling voor aan Komrij, die
enthousiast reageerde. Dit was het soort literaire roman dat paste binnen de ‘Parijse’
traditie. Komrij meldde aan Girodias: ‘I think it's a fine manuscript. [...] He is a
controversial person, a lot of people disgust him, others are enthousiastic above all
things. [...] The Geisha seems to be extraordinarily fitting and at any rate without
risk for the Dutch market.’
Zo nu en dan informeerde Girodias naar de voortgang van het boek, maar pas een
half jaar later ging hij wat serieuzer op het aanbod in. Kars had hem ook een
proefvertaling gestuurd. Girodias' reactie was exemplarisch voor de problemen
waarmee een oorspronkelijk Nederlands manuscript binnen deze ‘veeltalige’
multinational te kampen zou krijgen: ‘It is impossible for our other branches to
commit themselves before they can read the English version of your book.’ Joviaal
hield hij Kars op de valreep een sappige worst voor: ‘there is a good chance that we
will be able to offer you contracts for the German, Italian and French versions as
well; and eventually for England, Japan and South America (Spanish edition)’.
Om uit de impasse te komen, stelde Kars voor de vertaling zelf te betalen, maar
zijn in vlekkeloos Frans gestelde brief is het laatste wat er in het archief over De
Geisha is te vinden. Oktober 1972 verscheen de roman in druk, maar dan bij De
Arbeiderspers, en was meteen een groot succes. Waarschijnlijk is het de bestverkochte
roman uit de carrière van Kars: tot 1992 verschenen er, bij verschillende uitgevers,
maar liefst zeventien drukken van.
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‘Illegale uitgave’ van de ‘Olympia Press Amsterdam’, 1971 (coll. J. Moret).

Girodias had wel belangstelling voor oorspronkelijk Nederlands werk van enige
kwaliteit, maar dat moest dan wel vertaald zijn en zeker niet op zijn kosten. Hij
toonde interesse voor Black Venus van Jef Geeraerts en na een aanbeveling van Theo
Sontrop nam hij contact op met De Bezige Bij over de roman Tarok van Esteban
López. Net als bij Kars zat in de vraag de onoverkomelijke hobbel al besloten: ‘The
problem is of course that it is hard for us to find good Dutch readers here in New
York and I would much prefer to read the book in English or French or to have it
read in German.’ De deur werd op een kier gezet en meteen daarna weer dichtgegooid.
Toch zijn er in 1971 twee Nederlandse boeken verschenen onder het imprint
Olympia Press Amsterdam: De afwijking (met als ondertitel: ‘Het gestoorde seksleven
van een topfunktionaris’) en De Overgang van Anna Belfort (‘Het alles verslindende
seksleven van een vrouw die bang is voor de overgang’). Schrijver was ene Charles
Hopper. De omslagen leken bedrieglijk veel op die van de in Frankrijk uitgegeven
paperbacks, maar in de archieven van de Olympia Press is niets te vinden over deze
uitgaven. Ze kostten slechts 10 gulden en de inhoud was nogal humorloos, wat je
van andere Olympia Press-uitgaven zelden kunt zeggen. Komrij noch Spijkstra kent
deze titels. Dit moesten illegale uitgaven zijn, van iemand die wilde profiteren van
de naam Olympia Press (een praktijk die in de soms louche wereld van de pornotaria
wel vaker voorkwam). Lange tijd leek het onmogelijk te achterhalen wie zich achter
dit pseudoniem verborg, totdat de Groningse detectiveschrijver Klaas van der Spoel
ontdekte dat achter de bij obscure uitgevers publicerende Willem van
Voerendaal-Martin Reuter-Charles Hopper-Kid Roy-Rufus Walkov één en dezelfde
persoon schuilging, die vaak dezelfde personages in eendere stijl opvoerde. Of de
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echte naam van de schrijver Willem van Voerendaal was (of Martin Reuter), is weer
een ander verhaal.

Whips or no whips
Het enige door een Nederlander geschreven en met hulp van Komrij tot stand gekomen
manuscript is nooit in ons land uitgebracht, wel in Amerika en Duitsland. Begin 1970
kreeg Girodias de memoires van de uit de VS verbannen Haagse SM-meesteres
Marianna Mohr ofwel Monique von Cleef in handen.
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Dit was wat hij zocht. Alle ingrediënten voor een internationale bestseller leken
aanwezig: bizarre seks, schandaaltjes in de Amerikaanse hogere kringen, rechtszaken
en nog ‘waar gebeurd’ ook! Enig minpuntje: Mohr was als schrijfster volstrekt
talentloos. In plaats van de snelweg naar het broodnodige succes werd het maken
van het boek een langdurige martelgang, die uiteindelijk het einde van de Nederlandse
Olympia Press inluidde.
Komrij zag mogelijkheden: ‘Mme von Cleefs topics are rather interesting, not
only because “reality surpasses fantasy”, but also because a possible edition of her
work will have the charm “that it all really happened”. [...] My provisional opinion
[...] is, that there can be made a good book out of it, even a direct hit, but it must be
made, because it is unreadable in the present form.’ De redacteur verrichtte vervolgens
voor dat ‘good book’ vrij ongewone werkzaamheden: ‘Ik moest de ghostwriter van
haar memoires “materiaal toeleveren”. Onthullende uitlatingen probeerde ik te
ontlokken aan een over de grond kruipende slaaf, die in het dagelijks leven directeur
van een vliegtuigmaatschappij was, en uit de laatste adem van een onder haar
duimschroeven bezweken opaatje, oud-lid van het residentiële hooggerechtshof,
probeerde ik de laatste waarheid omtrent zijn weldoeneres te persen.’12
Het behoorde wel tot zijn gewone redactionele taak om de juiste ghostwriter te
vinden en dat werd de echte kwelling. Creative Partners kwam met Noud van den
Eerenbeemt op de proppen, een schrijver die van zijn liefde voor de groene boekjes
had blijk gegeven en van wie in het literaire blad Randstad een verhaaltje over een
Meesteres had gestaan. Komrij was het met die keuze niet eens: waarschijnlijk vond
hij Van den Eerenbeemt als schrijver te matig, misschien ook kon Creative Partners
in zijn ogen per definitie niets goed doen. Halverwege 1970 vond hij een schrijver
naar zijn smaak, iemand die literaire kwaliteiten koppelde aan een uitgesproken
interesse in het onderwerp, getuige zijn studies en romans: Alfred Kossmann. Hieruit
blijkt dat Komrij vast van plan leek van de Olympia Press een serieus te nemen
uitgeverij te maken.
Kossmann zette zich aan het werk en leverde begin oktober een eerste versie af.
Komrij was tevreden, Von Cleef niet: ‘Monique is absolutely unwilling to proceed
with Kossmann.’ Dit viel niet in goede aarde bij Girodias, die de vertaalrechten al
te koop aanbood. Von Cleef hield voet bij stuk. Komrij: ‘Monique wants a book in
which nothing is said that could be degrading for her or for people of her “kind”,
and she likes to have a Heavenly Book in which she is the Angel of Pain. That's her
good right. But Kossmann had only her stories and what he knows for himself of
this atmosphere. He made a very “sec” text out of it [...], and I think it's the only
thing he could do.’
Het leek erop alsof Von Cleef met haar weigering Girodias haar wil op probeerde
te leggen. Eerst schermde ze met een andere schrijver, nog wel uit de vaste stal van
Girodias, toen probeerde ze hem aan het lijntje te houden met een al bestaand
Engelstalig manuscript. Girodias was niet onder de indruk: ‘As to Monique, [...]
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Memo van Maurice Girodias aan Gerrit Komrij, 1971 (coll. G. Komrij).

I am really fed up with that old whore, whips or no whips, and I won't do much more
to help her.’ Kossmann verdween volledig uit beeld.
Om de zaak op gang te krijgen, deed Girodias een nieuw voorstel: zij mocht een
ruwe versie schrijven, hij zocht een competente schrijver die zonder haar bemoeienis
een aanvaardbaar Engelstalig verhaal zou produceren. Het leek zijn laatste bod: ‘she
just has to say yes or no to my proposal’.
Na een stilte kwam Girodias het jaar daarop, 1971, weer in actie. Hij schetste
Komrij hoe volgens hem het boek er inhoudelijk uit zou moeten zien en gaf de
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opdracht snel een Nederlandse schrijver te vinden: ‘The “final solution” is in your
hands, dear Gerrit, and I hope you will find it soon!’ Enkele dagen later heropende
hij de onderhandelingen met Monique von Cleef en sloten ze nogmaals een herziene
overeenkomst af. Ruim twee weken later stortte Girodias 10.000 gulden op haar
Zwitserse bankrekening, onmiskenbaar teken dat hij vertrouwde op een goede afloop.
Ook Komrij had niet stilgezeten. Hoewel het in september pas officieel werd, was
hij al enige tijd in bespreking met een auteur die deze klus maar al te graag wilde
klaren: Willem van den Hout, alias Willy van der Heide, ook bekend als Sylvia
Sillevis ofwel, uiteindelijk, Willem W. Waterman.
Hoe de in literaire kringen beruchte Waterman dit toneel wist te betreden, is niet
helemaal duidelijk. In ieder geval werkte hij voor het seksblad Candy, het
felrealistische fotoblad dat Spijkstra met veel succes bij inloopwinkels als de AKO
en Bruna had weten te slijten. In oktober werd contractueel vastgelegd dat Waterman
een Engelse en een Nederlandse tekst zou schrijven, maar al gauw braken er
schriftelijke schermutselingen uit over de uitbetaling van voorschotten. In februari
1972 leek het goed mis: ‘I have just received a cable from Waterman [...] saying:
BEING TOO GOOD A CRAFTSMAN TO BE MADE A FOOL OF LETS SWAP STOP GOOD
WORK FOR CASH MONEY STOP YOU KNOW I DETEST LAWYERS STOP YES MY PUBLISHER
FRIEND AGREES ARE YOU HAPPY NOW = WATERMAN [...] He sounds quite crazy at

times. [...] and if we go on like this, exchanging absurd telegrams and not making
any progress, we will finally get ourselves into a complete mess.’
Welke ramp er ook had plaatsgevonden, Waterman kreeg nu vrij vlot een voorschot
van duizend gulden en half maart was er zelfs een in het Engels geschreven
manuscript. Hoewel Girodias nog lang niet tevreden was, ging hij vast met de titel
de boer op en bood het De Bezige Bij, Meulenhoff en De Arbeiderspers aan.
Uiteindelijk nam Martin Ros een optie. In mei werd het manuscript in Engeland door
een redacteur bewerkt en bestookten Girodias en zijn Italiaanse kompaan Massimo
Pini Waterman met verzoeken om de Nederlandse tekst. Tot Pini's groeiende wanhoop
kwam Waterman niet over de brug: ‘Waterman says he finished the Dutch translation
of “House of Pain”. Is that true? Did he hand it over to you? Is it really finished?’
Volgens Willem Waterman wel. In een interview uit 1974 met het seksblad Cash
beweerde hij: ‘De Nederlandse tekst ligt al lang klaar. Onder de titel: De Griezelwereld
van Monique van Cleef.’ Tot op heden is dit manuscript onvindbaar.
Wat de Engelstalige versie betrof, was Girodias vol goede moed. Hij vertelde Von
Cleef dat in november het boek dan toch zou verschijnen, niet alleen in Amerika,
maar ook in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en wie weet, zelfs in Nederland.
Ook had hij een wat onorthodoxe publiciteitscampagne bedacht: ‘I'd like to be able
to create a story by having you invite 6 or 8 European journalists, including some
correspondents based in Europe for American papers. The invitation would be to a
nice family orgy in your own establishment at The Hague.’
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De uiteindelijke uitgave van Lyle Stuart Inc., 1973 (coll. J. Moret).

Maar er kwam geen knusse gezinsorgie. Eerst verstoorde Gerrit Komrij de
feestvreugde door kwaad te melden dat hij schoon genoeg had van zijn redacteurschap:
‘I'm a little fed-up, you will understand, by this Aquarius-and Waterman-affair. The
last half year I hadn't anything to do for Olympia, except listening to troubles. I think
this is a nice moment [...] to retire myself from all this fuzz.’ Vervolgens bleek dat
Girodias zich in Amerika behoorlijk in de nesten had weten te werken en daar alle
zeilen moest bijzetten om zijn uitgeverij te behouden. Ook waren de eerste reacties
op het manuscript nogal lauw: ‘Good luck with your big sales on the Von Cleef book.
Frankly, [...] I think it misses the mark.’13 En het feestvarken zelf had na lezing van
de drukproeven helemaal geen zin meer in een partijtje: ‘I am not happy with the
book. There was enough material by me delivered, so it could have been much larger.
Also Mr. W. Waterman made up all the crazy masturbation scenes himself. Not one
word of onanie and stupid vulgarity you will find back in my manuscript. I am not
going to be the laughing stock of the world for the rest of my life. [...] I hope you do
understand that we are in a big mess.’
Girodias suste de zaak. Hij gaf Von Cleef gelijk en bood aan dat ze nog wat
veranderingen in de Engelse, Italiaanse, Franse en ook de Nederlandse versie mocht
aanbrengen. Een loos gebaar, want deze versies bestonden helemaal niet. De eventuele
Engelse versie week om markttechnische redenen af van de Amerikaanse en de enige
vertaling is de Duitse, en die verscheen pal na dit incident, als Monique, Herrin ohne
Mitleid. Toch wist hij met deze fopspeen de gemoederen tot bedaren te brengen. De
nog eenmaal ingeschakelde Komrij noteerde (waarschijnlijk met een enorme zucht
van verlichting), ‘dat zaak tussen Waterman en Monique rond is, manuscript naar
New York en fiat van Monique. Of hij Waterman nu eindelijk zijn f 2000,- wil sturen.’
Hiermee waren eind oktober 1972 alle bemoeienissen van Komrij met dit enige
Nederlandse Olympia Press-manuscript ten einde.
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Het jaar daarop, toen alle Olympia Press-uitgeverijen - op de Duitse tak na - hun
activiteiten al gestaakt hadden, zou het boek toch nog in een mooie editie bij de
Amerikaanse uitgever Lyle Stuart het licht zien: The House of Pain: The Strange
World of Monique Von Cleef, the Queen of Humiliation; an Autobiography and a
Message to All Human Slaves. Girodias had het weer gefikst. Maar zijn gevoel voor
commercie liet hem in
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de steek en zijn refrein klonk nu al te zeurderig: ‘My deal with Lyle Stuart ended
very badly, a few months ago, and he completely messed up his edition [...]. It's too
bad to think that we could have made a million dollars with that book, and that we
missed our objective completely.’ De uitgave werd geen succes en ook voor de
pocketeditie die in 1975 bij Bantam verscheen, renden de lezers niet opgewonden
naar de boekhandel. (Overigens vroeg een fan van Willy van der Heide zich in 1999
vertwijfeld af of het boek ooit wel was verschenen, want in Nederland leek het
onvindbaar. In Amerika kost het momenteel antiquarisch tussen de 50 en 250 dollar.
Men beschrijft het als een klassieker op SM-gebied.)

Patstelling
Met de deelname van Aquarius, vanaf 1971, was het gedaan met de - te dure - groene
boekjes. De eerste acht uitgaven daarna waren gelijksoortige paperbacks, waarvan
vooral de slecht afgedrukte foto op het omslag opviel. Wel maakte de vormgever
een grapje: onderaan de rug stond een letter en wie de moeite had genomen alle acht
delen te kopen en achter elkaar te zetten, zag de naam AQUARIUS in volle breedte op
zijn boekenplank. Moskouse Nachten van Vlas Tenin verscheen als een speciale,
grote paperback met wederom een te wazige foto op de voorkant. Tot Girodias'
onvrede had Spijkstra bij dit boek de naam Olympia Press vergeten te vermelden.
Het beoogde aantal van 27 titels per jaar werd in de verste verte niet gehaald.
Girodias' eerste zorg was, als gezegd, geld binnen te halen om zijn schulden te
kunnen betalen. Hij wilde overgaan tot de verkoop van de oude voorraden, maar
kennelijk waren de afspraken met Spijkstra niet waterdicht. In ieder geval verkocht
deze laatste de partij rechtstreeks door aan de ramsjhandel Nooitgedacht in Hilversum,
die slechts bij stukjes en beetjes betaalde. Spijkstra op zijn beurt betaalde ook
mondjesmaat. Daarom mocht Komrij van Girodias geen nieuwe vertalingen leveren.
Waarop Spijkstra Komrij verwijtend schreef: ‘dat [...] jij een nogal vertragende factor
in het geheel bent’ en Komrij vervolgens hoorbaar knarsetandend aan Pini van zijn
verontwaardiging blijk gaf: ‘Maurice told me to wait, and now Spijkstra says that
I'm working to slow. That's injustice.’ De patstelling was compleet.
Rob Spijkstra was vooral een beginnend zakenman en niet zoals Girodias een
Uitgever met een Missie. Nu nog vindt hij de boeken die Komrij redigeerde,
kwalitatief beter dan wat hij normaal uitgaf. Maar terwijl de Candy's en dergelijke
bladen bij de Bruna- en AKO-inloopzaken wekelijks met tienduizenden verkocht
werden, raakte hij de Olympia Press-uitgaven aan de straatstenen niet kwijt. In die
tijd bestond er nog geen video of satellietzender, en de Nederlanders vergaapten zich
blijkens de verkoopcijfers massaal aan slecht gedrukte kleurenfoto's van volledig
naakte vrouwen en mannen. Dit publiek taalde niet naar woorden, laat staan naar
hele zinnen. De moeite die Spijkstra voor de Olympia Press moest doen, stond in
geen verhouding tot het gemak waarmee hij de commerciële bedenksels van Peter
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Brief van Gerrit Komrij aan Maurice Girodias, 10 september 1972 (coll. G. Komrij).

J. Muller en consorten kon slijten. Een rekensom was snel gemaakt. Dit wilde niet
zeggen dat Aquarius van de Olympia Press verlost wilde zijn. Integendeel, zo bleek
toen Pini namens Girodias en na bemiddeling van Waterman achter de rug van
Spijkstra om ging onderhandelen met Kerkmans van uitgeverij Kerco uit Ridder-
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kerk. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze groezelige uitgeverij de titels zou
uitbrengen die voor Aquarius waren bedoeld. Aquarius hield Girodias aan het contract
en kennelijk stond Spijkstra zo sterk dat Girodias inbond. Van Pini moest Komrij
weer aan het werk: ‘Maurice thinks it not suitable to start a quarrel in Holland with
Spijkstra and Van Vuuren; he therefore deems that we can still make with them the
series of erotic books. As for the “special projects” on the contrary - House of Pain,
Scientology, Life a.s.o. - we shall contact again Kerkmans, Bezige Bij etc. You
should therefore hand over to Spijkstra the translations you have and take again to
co-operate with him.’ Dat de speciale boeken nu opeens aan Kerco werden geoffreerd,
laat zien hoezeer Girodias het water tot aan de lippen stond.
Komrij was het gesjoemel inmiddels meer dan zat. Zoals we al zagen, zette hij
woedend een punt achter zijn redacteurschap: ‘Now I got a copy of a letter Spijkstra
sent to you, in which he states that I never returned the proofs of the new manuscripts
in preparation. Well, all included I received the last half year just 15 pages of proofs.
So what can I do. I'm really very bored by it all. It's very nice that you will come to
Amsterdam at the end of September, and I hope to see you, but I don't want to be
present at any meeting with Spijkstra and his consorts, under no circumstance.’ Hij
adviseerde Girodias voortaan de goede boeken te verkopen aan uitgevers als De
Bezige Bij en De Arbeiderspers en het daarbij wat Nederland betreft te laten: ‘Really,
you better can publish three or four books in Holland in cooperation with a solid
firm, than trying to sell the whole lot to a bunch of gangsters, which can not even
make books in a proper way.’
Na Komrijs vertrek verschenen er nog drie door hem geredigeerde boeken, soms
zonder vermelding van het origineel of het imprint Olympia Press. Om onbekende
redenen kreeg Intieme Interviews zelfs een andere auteur. Het laatste boek verscheen
in 1973 en was uiterlijk gelijk aan het standaard Aquarius-boek uit die tijd:
schreeuwerig omslag, matig zetwerk.
Redacteur Komrij had weliswaar zijn werkzaamheden gestaakt, maar directeur
Komrij van de Creators and Publishers International Trust Organisation was nog in
functie, ook al besefte hij dat zelf niet. Herhaalde aanmaningen van niet-betaalde
schrijvers en fotoagentschappen geven aan dat Capito in feite de financiële
verantwoordelijkheid van álle Europese vestigingen droeg. Pini liet weten zijn functie
als directeur officieel neer te leggen, Girodias was naar Amerika vertrokken en liet
hier de zaak doodbloeden.
Ongemerkt was Komrij als enige overgebleven: ‘en ik kreeg ineens als directeur
van de Olympia Press een belastingaanslag van 400.000 gulden, ongeveer het
tienvoudige van wat ik in die tien jaar met ál mijn vertaalwerk had verdiend. Maar
ja, ik was de verantwoordelijke geworden. Ook een komisch verhaal op zich, om
daar van af te komen. [...] Het vleide me wel hoor, dat er een heel leger mensen was
dat absoluut niet geloofde dat ik niet zomaar 400.000 gulden kon betalen, ze geloofden
er ook heilig in en hebben ook hun uiterste best gedaan en dachten dat we een
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UITGAVEN VAN DE OLYMPIA PRESS NEDERLAND (AMSTERDAM)

in pocketformaat, gebonden, groen omslag, zonder jaartal, prijs f 14,50.
Norman Singer, De Babysitter [The Babysitter]. Vert. H.M. van der Meer.,
237 p.
Barry Malzberg, Het witte doek [Screen]. Vert. Friso Hartkamp (= Gerhard
Kirchner), 205 p.
Jett Sage, Wild [Crazy Wild]. Vert. O.C. Prins. (= Thérèse Cornips), 238
p.
Anna Winter, Vlees van mijn vlees [Flesh and Blood]. Vert. Eunice
Urquhart (= Henny Scheepmaker), 222 p.
Harriet Daimler, Liefste [Darling]. Vert. Eunice Urquhart (= Henny
Scheepmaker), 176 p.
Ed Martin, Een nijvere dood [Busy Bodies]. Vert. Hans Plomp, 222 p.
C.S. Vanek, Op de huid geschreven [The Skin Book]. Vert. Jan de Boer,
189 p.
Akbar del Piombo, Hoe beviel Paula? [Who pushed Paula?]. Vert. Jan
Kooman, 191 p.
R. Bernard Burns, De macht van de roede [The Ordeal of the Rod]. Vert.
Wim van Loon (= Gerhard Kirchner), 190 p.
Karl Flinders, Vijfentwintig centimeter [Twelve inches]. Vert. Karen van
der Kamp (= Heleen ten Holt), 219 p.
Ray Kainen, Een zee van dijen [A Sea of Thighs]. Vert. Hermanna
Tijgerdal (= Dorien van der Klei), 233 p.
Frank Newman, Barbara [Barbara]. Vert. Louis Ferron, 207 p.
heel mooi verhaal hadden opgezet en dat het een complot was, maar uiteindelijk, na
heel veel Jip-en-Janneke- en Ot-en-Sien-taal is het ons gelukt de ambtenaar aan het
verstand te brengen dat ze toch een canard beet hadden...’14
Pas in 1984, vlak voor zijn verhuizing naar Portugal, wist Komrij deze
belastingschuld definitief te vereffenen.15

Miljoen voor een teennagel
Achteraf gezien is het wel te verklaren waarom de Nederlandse Olympia Press geen
succes werd. Maurice Girodias had zich met de natte vinger op de Nederlandse markt
georiënteerd, dacht kennelijk dat de situatie hier met Duitsland vergelijkbaar zou
zijn. Zelf gaf hij later als reden: ‘In Holland my attempts to start a Dutch Olympia
were defeated by the accelerated advent of sexual freedom: by the time our first
books were translated and printed, the entire country had achieved its liberation, had
gorged itself which cheap hasty sex pulp, and the interest for literary erotica had
totally disappeared.’16
Dat is maar de helft van het verhaal. Nederland werd weliswaar overstroomd door
goedkope pornoboekjes, maar die waren voor een ander publiek dan waarop de
Olympia Press zich richtte. De belangstelling voor de betere erotica bestond nog
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steeds, maar kwaliteitsuitgevers als De Bezige Bij - de serie met de vlezige
boekomslagen van Karel Beunis bijvoorbeeld, waarbij pas na lang turen met enige
zekerheid kon worden vastgesteld welke lichaamsdelen waren afgebeeld, meestal
vingers en knieën -, Meulenhoff en De Arbeiderspers voorzagen al in de behoefte,
regelmatig zelfs met titels uit het Olympia Press-fonds. Al in 1957 had uitgeverij
Oisterwijk de allereerste vertaling ter wereld van Lolita gepubliceerd, een jaar eerder
dan de officiële Amerikaanse uitgave. Een boekje als Mieke Maaike's obscene jeugd
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GEZAMENLIJKE UITGAVEN VAN DE OLYMPIA PRESS EN
AQUARIUS/CENTRIPRESS (BUSSUM)

gewone paperbacks, soms zonder vermelding ‘Olympia Press’,
verschillende prijzen
Mason Hoffenberg, Zonde bij het ontbijt [Sin for Breakfast]. Vert. Ruilof
van Putten, 175 p.
Anoniem (J.J. Wadway = Michael Bernet), Zeven erotische minuten (niet
geschreven door Irving Wallace) [Seven erotic minutes]. Vert. Trevor
Cone (= Margreet Hirs), 190 p.
Tor Kung, Wat moeder me leerde [My mother taught me] Vert. Friso
Hartkamp (= Gerhard Kirchner), 192 p
Marco Vassi, De engelen van het vlees [The Gentle Degenerates]. Vert.
Luigi di Verona (= Louis Ferron), 1970, 191 p.
Tor Kung, Niets dan extase [Forever Ecstasy] Vert. Theodoor Iskra, 230
p.
Karl Flinders, De liefdesmatras [The Love Machinery] Vert. Theodoor
Iskra, 215 p
Ray Kainen, Saters in de Ruimte [Satyr Trek] Vert Theodoor Iskra, 215
p.
Tenin Vlas, Moskouse Nachten [Moscow Nights] Vert. Gert Nip en Jacoba
Pront (= G. Kruisman en Koepelman), 1971, 258 p
Richard Windsom (moet zijn: Ralph A. Storm), Intieme Interviews
[Intimate interviews]. Vert onbekend, 189 p.
Angelo d'Arcangelo, Handboek voor homoseksuelen [Handbook for
homosexuals] Vert. Adriaan Wortelboer, 1973, 238 p
Norman Singer, De man die San Francisco verkrachtte [The man who
raped San Francisco] Vert Theodoor Iskra, 1973, p 233
van Louis Paul Boon had in de jaren vijftig heel goed bij de Olympia Press gepast,
maar dit ‘proefschrift van student Steivekleut’ verscheen in 1972 mooi vormgegeven
bij De Arbeiderspers. De Olympia Press was eenvoudigweg overbodig.
En, misschien nog funester, Girodias was een wispelturig man, die zich overal
mee bemoeide en niets aan anderen kon overlaten. Hoe hoog hij Komrij ook schatte,
uit niets blijkt dat deze enige zeggenschap had over de uitgeverij waar hij nota bene
directeur van was. Daarbij nam Girodias veel te veel hooi op zijn vork, financieel
en redactioneel. Als hij al zijn uitgeverijtjes met evenveel brieven, telegrammen,
memo's, vergaderingen en telefoontjes bombardeerde als de Nederlandse tak, kan
hij nauwelijks de tijd hebben gehad om te overzien waar hij mee bezig was. Het feit
dat hij serieus overwoog om met een uitgeverij als Kerco in zee te gaan, duidt erop
dat hij geen enkel benul had van de Nederlandse situatie.
Maar de ‘zeer correct geklede, energieke, bijna te mooie’17 Girodias wist zich wel
als geen ander met talent te omringen, ook in Nederland. Menige uitgever zou zich
in de handen wrijven met mensen als Gerrit Komrij, Louis Ferron, Hans Plomp,
Thérèse Cornips en Theo Kars in zijn stal. Maar ook wist hij als geen ander hoe zijn
eigen ruiten in te gooien.
Na het echec met de Nederlandse Olympia Press steeg de ster van Gerrit Komrij
gestaag tot grote hoogte, eerst alleen als dichter, criticus en polemist, later voor een
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breder publiek ook als columnist, bloemlezer en romancier. Rob Spijkstra zette zijn
carrière voort met uitgeverijen als CentriPress en Juniorpress, die vooral SF-boeken
en strips publiceerden. Na 1985 verkocht hij deze ondernemingen; later richtte hij
zich met Kidspress vooral op de markt van de jeugdbladen. Thans is hij uitgever in
ruste.

De parelduiker. Jaargang 9

20
Aan de uitgeefavonturen van Girodias kwam halverwege de jaren zeventig definitief
een einde. Hij bleef plannen ontwikkelen, maar er kwam niets meer van de grond en
hij moest zich zien te redden met de status van levende legende. Tot 1981 bleef hij
met lange tussenpozen brieven sturen aan Komrij, altijd hartelijk, altijd met de vraag
of Komrij niet zijn literair agent wilde worden, zijn vertaler of redacteur.
In de jaren tachtig woonde Girodias weer in Parijs. Nog steeds bedacht hij nieuwe
boekprojecten. Geen dirty books meer, die tijd was voorbij, maar studies naar ‘De
Rechten van Minderheden’ of ‘De Toekomst van het Rode Rijk’. Ook vond hij een
perpetuum mobile uit. Ondertussen schreef hij met pijn en moeite verder aan zijn
memoires, het beoogde drieluik Une journée sur la terre, waarvan de eerste twee
delen in 1990 verschenen. Deel een bleek een bijgewerkte versie van het eerder
gepubliceerde The Frog Prince, maar het tweede deel was in deze vorm geheel nieuw
en bevatte de hoogtepunten uit zijn Franse uitgeverscarrière. Kundig hield hij zijn
mythe in stand met een vlot geschreven verhaal, dat als een verdediging tegen alle
aanvallen van inmiddels gerenommeerde schrijvers kon dienen. Maurice Girodias
was weer waar hij zijn hele leven wilde zijn: op de voorgrond. ‘In the space of 3-4
weeks, my story has become so fashionable in this country that I could sell my toenails
for a million each,’ schreef hij aan zijn vrouw.18 Peter van Dijk interviewde hem in
1990 voor NRC Handelsblad. Girodias beweerde toen dat hij net het derde deel van
zijn memoires had voltooid en daarin zijn eigen dood beschrijft: ‘Het zal de dood
van een wijze man zijn, het boek eindigt met wijsheid.’ In plaats van een glorieuze
terugkeer werd het een paginagroot in memoriam. Vlak voordat het vraaggesprek
kon worden geplaatst, was Girodias te gast in een uitzending van de kleine Parijse
radiozender Radio J. Na afloop van het gesprek kreeg hij een hartaanval en stierf ter
plaatse.
Deel drie van zijn memoires bleek nog lang niet af te zijn...
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Dit artikel had niet geschreven kunnen worden als ik niet zonder voorbehoud had
mogen putten uit het archief van Gerrit Komrij. Veel van de gebruikte citaten van
hem en van Girodias zijn afkomstig uit dit archief. Ook heb ik veel steun gehad aan
de feitenkennis van in de eerste plaats Jan Moret, en aan die van Rob Spijkstra,
Willem Th. van Twist, Hans Plomp, Theo Kars en Peter Loeb.
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Enno van der Eerden+
Schrijven in de laatste uithoek van Europa
De onderbelichte exilepisode van Sanary-sur-Mer
Met de mooie ligging en het weidse zicht op de Middellandse Zee had het weinig te
maken. De Duitse schrijver Klaus Mann had andere beslommeringen aan zijn hoofd,
toen hij op 10 mei 1933 een kamer betrok in het Hôtel de la Tour in het Zuid-Franse
stadje Sanary-sur-Mer.
Eerder die dag had hij zijn legendarisch geworden brief aan schrijver Gottfried
Benn op de post gedaan, waarin hij hem opriep zich te distantiëren van het in januari
aangetreden nazi-regime. Dezelfde dag bereikte hem het bericht dat in Berlijn en
München ook zíjn boeken op de brandstapel waren geworpen.
In de twee weken dat Klaus Mann in Sanary verbleef, zocht hij vergeefs naar
geschikte woonruimte. Hij ontmoette landgenoten die al langer in deze omgeving
woonden, zoals de schrijvers René Schickele, Wilhelm Herzog en de kunsthistoricus
Julius Meier-Graefe, en verzond brieven aan geestverwanten en collega-auteurs met
het verzoek om bijdragen voor een binnenkort te verschijnen exiltijdschrift.
Het blad dat Mann in gedachten had en dat Die Sammlung zou gaan heten, moest
een platform bieden aan schrijvers die stelling namen tegen het fascisme. Het zou
gepubliceerd worden door het in Amsterdam gevestigde Querido Verlag, een
Duitstalige uitgeverij onder leiding van de uit Berlijn gevluchte uitgever Fritz
Landshoff. Tot het uitbreken van de oorlog zou dit uitgevershuis onderdak bieden
aan tal van ontheemde en berooide Duitse emigrantenschrijvers. Het was aan Manns
onvermoeibare inzet te danken dat het tijdschrift inderdaad van de grond kwam. Die
Sammlung, dat gedurende twee jaargangen 24 maal verscheen, zou dankzij het
imposante medewerkersbestand een van de meest vooraanstaande
emigrantentijdschriften uit die jaren worden.

Gastenboek
Vele Duitse schrijvers en intellectuelen hadden na de nationaal-socialistische
machtsovername begin 1933 halsoverkop en vaak met achterlating van geld en
bezittingen hun land verlaten. Sommigen vanwege hun joodse afkomst, anderen om
politieke redenen of omdat hen het werken onmogelijk werd gemaakt.

+ Enno van der Eerden (1956) werkte bij de Amsterdamse Athenaeum Boekhandel, was
redacteur van De Nieuwe Boekenkrant en schreef als freelance journalist over literatuur voor
onder meer Het Parool, Vrij Nederland en HP/De Tijd.
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Gezicht op de haven van Sanary-sur-Mer, 1937

Ze zochten hun toevlucht in steden als Parijs, Wenen en Amsterdam. Ook het
vissersdorp Sanary, op zo'n vijftien kilometer afstand van de Zuid-Franse havenstad
Toulon, groeide in de jaren dertig uit tot een drukbezocht ballingsoord.
Het gastenboek van Sanary bevat illustere namen. Naast Klaus Mann, Schickele,
Herzog en Meier-Graefe zochten ook Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig, Franz
Werfel en Thomas en Heinrich Mann hier hun toevlucht. Anderen waren op doorreis
of verbleven er enkele maanden, onder wie Bertolt Brecht, Stefan Zweig, Bruno
Frank en Hermann Kesten. In de woorden van Ludwig Marcuse, een langdurige
bewoner, was het Sanary van die jaren weinig minder dan de ‘Hauptstadt der
Deutschen Literatur’, zoals hij het na de oorlog in zijn memoires formuleerde.
‘Ik kan Sanary niet meer fotograferen, alleen nog maar vervangen door een
liefdevolle beschrijving,’ zo noteerde hij. ‘Het was zo klein dat ik ermee vergroeien
kon. De winter kort en zacht, met rozen, witte tijm, vroege mimosa en anjelieren.
[...] De velden met narcissen betoverden en streelden ons zozeer dat ik op de meest
sombere momenten zin kreeg in het leven. [...] Het meest verrukt was ik in mijn
nieuwe vaderland als ik aan het eind van de dag voor het Café de la Marine zat [...].
Het zonlicht gleed over de pijnbomen op de kaap La Colline en schetste op het
roerloze water zijn onvergetelijke schilderingen. [...] De kleine haven, ingekaderd
door een lage pier, lag vol met licht dobberende vissersboten, de masten zachtjes en
slaapdronken wiegend. De vuurtoren verzond zijn scherpe lichtsignalen, alsof een
doofstomme god, wild en vruchteloos, een gesprek wilde beginnen. Op dergelijke
momenten was ik gelukkig en in staat Duitsland te vergeten.’
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Gemoedelijk
Zeventig jaar later is Sanary nog altijd een overzichtelijk plaatsje dat zijn authenticiteit
heeft behouden. Nergens hoge appartementencomplexen, hotelkolossen, extravagante
zeiljachten of opdringerig toeristisch vertier. De Quai du Général de Gaulle (destijds
Victor Hugo) langs de haven, de palmbomen en platanen, de huizengevels met hun
verweerde luiken, de cafés met nog altijd dezelfde namen, de terrassen met rieten in
plaats van plastic stoelen, de omringende straatjes, het hedendaagse Sanary ademt
nog de sfeer van oude foto's en ansichtkaarten.
Groeide de Rivièra, met steden als Cannes, Nice en Monte Carlo, begin twintigste
eeuw uit tot een pleisterplaats voor de beau monde, aan Sanary waren dergelijke
mondaine ontwikkelingen voorbijgegaan. De Duits-Italiaanse Sybille von Schönebeck
heeft het 4000 inwoners tellende Sanary van destijds beschreven als een gemoedelijke
dorpsgemeenschap, waar de bevolking leefde van visserij en markthandel. Rond de
baai en in het stadje zelf bevond zich een handjevol pensions en tegen de omringende
heuvels lagen als witte vlekken de grotere villa's, waarvan sommige in de
zomermaanden voor weinig geld werden verhuurd. Von Schönebeck was als jong
meisje met haar moeder in Sanary terechtgekomen, raakte later bevriend met Klaus
en Erika Mann en zou onder de naam Sybille Bedford bekendheid verwerven als
romanschrijfster en biografe van de eveneens in Sanary woonachtige Aldous Huxley.

Zomerdépendance
Aangetrokken door het natuurschoon, het heldere licht en een inderdaad azuurblauwe
zee, waren al voor de Eerste Wereldoorlog de eerste schilders in Sanary neergestreken.
Onder hen de Duitse kunstenaars Rudolf Levy en Erich Klossowski, die zich hier
later met zijn vrouw, de schrijfster Hilde Stieler, blijvend zou vestigen. Ook de
schrijvers André Salmon en Emmanuel Bove verbleven meermalen in Sanary en in
café La Marine zaten Arthur Lehning en Ernst Bloch te schaken en te beraadslagen
over de oprichting van het tijdschrift i10. Kurt Tucholsky zag er alleen slapende
honden midden op straat. Maar Klaus en Erika Mann troffen in 1931 op de
caféterrassen de schilders Moïse Kisling, Jules Pascin en André Derain en noemden
Sanary in Das Buch von der Riviera de ‘onbetwiste zomerdépendance van het [Parijse]
Café du Dome’. Maar het waren voornamelijk passanten. De Duitse emigranten die
zich hier enkele jaren later vestigden, misten het literaire en culturele klimaat waaraan
ze in eigen land gewend waren. Ze ontmoetten elkaar meestal thuis en soms in een
van de drie cafés aan de Quai Victor Hugo, waar de inwoners van Sanary hun
aanwezigheid gelaten en met enige verbazing aanschouwden. Veel contact hadden
ze niet. In hun ogen waren het allemaal boches [moffen], joden, oorlogsstokers en
spionnen.

Aanhankelijkheid
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Op aanraden van René Schickele was ook een zeer gespannen en gedeprimeerde
Thomas Mann na zijn vlucht uit Duitsland naar de Côte d'Azur gereisd. Met zijn
vrouw Katia en hun drie jongste kinderen nam hij mei 1933 zijn intrek in het Grand
Hôtel in het nabijgelegen kustplaatsje Bandol. Daar werd hij
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De Chemin de la Colline in Sanary, jaren dertig

verwelkomd door zijn zoon Klaus, liep hij Lion Feuchtwanger tegen het lijf, die
vrijwel tegelijkertijd was gearriveerd, en meldde zich enkele dagen later ook zijn
broer Heinrich. ‘Ik vind in dit cultuurgebied alles armzalig, nietszeggend, weinig
gerieflijk en onder mijn leefniveau,’ noteerde Thomas Mann in zijn dagboek.
Niettemin besloot hij voorlopig in deze omgeving te blijven. Enkele weken later
betrok hij met zijn gezin in Sanary de Villa Tranquille, een hooggelegen woning met
uitzicht op zee, te midden van cactussen en cipressen, halverwege de Chemin de la
Colline.
Heinrich Mann verhuisde kort daarop naar Nice, waar hij een tijdlang een woning
aan de Promenade des Anglais deelde met Hermann Kesten en Joseph Roth. Evenals
de meeste exilschrijvers, van wie er ook in Nice velen rondliepen, was hij,
noodgedwongen, zeer productief. Mann schreef romans en artikelen die behalve in
emigrantentijdschriften ook in linkse Franse kranten verschenen, en onderhield nauwe
contacten met Franse, politiek actieve schrijvers als Romain Rolland en Henri
Barbusse.
Regelmatig kwam Heinrich Mann met zijn - volgens zijn broer ‘onnozele en
ordinaire’ - geliefde naar Sanary om familie en vrienden te bezoeken. De 28 jaar
jongere Nelly Kröger was hem vanuit Duitsland nagereisd. Ze had al haar zekerheden
opgegeven en stond op een avond onverwachts voor zijn deur. ‘Het is het diepste
teken van aanhankelijkheid dat ik ooit van iemand ervaren heb,’ merkte hij later op.

Voorleesbijeenkomsten
In de Villa Tranquille hervond Thomas Mann, na een maandenlang verblijf op
hotelkamers, zijn vertrouwde leefritme. Hij kreeg zelfs
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Thomas Mann voor de Villa Tranquille in Sanary, juni 1933.

oog voor het fraaie landschap, liep 's ochtends voor het ontbijt langs een smal pad
naar beneden om een eindje te zwemmen, waarna hij zich vervolgens terugtrok in
zijn werkkamer. In de avonduren, als de zomerhitte was geluwd, mocht hij graag in
een rieten stoel plaatsnemen om met een sigaar naar de sterrenhemel te kijken.
Intensief contact had hij met Schickele, Feuchtwanger, Herzog en Meier-Graefe.
Bij hen thuis ontmoette hij ook andere ballingen als Arnold Zweig en Hermann
Kesten, die als redacteur van Querido Verlag geregeld Sanary aandeed om contact
te houden met de Duitse exilschrijvers. Hun gesprekken stonden voornamelijk in het
teken van de zorgwekkende berichten die hen uit Duitsland bereikten, over
collega-schrijvers die waren opgepakt of zich hadden laten ‘gelijkschakelen’, over
hun publicatiemogelijkheden, het verlies van bezittingen en altijd weer, zo moest
Mann vaststellen, ‘verzandt het debat in radeloosheid’. ‘Vanuit alle mogelijke
gezichtshoeken, sceptisch of hoopvol, werd besproken hoe lang het huidige regime
het vol zou houden. Mijn geloof aan een snel weggevaagd worden is helaas veel
kleiner dan dat van Heinrich en Feuchtwanger, die aan een spoedige economische
ineenstorting en revolutie geloven.’
Toch, na een genoeglijke avond met Feuchtwanger, Zweig en Herzog, verklaarde
Thomas Mann dat ze ooit met plezier terug zouden denken aan hun verblijf
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hier in Sanary. Groot genoegen beleefde hij aan een oude gewoonte die hem aan
normale tijden deed denken, de voorleesavonden die afwisselend bij hem, Schickele,
Meier-Graefe en later ook bij Bruno Frank plaatsvonden. Aanwezig bij zo'n ritueel
was Sybille von Schönebeck. Zij herinnert zich Thomas Mann, gezeten aan een hoge
terrastafel en omringd door drie andere schrijvers: ‘Achter hen stonden stoelen voor
hun echtgenotes en Erika Mann. Op de grond voor dit podium, op traptreden, kussens
en tuinstoelen, verzamelde zich het gewone volk - een Zwitserse dichteres, de jongere
Mann-kinderen, de schoolgaande zoon van Schickele, een bekende Engelse criticus,
Aldous en Maria [Huxley], mijn moeder, Eddy Sackville-West, Heinrich Manns
voluptueuze maîtresse en ikzelf. Erika liep naar het podium met het manuscript van
haar vader. Zo'n vijftig minuten lang las hij voor [...] met een niet erg gedragen
stemgeluid. Na afloop werden op de verhoogde tafel Riesling en kipsalade neergezet.’

Kwellend weifelen
In september 1933 kreeg Mann het eerste nummer van Die Sammlung onder ogen.
In Duitsland zorgde de felle antifascistische toon voor commotie. Het plaatste hem
en ook René Schickele voor een enorm dilemma. Beiden stonden vermeld als
toekomstige medewerkers en beiden hadden ze een nieuwe roman op stapel staan,
Mann Die Geschichten Jaakobs en Schickele zijn in Sanary gesitueerde Die Witwe
Bosca.
Klaus Mann, instigator van het tijdschrift, vond dat zijn vader zich als
gezaghebbend literator en Nobelprijswinnaar diende uit te spreken tegen het
nationaal-socialisme en de overstap moest maken naar Querido. ‘Een kwellend
weifelen tussen afwijzen en toegeven,’ schreef Thomas Mann, die zich zowel
verantwoordelijk voelde voor zijn uitgever als voor zijn gezin. Beide waren financieel
van hem afhankelijk. Na intensief overleg, heftige discussies in familiekring en onder
druk van hun uitgever distantieerden Schickele en Mann zich uiteindelijk van het al
te politieke karakter van het tijdschrift, daarmee de weg vrijmakend voor de publicatie
van hun romans in Duitsland. Maar de gewetensvolle Schickele besefte tegelijkertijd
dat hij met deze stap Klaus Mann eigenlijk in de kou had laten staan.
Wilhelm Herzog herinnert zich in zijn memoires hoe hij op een ochtend met Mann
een wandeling maakte langs de haven. Mann vertelde dat zijn broer Heinrich door
de Hitler-regering zijn Duitse staatsburgerschap was ontnomen. ‘“Wat zou u ervan
vinden,” vroeg Mann, “als ik Hindenburg een telegram zou sturen en bij hem mijn
denationalisatie zou opeisen?” “Dat zou meer dan alleen maar een groot gebaar zijn,”
antwoordde ik. “Dat zou een daad zijn. Gaat u het doen?” “Ik zal het in overweging
nemen,” zei hij. Op dat moment wist ik dat hij het niet zou doen.’
Eind september verliet Thomas Mann Sanary om zich na lang wikken en wegen
in Zwitserland te vestigen, een omgeving die volgens zijn overtuiging meer aansloot
bij zijn ‘natuurlijke cultuurgebied’. Zijn dochter Erika, die al eerder naar Zürich
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Lion Feuchtwanger op het terras van de Villa Valmer in Sanary, ca. 1936.

was vertrokken om daar haar politiek-literaire cabaret ‘Die Pfeffermühle’ nieuw
leven in te blazen, had voor haar ouders een geschikte behuizing gevonden in het
nabijgelegen Küssnacht. Daar zou Thomas Mann, tweeenhalf jaar na zijn vertrek uit
Sanary, op 3 februari 1936 via een open brief in de Neue Zürcher Zeitung publiekelijk
zijn afkeer kenbaar maken van het nazi-regime.

Handrem
‘In een statige villa woont, zoals het hoort, Lion Feuchtwanger, een volhardend
werker die altijd opgewekt en optimistisch is,’ schrijft Klaus Mann nogal vilein in
zijn autobiografie. ‘Waarom zou hij niet vrolijk zijn? Hij gelooft in de vooruitgang
en gaat trouwens zelf van het ene succes naar het andere. Die Geschwister Oppenheim,
dat hij net bij Querido heeft laten verschijnen, is de meest gelezen, meest de aandacht
trekkende literaire uitbeelding van de Duitse ramp. Nu is hij weer bezig met zijn
grote historische werk over de “joodse oorlog”. Dat is zwaar werk! Feuchtwanger
deelt mee hoe moeilijk hij het zichzelf maakt, maar hij lacht als hij erover vertelt.
Hij lacht trouwens toch graag, en niet zelden om zichzelf.’
Ook Schickele had moeite met Feuchtwangers zelfingenomenheid en er waren er
die in pittige woordenwisselingen belandden als zijn Ruslandreis uit 1937, onder
anderen met Marcuse, en vooral zijn ontvangst bij Stalin, ter sprake kwamen.
Niettemin was de joodse Lion Feuchtwanger een productieve, veelgelezen en
internationaal bekende auteur. Romans als Die Geschwister Oppenheim en Exil, ook
bij Querido Verlag verschenen, waren geslaagde sfeertekeningen van het
emigrantenbestaan en de joodse diaspora. Hij dicteerde zijn werk aan een secretaresse
en had de gewoonte zijn verhalen op te bouwen aan de hand van een omvangrijk
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systeem van gekleurde kaartjes met psychologische karakterbeschrijvingen waaruit
hij voor zijn romanpersonages kon putten.
Het grootste deel van zijn zevenjarige ballingschap woonde hij in Villa Valmer,
een riante woning, even buiten Sanary, met een weelderige tuin en panoramisch zicht
op zee. ‘Ik heb [...] met al mijn zintuigen van het leven daar genoten,’ schreef hij in
zijn memoires. ‘Wanneer ik bijvoorbeeld met de nachttrein uit Parijs terugkwam en
's morgens de blauwe kust weer zag, de bergen, de zee, de pijnbomen en de olijven
tegen de hellingen zag opklimmen, wanneer ik de gemoedelijke openheid van de
mediterrane mensen weer om me heen voelde, dan ademde ik met diepe teugen en
voelde ik me blij dat ik deze hemel had uitgekozen om onder te leven.’
Door de jaren heen werd Villa Valmer een levendig trefpunt, waar hij behalve
Marcuse, Bruno Frank en de familie Mann ook tijdelijke bezoekers aan Sanary
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Aldous Huxley, Sybille von Schónebeck en Eva Herrmann op het strand van Sanary

Aldous Huxley, in Sanary getekend door Eva Herrmann (1902-1978)

als Ernst Toller, Arthur Koestler, Ernst Bloch en Alfred Kerr verwelkomde. Arnold
Zweig, die naar Palestina was geëmigreerd maar ieder jaar enige tijd in Sanary
doorbracht, voltooide hier zijn grote essay ‘Bilanz der deutschen Judenheit 1933’.
Daarvoor had hij gebruik kunnen maken van Feuchtwangers enorme bibliotheek,
waarvan een groot gedeelte juist op tijd vanuit Berlijn in veiligheid was gebracht.
Ook Bertolt Brecht bracht hem enkele malen een bezoek. Op een avond liepen zij
met Zweig naar het strand. Martha Feuchtwanger, die Brecht en Zweig zojuist had
opgehaald uit hun hotel, parkeerde de auto, maar verzuimde de handrem aan te
trekken. Door snel ingrijpen voorkwam ze dat de drie nietsvermoedende mannen
door de wagen overreden zouden worden. Zelf brak ze bij die actie een been. Terwijl
Feuchtwanger bij zijn vrouw bleef, togen Brecht en Zweig met een zaklantaarn langs
de donkere kustweg naar het dichtstbijzijnde huis waar zich een telefoon bevond,
om een ambulance te bestellen: de villa van de Engelse schrijver Aldous Huxley.
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Triest stemmend
Aldous Huxley, gevierd auteur van romans als Antic Hay, Point Counter Point en
het in Sanary geschreven Brave New World, woonde al sinds 1930 in een afgelegen
pand met een groot stuk grond, omringd door pijnbomen en met uitzicht op de Baie
de Bandol. ‘A charming little house,’ schreef hij aan zijn broer, ‘precies zoals het
huis van Bouvard en Pécuchet [romanfiguren van Flaubert]. Een museumstuk - het
lijkt haast een wandaad om het te veranderen of opnieuw in te richten.’ Het huis was
echter zo uitgewoond dat Huxley er niet aan ontkwam het grondig te laten opknappen.
In zijn Villa Huley (een spelfoutje van de schilder) zou hij tot begin 1937 blijven
wonen.
Vriendin en latere biografe Sybille von Schönebeck herinnert zich de dagelijkse
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gang van zaken in huize Huxley. Tot diep in de nacht tikte zijn echtgenote Maria het
schrijfwerk van die dag uit. Ze belastte zich waar mogelijk met zijn administratie en
correspondentie, las hem de krant voor als de slechtziende Huxley zijn vermoeide
ogen rust wilde gunnen en maakte hem in gezelschap tijdig attent op een naderende
gesprekspartner.
Tot hun regelmatige gasten behoorden Paul Valéry, Edith Wharton, H.G. Wells,
Leonard Woolf en Clive Bell. Een nog jonge Cyril Connolly, die korte tijd in Sanary
verbleef, moest echter tot zijn diepe teleurstelling vaststellen dat hij niet welkom
was bij zijn idool. Ook met de schilder Moïse Kisling, die in Bandol woonde, vlotte
het niet. Kisling, met zijn Bourgondische stijl van leven, vond de altijd wat formele
Huxley maar een bloedeloze intellectueel.
Afgezien van zijn ontmoetingen met Julius Meier-Graefe was zijn contact met de
Duitse emigrantenkolonie afstandelijk. ‘Een nogal triest stemmend gezelschap,’
schreef hij, ‘bij wie de rampzalige effecten van ballingschap al merkbaar zijn.’ Huxley
was overtuigd anticommunist en antifascist, liet meermalen zijn stem horen op
internationale schrijverscongressen, publiceerde in 1936 het pacifistische pamflet
‘What Are You Going to Do About It?’, maar kon zich tijdens de voorleesavonden
bij Schickele en Mann hevig ergeren aan de eigendunk onder de Duitse auteurs.

Mon illustre voisin
Soepeler verliep de omgang met zijn directe buren, de flamboyante Amerikaanse
reisboekenschrijver William Seabrook, door wie Huxley steevast ‘mon illustre voisin’
werd genoemd. Hij huurde in 1932 en 1933 met zijn vriendin, de schrijfster Marjorie
Worthington, beneden aan het strand een gedeelte van het lelijke, twintig vertrekken
tellende Les Roseaux. Onder de lokale bevolking circuleerden de wildste geruchten
over Seabrooks drankzucht en bizarre seksuele escapades.
Seabrook raakte goed bevriend met Thomas Manns zoon Golo, die een tijdje bij
hem in huis woonde. Volgens Schickele voerden de twee lange filosofische
gesprekken en keek Seabrook ‘met grenzeloze bewondering tegen hem op’.
Op een dag besloot Seabrook met hulp van Sybille von Schönebeck een feestje te
organiseren voor de Duitsers. ‘Tot onze verrassing,’ noteerde Marjorie Worthington
in haar memoires, ‘kwamen ze allemaal: de Zweigs, de Feuchtwangers, de
Meiergraefes, de Schickeles en de Manns. [...] Feuchtwanger en Meiergraefe waren
zeer spraakzaam en onderhoudend, maar de anderen gingen zwaar gebukt onder hun
zorgen. Thomas Mann, die erg slecht Engels en nauwelijks beter Frans sprak, zei
niets, maar liet zijn echtgenote voor hem het woord doen. [...] Het feest kwam maar
traag en moeizaam op gang. We hadden op een lange houten tafel drank neergezet
en de toebereidselen voor brandy en whisky en gin, en de lichtere aperitiefjes. Maar
de meeste Duitsers dronken geen alcohol, zodat ik me [...] naar de keuken moest
haasten om Anna te helpen met het verzorgen van koffie en thee met brood en boter
en cake.’
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Le Moulin Gris aan de Chemin de la Colline, verblijfplaats in Sanary van Alma Mahler en Franz
Werfel.

Von Schönebeck herinnert zich hoe Feuchtwanger ‘gesprekjes aanknoopte met
alle jonge, aantrekkelijke vrouwen en hen vertelde over zijn laatste verkoopaantallen’,
hoe Seabrook zijn gasten met ontbloot bovenlijf ontving en hoe Heinrich Mann, ‘die
zelfs nog stijver en formeler was dan zijn broer, op deze snikhete middag arriveerde
in een hooggesloten boord en een zwarte jas’.
‘Er war der letzte Ritter,’ merkte Martha Feuchtwanger ooit over Heinrich Mann
op. Ze had hem op een avond, toen de regen met bakken uit de hemel viel, met de
auto bij zijn hotel afgezet. Terwijl ze de auto aan het keren was, zag ze hoe Mann
met zijn hoed in de hand in de stromende regen onverstoorbaar voor de deur bleef
staan wachten tot zij de weg afreed en uit het zicht was verdwenen.

Verduistering
In de zomer van 1938 belandde Alma Mahler na lange omzwervingen vanuit Wenen
in Sanary. Via haar oude vriendin Annamarie Meier-Graefe vond ze een onderkomen
aan de Chemin de la Colline, niet ver van waar Thomas Mann jaren eerder woonde.
‘Het was een oude wachttoren, Le Moulin Gris, die een schilder heel smaakvol maar
onhandig had ingericht,’ schreef ze in haar memoires. Haar echtgenoot, de
Oostenrijks-joodse schrijver Franz Werfel, zou ‘de bovenste ronde kamer, met twaalf
ramen, krijgen - een ideale werkruimte... verder naar beneden lag een mooie
slaapkamer voor hem. Als slaapkamer voor mij bleef de woonruimte over, die naast
de keuken lag en ondraaglijk warm was.’
Ondanks zijn nervositeit en depressies was Werfel in staat in zijn werkkamer,
vanwaar hij een majestueus zicht op zee gehad moet hebben, toch nog twee romans
te schrijven. En hoezeer zijn wanhopige echtgenote ook aandrong op het aanvragen
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van een Amerikaans visum, Werfel hield haar voor dat ze hier, in deze ‘laatste uithoek
van Europa’ veilig waren.
Van de ene dag op de andere veranderde de situatie, toen Hitler op 1 september
1939 Polen binnenviel en Frankrijk Duitsland de oorlog verklaarde. Daarmee waren
Werfel en Mahler, en met hen alle andere Duitse en Oostenrijkse emigranten, ineens
ingezetenen van een vijandige mogendheid. De tot dan toe ongeïnteresseerde houding
van de lokale bevolking maakte plaats voor wantrouwen en zelfs een lichte mate van
antisemitisme.
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Dagelijks vonden er verhoren en huiszoekingen plaats. Op last van de politie moesten
de bewoners 's nachts hun huizen verduisteren. In Werfels grote kamer met al zijn
ramen was dat lastig. Toen hij op een nacht met een zaklamp op zoek was naar een
manuscript, werd dat opgemerkt door een dorpsbewoner. Deze deed aangifte en
Werfel werd zelfs even verdacht van het geven van lichtsignalen voor
spionagedoeleinden.
In de cafés aan de Quai Victor Hugo besprak Werfel de steeds hachelijker wordende
situatie met Klossowski, Marcuse, Zweig en Herzog, die zelfs nu nog een serieuze
campagne wilde opzetten om Werfel voor te dragen voor de Nobelprijs. Ook trof hij
de laatste golf Duitse exilschrijvers die vanuit alle windstreken in 1939 en 1940 in
Sanary neerstreken. Onder hen Franz Hessel, Walter Hasenclever, Alfred Kantorowicz
en de schrijver-arts Friedrich Wolf, bij wie Werfel af en toe medisch advies inwon.
In La Marine voerde hij emotionele debatten met een immer onverstoorbare
Feuchtwanger over diens communistische opvattingen.

Reisdocumenten
Hoe zelfverzekerd Feuchtwanger ook was, hij maakte één belangrijke fout. Hoewel
hij wist dat steeds meer emigranten eind jaren dertig kozen voor een verblijf buiten
Europa, stelde hij zijn eigen vertrek voortdurend uit, gehecht als hij was geraakt aan
zijn omgeving.
Ook Sanary was na de Franse capitulatie, juni 1940, niet langer het veilige
toevluchtsoord. In Marseille ontstonden chaotische taferelen. Duizenden vluchtelingen
dromden samen voor de consulaten in de hoop visa en reisdocumenten te bemachtigen.
Werfel, Mahler en Heinrich, Nelly en Golo Mann wisten in september na een barre
tocht over de Pyreneeën te ontkomen en in te schepen naar New York.
Feuchtwanger, en met hem vele andere emigranten, kwamen tijdelijk terecht in
interneringskampen. Zijn huis bood in de tussentijd onderdak aan Alfred Kantorowicz,
terwijl de leegstaande Villa Huley door Franz Hessel betrokken werd. Na zijn
vrijlating wist ook Feuchtwanger via dezelfde ontsnappingsroute als Werfel en de
zijnen Europa te ontvluchten.

Gedenksteen
Julius Meier-Graefe en René Schickele waren al voor de oorlog gestorven. Erich
Klossowski en Hilde Stieler overleefden de oorlog in Sanary en Franz Hessel kwam
hier in 1941 te overlijden. De overigen vonden vrijwel allemaal na hun vlucht een
nieuw onderkomen in de Verenigde Staten.
Sanary werd in 1944 zonder al te veel verwoestingen door de geallieerden bevrijd.
De Duitse exil in Sanary werd al snel een vergeten geschiedenis. Ludwig Marcuse
uitte in 1960 in zijn memoires zijn verbazing over het feit dat niemand nog de
exilepisode van het dorp had opgetekend. Het zou nog zo'n dertig jaar duren voordat
er publicaties over deze periode verschenen. In 1987 werd aan de havenkade een

De parelduiker. Jaargang 9

gedenksteen onthuld met daarop zesendertig namen van Duitse en Oostenrijkse
vluchtelingen die hier in ballingschap leefden.
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Gedenksteen voor de exilschrijvers die ooit in Sanary-sur-Mer verbleven.

Het Office du Tourisme zette een wandelroute uit en voorzag de huizen, cafés en
hotels waar de hoofdrolspelers van weleer zich ophielden, van plaquettes. Afgezien
van de Villa Tranquille van Thomas Mann, die moest wijken voor een Duits
afweergeschut, is het merendeel verrassend genoeg behouden gebleven.
Geen van de emigranten keerde na de oorlog terug in Sanary. Hun Zuid-Franse
exiljaren leefden voort in memoires, correspondenties en biografieën, maar lijken in
de geschiedschrijving overschaduwd te zijn door hun nieuwe ballingschap en het
drama dat nog komen moest.
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Kees Mercks+
Onder getuigen van oude tijden
De onbetrapte werkelijkheid van Bohumil Hrabal
Toen ik in de zomer van 2003 een reisje naar Tsjechië ondernam in een poging de
werkelijkheid achter Hrabals proza over Nymburk en omgeving te vinden, besefte
ik eigenlijk meteen al dat dit een onmogelijke taak was. De Tsjechische schrijver
Bohumil Hrabal (1914-1997) zelf beschreef immers al een werkelijkheid die allang
verdwenen was, maar die hij met zijn verbeeldingskracht in zijn proza weer tot leven
had gebracht. Wat hij opriep, was een reconstructie, een poëtische herinnering die
juist aan kracht won doordat die níet unvermittelt de realiteit weergaf, maar die door
afstand in ruimte en tijd en door alles wat er nadien gebeurd was - de politieke en
persoonlijke geschiedenis van een halve eeuw - aanzienlijk verschoven en verdiept
was. Om dezelfde reden had ik me voordien ook al nauwelijks beziggehouden met
literair toerisme in Praag. Goed, een enkele ontmoeting met de maestro in enkele
van zijn stamkroegen, zoals De Gouden Tijger of Het Groene Lab, in het sjieke
restaurant van Hotel Parijs, en een keer in zijn flatje in Praag-Vysočany. Eigenlijk
was dat ook geen toerisme, maar steeds een poging nader kennis te maken met de
schrijver, hem vragen te stellen over wat hij had geschreven en ik probeerde te
vertalen. De schrijver was echter - het was nog in de communistische periode van
het land - steeds afhoudend en verdroeg die aanwezigheid van een vreemde maar
met moeite, laat staan dat er een spontaan contact uit kon ontstaan, hooguit was er
sprake van een zekere stilzwijgende verstandhouding. Nu is hij al een paar jaar dood
en kunnen hem niet eens meer die zakelijke vragen worden gesteld over zijn werk.
Daarom toch maar op pad om te proberen iets van die werkelijkheid op te sporen.

Pestzuil
In zijn boeken Gekortwiekt, Het stadje waar de tijd stil is blijven staan en
Harlekijntjes miljoenen vormen Nymburk en omgeving de achtergrond van de
belevenissen van Hrabal als kind, opgroeiende jongere en jonge volwassene. Nymburk
is een

+ Kees Mercks (1944) is de vertaler van Bohumil Hrabals Verschoven zelfportret (2000), De
toverfluit (2002) en Verpletterde schoonheid (2003, met daarin onder meer ‘Zwaarbewaakte
treinen’, ‘Al te luide eenzaamheid’ en ‘Ik heb de koning van Engeland bediend’). Dit jaar
zullen de door hem eerder vertaalde romans Gekortwiekt en Het stadje waar de tijd stil is
blijven staan opnieuw verschijnen, in één band tezamen met het nieuw vertaalde Harlekijntjes
miljoenen.
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De Tsjechische schrijver Bohumil Hrabal (1914-1997).

De dijkwoninkjes tegen de wallen van Nymburk (foto K. Mercks).

stadje aan de Elbe dat zo'n 40 kilometer ten noordoosten van Praag ligt en de
naamgeving (Nym- van novum, zoals in Nijmegen) geeft voedsel aan het gerucht
dat het door Nederlanders zou zijn gesticht, wat zou worden bevestigd door de
grachten die erdoorheen lopen. Het eerste schijnt historisch te kloppen, zij het in
samenwerking met Duitse kolonisten en wel in het midden van de 13de eeuw. Van
die grachten lijkt een misvatting, want wat er door het stadje heen stroomt en wat
Hrabal lieftallig het Elbe'tje noemt met zijn elzenrode water, zijn slechts twee door
kruid en onkruid overwoekerde slootjes, die langs de Grote en Kleine Wal lopen. De
Nymburkse wallen worden echter wel pittoresk opgeluisterd door een lange reeks
Hollands aandoende, lage, ingedommelde dijkwoninkjes met vervallen achtertuintjes.
Vlakbij steekt tot mijn verrassing opeens een on-Hollandse, crèmekleurige watertoren
uit 1904 in de lucht, versierd met engelen en spuwers, een juweeltje van
Jugendstilarchitectuur en keurig gerestaureerd, voor het laatst in 1993, aldus de
brochure over dit stadje.
Die walletjes komen ook voor in Harlekijntjes miljoenen. De titel van dit prozawerk
verwijst naar de naam van een sentimenteel, melancholiek muziekwerkje uit de jaren
vijftig, van ene Jiří Malásek, naar ik vermoed een soort Tsjechische Mantovani. Op
de zoete klanken hiervan wordt het bejaardentehuis in Lysá, waar de ouders van
Hrabal hun intrek hadden genomen, in slaap gesust. Het klinkt de hele tijd overal uit
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de kastjes van de radiodistributie. Moeder Hrabal voert het woord, net als in
Gekortwiekt, maar nu al op gevorderde leeftijd. Haar minutieuze beschrijvingen van
wat er zich in en rond het bejaardentehuis afspeelt, worden onderbroken door
herinneringen aan Nymburk, het stadje waar de tijd stil is blijven staan en waar ze
met haar man (Hrabals stiefvader) jarenlang op het terrein van de plaatselijke
brouwerij die hij beheerde, heeft gewoond. Een nachtelijke wandeling door Nymburk
wordt door ‘haar’ op hrabaleske wijze beschreven:

De parelduiker. Jaargang 9

36
En toen we de Oude Wal bereikten, sloeg meneer Kořínek dat straatje in
en bevonden we ons ineens in de stilte. Hier waren lage lantarens, met
gaslampen die licht verspreidden dat door het gebladerte werd gedimd, de
lage huisjes waren door hekken van de straat gescheiden. [...] En beneden
stroomde ons Elbe'tje, het stroomde traag door allerlei smeerboel, de
propvolle bodem glinsterde van de conservenblikken, glazen. En
daartegenover strekte zich de oude stadsmuur uit, om de honderd meter
stak er een vervallen toren omhoog, de huisjes waren er van de kant van
de Jízdecká-straat tegenaan geplakt, waarvan de muren waren opgetrokken
uit rode stenen. [...] Vervolgens liepen we tegen de wind in de brug over,
die tegenover de straten lag, nergens een kip te bekennen, toen ik de straten
die naar boven en beneden liepen, inkeek, liep er noch in de Jízdecká-,
noch in de Eliška-straat ook maar één voetganger. [...] Toen we het straatje
doorgelopen waren dat op de hoofdweg uitkwam, joeg de wind, die van
het hele plein papiertjes opjoeg en afvalbakken losgerukt had met inhoud
en al, nu die troep door het straatje tegenover ons. Met de rug naar de wind
gekeerd liepen we achteruit naar de hoofdweg en na enkele stappen luwde
de wind. [...] Met omhooggestoken armen liepen we het lege plein op, de
ramen van hotel Vorstenhof waren mat verlicht. [...] De pestzuil met het
beeld van Maria bovenop was met vier smeedijzeren booglampen verlicht,
gaslantarens uit de vorige eeuw, de vier heiligenbeelden stonden op hun
sokkels en het leek of ze dansten. (Uit Harlekijntjes miljoenen, hoofdstuk
3)
De namen van de straatjes zijn nog keurig terug te vinden en het plein dat hier
genoemd wordt, is het grote plein van Nymburk, het Plein der Přemysliden, genoemd
naar de oude Boheemse vorstendynastie die tot 1304 over Bohemen heeft geregeerd
en die de nationale trots vormt voor iedere Tsjech. Het voorhistorische begin van
deze dynastie is zelfs in legendarische nevelen gehuld, terwijl de eerste historische
telg de schutspatroon van de Tsjechen is: (St.) Václav (Wenceslaus). Toen ik hier
aankwam en op dit plein uit de bus stapte, zag ik hoe dit ruime plein doorsneden
werd door een drukke weg, vol auto's en dieselrook spuwende vrachtwagens. Op de
achtergrond bevindt zich inderdaad het hotel-restaurant Vorstenhof (thans Záložna),
met gruwelijke, knalgele parasols ervoor, waarop reclame wordt gemaakt voor
Lipton's ice-tea. Op de voorgrond, op het midden van het plein, staat een pestzuil,
waarop inderdaad vier heiligen met hun ruggen tegen elkaar op sokkels staan, onder
wie Václav, en ook Aegidius, die vaker bij Hrabal voorkomt. Anders dan op de foto's
uit plaatselijke folders staan ze er nu wat grauw bij. Waar zijn hun vergulde
attribuutjes gebleven? Ik kan ze niet vinden, ook al blakert de zon onbarmhartig op
de stenen vlakte.
Een van de straatjes die Hrabal noemt, is de Eliška-straat. Het is een weinig
interessant straatje, een zijstraatje van de weg waaraan het Hrabalmuseumpje is
gevestigd. Ongeveer in het verlengde van dit straatje ligt de Jízdecká, die eindigt in
de
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Na rejdiště, een voormalig exercitieveldje bij de (inmiddels gerestaureerde) stadsmuur
met zijn uitkijktorens. In zijn beschrijving vermeldt Hrabal bij monde van zijn moeder
ook het wijnlokaal Na Fišerce, waar de beroemde Tsjechische dichterschrijver van
de 19de eeuw Jan Neruda (aan wie naar verluidt Pablo zijn pseudoniem heeft ontleend)
gezeten zou hebben. Ik volg de weg langs de oude roodstenen stadsmuur en vind
inderdaad, achter de prachtige gotische Aegidiuskathedraal, een messing plaatje op
een nieuwbouwflat met de boodschap dat daar ooit dat wijnlokaal heeft gestaan. In
het flatgebouw (Panorama) is een modernistisch bejaardentehuis gevestigd, maar het
is niet het bejaardentehuis uit Harlekijntjes miljoenen. Bij het betreden van de
witmarmeren hal zie ik daar een oude man met spillebeentjes die uit zijn korte
zomerbroek steken, en met een grote bril op zijn verschrompelde hoofdje in de koelte
zitten. Zo weggelopen uit Harlekijntjes miljoenen. Ik vraag of ik een foto van hem
mag maken, maar hij wimpelt mijn poging hem aan te spreken af en bromt: ‘Ben
doof!’ Ik beloof hem de foto na te sturen.
In Nymburk is ook het Hrabalkabinet gevestigd, en wel in de plaatselijke
bibliotheek. De directrice houdt zich er persoonlijk mee bezig. Ze heeft een klein
archief, verzamelt zoveel mogelijk uitgaven van Hrabals werk en videocassettes van
films naar zijn werk, geeft een nieuwskrantje over Hrabal uit, organiseert jaarlijks
een bijeenkomst van Vrienden van Hrabal in het naburige Kersko, waar Hrabal zijn
zomerhuisje met de zwerfkatten had. Ze staat me bijzonder bereidwillig te woord.
Wanneer ik haar vertel dat ik graag het bejaardentehuis uit Harlekijntjes miljoenen
zou willen zien, dat zich in het naburige Lysá bevindt, nodigt ze me uit de volgende
morgen vanuit Praag de trein richting Nymburk te nemen en in Lysá uit te stappen,
waar zij dan zou staan.

Tunnel
De volgende morgen valt er een lauw zomerregentje uit de vale lucht. In Lysá staat
de directrice inderdaad om half negen klaar, samen met een collega, die de auto
bestuurt. We rijden naar het barokkasteel, waar het bejaardentehuis uit Harlekijntjes
miljoenen zich in bevindt. Via de glooiende kastanjelaan bereiken we het smeedijzeren
hek. Weer voel je hoe de realiteit je ontglipt: ten eerste heeft Hrabal dit prachtige
tehuis over een afstand van zo'n vijftien kilometer opgeschoven naar de rand van
Nymburk. Vervolgens zijn we met de auto in een wip boven en zijn er geen
smeedijzeren engelen aan het hek, terwijl Hrabals moeder de enge, donkere laan
omhoog zwoegde om vervolgens de poort met de engelenvleugels te zien:
Even buiten het stadje waar de tijd stil is blijven staan, staat een kasteel
en in dat kasteel is nu een bejaardentehuis gevestigd. Er is maar één weg
die naar dat kasteel voert, een laan die heuvelop gaat en met oude kastanjes
is omzoomd, de takken van de oude bomen vormen een tunnel, zodat
wanneer je omhoog loopt, het lijkt of je door een langgerekt gotisch gewelf
schrijdt, zo hebben de takken zich in elkaar vastgehaakt, de ene ondersteunt
niet alleen de ander, maar ze zijn
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ook allemaal met elkaar verstrengeld, al naargelang storm en wind de
twijgen met elkaar hebben vervlochten. De bomen hebben zo'n beetje door
hun gestage strijd om een straaltje licht vermoeide kronen, net of ze daar
zijn afgestorven, daardoor is de weg ook aldoor met dode takken bezaaid,
ze zijn zwart en verkoold en door het tegen elkaar schuren kaalgesleten.
Soms ploft er wel eens bij windstilte plots een hele tak in het zand, dan
sta je daar te kijken of er zojuist een dakpan naar beneden is gekomen, je
raapt hem op en gooit hem weg en je voelt de zwaarte die jou had kunnen
verwonden. Steeds als ik door die laan loop ben ik mijn leven niet zeker.
Ik kijk omhoog en zie de vijfhonderd meter lange tunnel, die gestut lijkt
door zwarte slagbomen die tegen de kronen van de bomen zijn opgeklapt,
als houten lansen of lange speren die ter ere van een riddertoernooi omhoog
zijn gestoken. [...] Ik schrijd door dat zuilengewelf van zwarte stammen,
waar aan het eind de poort van het kasteel zichtbaar wordt, dat op een
groot zwart gordijn lijkt, de hekken zijn bewerkt door de hamers en tangen
van een edelsmid, terwijl de poort zelf de vorm heeft van de twee
smeedijzeren vleugels van een zwarte, verworpen engel.
(Uit Harlekijntjes miljoenen, hoofdstuk 1)
Het kasteel is veel omvangrijker dan ik dacht en de tuin eromheen lijkt een reusachtig
park, dat keurig is onderhouden. De toegang tot het hoogste terras vormt een stenen
trapje met aan weerszijden barokke beeldjes. Tenminste, zo had het moeten zijn; in
werkelijkheid ontbreekt er een. Enkele officiële heren inspecteren de tuinen en we
zien dat er meer beeldjes missen, maar die zijn alleen van hun sokkel gegooid... De
toegang tot het tweede, lagere terras wordt bewaakt door twee sfinxen, die ook door
Hrabal worden genoemd. De rest van het park glooit naar beneden, de heuvel af en
de hoofdpaden worden hier omzoomd door de naakte mannen en vrouwen op sokkels,
naar wie Hrabals moeder zo graag, met enige weemoed naar haar jonge jaren, keek
als ze aan de wandel was door het park:
En ook al woonde ik al veertig jaar in het stadje, ik had nooit de tijd
gevonden om die bomenrij van standbeelden te gaan bekijken, die paadjes
die stukspatten in de sterren, paden die met gesnoeide beuken waren
omzoomd, waar de beelden van de maanden uit oprezen, om de honderd
meter een beeld, waarachter beukentakjes en -twijgjes uitstaken en blaadjes
van rode beuken, die die mooie mensenlichamen aanraakten. En toen ik
een keer stilhield bij het beeld van een jonge vrouw, hoefde ik niet eens
de met mos bedekte, oude inscriptie te proberen te ontcijferen of het in de
sokkel gebeitelde gedicht, je zag zo dat het de meimaand verheerlijkte.
Dat beeld van die jonge, schone dame met kleine borstjes en uitdagende
heupen had een nog grotere uitwerking op me dan een spiegel. [...] Ik
begreep ineens wat het betekende om jong te zijn, een jonge vrouw te zijn,
ik strekte mijn arm uit en betastte met mijn hand de kuiten en dijen en
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Terras en zijvleugel van het barokpaleis in Lysá, dat thans dienstdoet als bejaardentehuis (foto K.
Mercks).

Het zomerhuisje van Hrabal in Kersko (foto K. Mercks)

heupen, en ik voelde de grofkorreligheid van dit vrouwenvlees, met mijn
vingers voelde ik de schoonheid van die vrouwenhuid en ik begreep meteen
waarom enkele bejaarden het gewaagd hadden het hek van ijzergaas tegen
de grond te trappen om zo op eigen risico zichzelf met die beelden te
kunnen vergelijken.
(Uit Harlekijntjes miljoenen, hoofdstuk 2)
Het merendeel van de beelden bestaat uit allegorische voorstellingen van de maanden
en seizoenen van het jaar, van de dag en nacht, van de natuurelementen en van de
werelddelen. Het platgetrapte gazen hek moet de scheiding zijn geweest tussen het
tweede terras en het ‘Franse’ park, waar ook nog een serie mythologische figuren
staat. Deze barokke beeldengalerij is de op een na rijkste verzameling in het land,
zegt de brochure.
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Dat dit prachtige complex nu slechts de functie heeft van een bejaardentehuis, is
voor Nederlandse begrippen onvoorstelbaar. Bij ons zou het een toeristische
trekpleister zijn van de eerste orde. Hier ligt het echter half ingedommeld, half
verscholen en half vergeten achter de kathedraal van St.-Johannes de Doper, waarvan
de bouw in vrijwel dezelfde periode begon als die van het kasteel, zo rond het begin
van de 18de eeuw. Ook hier een parade van heiligenbeelden en beelden van engelen,
onder andere een van de aartsengel Michael.

Kortwiek-bier
Van Lysá gaat de tocht verder naar Kersko, een gehucht halverwege Nymburk en
verscholen tussen de groene bossen. Hrabal had er een zomerhuisje en doolde er
vaak rond. Het huisje ziet er nog onveranderd uit, hoewel het inmiddels een nieuwe
eigenaar heeft, die weinig met Hrabal op schijnt te hebben. Ik probeer me daar Hrabal
voor te stellen, met ontbloot bovenlijf staande op de omloop,

De parelduiker. Jaargang 9

40
zoals ik dat beeld ooit in een documentaire over hem zag. Dit is ook de plek van al
die zwerfkatten die hij jarenlang zo mogelijk elke dag voerde en die hij observeerde
en liefdevol beschreef in onder meer zijn brieven aan Dubenka (nog niet vertaald).
Het huisje is opgenomen in de toeristische Hrabalroute. Voor het huisje staat op de
weg een speciaal informatiebord. Een eindje verderop is een kleine uitspanning,
genaamd Hájenka, waar Hrabal geregeld een biertje kwam drinken. Het gebouwtje
is helemaal opgetrokken van hout en moet vroeger een soort boswachtershuis zijn
geweest, afgaande op de naam (hajný = boswachter). Het huisje wordt tegenwoordig
ontsierd door een betonnen muurtje en gecementeerd plaatsje, een armetierig
minigolfbaantje en door een afschuwelijk groenplastic afdak boven de lange houten
tafel met banken in de tuin, waardoor iedere bezoeker er daar kunstmatig groen
uitziet.
De nieuwe huurder ruikt klandizie en wil graag samenwerken met de Hrabalclub,
die jaarlijks in Kersko een Hrabalfeest organiseert. Dat vond tot dan weer een eindje
verderop plaats in de tuin van een bungalowtje, die er perfect burgerlijk verzorgd
uitziet met zijn sierheesters en bloemperkjes. Bij de ingang staat op een boomstronk
een keramisch kitschkunstwerk dat een pul schuimend bier uitbeeldt en dat pas
kortgeleden plechtig onthuld schijnt te zijn onder het genot van vele pullen echt
schuimend bier en het luisteren naar door een acteur voorgedragen teksten uit Hrabals
werk. In het winkeltje van de bungalow een wanstaltige verzameling kitscherige
misbaksels, van kleurige tulpen en kopjes tot waxinelichtjeshouders.
Dan vertrekken we naar Hradišt'ko, weer luttele kilometers verderop, waar zich
het graf van Hrabal bevindt. Even bezijden de rijweg ligt het eenvoudige dorpskerkhof,
dat zich van geen ander zou hebben onderscheiden als zich daar niet tussen de
traditionele grafstenen opeens een artistiek plastiek verheft: een manshoge witstenen
zuil, met een doodsbleke, naturalistische arm die er aan de zijkant uitsteekt. Een
moment van ontroering kan ik niet ontkennen, toen ik even de blik richtte op de
kiezelsteentjes waarmee het graf van Hrabal bedekt is en waarop juist een vlinder
neerstrijkt. Ik moet onwillekeurig denken aan de duif in Hrabals werk als symbool
van de Heilige Geest, die Hrabal met het hogere verbond, met de Oneindigheid en
Eeuwigheid, waarvan hij zo'n fanatiek bewonderaar was...
Intussen belt mevrouw de directrice van de bibliotheek met haar mobieltje haar
collega van de plaatselijke brouwerij: of pan Mercks uit Holland en vertaler van
Hrabal niet een rondleiding kan krijgen in de beroemde brouwerij van Hrabals
stiefvader. Geen probleem. De brouwerij ligt in een voorstadje van Nymburk, gezien
vanaf het grote plein aan de overzijde van de Elbe, maar vanaf Kersko aan deze zijde.
Het voorstadje heet Zálabí (= plek aan gene zijde van de Labe-Elbe).
De nog steeds beigekleurige bierbrouwerij ziet er mistroostig uit. Het regent, het
terrein is bemodderd. De brouwerij oogt - zonder de hoge schoorsteen waarop ooit
Hrabals moeder met oom Pepin baldadig moeten hebben gebalanceerd -
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Het graf van Hrabal in Hradišt'ko (foto K Mercks)

De gepensioneerde onderbrouwmeester bij de ketels met Postřižinské pivo (foto K Mercks)

als een reusachtig vervallen pakhuis. Bij de portiersloge hangt nog een prachtige,
ouderwetse prikklok met houten bakjes voor de beduimelde registratiekaarten. Op
de zijkant van de muur van het hoofdgebouw hangt op hondenpishoogte (bewust zo
geplaatst op verzoek van Hrabal zelf) een met modder bespetterd geelkoperen plaatje
met de tekst dat de Hrabals hier hebben gewoond. De hele entourage ademt de sfeer
van de jaren vijftig, hoewel de brouwerij, waar nu Postřižinské pivo (= Kortwiek-bier,
naar Postřižiny, Gekortwiekt) wordt gebrouwen, al van ver voor de oorlog moet zijn,
misschien zelfs nog wel van het einde van de 19de eeuw.
Even later komt een oudere besnorde man in blauwe stofjas op me afgelopen. Hij
heeft een groezelig petje op zijn ronde hoofd en draagt een ouderwets brilletje met
dikke, glinsterende glazen. Hij vraagt of ik Tsjechisch versta. Als ik dat beaam, straalt
hij. Hij lijkt zo weggelopen uit een van Hrabals boeken. Na zo'n dertig jaar als
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onderbrouwmeester werkzaam te zijn geweest, is hij net met pensioen, vertelt hij.
Om politieke redenen kon hij geen opperbrouwmeester worden, maar moest toch
diens werk doen, omdat de baas er nooit was. Eigenlijk is hij het dus die al die tijd
verantwoordelijk geweest is voor de kwaliteit van het bier, beweert hij. We gaan het
hoofdgebouw in en bezoeken eerst de benedenruimte waar de gerstkorrels op de
vloer liggen uitgespreid om te kiemen. Ik herinner me een passage uit Gekortwiekt,
met de houten hark en schop waarmee de korrels worden gekeerd. Er hangt een
weeïge broeilucht. Daarna gaan we naar boven, naar de brouwketels. Mijn gids legt
me uit dat ze gloednieuw zijn en van roestvrij staal, in verband met de nu te volgen
EU-regels. Weg romantiek van roodkoperen ketels, zo een waarin Hrabals moeder
een bad placht te nemen. Dan gaan we weer naar een ander deel van het gebouw, dat
met een zware brandkastachtige deur wordt afgesloten om het enorme
temperatuursverschil tussen beide ruimten in stand te houden. Die daalt namelijk
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van 27 naar 5 graden. In deze fermentatieruimte staan enorme metalen kuipen, gevuld
met rijpend bier dat er in verschillende fasen gezuiverd wordt. Op elke kuip vormt
zich een laag schuim dat er van crèmekleurig tot bruin uitziet. Totdat het bier
uiteindelijk ‘gewassen’ wordt in de ‘wasmachine’.
Dan lopen we weer naar buiten en wijst de ex-brouwmeester op de langwerpige
ramen van de arbeidersvertrekken, want men werkte hier vroeger in continudienst.
Om de hoek van het gebouw is een groot erf dat licht afglooiend tot aan de rivierarm
loopt. Verderop staan grote, moderne vrachtwagens. Toch moet hier het terrein zijn
waar vroeger de stallen waren met de brouwerijpaarden en de werkplaats van de
kuipers die de houten vaten maakten en de naden met teer dichtsmolten en tot enorme
stapels optastten. Van mijn gids hoor ik dat vroeger een van de grote problemen bij
het bier brouwen het koelingsproces was. Tegenwoordig gaat dat elektrisch, met
gigantische elementen waar het bier in dunne buisjes langs wordt gevoerd. Vroeger
gebruikte men daar natuurijs voor. 's Winters werd dat gewoon uit de rivier gehakt
door in die periode toch werkloze landarbeiders, die het vervolgens in de enorme
ijsloods laadden, verdieping voor verdieping, tot aan de nok. Geen wonder dat die
brouwerij er als een oud pakhuis uitziet. Op de rechtervleugel prijkt het enorme
embleem van Postřižinské pivo, ook onderdeel van de Hrabalcultus, waarmee de
brouwerij zich in deze economisch moeilijke tijden staande probeert te houden.

Hrabaliana
Op weg naar het Hrabalmuseum in het centrum van Nymburk passeer ik de
‘Hrabal-villa’, die nog aan deze zijde aan de linkeroever van de Elbe ligt en in
1939-'40 werd gebouwd. Weinig aan te zien. Ik kuier de voetgangersbrug over die
naast de monumentale, betonijzeren Elbebrug ligt, volgens de brochure gebouwd in
1912. Er waait een straffe wind en het is zwaarbewolkt, maar het uitzicht op de rivier
en het Elbe-Eiland (Ostrov) loont de moeite. Op het planken terras voor
hotel-restaurant v/h Vorstenhof bestel ik een Kortwiekje, dat ik redelijk vind smaken,
maar dat volgens kenners toeristenbier is. Door het halverliterglas schijnt de felgele
kleur van de ice-teareclame me tegemoet.
Ik loop de Tyršova in, genoemd naar de negentiende-eeuwse oprichter van de
patriottische Sokol-turnvereniging. Aan het begin van deze straat moet een huis staan
waar een ooit bekende Tsjechische dichter heeft gewoond, maar die plek is nu een
overwoekerd bouwterreintje. Ook de dichter is inmiddels goeddeels vergeten en
overwoekerd door nieuwere namen. Het Hrabalmuseum is klein en ademt de sfeer
van het verleden. Behalve oude foto's en kopieën van getuigschriften staan er de
bekende schrijversparafernalia, waaronder Hrabals schrijfmachine van het merk
Consul. Ik heb zo mijn twijfels. Maar er hangen ook jassen en petten die Hrabal zou
hebben gedragen. Natuurlijk staan er ook zijn boeken en vertalingen daarvan in
diverse talen. Ik had gehoord dat er geen Nederlandse vertalingen bij stonden, dus
schenk ik het museum de drie dikke delen die ik voor dat doel uit Nederland
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De Nederlandse vertaler achter ‘de schrijfmachine van Hrabal’ in het Hrabalmuseum in Nymburk

heb meegenomen en die een ruime plek zullen innemen op de halflege boekenplank.
Op de terugweg naar Praag zie ik vanuit de treincoupé het stationnetje van
Kostomlaty, het stadje waar Hrabal tijdens de oorlog stage liep als perronchef. Dit
stationnetje is het toneel van de novelle ‘Zwaarbewaakte treinen’. Vergeefs probeer
ik me daar de beroemde scène voor te stellen waarin de telegrafiste Zdenička op haar
buik op de seintafel ligt en dienstleider Hubička haar rok opschuift om het
stationsstempel op haar blote dijen en billen te drukken.
In de trein denk ik erover na wat ik nu wijzer ben geworden van mijn bezoek. Ik
ken nu de topografie van het stadje beter, maar de ‘hrabaliana’ zijn onderdeel
geworden van commercie en toerisme, waarmee het stadje waar de tijd stil is blijven
staan, krampachtig het hoofd boven water probeert te houden. Wat rest zijn enkele
‘getuigen van oude tijden’, zoals in Harlekijntjes miljoenen de drie heren worden
genoemd die Hrabals moeder op haar wandelingen in en rond het kasteel vergezellen
en haar bizarre voorvallen uit het verleden van het stadje opdissen. Die bejaarde met
zijn reuzenbril uit Panorama en mijn gepensioneerde gids uit de brouwerij zouden
daarin zeker niet misstaan.
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Emile Zola, getekend door Frits Muller.
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Luc Daems+
Bij de geboorte van een mythe
Emile Zola en het ontstaan van Les Soirées de Médan
Een boek komt nooit alleen. Het draagt de geschiedenis in zich van zijn tijd, vertoont
de trekken van zijn broers of zussen, en vertelt behalve het eigen verhaal ook het
hunne. In mijn bibliotheek bevinden zich sedert jaren de luttele beginpagina's uit de
eerste druk van Les Soirées de Médan (1880). Ze kregen in hun schamelheid een
onderkomen in een veel mooiere, latere editie van het werk. Toch zijn het uitgerekend
deze eerste bladzijden die de gedachten terugvoeren naar het einde van de negentiende
eeuw en die even het Franse naturalisme laten herleven.

Zola's gevolg
Halverwege de jaren zeventig ontving de Franse schrijver Emile Zola elke week op
donderdagavond vrienden bij hem thuis in Parijs: Ivan Toergenjev, Alphonse Daudet,
Edmond de Goncourt en Gustave Flaubert waren onder hen beroemde en
gewaardeerde gasten. Emile Zola (1840-1902), zelf niet eens veertig, had zich
gaandeweg de status van gerenommeerd en tegelijk controversieel auteur verworven.
Van zijn befaamde (zeg maar beruchte) twintigdelige Rougon-Macquart-cyclus was
ruim eenderde klaar, en vooral de schandaalroman L'Assommoir (1877) - en weldra
ook Nana (1880) - zou de Fransen flink door elkaar schudden.
Zola trok de lijn die de realisten Flaubert en de Goncourts hadden aangezet, extreem
verder door. Hij nam afstand van de romantiek van de grote gevoelens, van het
heldendom, en verwees de beroemdste schrijver van zijn tijd, Victor Hugo, die niet
lang voordien nog overal triomfen had gevierd met Les Misérables (1862), op die
manier naar de achtergrond. Als hogepriester van het naturalisme concentreerde hij
zich op de weergave van de werkelijkheid, die hij onder invloed van vooral de
natuuronderzoeker Charles Darwin, de filosoof Hippolyte Taine en de medicus Claude
Bernard beschouwde als het loutere product van erfelijkheid en milieu. Voor Zola
was ‘de auteur’ in feite niets anders dan een wat apart soort geleerde, die gebruik
diende te maken van de middelen van andere wetenschappers, namelijk de
waarneming en de analyse. Een grote sociale bekommernis lag daarbij aan de basis
van zijn kunstenaarschap.

+ Luc Daems (1942), neerlandicus, is de auteur van verscheidene literaire monografieen en
van drie boeken over het werk van de Vlaamse romancière en novelliste Rose Gronon. Hij
is tevens redacteur van het tijdschrift Vlaanderen.
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Naast de literaire tenoren aan het einde van de negentiende

Emile Zola (1840-1902), ca. 1880.

eeuw hadden ook een aantal jongere auteurs zich een plaats aan Zola's uitgebreide
tafel veroverd. Paul Alexis (1847-1901), net als Zola zelf afkomstig uit
Aix-en-Provence, moet de eerste zijn geweest. Al sinds 1869 kende hij de Franse
romancier. Hij behoorde tot de kring van Catulle Mendès en ontmoette daar behalve
Joris-Karl Huysmans (1848-1907) ook Léon Hennique (1851-1935). Toen Alexis
vernam dat beiden net zo geestdriftig waren over het werk van de auteur van
L'Assommoir als hijzelf, nam hij ze mee naar de avonden bij Emile Zola. Guy de
Maupassant (1850-1893), een Normandiër van geboorte die veel eerder al bij Flaubert
aan Zola was voorgesteld, en Henry Céard (1851-1924), door de ‘meester’ bij hun
eerste ontmoeting in 1876 voor een wijnverkoper aangezien, maakten inmiddels
eveneens deel uit van zijn entourage.
Alexis, Céard, Hennique, Huysmans en Maupassant dineerden, alvorens ze naar
de wekelijkse bijeenkomsten in de rue Saint-Georges vertrokken, eerst elders in
Parijs en sloten zich ook daardoor dichter bij elkaar aan. Eén keer - op 16 april 1877
- slaagden ze erin Gustave Flaubert, Emile Zola en Edmond de Goncourt met hen
samen aan tafel te brengen voor een diner in het befaamde Parijse restaurant Trapp.
Het gebeuren is meer dan een fait divers: het zou niet veel later beschouwd worden
als het motorisch moment van de naturalistische school. De kranten, die er natuurlijk
weet van kregen, beschouwden de jonge schrijvers die daar met hun grote voorbeelden
aanzaten, voortaan als ‘la queue de Zola’.

Konijnenhok
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Van 1878 af tot op het einde van zijn leven in 1902 woonde Emile Zola alleen tijdens
de koudste wintermaanden in Parijs. Ruim acht maanden per jaar bracht hij door op
zijn zomerverblijf te Médan, een dorpje langs de Seine, nog geen dertig kilometer
van de hoofdstad. De auteur had er naar eigen getuigenis met de opbrengst van
L'Assommoir ‘een bescheiden optrekje’ gekocht. In een brief aan Gustave Flaubert
(van 9 augustus 1878) schrijft hij: ‘Ik heb een huis gekocht. Een konijnenhok, tussen
Poissy en Triel, in een lieflijk gat, aan de boorden van de Seine; 9000 francs... Ik
deel je de prijs mee opdat je niet te veel respect voor me zou krijgen...’
Het huis bestond slechts uit een paar vertrekken beneden - keuken, eetplaats en
vestibule - en nog twee kamers en twee vertrekjes op de bovenverdieping, plus zolder
met een mansardekamer. Vrij snel al laat bouwheer Zola er rechts en links
respectievelijk een vierkante en een zeshoekige toren (die hij naar de romans die de
constructies ‘betaalden’, de ‘Nana-’ en de ‘Germinal’-toren doopt) tegenaanzetten.
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Het huis van Zola in Médan, gezien in onze dagen, met links de Germinal- en rechts de Nana-toren.
Uiterst rechts is het gastenverblijf zichtbaar (foto L Daems)

Een annex (naar Zola's uitgever ‘Pavilion Charpentier’ genoemd) verrijst naast het
hoofdgebouw en wordt bestemd als logement. Op een eilandje in de Seine, precies
tegenover het huis, koopt hij grond en zet er een paviljoen (‘Le Paradou’) op. Kortom,
in de loop der jaren wordt de woning steeds verbeterd en uitgebreid met de opbrengst
van nieuwe boeken, die met de regelmaat van de klok en in onwaarschijnlijk hoge
oplagen verschijnen en over de toonbank gaan.
Het zomerse verblijf in Médan bood Emile Zo la al gauw de mogelijkheid ook
daar, zoals in Parijs, collega's en vrienden rond zich te verzamelen. In brieven legde
de auteur zijn invités uit hoe zij per trein en vervolgens te voet het huis te Médan
konden bereiken. Zola's schoolkameraad, de schilder Paul Cézanne, zocht hem er
een enkele keer op, en behalve de eeuwige Edmond de Goncourt moeten ook Alphonse
Daudet en uitgever Georges Charpentier er met hun echtgenotes geregeld voor enkele
weken te gast zijn geweest. Van de jeugdige adepten verbleven Henry Céard en Léon
Hennique vanaf augustus 1878 zeker enige tijd in het huis langs de Seine om er aan
de toneelbewerking van een van Zola's romans te werken. Beiden waren, net als
trouwens Alexis, Huysmans en Maupassant, vrijgezel en konden allicht thuis
makkelijk voor een poos gemist worden. De jonge naturalisten kwamen alleen, met
twee of met drie, geregeld voor een dagje op bezoek. Veel plaats om te logeren was
er toen immers nog niet. Zondagen bleken voor dergelijke visites het meest geschikt.
Zowel Henry Céard als Joris-Karl Huysmans en Guy de Maupassant waren immers
(toen nog) ambtenaren, die zich behalve in het weekeinde slechts op erkende
feestdagen konden vrijmaken.
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Komische inval
Het gevoel van onderlinge verbondenheid moet bij ‘les messieurs Zola’, zoals ze in
de pers soms heetten, het verlangen gesticht hebben naar een gezamenlijke publicatie.
Die zou er inderdaad komen: op 17 april 1880 verscheen bij Georges Charpentier
Les Soirées de Médan, een bundel met verhalen van Zola, Maupassant, Huysmans,
Céard, Hennique en Alexis - met het verhaal van Zola, als een soort eerbetoon,
vooraan. Dat de bundel in de pers weldra beschouwd werd als het ‘manifest van het
naturalisme’, had te maken met het korte maar krachtige ‘Voorwoord’: ‘Van de
hierna volgende vertellingen zijn sommige in Frankrijk, andere in het buitenland
gepubliceerd. Ze leken ons uit één enkele gedachte voort te komen, één en dezelfde
filosofie te hebben: daarom brengen we ze bijeen. We zijn alvast voorbereid op al
die aanvallen, de kwade trouw en de onkunde waarvan de kritiek reeds zo vaak blijk
heeft gegeven. Ons enige streven is geweest openlijk te verklaren wat onze werkelijke
vriendschappen en, tegelijkertijd, onze literaire bedoelingen zijn.’ Met die ‘éne enkele
gedachte’ waaruit de vertellingen waren voortgekomen, werd niet zozeer verwezen
naar het gemeenschappelijke thema - de verloren Frans-Pruisische oorlog - alswel
naar de nieuwe wijze waarop dat thema beschreven werd.
Het debacle van 1870, de nederlaag van Frankrijk, was bijzonder pijnlijk geweest.
Het had een einde gemaakt aan de Franse hegemonie in Europa. Pruisen en Engeland
hadden er het roer overgenomen en in Frankrijk zelf zou het keizerrijk van Napoleon
in plaatsmaken voor de ‘Derde Republiek’. Het staat buiten kijf dat Zola door die
gang van zaken als het ware geobsedeerd werd en allerminst vrij was van
revanchistische gevoelens.
Mede onder invloed van deze militaire nederlaag moesten in het jonge,
naturalistische denken de traditionele heldenbeschrijvingen wijken voor defilés van
grauwe beelden uit de barre realiteit. De blik verschoof naar de rand van het slagveld,
waar nauwelijks eer te rapen valt, waar geen winnaars zijn, alleen maar verliezers.
In een brief aan Gustave Flaubert (van 5 januari 1880) onderstreepte Maupassant dat
de naturalistische auteurs desondanks geen gebrek aan patriottisme mocht worden
aangewreven: ‘wat ze schrijven is niet onvaderlands, maar slechts waar’. Hoe gevoelig
dit punt lag, blijkt ook uit de discussie over de titel van de verhalenbundel. Joris-Karl
Huysmans had L'Invasion Comique geopperd. Wellicht op aandringen van Zola zelf
werd die titel opzijgeschoven: de ironie ervan werd, na de Franse nederlaag, toch als
te stuitend ervaren. Minder scherp én meteen een eerbetoon aan de gastvrouw,
Gabrielle-Alexandrine Meley (mevrouw Zola), was het door Hennique als alternatief
voorgestelde Les Soirées de Médan [De avonden te Médan]. Daarin kon de volledige
‘queue de Zola’ zich vinden.

De verhalen
Zola's ‘L'Attaque du Moulin’ vertelt het verhaal van de molenaar Merlier die
burgemeester van Rocreuze is. Wanneer de oorlog uitbreekt, wordt Rocreuze door
de Pruisen belegerd. Dominique, de verloofde van de molenaarsdochter Françoise,
heeft als scherpschutter nogal wat slachtoffers gemaakt bij de
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Titelpagina en voorwoord van de eerste druk (coll L Daems)

vijand. Hij wordt gevangengenomen, maar kan 's nachts met de hulp van Françoise
ontsnappen. Op zijn vlucht heeft hij echter een schildwacht gedood. De Pruisen
willen wraak: ze zullen in Dominiques plaats zijn aanstaande schoonvader Merlier
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fusilleren. Daarvan op de hoogte gebracht, komt Françoises verloofde echter terug.
Een peloton Fransen is intussen in aantocht. Merlier is er nog getuige van hoe zijn
molen in elkaar stort, maar wordt daarna door een verdwaalde kogel getroffen.
Alvorens de wijk te nemen, stellen de Pruisen Dominique toch terecht. Dan stormt
eindelijk de eerste Franse officier binnen en kraait ‘victorie’...
‘Sac au dos’ van J.-K. Huysmans laat de lezer meelopen met de achterwacht van
het Franse leger. Eugène Lejantel, die dysenterie heeft opgelopen, trekt - tussen de
gewonden en de zieken - met zijn vriend de schilder vanuit Parijs over Châlons,
Reims, Arras, Rouen, Evreux en Mantes weer naar Parijs... zonder eigenlijk ooit met
de vijand in contact te zijn geweest. Meer een schets dan een echt verhaal, roept dit
stuk vooral de zinloosheid van de oorlog op.
In Henry Céards ‘La Saignée’ lijkt de passie van een generaal voor een beroemde
entraîneuse aanvankelijk slechts een groteske. Uiteindelijk brengt deze Madame
Huberte de Pahauën de hoge officier, die in Parijs met zijn troepen door de Pruisen
belegerd wordt, echter tot een roekeloze uitbraakpoging, die hem niet alleen veel
manschappen, maar bovendien ook de povere resten van zijn prestige kost. Het
middendeel van de novelle - de entraîneuse is door de generaal naar het door Pruisen

De parelduiker. Jaargang 9

50
bezette Versailles verbannen, waar zij verkommert - is zonder meer langdradig.
Alleen het beginfragment en misschien de laatste tien pagina's zouden op enig artistiek
vermogen bij de auteur kunnen wijzen.
‘L'Affaire du Grand 7’ van Léon Hennique vertelt de morbide geschiedenis van
een troep soldaten die hun kameraad Joliot, omgekomen tijdens een gevecht in een
bordeel, willen wreken door zeven in het ontuchthuis ‘bedrijvige’ meisjes te
vermoorden. Henniques bijdrage munt uit door rechtlijnigheid en soberheid, waarbij
elk detail uiteindelijk toch functioneel blijkt te zijn en de handeling onafwendbaar
meevoert naar het gruwelijke slotfragment.
In ‘Après la Bataille’ van Paul Alexis treft een barones, die op het slagveld het
lijk van haar gesneuvelde echtgenoot komt weghalen, op haar route een gewonde
jonge soldaat aan, voor wie ze tijdens de terugtocht genegenheid gaat opvatten. De
man in kwestie blijkt priester te zijn. Beiden gaan ze op het einde van het verhaal,
in het besef van een latent tekort, toch hun eigen weg. Niets van wat verteld wordt
in Alexis' geschiedenis, is op zichzelf helemaal onmogelijk, maar alle voorvallen
samen cumuleren door een gebrek aan maat tot onwaarachtigheid.
Rouen is in Duitse handen in Guy de Maupassants ‘Boule de Suif’. Een gezelschap
van tien mensen weet een vrijgeleide te krijgen en wil naar Dieppe. Onder hen
bevinden zich een graaf en een gravin, een industrieel met zijn echtgenote en een
wijnverkoper en zijn vrouw. De groep wordt vervolledigd door twee nonnen, een
republikein en een meisje van lichte zeden, Elisabeth Rousset, die omwille van haar
molligheid ‘Boule de Suif’ was gaan heten. Er is hoop dat omstreeks het middaguur
Tôtes kan worden bereikt, maar sneeuw en ijzel zorgen ervoor dat de door zes paarden
getrokken koets slechts traag vordert. Boule de Suif is de enige die voor proviand
heeft gezorgd, en gul deelt ze die met haar gezelschap. Pas tegen de avond komt
Tôtes in zicht, waar de groep in het ‘Hotel du Commerce’ wordt opgewacht door
een Pruisisch officier. Daar blijkt dat Elisabeth Rousset hem bepaalde diensten moet
bewijzen die in overeenstemming zijn met het door haar uitgeoefende beroep, alvorens
hij de koets weer zal laten vertrekken. Omdat Boule de Suif, als goed patriot, de
Pruis zijn zin niet wil geven, wordt het hele gezelschap gedurende verscheidene
dagen gegijzeld. Er ontstaat groeiende kritiek op de halsstarrige weigering van de
lichtekooi. Boule de Suif, die toch niet de oorzaak wil zijn van de ellende van de
anderen, offert zich dan op, terwijl beneden in de gelagzaal haar reisgenoten uitbundig
feestvieren. De volgende dag wordt ze in de koets, waarmee de reis dankzij haar kan
worden voortgezet, misprijzend aangekeken - net als in het begin van de novelle.
Guy de Maupassant ironiseert messcherp de hypocrisie, de gewetenloosheid en het
opportunisme van de bourgeoisie. Nu, na zoveel jaar, lijkt ‘Boule de Suif’ de
herinnering aan Les Soirées de Médan levendig te houden, en niet omgekeerd.1

Traag digereren
Met de titel van hun bundel hadden de zes auteurs gesuggereerd dat hun werk het
resultaat was van de gezellige middagen en avonden op het
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Het paviljoen dat Zola liet bouwen op het eilandje in de Seine, tegenover zijn huis De foto is gemaakt
door Zola zelf

domein van de Zola's. Dat is evenwel niet het geval geweest. In feite circuleren er
over het ontstaan van Les Soirées de Médan enkele sterk uiteenlopende verhalen,
soms afkomstig dan nog van een van de auteurs. De oudste en mooiste lezing - maar
jammer genoeg ook de minst waarschijnlijke - wordt geleverd door Guy de
Maupassant en dateert van onmiddellijk na het verschijnen van het boek. ‘Om de
kritiek op gang te brengen’ schreef de Normandiër op 17 april 1880 aan de redactie
van het liberale dagblad Le Gaulois - ‘omdat zij de eersten waren die het verschijnen
van de bundel hadden aangekondigd in hun blad’ - een brief die het ontstaan van de
bundel moest belichten:
's Zomers troffen we elkaar bij Zola, op diens buitenverblijf in Médan.
Tijdens het trage digereren van uitgebreide maaltijden (want wij zijn
allemaal smulpapen en gulzigaards en Zola alleen kan eten als drie normale
romanciers) praatten we wat. Hij vertelde ons over de romans waarmee
hij bezig was, schoof zijn literaire inzichten naar voren en gaf zijn mening
over alles en nog wat. Soms nam hij een geweer, dat hij - bijziend! - op
enige afstand hield, en al pratend schoot hij op de graszoden waarvan wij
hem hadden verzekerd dat het vogeltjes waren. Hij was dan hoogstverbaasd
wanneer hij nadien geen dode beestjes vond.
Op andere dagen verdreven we de tijd met hengelen. Vooral Hennique
wist zich daarin te onderscheiden, en stortte zo Zola, die niets dan wat
oude schoenen bovenhaalde, in de diepste ellende. En ik, ik voerde,
uitgestrekt op de houten bodem van de ‘Nana’, niets uit, of ik baadde me
urenlang. Paul Alexis zwierf intussen rond met scabreuze gedachten in
zijn hoofd, terwijl Huysmans sigaretten
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rookte, en Céard zich verveelde en dus het platteland maar stom vond. Zo
gingen de namiddagen voorbij, maar omdat de nachten magnifiek waren,
warm en vervuld van de geur van groen, gingen wij elke avond wandelen
op het ‘grand île’, dat er precies tegenover lag. Ik voer iedereen over in
de ‘Nana’.
Welnu, op een helverlichte vollemaansnacht hadden we het over Mérimée,
van wie de dames vonden dat het een charmante verteller was. Huysmans
repliceerde daarop als volgt: ‘Een verteller is een mijnheer die, omdat hij
niet kan schrijven, op een aanmatigende manier zottigheden bovenhaalt.’
Zo kwamen we ertoe alle beroemde vertellers - voorzover wij wisten, was
de Rus Toergenjev, die bijna Franse meester, de meest eminente onder
hen! - onder de loep te nemen, en ze nadrukkelijk op te hemelen. Paul
Alexis beweerde van zijn kant dat een geschreven verhaal zeer moeilijk
te maken is. Céard, scepticus van nature, keek naar de maan en mompelde:
‘Kijk eens wat een mooi romantisch decor, dat zouden we moeten
gebruiken...’ Huysmans voegde eraan toe: ‘... door sentimentele
geschiedenisjes te frazelen, zeker!’ Zola echter vond het wel een goed idee
en meende dat we elkaar zulke verhalen moesten vertellen. Het denkbeeld
deed ons lachen, en we kwamen overeen - kwestie van het wat moeilijker
te maken - dat het door de eerste gekozen kader gerespecteerd diende te
worden door alle anderen, die er dan hun diverse avonturen in zouden
situeren.
We zetten ons neer en in de grote rust van de slaperige landerijen, onder
het schitterende licht van de maan, bracht Zola ons die verschrikkelijke
bladzijde, geput uit de sinistere tijden van oorlog, die hij ‘L'Attaque du
Moulin’ heeft gedoopt. Toen hij ermee klaar was, riep iedereen uit: ‘Dat
zou snel uitgeschreven moeten worden!’ Maar hij begon te lachen: ‘Dat
is al gebeurd!’ De dag daarop was het mijn beurt. Huysmans vermaakte
ons, weer 24 uur later, ten zeerste met zijn relaas over de miserie van een
weinig geestdriftige infanterist. Céard had het nog maar eens over het
beleg van Parijs, meende terzake nieuwe ophelderingen te kunnen geven
en ontvouwde een geschiedenis boordevol filosofie. Zo die dan al niet op
feiten is gebaseerd, dan komt ze toch heel geloofwaardig over, en hoe dan
ook blijkt ze al sedert Homerus’ epos van tel. Want als de vrouw inderdaad
de eeuwige inspiratiebron is voor de stommiteiten van de man, dan hebben
de soldaten - die ze haar bijzondere aandacht waardig keurt - er haast per
definitie meer onder te lijden dan de anderen. Hennique toonde ons nog
maar eens aan dat die mannen dikwijls heel intelligent en redelijk zijn als
je ze afzonderlijk neemt, maar onvermijdelijk beesten worden wanneer ze
in een groep zijn. Je zou het collectieve waanzin kunnen noemen. Ik ken
niets dat grappiger is en tegelijk afgrijselijker dan de inval in dat bordeel
en het afslachten van de arme meisjes. Paul Alexis liet ons daarna vier
dagen wachten, omdat hij geen onderwerp vond. Hij wilde ons aanvankelijk
verhalen over de Pruisen opdissen die dropen van de lijken. Onze kreten
van afschuw deden hem zwijgen, en uiteindelijk verzon hij een amusante
anekdote over een voorname dame die op
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het slagveld haar gesneuvelde echtgenoot ging ophalen, en er zich liet
vertederen door een arme, gewonde soldaat. En die soldaat was een priester.
Zola vond de vertellingen opmerkelijk en stelde ons voor er een boek van
te maken.
Het landelijke decor, het beurtelings vertellen van verhalen... Vooreerst moet het
toch ook toen voor de aandachtige lezer duidelijk zijn geweest dat Maupassant met
zijn inkleuring parallellen trok met Boccaccio's Decamerone. De auteur presenteert
de bundel als het resultaat van coherent en gericht werken gedurende ongeveer zes
opeenvolgende maanbeschenen avonden (of nachten). Dat er in die bedoelde periode
(dus tot uiterlijk februari 1880) nog geen logementsruimte was in Médan voor vijf
geestdriftige bezoekers, zal menig krantenlezer echter zijn ontgaan. Verder gaat
Maupassants versie natuurlijk voorbij aan de in het ‘Voorwoord’ van Emile Zola
opgenomen mededeling dat ‘sommige vertellingen (reeds) in Frankrijk, andere in
het buitenland werden gepubliceerd’. Dat deze voorstelling van de
ontstaansgeschiedenis van Les Soirées de Médan de chronologie van de vertelsessies
gelijk laat lopen met de volgorde van de verhalen in de bundel, is ongetwijfeld gedaan
pour le besoin de la cause. Allicht heeft Henry Céard het bij het rechte eind wanneer
hij jaren nadien Maupassants versie van het ontstaan als volgt becommentarieert:
‘[hij was] meer bedacht op slimmigheidjes dan op de weergave van de werkelijkheid,
vertelt met verbeelding, uit berekening om te verbluffen en om de domoren de mond
open te breken’. In werkelijkheid had Maupassant zijn tekst voor Le Gaulois inderdaad
slechts geschreven ‘pour faire démarrer la critique’.

Vandaag niets breken
Een reëler beeld van de wijze waarop Les Soirées de Médan tot stand is gekomen,
lijkt de latere Zola-biograaf Edmond Lepelletier aan te reiken, wanneer die na het
overlijden van Guy de Maupassant op 8 juli 1893 in het avondblad Le Temps schrijft:
De literatuurgeschiedenis van onze tijd zou willen doen geloven, zelfs
willen stellen dat Emile Zola de gewoonte had zijn vrienden en leerlingen
te ontvangen in zijn landelijk huis te Médan en dat het boek (dus) daar
geboren is. Die uitleg zou logisch zijn: jammer genoeg is hij niet juist. Om
te beginnen ging Maupassant weinig naar Médan. Wanneer hij debuteerde
in de literatuur, kwam het voor dat hij met zijn boot van Sartrouville (waar
hij toen woonde) afzakte naar de glooiingen waar toen de schrijver van
Germinal woonde. Het was in de tijd van zijn watersportexploten. Hij
vertrok met zijn jol om drie uur 's morgens, kwam aan, vuurde een
saluutschot af, schudde Zola de hand en vertrok weer. Het sporten zat meer
in hem dan het vergaderen, want Guy de Maupassant was voor alles een
groot sportman: sportman in de verheven en ruime betekenis van het woord
dan. Er zijn inderdaad weinig fysieke krachttoeren die hij niet heeft
uitgehaald, of waarvan hij niet gesproken heeft.
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Voor wat Les Soirées de Médan betreft, ziehier zijn ontstaansgeschiedenis.
Emile Zola had Guy de Maupassant leren kennen bij Flaubert: Paul Alexis
was toen al een getrouwe van Zola. Mijnheer Henri Céard had zich
helemaal op zijn eentje bij Zola aangeboden, gedragen door het vertrouwen
en de doortastendheid die een jongeman kenmerken. De heren Alexis en
Céard brachten vervolgens de heren Hennique en Huysmans mee. Van
lieverlede namen de vijf jonge literatoren de gewoonte aan elke
donderdagavond ergens in een taveerne in Montmartre samen te gaan
dineren, alvorens hun verdere avond bij Zola door te brengen, die in de
rue Ballu een aantal vrienden en kennissen ontving. Die ‘vijf’ hadden er
eigenlijk zes moeten zijn, want ook mijnheer Octave Mirbeau diende erbij
te zijn. Doch die werd van de literatuur afgehouden door de politiek. Dat
was de schuld van 16 mei! Mijnheer Mirbeau had bonapartistische
vrienden. Een van hen, ingehuldigd als prefect, nam hem op in zijn
prefectuur als kabinetschef of als secretaris...
't Was dus tijdens de ‘Soirées de Ballu’ dat de ‘Soirées de Médan’
ontstonden. Men begon toen veel over de oorlog van 1870 te schrijven...
En het is niet Emile Zola die eraan dacht in één band een allegaartje van
min of meer militaire verhalen te verzamelen. Hij opperde integendeel
bezwaren tegenover zijn jonge vrienden, bij wie hij niet de indruk wilde
wekken hun persoonlijkheid geen kans te gunnen, aangezien hij als enige
bekend was bij het grote publiek. Het boek werd gemaakt: het verscheen
voorafgegaan door de inleiding van enkele regels, een beetje plechtig
misschien, die naar ik meen van de hand van Ceárd zijn.
Het valt te betreuren dat Lepelletiers relaas zo kort bleef, en dat Médan niet echt op
de weg van de verslaggever lag, moge duidelijk zijn. Niettemin verschaft Lepelletier
onbetwistbaar interessante informatie, en in grote trekken komt zijn versie van het
gebeuren beslist veel plausibeler over dan de bucolische idylle van Maupassant.
In 1930 - ter gelegenheid van het feit dat Les Soirées de Médan een halve eeuw eerder
verschenen was - bracht uitgeverij Fasquelle een jubileumuitgave van het boek. Léon
Hennique, de dan enige overlevende van het oorspronkelijke sextet, gaf in de
‘Inleiding’ niet alleen meer details bij Lepelletiers lezing van de
ontstaansgeschiedenis, maar schonk ook Médan een deel van zijn in de vorige versie
teloorgegane rechten terug:
Het was door Huysmans, met wie ik in de rue de Bruxelles op de
maandagen van Catulle Mendès vriendschap gesloten had, dat ik Paul
Alexis leerde kennen. We besloten onmiddellijk elkaar van tijd tot tijd te
blijven zien en we kozen als gezamenlijke ontmoetingsplaats een obscuur
kroegje op de place Pigalle. Daar, gelukkig zielsverwanten gevonden te
hebben, zonder geld maar vol vuur, praatten we over literatuur, zongen
we de lof van de Rougon-Macquart en schol-
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den we op bepaalde kranten. Stel je voor! Zij hadden niet begrepen,
weigerden te begrijpen, dat de auteur van de bewuste cyclus een zoon was
van Balzac, een man die iets nieuws bracht, iemand die wij vanaf zijn
debuut in hoge mate en resoluut hadden bewonderd.
‘Ik,’ riep Huysmans uit, ‘ik ga hem een artikel bezorgen in een Belgisch
tijdschrift. Ik heb er de vrije hand.’ ‘En ik,’ ging Paul Alexis voort, ‘ik zal
stappen ondernemen bij een blad waarin men doorgaans onbetaald teksten
opneemt.’ ‘En ik...’ Ik kon mijn zin niet afmaken, stond wat beteuterd. Ik
had immers geen tijdschrift en evenmin een dagblad... ‘Ik,’ ging ik
niettemin verder, ‘oh, wacht eens even, L'Assommoir is in druk, niet? Zo
ik er nu eens een lezing over hield in de “Capucines”?’ Ik merkte dat
Huysmans het voorstel meteen goedkeurde, maar Alexis kwam
onmiddellijk ter zake: ‘Maak snel een afspraak met de kerel die zich met
de lezingen bezighoudt, en dan breng ik je bij Zola. Hij zal je zijn
“Voorwoord” geven en een proef van L'Assommoir.’ ‘All right.’
Wat ik me ervan had voorgesteld, kwam ook uit. De kerel van de lezingen
was vriendelijk en de volgende dag - het was een winteravond - hield ik,
geflankeerd door de man die me introduceerde, precies om 9 uur stil bij
de buitendeur van een benedenverdieping in de Batignolles [de Parijse
wijk waar Zola woonde], ‘Bel aan!’
Zola maakt de deur open, gekleed in een rood flanellen colbertjasje, groot,
met baard, gezet. Zola, met krachtig gelaat en mooi voorhoofd, de haren
kortgeknipt. Zijn mond? Gewoon. Zijn neus? Licht gespleten naar de punt
toe, zoals die van patrijshonden, begiftigd met speurzin en fijne smaak.
Zijn stem? De stem van een hartelijk man, van een voortreffelijk mens.
Ik krijg het gewenste ‘Voorwoord’, de proeven, mijn lezing heeft alle kans
om te slagen. Mevrouw Zola zit er de hele tijd bij. Incognito. Wat een
genoegen was het daarna aan de zijde van Zola behalve Alexis ook
Huysmans met zijn guitige ogen op te merken en vier heren met sympathiek
voorkomen, die allen bij hoogdringendheid waren uitgenodigd. De ene
was Guy de Maupassant, een struise vent, vriend van Flaubert. De tweede,
Henry Céard, bleek een boezemvriend van Huysmans, de derde A.
Guillemet, een opmerkelijk landschapschilder, en de laatste Marius Roux,
uit Aix en van Le Petit Journal.
Nog geen drie maanden later, trouwens, zaten Maupassant, Huysmans,
Céard en de aanstichter van deze hele geschiedenis elke woensdag samen
aan tafel en brachten ze daarna een bezoek aan de Zola's. Je voelt je er
goed, bij hem. Je weet je verbonden met elkaar en je hebt zelfs de eer in
de gratie te vallen van de hond Raton, die er anders gauw korte metten
mee maakt. Zola verhuist en vestigt zich in de rue Ballu - L'Assommoir
was een groot succes geweest - en te oordelen naar de ‘open deur’ heerst
er dankzij het noeste werken van de Meester welstand in de nieuwe woning.
De luister van een salon gecapitonneerd met karmijnrood fluweel! Ik
herinner mij het portret van Zola door Manet, twee bibliotheken
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Emile Zola, in pyjama aan het werk in zijn huis te Médan.

Louis XVI en talloze snuisterijen op de kasten en etagères. ‘Alexis,
alstublieft vandaag niets breken,’ zei mevrouw Zola zalvend, als de brave
man op 't appèl verscheen. Hij was onrustbarend bijziend... - ‘Ik heb een
optrekje gekocht in Médan,’ vertelt Zola ons op een mooie avond. Ik heb
het gekocht voor mijn moeder die zich verveelt in de stad, en voor mij als
het werk me te veel wordt.’ Niet veel later rijden wij naar Médan en we
treffen er een wit huisje aan en een tuin, een tuin beplant met veelkleurige
bloemen, groenten, een tuin begrensd door bebouwing, door een spoorbaan,
een weg en een brug. Het is op de drempel van dat gastvrij verblijf dat
[Jules] Vallés later aan Zola zal toevertrouwen: ‘Weet je, goede vriend,
de volgende keer dat ik kom, breng ik een boom mee.’ Vallès had gevoel
voor humor. Het huisje, de tuin werden groter...
En we zitten aan de tafel van Emile Zola, in Parijs, Maupassant, Huysmans,
Céard, Alexis en ik, voor de verandering... We keuvelen over koetjes en
kalfjes en wij brengen de oorlog ter sprake, de fameuze oorlog van '70.
Verscheidene onder ons waren vrijwilliger geweest of gemobiliseerde.
‘Tiens,’ stelt Zola voor, ‘waarom zouden we daarover geen boek maken,
een verzameling novellen? Alexis: ‘Ja, waarom niet?’ ‘Hebben jullie
onderwerpen?’ ‘Die zullen we hebben!’ ‘En hoe zal de titel van het boekje
luiden?’ Céard: ‘Les Soirées de Médan’. Hij herinnerde zich de ‘Soirées
van Neuilly’. ‘Bravo! Die titel staat me wel aan,’ prees Huysmans. ‘We
zullen de kindertjes kleden en ze naar hier brengen...’ ‘Binnenkort?’ ‘Zo
snel mogelijk.’ Wanneer de kinderen uiteindelijk op hun beentjes staan
en zo fijn mogelijk uitgedost zijn, verdient ‘Boule de Suif’ een warme
ovatie.
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Het applaus eenmaal geluwd, loot ik de plaatsen die iedereen - behalve
Zola zelf dan - moet innemen in het toekomstige duodecimootje, en
Maupassant komt er als eerste uit. ‘Eerlijk gezegd, ik geloof niet dat hij
ooit talent zal hebben,’ had Toergenjev voorspeld over een essay van de
jonge schrijver... Of hoe ook de meest doorgewinterden de plank kunnen
misslaan!
Het boek van de zes - Zola had er een strijdlustig voorwoord aan
toegevoegd - is in handen van de uitgever. Het wordt gedrukt... Het wordt
ingenaaid... Het wordt gededicaceerd... Het prijkt in de uitstalkast van de
boekhandel. De kritiek is woedend en valt aan. Wij hebben geen angst:
we vermaken ons best. Het publiek amuseert zich ook en koopt...
Eenvoudige tijd, eerlijke en hartelijke tijd. Geen van mijn vrienden deed
alleen maar aan zelfadoratie. Ze hadden leermeesters die ze in ere hielden,
die ze respecteerden: Flaubert, Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet,
Zola. Dood, allemaal dood, en ook wij bijna allemaal. Wat doet, met deze
recente editie van ‘Les Soirées de Médan’, dit sprankeltje uit ons vroeger
leven toch een moeite om nog even te blijven nagloeien...2
Hennique laat er dus nauwelijks twijfel over bestaan: Les Soirées de Médan is in
Parijs geboren. Dat de kritiek, zoals hij aangeeft, alleen maar woedend was en aanviel,
is slechts ten dele waar. Negatieve beoordelingen waren er zeker, maar hier en daar
waren er ook positieve geluiden te horen. In feite werd er echter vooral heftig
gereageerd op het artikel zelf van Maupassant, en wellicht op het als provocerend
ervaren ‘Voorwoord’. Kenmerkend is ongetwijfeld wat Le Figaro over de publicatie
schrijft. Op 19 april 1880 betoogt Albert Wolff daarin dat de tekst van het
‘Voorwoord’ uitsluitend geschreven is om de kritiek tegen zich in te nemen, opdat
de bundel zou verkopen, en hij hoopt dat zijn confraters, gehard in het vak, zich niet
zullen laten vangen door wat hij ‘een poets van collegestudenten’ noemt. Enkele
dagen later echter, op 22 april, erkent dezelfde krant het talent van de auteurs, wordt
hun verlangen om waarachtig te zijn als ‘respectabel’ geprezen, en blijkt de
verhalenbundel in zijn geheel als interessant ontvangen te zijn. Paul Alexis zal een
jaar later in een artikel voor het dagblad Gil Blas (van 22 april 1881) concluderen:
‘Nuttige vijanden, heb dank! Hebben ze niet ons bestaan aan het volk gemeld,
aandacht geschonken aan ons werk, ons succes voorbereid!’

Renommee
Dat Maupassant zijn deelname aan Les Soirées de Médan heeft gezien als een
publiciteitsstunt die hem moest toelaten zijn bediendebaantje eraan te geven, lijdt
weinig twijfel. Het oordeel dat hij eind april 1880 in een brief aan zijn leermeester
Flaubert velt over zijn medeauteurs bij het verschijnen van de bundel, loopt dan ook
niet over van bewondering: ‘Zola: goed, maar dat onderwerp had op dezelfde manier
en net zo goed door George Sand of Daudet behandeld kunnen worden. Huysmans:
niet best; onderwerp, compositie en stijl niet veel zaaks. Céard zwaar, loodzwaar,
onwaarschijnlijk, raar stijltje, maar toch fijnzinnige en merk-
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waardige dingetjes; Hennique: goed, met een echte schrijverspoot neergepend, maar
op sommige plaatsen wat verwarrend. Alexis: heeft veel weg van Barbey d'Aurevilly,
maar dan zoals Sarcey op Voltaire wil lijken.’
Korte tijd later reeds laat Maupassants grote succes hem toe zich los te weken van
de groep van Médan en op eigen vleugels te vliegen. Ook Huysmans verlaat al heel
gauw het naturalistische pad en bevindt zich met A Rebours (in 1884!) reeds volop
in het decadentisme. Hennique, die zich steeds weer tracht te hernieuwen, loopt vroeg
vast en zal de laatste twintig jaar van zijn leven zo goed als niets meer schrijven.
Céard ten slotte houdt zich na verloop van tijd nog alleen met literaire en dramatische
kritiek bezig. Het antisemitisme dat zich weldra bij Huysmans en Céard zou
manifesteren, kon niet anders dan beiden nog verder van hun vroegere leermeester
wegdrijven, wanneer die het vanaf 1894 voor de joodse officier Alfred Dreyfus
opneemt. Ook Hennique keert zich uiteindelijk als anti-Dreyfasard van Zola af. Na
verloop van enkele jaren al zouden alleen Céard en Alexis nog bij de Zola's in Médan
over de vloer komen.
Het moet voor de ‘meester’ een bittere teleurstelling geweest zijn, toen bij de door
uitgever Charpentier georganiseerde grootse viering van de afronding van de
Rougon-Macquart-cyclus, waarop een minister en 200 auteurs aanwezig waren,
behalve Maupassant ook Huysmans, Céard en Hennique ontbraken. Men kan zich
bij dat alles niet aan de indruk onttrekken dat de renommee die vooral Maupassant
en ook Huysmans achteraf verwierven, zich rechtevenredig verhoudt tot de wijze en
het moment waarop ze zich van Zola's invloed en het naturalisme wisten te ontdoen.
Het talent van Hennique (als toneelschrijver) en Céard (als essayist) reikte uiteindelijk
niet ver genoeg om zich onder de vermaardheid van de bundel die het naturalistisch
manifest was geworden, uit te werken. Paul Alexis, die als enige Emile Zola
levenslang is trouw gebleven, lijkt achteraf gezien precies daardoor zijn literaire graf
te hebben gedolven. Ook in gespecialiseerde literatuurgeschiedenissen wordt zijn
naam nog slechts verbonden met de ontstaansgeschiedenis van Les Soirées de Médan.

Handel
Bijna op de dag af driejaar nadat ‘la queue de Zola’ met hun grote voorbeelden in
restaurant Trapp aan tafel hadden gezeten - en daarmee de facto het naturalisme
hadden ingeluid - verscheen in april 1880 de eerste druk van Les Soirées de Médan.
Dat de uitgever zijn twijfels had over de te verwachten verkoop, blijkt uit het feit dat
hij - na het enorme succes van L'Assommoir, met 50.000 exemplaren in twee jaar slechts 8000 stuks van de verzamelbundel liet drukken.3 Behalve de gewone oplage
die tegen 3,5 Franse franc per boek verkocht werd, verschenen er - volgens de Manuel
de l'amateur des livres du XIXe siècle van Georges Vicaire - 10 luxe-exemplaren op
‘papier de Chine’ tegen 12 franc, en 50 op ‘papier de Hollande’ tegen 7 franc.
Toen Georges Charpentier met zijn werk klaar was, riep Guy de Maupassant in
een bewaard gebleven brief aan Céard (op papier van het Ministère de l'Instruction
Publi-
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que et des Beaux Arts) de kameraden nog één keer bij elkaar: ‘Beste Vriend,
verzamelen geblazen voor iedereen volgende maandag, 12 april, om half vier in het
kantoor van Hennique, bij Charpentier, voor de opdrachten in Les Soirées de Médan
dat woensdag verschijnt. Gelieve ook Huysmans te waarschuwen.’ Dat het signeren
en dedicaceren van een onbekend aantal exemplaren van hun gezamenlijke bundel
in het geheugen van de jonge auteurs gegrift is gebleven, bleek hiervoor al uit de
woorden van Hennique.
Het zou natuurlijk interessant zijn te weten welke exemplaren de schrijvers van
opdrachten (en/of signaturen) hebben voorzien. Ging het enkel om de tien stuks op
‘papier de Chine’? Of tevens om een deel van de vijftig exemplaren op ‘papier de
Hollande’? Zonder twijfel werden er ook een aantal boeken van de gewone uitgave
onder handen genomen, die de editeur bijvoorbeeld voor vrienden of kennissen zal
hebben gereserveerd. Dat Guy de Maupassant er speciaal zijn medeauteurs voor
verzamelde, laat vermoeden dat het toch om een vrij hoog aantal ging. Het zou meteen
verklaren waarom er inmiddels naar verhouding nogal wat gededicaceerde en
gesigneerde exemplaren zijn opgedoken. Op de belangrijkste veilingen die tussen
1968 en 1993 - vrijwel altijd in Parijs - gehouden werden, zijn ze inderdaad meer
dan eens aangeboden. Het ging dan bijna steeds om in verschillende opzichten
uitzonderlijke boeken, met opdrachten aan bevriende schrijvers en schilders.
Het staat buiten kijf dat het meest waardevolle exemplaar dat ooit van Les Soirèes
de Médan werd verhandeld, afkomstig was uit het bezit van de vermaarde minister,
historicus en bibliofiel Louis Barthou (1862-1934). Al is het bewuste exemplaar
slechts (!) gedrukt op ‘papier de Hollande’, de uitvoering van de band en de twee
bijgevoegde brieven maken het tot een absoluut unicum. Het werd gepresenteerd in
een rood marokijnen jansenistische band, met smaakvolle vergulde lijntjes en
bloemvignetten. Het vergulden gebeurde door de uitstekende vakman Mercier, de
versieringen en het bindwerk waren van Cuzin. Een van de twee brieven die met het
boek werden geveild, is het fameuze schrijven dat Flaubert op 1 februari 1880 naar
aanleiding van het verschijnen van ‘Boule de Suif’ aan Guy de Maupassant zond:
‘Ik heb al te lang gewacht om je mee te delen dat ik “Boule de Suif” een meesterwerk
vind. Ja, jongeman! Niet meer of niet minder, dat komt van een “meester”. Het is
heel origineel van conceptie, in zijn geheel goed opgezet en geschreven in een
uitstekende stijl. Je ziet de landschappen en de personages zo voor je, en de
psychologie is sterk. Kortom, ik ben erover verrukt, twee- of driemaal heb ik hardop
gelachen. Dat kleine verhaal zal “blijven”, wees daar zeker van...’ De andere brief
is uit 1908, en van de hand van Céard, die meedeelt: ‘Ik maak me sterk U maandag
het slot van de hoofdstukken over Les Soirées de Médan te kunnen geven...’ De
veilingmeester hamerde in 1990 een en ander af voor het aardige bedrag van (nu)
bijna 22.000 euro.
In Zola. La vérité en marche heeft H. Mitterand een reproductie opgenomen van
het exemplaar dat de auteurs schonken aan ‘Madame François Zola’, de moeder van
Emile. Omdat het boek haar gegeven werd ‘vanwege de bewonderaars van haar
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De portretten van de zes auteurs naar de gravures van F. Desmoulin, uit de Cinquantenaire-editie van
Les Soirées de Médan uit 1930 (coll. L. Daems).

zoon’, lijkt het niet helemaal onlogisch dat juist diens handtekening erin ontbreekt.
De signatuur van Paul Alexis is helemaal onderaan te vinden, een beetje apart van
de andere: het lijkt symbolisch voor de plaats die Zola's hondstrouwe kameraad
binnen de groep innam.
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Laatste getuige
Ruim tien jaar geleden werd in het Brusselse antiquariaat Les Myriades een
‘Cinquantenaire’-editie verkocht van Les Soirées de Médan. Met het portret van de
auteurs naar de gravures van F. Desmoulin in frontispice en de facsimile van de zes
etsen van L. Muller naar de tekeningen van Jeanniot, is dat van zichzelf al een
bijzonder fraai en behoorlijk zeldzaam boek. Het ging hier bovendien om een wat
ongewoon exemplaar. Niet alleen werd de uitgave gepresenteerd in een keurig
portefolio, maar ‘les 5 premières pages d'un exemplaire défait de l'édition Charpentier
de 1880, revêtues de la signature autographe de chacun des auteurs’ waren, zoals
trots aangegeven in de catalogus, aan de uitgave toegevoegd. Ik herinner me het boek
toen tegen een ‘beschaafde’ prijs gekocht te hebben.

De handtekeningen van de auteurs voorin de eerste druk van Les Soirées de Médan (coll L Daems)

Omdat in een al wat ouder referentiewerk met veilingresultaten uit het einde van
de jaren veertig een exemplaar terug te vinden was dat in ellendige toestand verkeerde
en dat eveneens de handtekeningen droeg van de zes medeauteurs, heb ik lange tijd
willen geloven dat de vijf ingeschoven pagina's misschien de restanten waren van
uitgerekend dat eerder verkochte, en uiteraard dan intussen geslachte boek. Nu
gebleken is dat dergelijke collectief gesigneerde en van een opdracht voorziene
exemplaren nogal eens voorkomen, heeft - ik geef het grif toe - mijn overtuiging
terzake een behoorlijke deuk opgelopen. Ik heb er al geruime tijd van afgezien de
geredde beginpagina's uit de eerste druk van Les Soirées de Médan, met de
handtekeningen van Zola, Maupassant, Huysmans, Céard, Hennique en Alexis, in
te voegen in een nieuw en compleet exemplaar dat ik inmiddels heb verworven. De
losse bladzijden hebben definitief bestaansrecht gekregen in de
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‘Cinquantenaire’-editie, waarin ik ze eertijds kocht. Bijna 125 jaar na het ontstaan
van de bundel zitten ze vooraan bij de ‘Inleiding’ van Léon Hennique, die op het
einde van zijn leven, als laatste getuige van een voorgoed voorbije tijd, hun verhaal
vertelde.
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-, Zola (Paris 1992).
G. Vicaire, Manuel de l'amateur des livres du XIXe siècle (Paris 1894, 1920).

Eindnoten:
1 Van Les Soirées de Médan bestaat slechts één integrale vertaling in het Nederlands (De Avonden
te Médan, door Jean A. Schalekamp). Ze verscheen in 1982 bij Het Spectrum in Utrecht en
blijkt niet echt een toonbeeld van accuraatheid. Van de vertelling van Zola zijn wel eerder
vertalingen gemaakt. De oudste dateert van kort na de Eerste Wereldoorlog. Later is er nog
enkele malen een vertaling van ‘L'Attaque du Moulin’ opgenomen in verhalenbundels. Het
succes van Maupassants ‘Boule de Suif’ spreekt uit de hele reeks Nederlandse uit avers die
zonder veel inspanning in bibliotheek en antiquariat teruggevonden kunnen worden. Vermakelijk
is het om te zien hoe de verschillende vertalers geprobeerd hebben de titel, met daarin de olijke
maar warme bijnaam van de hoofdpersoon, in het Nederlands om te zetten. Meer dan eens gaf
de vertaler er gewoon de brui aan en nam hij of zij de Franse titel over. De mooi uitgegeven
vertaling van A.M. de Jong omzeilt het probleem door de novelle als ‘Hotel de Commerce’ de
wereld te laten in aan, maar dompelt de bewonderaars van Maupassants chef-d'oeuvre dan weer
in de diepste ellende door het hoofdpersonage (naar haar echte naam in de novelle, Elisabeth
Rousset) ‘Bone Betsy’ te dopen. Anderen probeerden het met ‘Molletje’, ‘Vetbultje’,
‘Vetbolletje’, ‘Balletje Gehakt’ of zelfs ‘Vetbal’. Naar mijn gevoel heeft Hans van Cuijlenborg
in de meest recente vertaling uit 1997 nog het beste alternatiefnaar vorengeschoven met het
wat knuffelende ‘Reuzelpotje’.
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2 De vertaling van de in dit artikel geciteerde fragmenten uit teksten van an Maupassant, Lepelletier
en Hennique is van mijn hand.
3 Vriendelijke mededeling van de heer Henri Mitterand in zijn brief van 25 oktober 2002.
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Laagwater
Karel Grazell
In memoriam Niels Augustin
(24 april 1928-4 april 2004)
‘Jullie hadden toen geen geld,’ zei z'n moeder, de hoogbejaarde schrijfster Elisabeth
Augustin half jaren negentig tegen me in het Amsterdamse Witsenhuis.
Niels Augustin en ik raakten omtrent onze 19de verjaardag (ik drie weken ouder
dan hij) bevriend met elkaar. We trokken meteen frequent met elkaar op en
discussieerden over schrijven op z'n zolderkamer in z'n ouderlijk huis: Achillesstraat
472H, Amsterdam. Snel ontwikkelde zich daar een groepje van jonge kunstenaars:
Simon Vinkenoog, de later bekende fotograaf Dolf Toussaint, diens schilderende
vriendin Bessie, wat meer op de achtergrond de schilderes Doortje Tuynman, nog
verder weg (eigenlijk alleen per brief) de latere uitgever Wim J. Simons. Vooral
Niels, Simon en ik (Simon noemde ons vier decennia later in Het Parool De Drie
Musketiers) trachtten andere poëzie te schrijven dan gebruikelijk. Niels schreef onder
meer ‘Zes kogels voor Indonesië’, tegen het populaire ‘Zes kaarsen voor Indië’ van
L. Huizinga, en dat werd in het Concertgebouw voorgedragen - ikzelf publiceerde
vanaf najaar 1946 gedichten in Propria Cures en W.F. Hermans had m'n werk gekozen
voor literair tijdschrift Criterium.
In de jaren vijftig stelde een essayist dat de Vijftigers het eerste avantgardisme
betekenden in de Nederlandse literatuur van na de oorlog. Wij waren eerder, maar
het was weinig waarmee we naar buiten traden.
‘Jullie hadden toen geen geld.’
Niels verscheen met een blaadje: de dualist. Daarin debuteerden sommigen van
het groepje. Hadden we een literair programma? Nee, niet echt. We zweefden tijdens
die eerste naoorlogse jaren in een vacuüm, ontstaan uit een tienertijd die nauwelijks
meer was geweest dan oorlog, somberheid en dreiging. Waren we een ‘beweging’?
Nou, nee, we zochten alleen. Niels verkocht abonnementen op het blad in ruil voor
rumcola's, hij heeft nog jaren tijdschriftjes met namen als Cahier Eylders, Sense &
Sentences, De Lijmkit, Het Koetje aan die abonnees toegezonden: de dualist en al
die andere uitgaafjes hadden geen lang leven, ‘geen geld’. De Parelduiker schreef
niet lang terug hierover, en ook over zijn latere uitgaafjes (rond 2000) van
dichtbundeltjes (onder andere van Simon Vinkenoog).
Niels was een schrijver die richting media groeide. Dat bleek eind jaren vijftig.
Hij kwam in dienst bij een groot reclamebureau als aankomend copywriter, was na
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drie maanden daar chief en weer een kwartaal later benoemde men hem tot media-man
en werd hij een van de bekendste media-adviseurs die Nederland (en Vlaanderen)
heeft gehad. Intussen was hij geïnteresseerd in het opgraven van oude voorwerpen.
Zo staat op zijn naam ook een moeizaam nog te vinden boekje over antieke
pijpenkoppen.
Hij stapte dan ook ten slotte uit de reclame en ging in het antiek. Zo had hij een
zaak in Amsterdam, nadien in Willemstad (antiekzaak, keramisch museum,
pijpenmuseum) en nog later in Middelburg.
Zo'n twee maanden geleden vertelde hij me dat hij bezig was aan een kort artikel
over de mysterieuze vriendin van Jan Arends, Yvju - hij had overlegd met een
redacteur van De Parelduiker. Ook had hij het voornemen iets te publiceren van de
memoires die hij aan het schrijven was: een fragment over z'n verblijf in Parijs, begin
jaren vijftig (hij wist toe al dat hij z'n voorgenomen autobiografie niet meer zou
voltooien). ‘Eindelijk, na 75 jaar, publiceer ik dan in een tijdschrift dat ik niet zelf
heb uitgegeven, Karel.’
Maar de tijd wordt benard door de eeuwigheid...
Het ga je goed, Niels.

Niels Augustin
Jan Arends en Yvju
Na lezing van Angst voor de winter, de biografie van Jan Arends door Nico Keuning,
en zijn aanvullende artikel in De Parelduiker (2003/5) kan ik ook nog het een en
ander toevoegen aan de nagekomen gegevens over Arends.
Jan Arends komt in mijn (onvolledige) dagboeken voor het eerst voor in januari
1951. Ik moet hem echter al eerder hebben ontmoet, getuige de plaatsing van zijn
gedicht ‘Lieve Jacoba’ in het eerste nummer van mijn tijdschriftje Spleen van maart
1950. Ik herinner mij dat ik in die tijd nogal eens met Jan bij Café Eylders in
Amsterdam aan tafel zat, vanwaar we naar de binnenkomende habitués en
nieuwkomers keken. Ik vond hem een stille, vriendelijke jongen en heb van zijn
beruchte uitbarstingen nooit iets gemerkt. Hoewel hij vaak bietste (de echte bietsers
waren Gerard den Brabander en Ramses Shaffy), bood hij mij ook wel eens wat aan
en één keer nodigde hij mij uit om te gaan eten in het ATVA-gebouw aan de
Marnixstraat.
Ik heb Arends nooit opgezocht op een van zijn vele woonadressen, maar kruiste
zijn pad zeker wel eens op een feest, misschien bij Leo Klatser of Jan Sierhuis. Dat
ik hem zo weinig zag, kwam natuurlijk ook doordat ik vanaf 1951 jarenlang in Parijs
woonde, waar Jan, voorzover mij bekend, nooit is geweest.
Dat Jan Arends zo langdurig een relatie had met een zekere Iefje, zoals Nico
Keuning schrijft, is destijds langs mij heen gegaan. Maar zij komt in mijn dagboek
voor als een mooie, blonde Zweedse vrouw, met wie ik in 1954 een (platonische)
verhouding had. In mijn bezit is een foto waarop Yvju (zoals ik haar naam spelde)
en ik bij Eylders elkaar omarmen. Bij zo'n gelegenheid, noteerde ik, zoende zij me
hartstochtelijk en beet daarbij behoorlijk in mijn lip.
Yvju was de bijnaam of koosnaam van Gudrun Dövle, op bladzijde 142 van Angst
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Yvju (Gudrun Dovle) omarmt Niels Augustin in café Eylders, 1954.

voor de winter omschreven als een ‘Scandinavische blondine’, wier identiteit maar
niet duidelijk wil worden, ondanks de raadpleging door Keuning van diverse getuigen.
Ik kan bevestigen dat Gudrun en Yvju een en dezelfde persoon zijn.
Eén keer ben ik bij Gudrun thuis geweest, in Amsterdam. Ik had bij Clochemerie
en Eylders een Utrechts meisje ontmoet, Didi, die niet meer tijdig naar huis kon. We
mochten bij Gudrun overnachten. Het adres weet ik niet meer. In het ene bed lagen
Didi en ik, heel platonisch in elkaars armen. Maar van slapen kwam niet veel. In het
andere bed was Gudrun namelijk hevig aan het vrijen met ene Bob Jacobs, een
fotograaf, waarbij zij hem af en toe hard op de billen sloeg, wat hij beantwoordde
met een rake klap in haar gezicht.
Wat Keuning zijn getuigen laat beweren over Gudrun/Yvju, namelijk dat zij als
ex-dierentemster een voorkeur had voor SM-achtige seks, lijkt met deze vrijpartij in
overeenstemming, mogelijk zelfs bevestigd.

Tonny van der Horst
Een dolende ridder
Mijn eerste ontmoeting met Constant van Wessem (1891-1954), schrijver en essayist,
maar vooral bekend als redacteur van De Vrije Bladen, had plaats in 1937. Ik
ontmoette hem in het Haagse café-restaurant Deyers aan het Plein, waar de PEN-club
- het kan ook de Vereeniging van Letterkundigen zijn geweest, want mijn latere
echtgenoot Victor E. van Vriesland had in beide besturen zitting - zich na afloop van
een vergadering met enige leden, onder wie Van Wessem, om de bittertafel had
geschaard. Het viel mij op dat hij weinig aan de gesprekken deelnam, wat aan zijn
slechte gehoor te wijten bleek te zijn, hij leek er enigszins verloren bij te zitten, met
weinig aandacht voor zijn tafelgenoten.
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C.J. Kelk schrijft in zijn memoires, getiteld Wie ik regen kwam, dat Van Wessem
als gevolg van een ziekte in zijn kindertijd gedeeltelijk verlamd was aan zijn gezicht:
‘In verband hiermee was hij aan één kant hardhorend en verder gaf die verstroeving
aan zijn gelaatsexpressie als hij lachte iets zeer opmerkelijks alsof hij over een eigen
uitdrukkingsmiddel beschikte om zijn geamuseerdheid kenbaar te maken. Van zijn
gedeeltelijke hardhorendheid trok hij ontegenzeggelijk profijt om dingen die hem
niet interesseerden of niet behaagden langs zich heen te laten gaan.’ Dat dit niet
opging
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voor wat er destijds aan de bittertafel van Deyers allemaal gezegd werd, bewees een
aan Vic gerichte brief, die wij enkele dagen later van Van Wessem ontvingen.
Bijgesloten was een door hem ondertekend en, voorzover ik weet, nooit eerder
gepubliceerd gedicht, met een verwijzing naar een personage uit Frederik van Eedens
De kleine Johannes (1887):

Windekind is een meisje geworden
Waarom, Windekind, waarom moest dit wezen,
Dit weerzien, in een onttooverd Heden?
Al kende ik de woorden niet meer
Van de taal, die wij samen spraken
Noch het beeld: tot groene aquariumschemer
Vergroeide ons grondeloos water Om de stille dampkring, die binnen viel
In een zaal vol menschen, herkende de jacht
Van mijn hart je blik: de gazen libel,
Die zijn trillende cirkeling schroefde
Aan de boot van een droom, toen wij voeren,
Op uitkijk, het zilveren spoor achterna,
Dat de wind, vooraan, langs het water heen wees
Tot waar diep gesteld achter wolkenpoort
Stijgend verrees het Licht -.
Maar waarom herken je mij niet?
Ben jij 't niet meer, Windekind,
En werd met je oogen, je haar,
Het verleden verrader?
Was glans van libellenvleug'len
Veelkleur'ge weerschijn van licht in een zaal
Vol menschen? - En is dit je hand nog,
Die bleekgemarmerde tengerheid
Met witgespitste nagels, je hand nog,
Die eens mij, als vlug klein makkertje
Argeloos ontvoerde? En ik, verraad niet Verleden ook ik,
Nu 't hart zich verengt om 't naadren der handen
Aan een man, die zoo nieuw wordt bemind,
Een man, die niet ik ben, een andere,
Naast je, die ik wilde wezen? Laat mij heengaan, Windekind, zoo niet,
Niet zóó heb ik je bemind.
En weerloos buigend ben ik weer cavalier:
‘Sag beim Abschied leise Servus’, een treur'ge muziek,
Waarmee reidans van elven, schreiend verjaagd,
Vervalt tot een langzame blue -.

In de begeleidende brief, gedateerd 16 december 1937, schreef Van Wessem: ‘Beste
Vic, hoe kom jij, looze vos, aan die engel van een meisje, dat naast je zat in dat café,
dien avond in Den Haag (Deyers)? Hoewel ik geen dichter ben - en ook niet dicht speelden eenige combinaties door mijn hoofd, die tot bijgaand “vers” werden. Je
moogt me gerust uitlachen; maar zijn we niet allemaal dolende ridders op avontuur
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naar Geluk? Ik behoef dit schoons niet terug (Het meisje zelf is gelukkig beter). Je
papiermand is wijd, meen ik. Saluut! Stan.’
In die papiermand kwam het gedicht niet terecht, maar helaas heb ik het ook niet
zorgvuldig genoeg bewaard, want toen het zestig jaar later bij het opruimen van mijn
bureau te voorschijn kwam, was het verbleekte handschrift nauwelijks meer te lezen
en het vergeelde papier op de vouwen gescheurd.
Vorig jaar, in juni 2003, heb ik Constant van Wessem teruggezien. Weer viel mij
die gedistantieerde, maar scherpe blik op die hem zo typeerde. Het gebeurde bij de
presentatie in De Eerste Bergense Boekhandel van Mijn tweede huid. De geschiedenis
van A. Roland Holst en zijn huis door Jan van der Vegt. Tijdens deze gebeurtenis
werden oude filmbeelden vertoond, in 1941 gemaakt door Johan van der Woude en
nu ter beschikking gesteld
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Constant van Wessem, beeld uit de door Johan van der Woude in Bergen gemaakte film uit 1941
(coll Berend Boudewijn).

door zijn zoon Berend Boudewijn. Van der Woude, die na de mobilisatie van 1939
in Bergen was blijven hangen en er zich samen met zijn vrouw en twee zoontjes
vestigde, was gewoon om collega-schrijvers die in Bergen bij hem op bezoek kwamen,
te filmen. Het is aan Van der Woude te danken dat wij nu de schrijversvrienden
konden gadeslaan die hij in het eerste jaar van de oorlog bij zich thuis placht uit te
nodigen.
Daar Vic in de waan verkeerde er veiliger te zijn dan in Amsterdam, waren wij in
Bergen gaan wonen, waar we deze gedenkwaardige ontvangsten, door Van der Woude
met zijn camera vastgelegd, hebben meegemaakt: de gezamenlijke duinwandelingen,
de dagjes aan het strand, de feestjes en de borrelpartijen. Zo vierden wij op 31
augustus 1941 met veel oranjebitter de verjaardag van koningin Wilhelmina, die had
besloten de strijd tegen de Duitse bezetter vanuit Londen voort te zetten, waarbij wij
in de achtertuin luidkeels het Wilhelmus aanhieven.
Het was een ontroerende gebeurtenis om als enige overlevende deze mensen onder wie Kees Kelk, N.E.M. Pareau, Jacques Bloem, Clara Eggink, Sander Stols,
Edgar Fernhout - die toen nog zo jong waren en nu allen dood, te zien bewegen,
praten en lachen. Er kwam een heel verleden op mij af, en terwijl ik de vrouw van
Van der Woude, die haar gasten altijd uitgeleide deed, Constant van Wessem naar
het dorpsstation zag brengen en ik hem in het stoomtreintje naar Alkmaar - de ‘Bello’
- zag wegrijden, leek de laatste regel van het gedicht dat hij mij eens had toegestuurd,
een symbolische betekenis te krijgen.

Sander Bink
Voorspellingen uit de regenherberg
Het bombardement op het Haagse Bezuidenhout van 3 maart 1945 heeft, zoals bekend,
niet alleen een groot verlies aan mensenlevens veroorzaakt, maar ook de verwoesting
gebracht van cultuurhistorisch onvervangbare objecten, zoals het atelier van de
schilder Antoon van Welie en het woonhuis van de schrijver-advocaat F. Bordewijk.
Ook de woning van Dirk de Jong (1910-1974) en zijn echtgenote Tine de Jong-Bink
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(1914-1998) op de De Moucheronstraat 44 is daarbij aan de vlammen ten prooi
gevallen.
Dirk de Jong was destijds redacteur van ‘de Brinkman’, de cumulatieve catalogus
van de Nederlandse boekhandel. Hij werkte bij het antiquariaat van uitgeverij Nijhoff
en later voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Grote bekendheid heeft
hij verworven met zijn standaardwerk Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van
illegale en clan-
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Dirk de Jong (part. coll.).

destiene bellettrie (1958). Ook verzorgde hij het aanverwante Bibliographie des
éditions Françaises clandestines imprimées aux Pays-Bas pendant l'occupation
Allemande: 1940-1945 (1947) en de handige Index op de jaargangen 1-50 van De
Nieuwe Gids (1936).
Bibliograaf mag dan misschien niet het meest avontuurlijke vak zijn, De Jong had
door zijn werk en zijn liefde voor de literatuur wel contact met vele van zijn
schrijvende tijdgenoten. De woning aan de De Moucheronstraat was in de laatste
jaren van de oorlog zelfs een trefpunt voor allerlei jonge auteurs, wier werk De Jong
ook clandestien uitgaf. Rico Bulthuis (1911) memoreert in De koorddansers en
andere herinneringen (1985) de artistieke activiteiten ‘veilig in de kamers van Dirk
waar de illegaliteit plaats maakte voor wat ontspanning in de maanden van duisternis
en onraad’ (p. 27).
In particulier bezit bevindt zich een achttal opmerkelijke bladen van een dagboek
dat Dirk de Jong in november 1943 enige dagen heeft bijgehouden. Of het dagboek
voortgezet is, en waar zich in dat geval de rest van het dagboek zou bevinden, is mij
niet bekend. De kans dat het niet gecontinueerd is, lijkt mij groot, afgaande op de
volgende notitie van de zeer bescheiden De Jong: ‘P.S. ik hoop het vol te houden
(het schrijven van mijn dagboek n.l.) maar het is vervelend dat er zo vele malen “ik”
in voorkomt. Maar daar kan ik (daar heb je het weer) ook niks aan doen.’ De Jong
begon zijn dagboek dan ook niet omdat hij zijn eigen leven en persoonlijkheid de
moeite van het beschrijven waard vond; hij had, naar hij zelf zei, een ander doel.
Twee dagen na zijn eerste notitie (van 3 november 1943) schrijft hij: ‘Naar
aanleiding van een gesprek met Koos Schuur over dagboeken, wilde ik ook een
dagboek gaan schrijven. Waarom? Vaak reeds was me opgevallen dat bij de studie
van een bepaalde persoon of een bepaald tijdvak dagboeken een zeer voorname rol
spelen. Aangezien ik in contact sta met allerlei jonge letterkundigen, kan misschien
mijn dagboek later ook nog een kleine rol vervullen, al was 't alleen maar met
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betrekking tot allerlei data, die soms twijfelachtig zijn. Dit dagboek wordt dus absoluut
niet geschreven met het doel het te publiceren, maar alleen om als een hulpmiddel
te dienen. Ik ben er n.l. van overtuigd dat er onder mijn vrienden enkele schuilen die
later belangrijke figuren zullen blijken te zijn. Vast staat dit t.a.v. Koos Schuur, Nol
Gregoor, Ab Visser, Rico Bulthuis, Ferdinand Langen en Max Dendermonde. Andere
vrienden van wie ik minder zeker ben, of van wie ik zeker weet dat ze nooit belangrijk
zullen worden, zijn: Johan van Delden, Tony Bosman (wèl belangrijk als
kunsthistoricus), Koos Redeker [= Albert

De parelduiker. Jaargang 9

69

Dirk de Jong en Tine de Jong-Bink, eind jaren veertig (part. coll).

Redeker], Maarten Vrolijk, Aldert Witte, Jan Elburg, Niek Verhagen, Eb v.d. Beld,
Hanno van Wagenvoorde.’
Dat het voorspellen van letterkundige carrières een hachelijke zaak is, blijkt maar
weer eens uit De Jongs woorden. Hij onderschatte Jan Elburg (1919-1992), die zich
ook pas in de jaren na de oorlog ontwikkelde tot belangrijk en vernieuwend dichter.
Elburg werkte mee aan het door Koos Schuur (1915-1995) en Ferdinand Langen
(eigenlijk: Egbertus Pannekoek, 1919) opgerichte tijdschrift Het Woord, in de redactie
waarvan ook Albert Redeker zat. Langen zou, na in de
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jaren veertig en vijftig een aantal romans en verhalen te hebben geschreven, volledig
‘de reclame’ in gaan.
Het Woord heeft een vrij prominente rol gespeeld in de voorgeschiedenis van
Vijftig. Koos Schuur is wel beschouwd als een voorloper van deze beweging, getuige
zijn opname in Atonaal (1951), de bloemlezing van wat later Vijftigers-poëzie
genoemd zou worden. Hij was een trouw bezoeker van de woning van De Jong, met
wie hij zeer bevriend was. Op 7 november 1943 noteerde De Jong in zijn dagboek:
‘Naar aanleiding van een logeerpartij van Koos Schuur droeg hij mij 't eerste gedicht
uit zijn nieuwen bundel “De herberg in den regen” op. Later ontving ik nog een
afschrift van dit gedicht met in de colophon de opmerking dat ons huis “de
regenherberg” was, waar hij rust had gevonden. Vanavond komt hij weer met
Jacqueline, z'n verloofde. En wéér is 't een regen-herberg. Het zal weer fijn zijn!’
Regenherberg zou de uiteindelijke titel worden van het gedicht, dat in 1945 verscheen
in een oplage van slechts tien exemplaren. Het opende de eerste aflevering van Het
Woord, in oktober 1945, vergezeld van de opdracht ‘voor Dick en Tine de Jong’.
Overigens heeft De Jong ook Schuurs tweede bundel, Novemberland (1943),
uitgegeven.
Van de overige bezoekers is het Max Dendermonde (1919-2004) geweest die, in
1954, de grootste bestseller zou publiceren: de roman De wereld gaan aan vlijt ten
onder. Nadien is hij voornamelijk als journalist werkzaam geweest.
Zeer veelzijdig was de carrière van Rico Bulthuis. Hij schreef zo'n tien voornamelijk fantastische - romans, bracht onder de naam Riko Burotohausu een
hoorspel voor de Japanse radio, was een begenadigd poppenspeler en tevens, door
zijn werk bij de legendarische uitgeverij Stols en de Haagsche Courant, oplettend
ooggetuige van het toenmalige literaire leven.
Ab Visser (1913-1982) publiceerde weliswaar zo'n zeventig boeken in bijna alle
denkbare genres, maar zijn literaire roem is toch nooit echt gevestigd.
De Jong was ook overtuigd van het talent van de man die vooral bekendheid als
Vestdijk-apologeet heeft gekregen, Nol Gregoor (1912-2000). Op 7 november 1943
schreef hij: ‘'t Is jammer dat ik van mijn meeste vrienden niet meer weet hoe ik “er
aangekomen ben” en wanneer. Ik noteer daarom dat Nol Gregoor zijn eerste bezoek
bracht op 1 Nov. j.l. en dat hij geïntroduceerd was door Rico Bulthuis. Hij las ons
toen voor uit zijn eigen werk, wat werkelijk een openbaring was.’ Van Gregoor gaf
De Jong in 1945 Twee hyacinten: een optimistische dialoog uit.
Over de groep jonge schrijvende vrienden die volgens De Jong minder of zelfs
geen kans op succes hadden, valt weinig te melden. Tony Bosman bleef, na enkele
poëziebundeltjes te hebben geschreven, inderdaad kunsthistoricus. Zijn eerste boek(je)
op dat gebied, Paul Klee: in memoriam (1945), werd uitgegeven door De Jong. De
overige vrienden verkeerden enige tijd in de marges van Het Woord. Maarten Vrolijk
(1919-1994) publiceerde nog enkele dichtbundels en was daarnaast in 1965-'66
minister van Cultuur.
De schrijvende vrienden van De Jong keken vooruit: ‘Zo b.v. de plannen die er
bestaan om hier te komen tot een “kunstkring”, zoals in A'dam “de Kring” bestaat.
Daartoe waren 4/11 Maarten Vrolijk en Kruissink (mèt Freek van Wel de auctores
intellectuales van het plan) bij mij om er
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over te praten. Het resultaat was dat ze, om te beginnen, een 10-tal jonge literatoren
bij elkaar zouden trommelen om de zaak eens te bespreken. Aangezien ons huis reeds
bekend staat als pension voor de steunpilaren der Kultuur, werd er ook nu weer een
beroep op ons gedaan, omdat ze dan pas nà den oorlog een vergaderzaal wilden
zoeken. Ingewilligd!’ (dagboeknotitie van 7 november 1943).
Bij het achttal dagboekbladen hoort ook een - in dezelfde particuliere handen beland
- ‘gastenboekje’ dat Dirk en Tine de Jong in deze jaren bijhielden. Het bevat losse
blaadjes met daarop gedichten (of pogingen daartoe) van vrienden van De Jong.
Koos Schuur leverde maar liefst zes gedichten. Van Jan Elburg zijn er twee - nog
zeer traditionele - gedichten aanwezig, die later niet meer door hem werden gebundeld.
Het gaat om ‘Lenteliederen’ en het aan ‘Tine en Dick’ opgedragen ‘Bedenkelijk
rondeel’ (zie afbeeldingen). De Jong ontving ze van Elburg op 17 april 1943.
Aldert Witte voegde op 25 oktober 1942 in het boekje een navrante notitie toe:
‘Dick
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De gedichten van Jan Elburg in het gastenboekje van Dirk en Tine de Jong (part coll)
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de Jong over zichzelf: “Iedereen lacht me uit, maar ik heb het er ook zelf naar
gemaakt.”’
En even navrant is het gedichtje van Hanno van Wagenvoorde (ps. van Dick
Riegen, 1915). Van Wagenvoorde lijkt zijn door De Jong voorspelde
literair-historische lot te hebben voorvoeld. Hij publiceerde weliswaar enkele gunstig
onthaalde dichtbundels, maar is nooit daadwerkelijk ‘doorgebroken’. In het gedichtje
‘Grafschrift’ rijmt hij op 29 januari 1943: ‘Hier is van Wagenvoorde / Die niemand
toebehoorde / En alles beter wist / Die ieder spel verstoorde / En zich in alles heeft
vergist.’
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[2004/3]
Ileen Montijn+
‘Gespierd, talentvol en bezonken’
Derk Hoek, alias de dichter Frank Gericke
Vijf jaar geleden schreef ik onderstaande herinnering aan mijn grootouders, Derk en
Ida Hoek:
‘Opa schrijft...’ Er klonk zowel ongeduld als eerbied in het antwoord van mijn
grootmoeder op de vraag wat Opa eigenlijk aan het doen was. Ik zag hem zitten aan
zijn bureau, achter de glazen wand die de studeerkamer scheidde van de voorkamer
in de flat van mijn grootouders. Als ik kwam logeren sliep ik op de divan in die
kamer, en dan werden de hoge gordijnen langs het glas dichtgetrokken. Dan was de
studeerkamer donker: ouderwets donker, een beetje geheimzinnig met de geur van
Opa's pijp en de vele oude boeken langs de wanden.
Maar Opa was voor licht in de kamer, hij was modern van smaak - wat ik als klein
meisje natuurlijk niet wist - op een heel eigen, aartsconservatieve manier. Hij hield
van artistiek aardewerk, van bloemen en Japanse prenten, maar had behoudende
opvattingen over bijna alles. Niet in de laatste plaats over de rolverdeling tussen man
en vrouw.
Ik hield van hem en hij hield van mij, zijn oudste kleinkind. Hij was een kleine
man met een mooie, goeddeels kale schedel. Op oude foto's kun je zien dat hij in
zijn jonge jaren ook al kaal was: een knappe, smalle man met een snor. Mijn
grootvader was een estheet, opgegroeid in Brussel, waar zijn vader rond 1900 de
Nederlands-hervormde dominee was. Hij bleef in Brussel om te studeren. Hij deed
daar nogal lang over, want de rechtenstudie lag hem niet echt, en hij had het druk
met de Vlaamse Beweging en nachtenlange debatten over het Geloof en de toekomst
der Natie - naast sigaren natuurlijk, en drank. En vrouwen, denk ik.
Toen de wereldoorlog uitbrak, was hij net docteur en droit. Op de valreep van een
nieuw tijdperk en zijn verhuizing naar Nederland schreef hij zijn eerste boek, een
serie reportages over de oorlog in België. De Belgische doctorstitel nam hij vervolgens
mee naar Nederland. Misschien gaf hij zelfvertrouwen aan een man die zich

+ Ileen Montijn (1952) is historica en publiciste. Naast haar (dit jaar beëindigde) column in
NRC Handelsblad schreef zij onder meer Leven op stand 1850-1940 (1998), De smaak van
liefde (2000) en Naar buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste
eeuw (2002).
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literator voelde, maar die in briljantie, productiviteit en gemak altijd achterbleef bij
zijn soortgenoten. Hij ploeterde, prutste te lang door en liet zich wel eens ontvallen
dat het hem ontbrak aan verbeeldingskracht. Uiteindelijk publiceerde hij maar één
enkele dichtbundel. Conservatieve gedichten, noemde hij die toepasselijk.
Nee, dan de jonge vrouw die hij in 1918 in Den Haag leerde kennen. Mijn
toekomstige grootmoeder was net als hij een keurig domineeskind, en werkte net als
hij dankzij connecties bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij. (Zo ging dat in die
tijd, de wereld was klein, zeker de christelijk-historische.) Zij was jong, naïef en
opgewekt, en hij vond dat het tijd was om te trouwen.
Colijn, directeur van de BPM en haar voogd, zorgde dat zij hun eerste huwelijksjaren
in Indië doorbrachten. Dat moet een welkome band tussen die twee hebben geschapen,
want wat hadden zij, afgezien van het geloof en een zekere mate van verliefdheid,
eigenlijk gemeen?
De jaren verstreken en er kwamen twee kinderen. ‘Vader schrijft...’ zei zij als die
vroegen wat hun vader aan het doen was, en het was duidelijk dat zij er niet méér
over kon zeggen. Terwijl hij achter zijn schrijftafel zat, maakte zij autotochtjes met
de kinderen, was bezig met de inmaak en het organiseren van het gezinsleven.
Onvermoeibaar schilderde zij kastjes, plakte fietsbanden, spaarde zegeltjes. Het
huiswerk van de kinderen controleerde zij even gewetensvol als de optelsommen
van de kruidenier. Een warme, vindingrijke vrouw, moeder en mettertijd grootmoeder.
Wat zij gemeen hadden was zuinigheid, zuinigheid en plichtsbesef. Niet háár
voortvarendheid, die slecht paste bij zijn bespiegelende aard, niet zijn verlangen naar
schoonheid, dat hij met haar niet kon delen. Maar elk vel papier in huis werd aan
twee kanten beschreven, elk stukje touw dat nog bruikbaar was ging in een doos.
Grote enveloppen die de post bracht, werden voorzichtig opengemaakt,
binnenstebuiten gekeerd, dichtgeplakt en opnieuw gebruikt.
Mensen worden niet vrolijker als zij alleen hun negatieve eigenschappen delen.
Vooral Oma werd niet vrolijker, terwijl Opa als grijsaard iets ontspannens kreeg,
misschien dankzij de zekerheid dat elke kans op literaire roem nu wel verkeken was.
Welk kind komt op het idee om zich af te vragen of zijn grootouders wel van elkaar
houden? Ik deed dat in elk geval niet. Maar later, toen mijn grootouders al heel oud
waren, en in mijn ouderlijk huis samen op de bank zaten, zag ik eens hoe Oma teder
met haar hand over Opa's achterhoofd streek. Een onkarakteristiek gebaar dat mij
ontroerde. Dus toch, dacht ik. Ook Opa en Oma zijn in Arcadië geweest, en er is nog
iets van over.1

Hommede lettres
Deze herinnering aan mijn grootouders schreef ik in 1999 als column voor NRC
Handelsblad. Niet alleen om ze als paar te portretteren, maar ook als een kleine
hommage aan mijn grootvader, die een dichter was: ps. Frank Gericke (1887-1976).
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Hoewel, een hommage? Mijn ouders (mijn moeder is zijn dochter) waren ontzet toen
ik ze het stukje het lezen. Was dat Vader Hoek? Een ploeteraar, succesloos literator?
De gevoelens liepen zo hoog op dat ik de column niet in de krant durfde te zetten.
Een jaar later verscheen hij wel in mijn bundel De smaak van liefde. Een jeugdvriendin
van mijn moeder vertrouwde mij toe dat ze het portretje erg raak vond.
Mijn grootvader was de enige intellectueel in de familie. Hij bracht zijn dagen
door achter de eenvoudige schrijftafel die nu in mijn eigen werkkamer staat; niemand
durfde te vragen wat hij daar precies deed, en zelf zweeg hij erover. Wij hadden
allemaal eerbied voor hem, een homme de lettres die boeken schreef, en bevriend
was met de bekendste dichters van zijn tijd, met Bloem, met Van Eyck. Zijn beste
vriend was de dichter Geerten Gossaert geweest, alias F.C. Gerretson, ‘oom Carel’,
hoogleraar in Utrecht. Wie dat allemaal had, kon geen mislukkeling zijn.
Hoe Frank Gericke daar zelf over dacht, blijkt uit papieren in zijn nalatenschap.

Dat blauw
Begin april 1957 ontving hij een brief van de literatuurwetenschapper A.L. Sötemann
die - zoals alle brieven aan de dichter Frank Gericke in latere jaren - begon met een
excuus: het had veel tijd en moeite gekost om hem op te sporen. Daarom was er nu
haast bij. Er werd een liber amicorum voorbereid voor Jacques Bloem, die binnenkort
(op 10 mei al!) zeventig zou worden, en misschien had Hoek/Gericke ook wel iets
bij te dragen.
Gericke stuurde het laatste gedicht van zijn hand dat in een tijdschrift gepubliceerd
was: ‘De schelpenvissers’. Hij liet het voorafgaan door een berijmde, persoonlijke
opdracht aan zijn vriend Bloem:
Ik wist niet, dat je ouder was dan ik:
naar je verjaardag had ik nooit gekeken.
Een maand? Zelfs dat niet, nauwelijks vier weken
een niemandal, nog geen horlogetik!
Of we ook vanelders op elkander leken?
Niets hoegenaamd! En toch, nu ik mijn blik
Op 't einde richt, en ook mijn verzen schik,
Nu durf ik heus zo boud niet meer te spreken.
Heeft al jouw vers de rekening opgemaakt
Van de eigen ongenoegzaamheid van 't leven
Dat weinig schonk, zelf heb je veel gegeven.
Ik heb de grootse bitterheid gesmaakt
Mislukkeling, niets ernstigs te presteren, Zoals je dit, mijn laatste vers mag leren:
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Na deze sombere regels volgde ‘De schelpenvissers’.2 Daarin richt de dichter zich
tot God - tot een wrede, zelfs honende God. De versie van het gedicht die Gericke
naar Sötemann opstuurde, was nog verbitterder dan die in Wending:
Dat blauw, mijn God, waarom, o waarom dat blauw,
Beneden, boven, schuivend tot over 't strand,
Dat blauw, dat wit, die schelle branding,
Meeuwen als druppelen zonlicht, vrijheid
Aan U ontvloten, U, die ze mij onthoudt?
Van uit de blijdschap, Grimmige, slaat ge mij?
Rondom den plompen schelpenwagen,
Gerend zijn rug naar de ruimte kerend,
Schept gij het hel symbool van het hol bedrijf,
Waarmee ge uw dienstknecht, honend, hebt opgescheept.
Ik zie in 't licht de lijven veren,
Zie ze den last van het volle schepnet,
Met zwinglend' armzwaai hoog tot den rand gebeurd,
In d'open gaarbak legen: een blind gezwoeg!
Want het is puin, afbraak van 't leven,
Achtloos door haar op het strand gespogen,
Die milliarden voedt in haar veien schoot.
Zo doet ge mij, die zwoegend slechts schelpen sleep.
O hoon mij niet, gun het mij ééns een
Spartlende vis in mijn net te beuren!

Het liber amicorum voor Bloem ging niet door, zodat ook deze moeite van de dichter
voor niets was geweest.3 Het was niet de eerste keer dat zelfs de kans om voor het
voetlicht te treden met een eerbetoon aan een vriend, hem ontging. Drie jaar eerder,
bij het feestmaal voor de zeventigste verjaardag van F.C. Gerretson, had de tafelpreses
Hoeks toespraak laten vervallen omdat er al zoveel andere sprekers waren, zoals
oud-premier Gerbrandy en de historicus Pieter Geyl.
Een man die niets had bereikt, een man die erbij was maar niet werd opgemerkt en die om zich heen alles wat hem dierbaar was (Nederlands koloniale rijk, de tradities
van het protestantisme) zag verpulveren. Zo moet Derk Hoek zich in de tweede helft
van zijn leven gevoeld hebben. Ook als jongeman was cultuurpessimisme hem niet
vreemd geweest; hij had dat toen geuit in felle epigrammen, zoals ‘Toekomstideaal’:
‘Demp! Stoot neer! breek af! Maak volk en kultuur tot een vlakte! /
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Ducht geen vermoeienis eer... 't àl middelmatigheid zij!’, en ‘Kunst en Tooneel’:
‘Alles wat plat is en grof (treedt toe, witgedaste Mijnheeren,/Ruischende Dames,
treedt toe!) bloeit op dees kermis tot kunst.’4
Maar nu zweeg hij, terwijl om hem heen zijn vrienden stierven. Was hij ooit meer
geweest dan een poeta minor, zoals G. Puchinger, de bezorger van Gerretsons brieven,
hem in een voetnoot hatelijk noemde?
In 1979, drie jaar na zijn dood, nam Gerrit Komrij drie gedichten uit Frank Gerickes
bundel Conservatieve gedichten (1927) op in zijn bloemlezing van gedichten uit de
negentiende en twintigste eeuw.5 Komrij was geïntrigeerd, zei hij later, door de
bundels van verder onbekende dichters, en deze was dan ook nog verschenen bij een
gerenommeerde uitgever: ‘...verder, wie zou niet bezwijken voor een gedurfde,
revolutionaire titel als Conservatieve gedichten? Een aartsconservatief als Gossaert
noemde zijn bundel Experimenten, je voelt dus al nattigheid,’ aldus Komrij. Zat er
soms iets van pastiche bij?6
Waarschijnlijk zal niemand anders dan een kleindochter die zeif in de letteren is
gegaan, de moeite nemen nog wat meer aandacht te besteden aan het dichterschap
van iemand als Frank Gericke. Het ‘Levensbericht’ in het Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde waar hij zo vurig op had gehoopt, is hem
niet vergund geweest. Wie had het ook moeten schrijven? Iedereen was dood, en de
protestantse dichter van een jongere generatie die ik op zijn verzoek benaderde, is
er nooit aan toegekomen.
Toch heeft Frank Gericke een rol gespeeld op het toneel van de Nederlandse poëzie.
Hij heeft enkele memorabele gedichten geschreven, en zijn hechte vriendschap met
Geerten Gossaert is ook voor die laatste van veel betekenis geweest. Samen
vertegenwoordigen zij een kleine, maar historisch interessante stroming in de
Nederlandse poëzie. Een stroming die zich nadrukkelijk afzette tegen de ‘zee van
ik-verdriet en de berg van ziels-licht’ (zoals een criticus het formuleerde) van de
Tachtigers, en teruggreep naar vaste, vaak oude vormen. Ootmoed jegens de Schepper
was haar beginsel - zonder dat het daarom religieuze poëzie was.
Toen Hoek in 1908 kennismaakte met Carel Gerretson, had hij juist zelf zijn eerste
gedichten gepubliceerd in Ons Tijdschrift. Dit maandblad was voortgekomen uit het
Christelijk Jongelingsverbond (waarvan overigens Gerretsons vader voorzitter was
geweest) en wilde ‘het christelijk-literaire tijdschrift van deze periode’ zijn. Hoeks
poëziedebuut, in vijfvoetige jamben, deed zich voor als twee fragmenten uit een
‘episch gedicht’, getiteld ‘Jehu’. In het licht van Hoeks latere flamingantisme is het
grappig dat er een Franstalige opdracht boven stond, en wel aan een zekere Mlle.
Rozalia Chapiro, ter herinnering aan gemeenschappelijke uren aan de Brusselse
universiteit.7

Gestalte
Derk Hoek werd op 6 juni 1887 geboren in de pastorie van Hoogvliet, nu deel van
Rotterdam. Zijn ouders waren de jonge dominee Willem Hoek en Derk-
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De pastorie van Hoogvliet, waar Derk Hoek in 1887 ter wereld kwam (coll. Gemeentearchief
Rotterdam).

dina Harmsen: hij afkomstig uit een domineesgeslacht, zij uit een Vriezenveense
familie die in linnen handelde op Sint-Petersburg.
Begin 1892 verhuisde het gezin naar Brussel, waar Derk zijn hele school- en
studietijd zou doorbrengen. Zijn vader was beroepen door de Nederlandse
Evangelische (i.e. Nederlandse Hervormde) gemeente in die stad. Dominee Hoek
werd in Brussel een geziene en bij zijn gemeente geliefde figuur. Derk bezocht vanaf
1900 het Koninklijk Athenaeum in de Eikstraat, en vanaf 1906 de universiteit van
Brussel. Hij studeerde Letteren en Wijsbegeerte, en na zijn propedeuse Rechten.
In 1908 kwam Frederik Carel Gerretson, opgegroeid in een gelovig protestants
milieu, zijn opwachting maken bij de Nederlandse dominee te Brussel: dat hoorde
zo. Gerretson had juist een turbulente periode in zijn leven doorgemaakt, waarin hij
maandenlang (1906-1907) om onduidelijke redenen in de VS en Mexico had vertoefd.
Hij ging in Brussel studeren aan het nog vrij nieuwe sociologisch instituut van de
universiteit, het Institut Solvay. De jonge Hoek, die nog bij zijn ouders woonde,
voelde naar eigen zeggen onmiddellijk bewondering voor deze briljante, strijdbare
figuur, wiens temperament een soort tegenpool was van zijn eigen aard.8 De drie jaar
oudere Gerretson vatte op zijn beurt warme sympathie op voor de stille, fijnzinnige
Hoek.
De uitwisseling van ideeën tussen het tweetal was meteen levendig. Het was
Gerretson die met zijn gepassioneerde christendom zijn jongere vriend uit een
geloofscrisis trok. Of het Hoek was die Gerretson op zijn beurt meesleepte naar de
Vlaamse Beweging - grotendeels een studentenbeweging - is niet helemaal zeker,
maar het staat vast dat zij samen in februari 1911 het ‘VIIIste wetenschappelijk
Vlaamsch Studentencongres, ter Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool’
bijwoonden, en dat daar uit Nederland ook de historicus Pieter Geyl, leeftijdgenoot
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Frederik Carel Gerretson (Geerten Gossaert) in 1905, ets door Jos. Seckel (part.coll.).

van Hoek, aanwezig was. Geyl bracht de vrienden in contact met de dichter P.N. van
Eyck. De Groot-Nederlandse gedachte kreeg Gerretson zowel als Geyl in haar greep,
maar Derk Hoeks betrokkenheid bij de Vlaamse Beweging was het nauwst.
Voortrekkers van deze beweging als Leo Picard (1888-1981) en de historicus Eugène
Cantillon (1893-1942), die in de Eerste Wereldoorlog naar Nederland zouden
uitwijken, zijn levenslang zijn vrienden gebleven. In maart 1912 schreef Hoek aan
de intussen naar Nederland teruggekeerde Gerretson (‘Amicissime!’) uitvoerige
brieven over het jaarlijks congres, dat ditmaal in Leuven plaatsvond.
Maar ook op het gebied van de poëzie moet tijdens Gerretsons Brusselse jaren
veel tussen hem en Hoek zijn besproken. De gedichten in Gerretsons bundel
Experimenten - in 1911 verschenen onder het pseudoniem Geerten Gossaert - kwamen
in deze jaren tot stand. Hetzelfde geldt voor de meeste van de essays die hij, eveneens
onder zijn dichtersnaam, schreef.9 Gerickes eigen pseudoniem dateert uit deze periode;
ik heb er geen andere uitleg voor dan de Vlaamse klank ervan, en misschien de
associatie met ‘geren’, begeren.10
Ook voor Frank Gericke waren dit vruchtbare jaren. Hij publiceerde in 1913 en
'14 poëzie en proza in Ons Tijdschrift, waarvan Gerretson in 1911 redacteur werd.
In het conservatieve maandblad De Tijdspiegel verschenen gedichten van hem in
verschillende soorten: strenge ‘Versoefeningen in Vondels trant’ (in alexandrijnen,
op bijbelse thema's) en ‘Kleine gedichten’ in een veel luchtiger, aan Guido Gezelle
herinnerende stijl.11
In 1913 publiceerden Gericke en Eugène Cantillon onder de naam Eugène Ge-
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ricke samen een artikel in Ons Tijdschrift over

Derk Hoek als jongeman (part.coll.).

het dichterlijk streven van hun generatie en kring.12 Zij betogen dat de poëzie, zoals
alle ‘doelbewust handelen’, perken en regels nodig heeft. Zij moet streven naar een
‘gestalte’, een organische vorm. De overgevoelige Tachtigers schoten hierin te kort;
Boutens en Van de Woestijne vormen de overgang naar een hedendaagse dichtkunst
waarin alle scheiding tussen inhoud en vorm een blote abstractie, een fictie is. Vooral
Van de Woestijne bereikt hierin volgens de auteurs poëtische hoogtepunten. In zijn
bundel De gulden schaduw worden gewaarwordingen niet zomaar ondergaan, wordt
het leven niet overdacht, maar wordt het zinnelijk waargenomene en het innerlijk
doorvoelde spontaan en actief verwerkt. ‘Het vers is de idee en de idee is het vers,
het is alles gestalte, alles symbool.’

Herschapen
Albert Verwey (1865-1939) was de poolster die over deze dichtersgeneratie scheen.
In 1913 moet Hoek zelf één of meer gedichten naar hem hebben opgestuurd voor
zijn maandblad De Beweging. Verweys antwoord is verdwenen; dat het een afwijzing
was, valt op te maken uit een brief uit 1976 van de - dan hoogbejaarde - Hoek aan
Verweys dochter Mea Nijland-Verwey. Hij vertelt daarin dat hij haar vader één keer
gesproken heeft en toen memoreerde dat die lang geleden een vers van hem had
geweigerd. De oude dichter had snedig geantwoord: ‘Dat kan een teken van grote
belangstelling zijn.’13
Bij De Gids had Gericke meer succes. In 1914 publiceerde die vijftien
‘Conservatieve gedichten’ van zijn hand, vrijwel allemaal vervat in strenge, klassieke
versvormen.14 Er zijn verschillende gedichten bij met een actuele of politieke inhoud,
en zelfs pogingen om moderne gegevens in klassieke vormen te gieten: zo in het
gedicht ‘Helios herschapen’, waarvan de gebundelde versie ‘De zes-cilinder van
Helios’ zou heten. Het beschrijft hoe de Zonnegod, tot schrik van de Dageraad, zijn
zonnewagen heeft verruild voor een automobiel - en dan ook vroegtijdig in de zee
stort: ‘Door dampverdofte glazen blikt zijn schaûwrijk oog, / En, donderbrakend,
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knettert langs 't gewelfd azuur / De paardontspannen wagen: stank- en gifbelaân /
Welt wasemwolk op wolk hem uit zijn bronzen schoot;’.
Frank Gericke manifesteerde zich in deze jaren ook als journalistiek auteur. Zijn
boek Van het slagveld der Natiën verscheen eind 1915 in afleveringen en begin 1916
in één fraai verzorgde band, geïllustreerd met tekeningen. Het was gebaseerd op
zwerftochten door het door de wereldoorlog ontredderde België, aangevuld met
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Gossaerts vrienden gebogen over een schaakpartij, 1916. V.l.n.r. Leo Picard, mevrouw Picard, Gossaert,
Gericke en Eugène Cantillon (foto afgedrukt in Elseviers Weekblad van 1 november 1958, bij het in
memoriam dat Gericke voor zijn vriend Gossaert schreef).

verslagen van bezoekjes aan Belgische schrijvers als Felix Timmermans en Karel
van de Woestijne.
In het boek wordt uitvoerig ingegaan op de Belgische (of Vlaamse) kwestie, die
door Nederlanders zo slecht werd begrepen en door de oorlog weer in een nieuw
licht kwam te staan. Veel Nederlanders beseften amper dat het een en dezelfde taal
was die zij en de Vlamingen spraken. De Nederlandstaligen werden al sinds de
afscheiding van België in 1830 gediscrimineerd, hun taal genegeerd. Het ‘Vlaamse
volk’ was daardoor in de loop van de tijd niet alleen vernederd, maar ook intellectueel
gefnuikt; het bestond uit ‘kleine luiden’ en had nauwelijks competente leiders. Alleen
al daarom was een van de eerste strijdpunten van de beweging de vernederlandsing
van de universiteit van Gent, waar buiten de colleges toch al iedereen Nederlands
sprak.
In 1918 vond Derk Hoek via zijn vriend Gerretson een baan op het Haagse kantoor
van de Koninklijke Bataafsche Petroleum Maatschappij (de latere Shell, in die tijd
gewoonlijk de Koninklijke genoemd). Gerretson werkte sinds 1917 als secretaris en
vertrouweling van directeur Hendrik Colijn, de latere minister-president, bij de
Koninklijke.
Bij Colijn in huis woonde Ida van Oosterzee, de jongste dochter van een vriend
uit de tijd van de Atjeh-oorlog, de in 1912 overleden dominee C.M. van Oosterzee.
Ida werkte ook bij de Koninklijke. Derk en zij trouwden in februari 1920 en ver-
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trokken zes weken later naar Indië; Colijn had Hoek een traineeship bezorgd bij het
BPM-kantoor in Tjepoe, op Java.
De nieuwe omgeving inspireerde Gericke tot nieuwe gedichten, waarvan er vier
onder de titel ‘Javaansche beeldjes’ in De Gids van september 1923 werden
afgedrukt.15 Het zijn gedichten waarin een exotische sfeer samengaat met een suggestie
van heftige, doch ingehouden (of vervlogen) passie. In ‘Om éénen blik’ bijvoorbeeld
is een wasmeisje aan het woord, dat betoverd is door een blik van een jonge sultan
die met zijn stoet zojuist is gepasseerd.
‘In 't licht waarop de pajongs dreven
‘Een lach, een knik,
‘En 'k ving het lot van dood en leven
‘Uit éénen blik:
‘Ik zag hem, god, het hoofd gebogen,
‘Mijn armoe zeegnen met zijn oogen...
‘Och hoe ik ril,
‘Mijn hart staat stil!
[...]

De fascinatie voor de blik, met een sterk erotische ondertoon, is terug te vinden in
een later gedicht, ‘Fluistersprekend’, dat in Conservatieve gedichten staat. De dichter
richt zich tot een ‘snoode schoone’, die van veel te veel ervaring blijk geeft en
minnaars lokt als vogeltjes in 't net:
[...]
Zal hij, kleine, zijn blik in ùw blik schroevend,
Scherp en traag hem in 's harten bodem borend,
Fluistersprekende u àl die zaalge zonden,
Die zoo vurig en zoet, uw lijf doorknagen,
Sommen, de eene na de aâr, met naam bij toenaam?
[...]

Gedichten als deze maakten dat Gericke door protestantse critici nooit is beschouwd
als een dichter die werkelijk deugde. Zo verklaarde de criticus van het gereformeerde
weekblad De Bazuin dat de Indische verzen, hoezeer hij Gerickes dichterschap ook
bewonderde, ‘het vermoeden van een ontstellend manco aan idealisme en - vroomheid’
gaven (30 maart 1928). Een gedachtespinsel als ‘Fluistersprekend’ vertoonde ‘een
zo over-gecharmeerde sensualiteit, dat de brutaliteit der doorgedachte zonde uw hart
sidderen doet’.
Bij terugkomst in Nederland, na drie jaar, was er voor Hoek geen werk meer bij
de BPM. Hij solliciteerde naar een betrekking als secretaris van Paul Rijkens, direc-
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Briefkaart uit Londen (met aan de voorzijde The Horse Guards) van Derk Hoek aan zijn vrouw, Ida
Hoek-van Oosterzee. De geschreven tekst luidt: ‘Zaterdagmiddag 3 Nov. '23. Lieve Ida, Gisterenmiddag
tegen theetijd naar van Eycks, waar ik ook at. Ik deed er het laatste nieuws op over de crisis. Na den
eten lezing van Ds. vrouw, Mevr. Baart de la Faille over Mevr. Rd. Holst. Nogal magertjes. Voorts
met een Hr. v. Stuwe bij Geyl gepingpongd. Zeer genoeglijk. Vanochtend in een boek van v. Eyck
over Plato zitten lezen. Vele gr. aan allen. Een zoen van je Derk.’ (part.coll.).

teur van de Margarine-Unie (het latere Unilever), en kreeg te horen dat hij zijn Engels
moest verbeteren. Daarom ging hij, alleen, in het najaar van 1923 voor twee maanden
naar Londen.
In Londen is P.N. van Eyck correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Hoek komt regelmatig bij hem en Netty thuis, evenals bij Pieter Geyl, Van Eycks
voorganger, nu hoogleraar in de Nederlandse geschiedenis aan University College.
Men drinkt thee, luistert naar voordrachten en speelt bij Geyl thuis pingpong.
De toon van een paar overgeleverde briefkaarten van P.N. van Eyck aan Hoek is
vriendschappelijk, maar er is tussen hen lang niet zo veel correspondentie als tussen
Van Eyck en Gerretson, die ook in Londen heeft gewoond (in de tijd dat Hoek in
Indië vertoefde).16 Na het Engelse verblijf kreeg Hoek de gehoopte baan, en vestigde
zich met vrouw en kind (zoon Wim is in november 1920 geboren) op een benedenhuis
in Rotterdam. In maart 1924 wordt daar een dochter, Marietje, geboren. Zij werd
later mijn moeder.

Voetvolk
Eind september 1925 schrijft Van Eyck een lange brief aan Hoek - zes dichtbeschreven
kantjes in zijn mooie, moeilijk leesbare handschrift. Hij gaat over zijn, Gerickes,
voorgenomen gedichtenbundel, waarvan hij het typoscript met de vraag om advies
naar Van Eyck heeft gestuurd - via Gerretson.17 Het typoscript is heel omvangrijk:
de inhoud is in zes afdelingen gegroepeerd, er zitten naast vrije
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gedichten ook de ‘versoefeningen in Vondels trant’ bij, de vijftig epigrammen uit
1914 en ‘Amnon, dramatisch gedicht in één bedrijf’ in pentameters.18
Van Eyck excuseert zich (‘Beste Hoekius’) uitvoerig voor de maandenlange
vertraging waarmee hij reageert. De rest van de brief maakt begrijpelijk waarom hij
zijn antwoord zo lang heeft uitgesteld: hij heeft geen hoge dunk van het werk van
zijn vriend Gericke (al zegt hij dat niet zo). Zijn advies is: veel weglaten. Amnon
(‘Ammon’ schrijft hij steeds) kan beter vervallen omdat de handeling dramatisch
niet overtuigend is; en passant wijst hij op een paar metrische onvolkomenheden,
die hem ‘bij een zoo voorzichtig schrijver’ hebben verbaasd. Over de rest van de
inhoud zegt Van Eyck dat hij Gerickes poëzie ‘innerlijk eenvormig’ vindt. De meer
lyrische, persoonlijke gedichten zingen alle ‘op een Nederlandsche ouderwetsche
manier’ de ere Gods in de natuur en ook de genrestukjes hebben een zekere
eenvormigheid, ‘en daar hier een enigszins schrale inhoud over een in de regel breed
kader verdeeld moet worden, zijn ze tevens wat wijdloopig’. Slechts twee gedichten,
‘Arnulphus’ en ‘Fluistersprekend’, worden door Van Eyck enigszins geprezen: het
eerste heeft hij ‘met veel genoegen gelezen’, het tweede ‘heeft veel aardigs’.
Van Eycks brief, hoe zorgvuldig en vriendelijk ook, moet de altijd onzekere Gericke
hebben teleurgesteld. Maar hij heeft er wel naar gehandeld. In januari 1928 bedankt
Van Eyck hem hartelijk voor het toezenden van een fraai exemplaar-met-opdracht
van Conservatieve gedichten. Hij is blij dat Gericke iets aan zijn opmerkingen gehad
heeft. De beste gedichten komen nu veel beter tot hun recht, vindt hij; meer positiefs
kan hij kennelijk niet uit zijn pen krijgen.
Conservatieve gedichten, dat nu nog slechts 35 gedichten bevatte, verscheen eind
1927 bij Van Dishoeck, de uitgever van Gossaert en Van Eyck.
Er zijn een zeventiental kortere of langere besprekingen bewaard gebleven van
deze debuutbundel van een onbekende dichter, in zulke uiteenlopende periodieken
als de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Predikbeurtenblad, De Gids en De
Standaard.19 Bijna alle critici waren - net als Komrij een halve eeuw later gefascineerd door de titel. Men vatte hem op als een antimodernistisch manifest;
meer dan één merkte op dat de conservatiefste verzen in de bundel niet de mooiste
waren, en de mooiste niet echt conservatief.
Een ongepubliceerde tekst van Gericke werpt enig licht op de achtergrond van die
aandachttrekkende titel: ‘Boutens, door een van mijn vrienden naar zijn oordeel over
mijn toen pas verschenen dichtbundeltje gevraagd, liet zich, hoewel de inhoud
waarderend, ietwat misprijzend over de titel uit: “Conservatieve Gedichten”.
Conservatief, zei hij, was een politiek begrip en dichtkunst had daar niets mee te
maken. Ik voelde 't anders. Voor mij had het woord algemene betekenis. Het duidde
een geesteshouding aan: die van een sterke gehechtheid aan de in vele eeuwen van
geestelijke inspanning opgezamelde verworvenheden van de mens; dit in tegenstelling
tot die van de radikaal, die zich, van huis uit rationalist, elk ogen-
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Titelpagina van de bundel.

blik bereid moet houden die verworvenheden door de eigen, wie weet hoe vluchtige
bedenksels te vervangen.’
Uit deze geestesgesteldheid waren zijn gedichten geboren, schreef Gericke. De
deugd van het conservatisme vergeleek hij met die van het conformisme.
Non-conformisme was de heersende trend geworden, en dat was fout, ja
onbestaanbaar. Waar het in de kunst om ging, was volgens hem juist conformisme;
dat schept de voorwaarden voor een stijl. Non-conformisme was voorbehouden aan
de geniale enkeling, die dan op zijn beurt weer door anderen kon worden gevolgd.
Dat Gericke bij dat laatste zijn vriend Gerretson in gedachten had, lijdt geen twijfel.
Hijzelf was, als dichter, voetvolk en schreef ‘conservatieve gedichten’. Gossaert was
een voortrekker die zijn gedichten dan ook ‘experimenten’ mocht noemen.20
Een van de zorgvuldigste kritieken van Conservatieve gedichten schreef P.H.
Ritter jr (anoniem) in het Utrechts Dagblad van 28 april 1928. ‘De titel van dezen
bundel gedichten is een strijdleus. [...] deze poëzie [is] in waarheid aan de adem, die
door de moderne dichtkunst waart, geheel vreemd,’ zo begon hij. Uitvoerig gaat de
criticus in op het verschil tussen deze en de hedendaagse poëzie, waarin de grens
tussen de dichter en wat hem omringt, vervaagt. In het werk van Gericke houdt de
ziel zich, net als bij Jan Luyken of Guido Gezelle, deemoedig buiten de natuur,
behalve om haar te verheerlijken en te beschrijven. ‘De gaping tussen de uitbloei
van de achttiende eeuw en de Nieuwe Gids’, aldus Ritter, zou wel eens een invulling
kunnen vinden in Frank Gericke. De protestantse poëzie is volwassen geworden.
Weinig hartstochtelijk, maar gespierd, talentvol en bezonken.21
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Iets dergelijks schreef J.C. Bloem in De Gids (1928, p. 431-432). Hij hekelt het feit
dat de hedendaagse Nederlandse poëzie bij alle veelvormigheid nooit verder terug
lijkt te grijpen dan De Nieuwe Gids. Behalve dan Gossaert, en nu Gericke, wiens
werk sterk aan het zijne herinnert. Maar: ‘Gossaert grijpt terug naar 1650, Gericke
naar 1850.’ Toch moest men zich, aldus Bloem, op het pastiche-achtige in Gericke
niet blind staren: zijn echte dichterschap sprak uit de beste verzen in deze bundel,
de liedjes van Tamar en de Indische gedichten.
De ‘liedjes van Tamar’, geheten ‘Bruidsliedje’ en ‘Bakliedje’, waren gedichten
die aan volkswijsjes deden denken, die oorspronkelijk in het epos ‘Amnon’ hadden
gezeten en op Van Eycks aanraden zelfstandig in de bundel waren opgenomen.

Bakliedje
Heer Abram zat zo gastvrij niet
Te Mamré voor zijn tent, trala,
Of 't slag van wat hij bakken liet
Was Sara welbekend, trala
En lustig, lustig, om en om,
Vloog 't eiwit door de versche blom,
Tralom, trala, tralom, trala,
Tralalla, deri, da!
[...]

‘De liedjes van Tamar strooien over deftige bijbelsche geschiedenissen zonnegloed
van Oostersche blijheid,’ zo vond recensent Callenbach van de Rotterdamsche
Kerkbode, en Ernst Groeneveld schreef in De Avondpost over de humor van de
dichter: ‘O zeldzaamheid in onze Hollandsche tuin der poëzie! Dit dartel boek moet
niet onopgemerkt blijven. God geve dat onze moderne dichterlingen en hun navolgers
van dat “conservatieve” geen flauwte krijgen.’
Lof van verschillende kanten kreeg het eerste gedicht, ‘Japansch’:
Eén stille boomtak,
Goudgroen en glorend,
Ademt het zonlicht
Boven mijn hoofd.
Meiwitte gratie
Reikt over 't water
Spieglend de sneeuwbal,
Lieflijk omloofd.
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De uren bestaren
Zinloos en strak den
Tijdloozen glans van
Bloesem en goud.
Hier heb ik willoos,
Nietig en eeuwig,
Schoonheids vervulling
Schromend aanschouwd.

Er waren ook sceptischer critici, die Gerickes gedichten maakwerk vonden, de
‘verstandelijkheid’ ervan hekelden. Maar er was slechts één volstrekt vernietigende
bespreking. Deze was afkomstig van de criticus van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, Hendrik Marsman.
Volgens Marsman (NRC, 24 maart 1928) stond Gericke in de Hollandse
dichter-traditie van Cats en Huygens op zijn grofst, van Tollens en De Genestet, van
Heije en Beets. Hij noemt de geest die er uit spreekt ‘burgerlijk-lollig, stompzinnig
eigengereid...’ en citeert drie coupletten uit het gedicht ‘De schaapjes van den
schipper’, dat een koddige scène vertelt waarin koper Douwe een grap uithaalt met
de kudde schapen van schipper Louw, waardoor alle schaapjes achter de ram aan in
het water plonzen:
Douwe tastte nu en keurde,
Prees de kudde schaap bij schaap:
‘Of me zulk een schat gebeurde ‘Prijs je waar, ik koop je een knaap!’
‘Fij,’ zei Louw, ‘is dat me een aanbod!
Wat een godvergeten vent,
Die zijn kooplust onbeschaamd tot
'T hoornig broedervolkje wendt!’
[...]

Marsman stikte welhaast van ergernis. ‘Ik geloof dat dit, buiten alle poëzie om, en
afgezien van alle tijdsverschuiving, altijd en overal, zelfs vóór 1880 en hier, alleen
maar een weerzinwekkend goedkoop en ordinair nutsavondvoordrachtsgerijmel is,’
schreef hij; ‘... wat in godsnaam kan iemand bezielen die voor zichzelf zulke dingen
ontwerpt, die er tijd en moeite aan geeft, die ze bundelt, tusschen heel ander werk?
Dit ding is wel een der beroerdste, maar zes, zeven, acht van dit slag staan er stellig
nog in.’
Voor de rest noemde Marsman Gericke een grof plagiator, althans imitator, van
Gossaert. Ter illustratie citeert hij het, inderdaad zeer Gossaertiaanse, ‘De gek’.
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Eén keer slechts had Gericke zichzelf overtroffen, vond Marsman. ‘Eénmaal schreef
hij klaarblijkelijk zonder overschroefde krachtsinspanning (want de versificatie
beheerst hij, niet alleen hier, zonder moeite) een vers, waarvoor Gossaert zich niet
zou behoeven te schamen. En het vreemde is, dat ik het vaste gevoel heb, dat hij
meer zulke verzen zou kunnen schrijven, dat ik weet niet welke duivel der ordinaire
voordrachtskunst hem tegen zijn beter weten en wezen in de zoutloze banaliteiten
inblies, waarvan ik hier iets geciteerd heb...’ Hij doelt op het gedicht ‘Morgenbede’.
En hij besluit, alvorens het in extenso te citeren, pesterig dat het voor iedereen het
beste zou zijn als Gericke Gossaert verzocht dit gedicht in een herdruk van
Experimenten te laten opnemen, en zelf voortaan zweeg.

Morgenbede
Reeds vloeit de nanacht over
In 't nevellicht azuur;
De merel tjuikt in 't loover;
En, tweeling met het vuur,
Dat de oosterkim doet gloren,
Verrijst (ai hoe verbleekt
De blonde maagd in 't koren!)
Een jonge stem en spreekt:
‘Ik heb u niet gebeden
‘Mij tot een boel te zijn;
‘Wat langden mij uw leden
‘Dan bitterheid en pijn?
‘Uit de ongerepte neevlen
‘Welt ongerept het goud;
‘De zuidewinden reevlen;
‘En 't hart is star en koud!’
Geen beek werd haar ten spiegel;
Zij ging, tezeer gespoord,
Door 't zomerzoet gewiegel
Der bloeiende aren voort.
Maar, snikkend tegen de aarde,
bad hij, in arren nood,
Zich, van die 't leven baarde,
Voor de eeuwigheid, den dood.22
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Geerten Gossaert, eind jaren twintig.

Gossaert kwam op voor zijn vriend. ‘Amice, ik ben ten diepste verontwaardigd
over het artikel van Marsman in de N.R.Crt.,’ schreef hij in maart '28. ‘Het zijn niet
alleen vlegels, maar onkundige vlegels bovendien. Waar ik in de zaak gemengd ben,
heb ik geantwoord; ik ben benieuwd of men 't zal opnemen. Valete, Gossaert tuus.’
De Nieuwe Rotterdamsche Courant wilde Gossaerts ingezonden stuk niet opnemen,
maar in Den Gulden Winckel, Geïllustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden,
verscheen het op 20 juni 1928 op p. 171-172 onder de titel ‘Bijdrage tot de waardering
van de critische bevoegdheid des Heeren Marsman’.
De strekking van Gossaerts reactie is meer dan loyaal. Na een sarcastische uithaal
jegens de jonge Marsman, die aan de waardering van bepaalde vormen van geestigheid
nog niet toe is, noemt hij de suggestie dat Gericke op welk gebied ook zijn imitator
zou zijn, eenvoudig ridicuul. ‘Persoonlijk zie ik in ons beider poëtisch werk weinig
overeenkomst; maar indien er afhankelijkheid bestaat, dan is het van ondergeteekende
ten opzichte van den Brusselschen studievriend, die hem èn het begrip van het
“Dietsch” als poëtisch medium èn de hanteering van den Nederlandschen alexandrijn
heeft bijgebracht. Ik volsta met deze verhouding voor de litteratuurgeschiedenis vast
te leggen. Wat tenslotte het ééne schoone gedicht van Gericke, dat de heer Marsman
in staat is geweest te ontdekken, betreft: [...] inderdaad zou eene opname van Gericke's
gedicht voor genoemd bundeltje [i.e. Experimenten] een groote eer zijn, al zou het,
vrees ik, niet gemakkelijk zijn in dat boekje twee gedichten te vinden, tusschen welke
Gericke's “Morgenbede” niet zou uitblinken. Doch, waarom dan Gericke's halve
bundel niet voor dezen “merger” voorgedragen?’ Gerretson noemt en roemt daarna
diverse andere gedichten van Gericke en citeert in extenso ‘Japansch’, om te besluiten
met: ‘En laat, ter toetsing van 's heeren Marsmans critische bevoegdheid, den lezer
de beoordeeling over, of in deze regelen “het burgerlijk-lollige”, dan wel het
“stompzinnig-eigengereide” overweegt.’
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We zouden wel willen weten wat P.N. van Eyck van dit alles vond. Tussen Van
Eyck en de twaalf jaar jongere Marsman bestond sinds 1924 een correspondentie die
weliswaar soms botste, als Marsman weer eens te wild tekeer ging in zijn
poëziekritieken, maar toch op wederzijds respect en sympathie berustte. Marsman
ging bij Van Eyck te rade met vragen over zijn eigen werk - net als Gericke. Dat
Marsman aan het eind van 1929 weer ophield met het schrijven van poëziekritieken
voor de NRC, heeft misschien wel met Van Eycks invloed te maken. Maar in hun
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Derk Hoek, getekend door zijn vriend Nico Eekman (part.coll.).

briefwisseling zijn geen sporen van de uitbarsting rond Conservatieve gedichten te
vinden.

Wat rest
Frank Gericke heeft geen tweede bundel meer gepubliceerd, en nauwelijks
oorspronkelijke poëzie in tijdschriften. Hij bleef echter wel gedichten schrijven,
waarvan onder meer het aanbieden van vier verzen aan De Gids, begin 1950, getuigt.23
Daarnaast schreef hij novellen en toneel, die ook nooit het daglicht zagen. In Leiding,
een tweemaandelijks cultureel tijdschrift dat door zijn vrienden Gerretson, Geyl en
Van Eyck in de jaren 1930 en '31 gepubliceerd werd, is niets van zijn hand verschenen.
Alleen zijn historische onderzoekingen, gepubliceerd onder de naam Hoek, verschenen
in boekvorm, naast diverse tijdschrift- en krantenartikelen. Het eerste historische
boek ging over Backershagen, het Wassenaarse landhuis van Unilever-directeur
Arthur Hartog.
Als secretaris van Hartog woonde Hoek van 1929 tot begin 1934 met zijn gezin
in Parijs. Daar knoopte hij de banden weer aan met een jeugdvriend uit Brussel, de
schilder Nico Eekman.24 Net als Gerretson was Nico Eekman (1889-1973) een
dominante, levendige persoonlijkheid, afkomstig uit een protestants-christelijk nest,
maar hij had zich in een heel andere richting ontwikkeld; Eekman was links geworden
en stond bijvoorbeeld in de Spaanse Burgeroorlog aan de Republikeinse kant.25 Dit
hinderde niet de vriendschap met Hoek, en blijkens een beschouwing die Hoek aan
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hem wijdde,26 herkende deze veel van de gemeenschappelijke origine in zijn werk.
Eekman werkte, in zijn vaak rustiek en anekdotisch getinte voorstellingen met boeren
en ander volk, niet naar de natuur maar ‘als de natuur, die, uit zichzelf, de bestaande
vormen in een zich steeds weer vernieuwende oorspronkelijkheid herschept’. Wat
hij had overgehouden aan zijn Brusselse jeugd, was een hang naar het
Breugeliaans-Vlaamse, en ook een soort vroomheid, met meer christelijk maar als
een belangeloze overgave aan de wereld van de geest, aldus Hoek over Eekman.
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Gerretson had in 1930 of '31, lijdend onder toenemende doofheid en gescheiden van
zijn vrouw Toetie van Daalen, een boerderij in Epe gekocht, de Koekenberg, met de
bedoeling zich zo vaak mogelijk terug te trekken uit het wereldrumoer. Derk Hoek
werd mede-eigenaar, samen met zijn nicht Tinie Harmsen, die Gerretson al in 1921
in Londen had geassisteerd bij de bezorging van de ‘Bentinck Papieren’27. De vierde
eigenaar werd ds. W.A. Zeydner, een neef van vaderskant en goede vriend van Hoek,
getrouwd met Tinies zuster Tuus. Op de Koekenberg brachten de families Hoek en
Zeydner in de jaren dertig en veertig de zomermaanden door, net als - in en na de
oorlog - Gerretson en Tinie Harmsen, die eind 1941 trouwden.28 P.N. van Eyck
vertoefde in het najaar van 1942 twee maanden op de Koekenberg om op verzoek
van Gossaert een nieuwe editie van Experimenten te verzorgen.
In 1934 keerde Hoek met zijn gezin uit Parijs terug naar Nederland en ging wonen
in Den Haag. Er ontstond een conservatief, informeel herengroepje, de ‘Haagse
studiekring’, waarin meer over politiek en wereldbeschouwing dan over poëzie werd
gesproken. Behalve Hoek en Gerretson maakten onder anderen Leo Picard,
Vaderland-commentator H. Krekel en de politicus R. Groeninx van Zoelen deel uit
van het gezelschap. In 1937 en '38 werd uitvoerig gepraat over de oprichting van
een tijdschrift met Groot-Nederlandse, antirevolutionaire strekking, waarbij P.J.
Bouman (die nog werkte als geschiedenisleraar in Middelburg) zou optreden als
redactiesecretaris. Maar mede vanwege de zuigkracht van fascistische denkbeelden,
die Hoek en Gerretson te ver gingen, is het niet van een blad gekomen.29
Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog verschijnt onder het pseudoniem Jan
Jacob ten Hove een fraai boekje van Hoeks hand, Het raadsel van Arend en Hendrik
Goudt. Het is een illegale bibliofiele editie met vignetten van Johan Deen (ps. van
Jenny Dalenoord) in 325 exemplaren, die voor de astronomische prijs van 35 gulden
wordt verkocht - en grif van de hand gaat. Achter de uitgever die wordt vermeld, De
weduwe de Bye, gaat de illegale uitgeverij De Bezige Bij schuil, die met de publicatie
van dit (en één ander) boek een startkapitaal wil vergaren.30 Het raadsel van Arend
en Hendrik Goudt is het romantische doch historisch verantwoorde verhaal van de
zeventiende-eeuwse ‘plaatsnijder’ (etser) Hendrik Goudt, een leerling van Adam
Elsheimer en, volgens geruchten, bastaardzoon van Willem de Zwijger. Hoek heeft
er eindeloos archiefonderzoek voor gedaan in Den Haag en Utrecht; hij had in de
oorlog toch weinig te doen, schrijft hij aan Gerretson.
De periode na de Bevrijding is voor Hoek een tijd van diepe desillusie. ‘Ik denk
dat wij als volk hebben afgedaan; ons volk heeft zijn geloof in zichzelf verloren. De
uiterlijke débacle is een weerslag van de innerlijke débacle,’ schrijft hij op 25 mei
1948 aan zijn vriend. Wat rest is de literatuur. Hoek ordent zijn ongepubliceerde
novellen, gedichten, toneelstukken en andere teksten in de hoop een ‘verzameld
werk’ gepubliceerd te krijgen. Regelmatig raadpleegt hij daarbij Gerretson, en altijd
is hij dankbaar voor diens reactie. Omgekeerd is hij een misschien traag, maar
nauwgezet proeflezer van Gerretsons Geschiedenis van de Koninklijke.
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Zijn vrienden zijn beroemd, krijgen prijzen en worden gehuldigd. Gedenkwaardig
is de uitreiking van de Constantijn Huygensprijs aan Gossaert/Gerretson in december
1950 en de ‘koffietafel’ erna. Van Eyck is erbij, reeds ten prooi aan de aftakeling
(maar daardoor juist vreemd blijmoedig), Jacques Bloem is er, de burgemeester van
Utrecht spreekt, evenals uitgever Stols. Gerretson zelf richt zich in zijn dankwoord
(blijkens een brief van Hoek) speciaal in warme bewoordingen tot zijn oude, trouwe
vriend.
Hemzelf blijven prijzen en onderscheidingen onthouden. Een brief aan mijn moeder
uit 1949 getuigt van zijn blijdschap toen, bij de Boekenweek van dat jaar, een gedicht
van Gericke werd opgenomen in de ‘Boekenweek-uitgave voor jonge mensen’, De
muze en het ambacht. Deze bloemlezing van gedichten die met een handwerk of vak
te maken hadden, werd, schreef hij, ‘in een geweldige oplage verspreid’, en hij
noteerde dat C.J. Kelk bij zijn bespreking ervan in De Groene Amsterdammer nog
‘een speciaal vriendelijkheidje aan het adres van Fr. Gericke’ had.31 Het gedicht was
‘De tuinman’,32 geïnspireerd door het plantsoentje voor het huis van de familie Eekman
in Brussel, Place des Barricades nummer 41.
Tientallen verzen, novellen en drama's in Hoeks nalatenschap (en diverse brieven
en afwijzingen) laten zien dat hij na zijn pensioen in 1949 niets liever had gewild
dan opnieuw gedichten of proza te publiceren. In 1957 overleefde hij op het nippertje
een ernstig verkeersongeluk. De maanden die hij in de winter van 1957-'58 moest
doorbrengen in het Bronovo-ziekenhuis, vulde hij met het vertalen van gedichten
van Verlaine, waaronder de religieuze gedichten uit Sagesse. De keus voor de
katholieke Verlaine tekent opnieuw de vrijzinnigheid waarmee hij, net als Gossaert,
altijd open stond voor ‘andersdenkenden’ in de kunst.
Het jaar daarop (27 oktober 1958) stierf Gossaert. Frank Gericke schreef een
uitvoerig ‘Levensbericht’ van zijn oude vriend in het Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde 1959-'60 (p. 82-91), waarin hij zich beperkte tot een
schets van diens ‘geestesgeaardheid’. Het is een leerzame tekst voor wie iets wil
begrijpen van een conservatieve, protestantse, antirationalistische denkwijze die
volkomen vreemd aandoet in het Nederland van nu. Toen dat werk gedaan was,
verdween Frank Gericke definitief van het toneel. Wie achterbleef was Dr. D. Hoek,
auteur van historische detailstudies op het gebied van de geschiedenis van Den Haag33
en een (postuum verschenen) boekje over de wederwaardigheden van Giacomo
Casanova in Nederland.34 In december 1976 voegde Hoek zich definitief bij de
schaduwen waartoe hij zich zelf al jaren had gerekend.

Eindnoten:
1 ‘Grootouderpaar’, uit: Ileen Montijn, De smaak van liefde (Amsterdam 2000), p. 174-177.
2 Gepubliceerd in Wending. Maandblad voor evangelie en cultuur, jrg. 8, nr. 7 (sept. 1953), z.p.
3 Volgens Clara Eggink kreeg de dichter voor zijn zeventigste verjaardag van zijn vrienden een
reis naar Italië aangeboden (C. Eggink, Leven met J.C Bloem, Amsterdam 1976, p. 160-161).
4 Uit: Presentjes’ [vijftig epigrammen] van Frank Gericke, in: Ons Tijdschrift, jrg. 19, afl. 6 (juni
1914), p. 641-646.
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5 ‘De tuinman’, ‘Het renteniertje’ en ‘Bakliedje’ in: Gerrit Komrij, De Nederlandse poezie van
de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten (Amsterdam 1979), p. 523-525.
6 Gerrit Komrij, e-mail aan de schrijfster, 26 juni 2003.
7 Ons Tijdschrift, jrg. 13 (1908), p. 27-33. (Jehu is een figuur uit het Oude Testament, die geroepen
wordt om koning te worden over Israël. Zie 2 Kon. 9:1-15 en 30-37.)
8 ‘Curriculum vitae van Derk Hoek (Frank Gericke) geschreven voor een fotoalbum Hoek-van
Oosterzee’ (ong., z.j. [1967]).
9 Geerten Gossaert, Essays (Helmond z.j. [1947 en 1953]). Zie ook het ‘Levensbericht F.C.
Gerretson’ door Frank Gericke, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
1959-'60.
10 Van Eyck zinspeelt daar jaren later op in een briefkaart: ‘Een hoek? Een hoek maar uit zóóveel?
Slechts één? Neen, méér begeer ik. In 't leven Hoek dan, recht en slecht. Maar in de dichtkunst...
Geere ik.
Amicissime, word niet woedend zoals Goethe op Herder toen deze hem de brieven van Cicero
gevraagd had met deze verzen: Der von Gullern da stammt, von Gothen oder vom Kote, Goethe,
sende sie mir...(etc)’. Briefkaart P.N. van Eyck aan Hoek, 4 november 1923, in Letterkundig
Museum.
11 ‘Meiliedje’, ‘Veldmuis’ en ‘De Dageraad’, in: De Tijdspiegel, 70ste jrg. (1913, derde deel), p.
240-243.
12 ‘Boutens en Van de Woestijne als overgangsdichters’, in: Ons Tijdschrift (1913), p. 855-872.
13 Brief dd 4 maart 1976, LM. De ontmoeting met Verwey vond mogelijk plaats bij de inauguratie
van P.N. van Eyck als diens opvolger als hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden
in 1935.
14 De Gids 12 (1914), p. 1-8. Zeven van de gedichten zijn later in Gerickes bundel opgenomen.
15 De Gids 9 (1923), p. 397-404. Twee van de vier gedichten zijn in Conservatieve gedichten
opgenomen: ‘De slendang’ en ‘De jonge sultan’, in 1923 ‘Om éénen blik’ geheten.
16 Zie de Briefwisseling Gerretson - Van Eyck, verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G.
Puchinger (Baarn 1984).
17 Veel eerder, in 1913, had hij ook al eens via Gerretson Van Eycks mening gevraagd over een
gedicht, ‘Samson en Dalila’, dat hij wilde inzenden naar Verweys De Beweging. Van Eyck had
in een vertrouwelijke brief aan Gerretson sceptisch commentaar gegeven: ‘De heele geest en
behandeling is mij niet sympathiek.’ Zie de Briefwisseling Gerretson - Van Eyck, p. 31-32. Dit
is vermoedelijk het gedicht dat Verwey in hetzelfde jaar afwees.
18 Dit is een bewerking van het bijbelverhaal 2 Samuel 13-19: Amnon, koning Davids zoon,
verkracht zijn zuster Tamar en wordt vervolgens gedood door hun jongere broer Absalom.
19 De meeste zijn bewaard in het ongeïnventariseerde deel van Gerickes nalatenschap in het
Letterkundig Museum.
20 Dit doet denken aan Hoeks niet gehouden tafelrede ter gelegenheid van Gerretsons zeventigste
verjaardag, waarin hij sprak over het feit dat Gerretson altijd conflicten had omdat hij ‘nooit
het leven lust zoals het is’; hij eindigt met de paradox dat Gerretson een revolutionaire
conservatief is, die strijdt tegen conservatieve revolutionairen.
21 Over deze bespreking schreef Gerretson op 8 mei 1928 aan Hoek dat ‘Ritters recensie
voortreffelijk’ is: ‘Wat een intelligentie wordt er in zo'n courant weggegooid. Ik belde hem
erover op.’
22 Conservatieve gedichten, p. 2-3.
23 Ze zijn bewaard, samen met de afwijzingsbrief van redacteur Jaap Romijn dd 12 maart 1950,
in het LM.
24 In een brief aan Gerretson schrijft hij in september 1913: ‘Ik maakte van't zomer een
verrukkelijken voettocht met Eekman, den schilder. We spraken onderweg enkel over het
landschap of - over Socialisme. Dit alleen als de weg eens wat droog werd. Dan praatten we
zoo heftig dat we, in versnelden draf en voor we't wisten, mijlen hadden afgelegd!’
25 Mededeling Tom Eekman (Laren), een neef van de schilder.
26 In Elsevier's Geillustreerd Maandschrift (juli 1934), p. 368-378.
27 Het ging om de correspondentie van Willem Bentinck met Lodewijk van Brunswijk
Wolffenbüttel (de dikke hertog). Ook voor Geyl en Cantillon had Tinie Harmsen
archiefonderzoek gedaan, en volgens familieleden was zij in Londen ‘zo goed als verloofd’ met
Gerretson, toen die onverwachts met Toetie van Daalen trouwde.
28 C.E. Gerretson-Harmsen bleef tot haar dood in 1973 op de Koekenberg wonen.
29 Uitvoerige correspondentie in Doos 837, archief-Hoek, LM.
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30 De andere uitgave is W.A.-man van M. Swartreger (ps. van Theun de Vries), met als uitgever
De Doezende Dar. Zie: R. Roegholt, De geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972 (Amsterdam
1972).
31 ‘Er zijn twee niet zo algemeen bekende dichters, die bizonder aantrekkelijke verzen hebben
gemaakt, nl. Frank Gericke (Dr. D. Hoek) die mals en zuidelijk een “Tuinman”, J.D. Lodeesen,
de Amsterdamse makelaar, die reeel en overdrachtelijk een “Kuiper” bezong’ (De Groene
Amsterdammer, 5 maart 1949, p. 8.)
32 Door Komrij destijds opgenomen in zijn bloemlezing, zie noot 5.
33 Het belangrijkste was Dr. D. Hoek, Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw Rondom mr.
Jacob van Dijck (1564-1631) (Van Gorcum's historische bibliotheek nr. 76, Assen 1966)
34 Dr D. Hoek, Casanova in Holland Magie baart er hem goud. Met een voorwoord van Mr. H.
Hardenberg (Europese Bibliotheek Zaltbommel 1977) (post.)
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Geert Lubberhuizen, getekend door Frits Müller.
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Hans Renders+
Tegenstrijdigheid als rechte lijn
Uit de correspondentie van Geert Lubberhuizen
‘Tot onze vreugde kunnen wij U mededelen dat wij Donderdag 30 Augustus door
de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels zijn erkend als
uitgever,’ schreef de toen negenentwintigjarige Geertjan Lubberhuizen op 3 september
1945 aan de letterkundige Nico Donkersloot. De Bezige Bij, want zo ging de erkende
uitgeverij heten, was al legendarisch voordat de officiële stichtingsakte op 12
december 1944 werd getekend. En die reputatie is dubbel en dwars waargemaakt
door Lubberhuizen. De Bezige Bij zonder Lubberhuizen is ondenkbaar en het fonds
dat onder zijn veertig jaar durende leiding werd opgebouwd, is nauw met zijn persoon
verbonden. Dat had Lubberhuizen gemeen met Bert Bakker, Geert van Oorschot en
Johan Polak: uitgeven als gentleman's hobby. Wat hem zo anders maakt, is zijn
sfinxachtige optreden: achter de schermen massief aanwezig, maar voor de
buitenwereld een Mann ohne Eigenschaften. Althans, zo leek het. Wim Wennekes
heeft in zijn biografie Geert Lubberhuizen, uitgever (1994) verslag gedaan van het
hilarische leven van deze reus uit de uitgeefgeschiedenis. Maar Wennekes had zelf
ook wel in de gaten dat zijn beschreven held een hoog ‘black box’-gehalte bleef
houden. Treffend gaf hij zijn boek daarom als ondertitel mee: ‘Het mysterie van de
Van Miereveldstraat’.
Geertjan Lubberhuizen (1916-1984) was actief voor het Utrechts Kindercomité,
om joodse kinderen onderduikadressen te bezorgen, toen hij op het idee kwam
rijmprenten en bibliofiele boeken op de markt te brengen om het comité financieel
te ondersteunen. De allereerste rijmprent was ‘De achttien dooden’ van Jan Campert,
in het voorjaar van 1943. De Bezige Bij was geboren. En een uitgever was opgestaan.
Lubberhuizen dankt zijn succes niet zozeer aan traditionele uitgeef-kwaliteiten, maar
aan zijn charme. Zijn vermogen om met de moeilijkste en meest veeleisende auteurs
om te gaan. Die charme gebruikte hij ook om vrouwen aan zich te binden. Hij trouwde
vier keer en had daarnaast nog vele relaties. Hoe stoïcijns en sfinxachtig hij ook als
minnaar kon zijn, bleek toen hij in 1977 Eindelijk

+ Hans Renders, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, criticus voor Het Parool en
Vrij Nederland, publiceerde dit voorjaar Gevaarlijk drukwerk, Een vrije uitgeverij in
oorlogstijd In november verschijnt bij De Bezige Bij Aan het werk, de door hem samengestelde
en ingeleide keuze uit de brieven van en aan Geert Lubberhuizen
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mezelf uitgaf, de roman waarin Mischa de Vreede haar uitgever herkenbaar opvoerde
als gewezen minnaar. Het boek werd zelfs herdrukt. In tegenstelling tot Van Oorschot
en Polak liet Lubberhuizen nooit naar buiten blijken wie zijn favoriete auteurs waren,
misschien wel omdat hij de boeken die hij uitgaf maar zelden las. Dat was wellicht
zijn grootste geheim.
En een mysterie zal Lubberhuizen ongetwijfeld altijd wel blijven. Maar uit zijn
correspondentie met geliefden, vrienden, auteurs en collega-uitgevers kan toch iets
van dat mysterie worden opgelost. Deze brieven van en aan Lubberhuizen, bij elkaar
enige duizenden, zijn in de eerste plaats van onschatbaar cultuurhistorisch belang.
Maar ook hilarisch en soms absurd. De intensieve correspondenties die de directeur
met zijn auteurs onderhield, maken duidelijk waarom hij zo goed overweg kon met
zoveel uiteenlopende karakters. Lubberhuizen had ooit scheikunde gestudeerd, maar
van menselijke chemie had hij meer verstand.

Ruimhartig
Een uitgever doet het nooit goed. Wie boeken uitgeeft die op voorspelbare wijze iets
met elkaar te maken hebben, opereert al snel alleen voor eigen parochie. Uitgevers
zoals het katholieke Het Spectrum en het protestantse Kok uit Kampen mogen grote
successen hebben geboekt met een bepaald type non-fictie, hun literaire auteurs
liepen er weg zodra een neutrale uitgever belangstelling toonde. Consequent
uitgeversbeleid wil niet zeggen dat de auteurs uit het fonds elkaar allemaal geweldig
hoeven te vinden. Dat had Lubberhuizen goed door. Zijn hele uitgeversbestaan is
een succes geworden doordat hij erin slaagde een fonds tot stand te brengen dat
onderling juist flink botste. De tegenstrijdigheid als rechte lijn. Dat begon al tijdens
de Bezetting, toen Lubberhuizen communisten, sociaal-democraten, katholieken en
protestanten tegelijkertijd uitgaf, toen hij direct na de Bevrijding als een alleenheerser
over de Coöperatie De Bezige Bij regeerde, toen hij in 1950 linkse Bij-auteurs voor
het hoofd stootte door het anticommunistische De God die faalde; Ervaring met
communisme van Arthur Koestler uit te geven, toen hij de experimentele Vijftigers
in één aanbieding bracht met Willy Corsari. En Jan Cremer was zeker niet
Lubberhuizens eerste confrontatie met het christelijk volksdeel. In 1953 verscheen
een Nederlandse vertaling van La vie naïve d'Adam et Eve. Het was een boekje met
tekeningen van Jean Effel, met daaronder teksten van Han Hoekstra. ‘U hebt met
bovengenoemd boekje het Chr. volksdeel van Nederland gekrenkt,’ zo liet Boekhandel
G.A. de Weille en Zoon uit Amersfoort per brief weten. De exemplaren kwamen
retour.
Ook geeft de correspondentie uiteenlopende informatie over hoe Lubberhuizen
met collega-uitgevers omging. Op 19 januari 1955 kreeg hij van Van Oorschot het
verzoek De Avonden van G.K. van het Reve niet te herdrukken. Uitgeverij Van
Oorschot wilde drie verhalen van Van het Reve samen met De Avonden in één band
uitbrengen. Dat had natuurlijk weinig zin als De Bij ook nog eens met een herdruk
kwam. Afstand doen van De Avonden ging Lubberhuizen te ver, maar verras-
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send genoeg kwam hij met een compromisvoorstel: ‘Wij stellen een herdruk van De
Avonden in de Bijenreeks twee jaar uit en geven jou, in het belang van Van het Reve,
het recht in deze twee jaar een oplaag van 3000 exemplaren van De Avonden
aangevuld met de drie verhalen, in een verzamelbundel in de handel te brengen.’ Dit
voorstel was inderdaad ruimhartig, zeker omdat Van het Reve een weggelopen auteur
was. Des te meer wist ook de schrijver deze toezegging van Lubberhuizen te
waarderen: ‘Ik wens jullie hierbij mijn grote waardering te kennen te geven voor de
ruimheid en bereidwilligheid, die uit jullie voorstel blijkt. Ik ben getroffen door de
wijze, waarop jullie mijn economische belangen in jullie beslissing hebt doen wegen.’
Ook Geert van Oorschot was in zijn nopjes. ‘Zou je niet eens een avond bij mij thuis
komen en een borrel drinken? Dit is eigenlijk al jaren in de pen. Breng Wim
[Schouten] mee als hij lust heeft,’ liet hij aan Lubberhuizen weten.
Vier jaar later vroeg Lubberhuizen op zijn beurt aan Van Oorschot of hij Het
behouden huis van Hermans in de serie Literaire Pocket mocht opnemen, en ook De
ondergang van de familie Boslowits. Maar Van Oorschot weigerde: ‘Door de
industriële ontwikkeling van het pocketbook ben ik helaas gedwongen op mijn eigen
zaken te letten.’ Uiteindelijk kwam Van Oorschot overigens van zijn weigering terug.
Over Reve en Hermans wordt vaak gezegd dat ze zo op de penning waren. Dat
geldt voor Mulisch ook. Op 28 maart 1956 reageert Lubberhuizen op een brief van
hem. Mulisch had geklaagd over geld en over het verzoek een aanbiedingstekstje
voor Het zwarte licht te schrijven. Lubberhuizen: ‘Stukjes schrijven is rotwerk, maar
vooral als de uitgever dat manuscript zelf practisch niet in handen heeft kunnen
krijgen, is het toch geen onredelijke eis, wanneer wij de auteurs vragen de korte
inhoud in fraaie volzinnen op papier te zetten. [...] Volgens het contract over De
Versierde Mens (was: Het Feest) zou je daarvoor f 150,- voorschot krijgen. Die heb
je gehad en daarover valt dus niets meer te zeggen. Volgens het contract over
Kroonpretendenten (thans: Het zwarte licht) krijg je daarvoor als voorschot f 500,-.
Je begrijpt, dat dit bedrag voor zo'n klein boekje erg hoog is. [...] Dat onze
administratie op niets lijkt, wisten wij niet. Wij vinden het knap van jou, dat je zo'n
enorme boekhoudkundige visie hebt, dat je dat zomaar ineens kunt constateren.’

Schunnig
Stoïcijns moest je in die dagen wel zijn als uitgever. Uitgevers hebben de reputatie
altijd over geld te zeuren, maar schrijvers kunnen er ook wat van. Niet op de wijze
van Céline, die zijn uitgever Gallimard duidelijk maakte dat hij de ‘pooier’ van zijn
(Célines) dromen was. ‘Zonder mijn dromen zou jij helemaal niets zijn! [...] Jij
droomt niet! Dat is jouw vak niet! daar snap jij niks van! jouw vak is dromen in
klinkende munt omzetten! rampzalige kruidenier!’ Zo was de toon niet, maar de
intentie toch wel. Nogal wat auteurs legden de verantwoordelijkheid voor hun
overleven bij Lubberhuizen. Iedereen vroeg maar om geld.
Karel Appel had twee litho's gemaakt die nog lagen ‘te drogen’, schreef hij in
januari 1962, maar liet wel alvast weten dat hij zijn drieduizend gulden nog niet
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Omslag van de 28ste druk, uit 1967.

had ontvangen, ‘dat duurt veel te lang die betaling’. Remco Campert wilde duizend
gulden naar Rome getelegrafeerd zien, Hugo Claus vijfhonderd naar Parijs, Jan
Cremer duizenden naar New York. Nadat in 1964 de onverbiddelijke bestseller Ik
Jan Cremer is verschenen, wordt Lubberhuizen in alle opzichten Cremers
zaakwaarnemer in Amsterdam. Een huis dat leeggehaald of verkocht moet worden,
de post van Cremer (die automatisch naar De Bezige Bij wordt verstuurd) moet de
uitgever afhandelen en zelfs als Cremer wil gaan scheiden, wil hij dat Lubberhuizen
dat voor hem regelt. ‘Verder ben ik bezig je auto te verkopen, ik denk echter wel
niet dat je er f 10.000,- voor krijgt, maar misschien wel f 3000,-. We mogen dan heel
blij zijn, want hij is echt niet meer waard, vooral omdat de bodem er zowat helemaal
uitligt en zo,’ schreef Lubberhuizen als een kenner naar het Chelsea Hotel in New
York. ‘De verkoop van het boek hier begint nu ook wat terug te lopen, zoals te
verwachten was, en de enige manier om weer geld te krijgen is een nieuw boek. De
belastingen hebben hier inmiddels na een dwangbevel het zoveelste beslag gelegd
en ik schrijf je dan ook om je de plezierige mededeling te doen dat het vanaf heden
absoluut volstrekt onmogelijk is om nog één cent aan je over te maken.’ Cremer deed
wat hem gevraagd werd, en kwam met Ik Jan Cremer II. Op 7 december 1966
reageerde Lubberhuizen op het hem toegestuurde manuscript: ‘Ik heb je boek nu uit
en ik vind het een geweldig boek, ik heb er erg veel om gelachen, ik vind het hier
en daar bepaald ontroerend. Ik vind de seks erin hard, maar over het algemeen
acceptabel en vooral ook de humor die je erdoorheen geweven hebt.’
Cremer en De Bezige Bij werden aangevallen vanwege het ‘schunnige’ karakter
van Ik Jan Cremer, maar ook omdat het geen literatuur zou betreffen. Datzelfde
verwijt gewerd de gebundelde uitgave van de krantenstrips Tom Poes en Ollie B.
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Bommel van Marten Toonder. Lubberhuizen moest een waar titanengevecht met de
leden van de Coöperatie voeren om deze uitgave aan het fonds te mogen toevoegen.
Toonder had er zich in 1962 al bij neergelegd dat het niet tot een bundeling bij De
Bij zou komen: ‘Hedenmorgen ontving ik na een geduldig gedragen lijden,
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toch nog geheel onverwachts een model voor het Tom Poes boekje. Dat was een
verrassing! Eerlijk gezegd had ik, na het corresponderen en na zeven keren opbellen
alle moed opgegeven om iets door middel van jouw organisatie uitgegeven te krijgen.
En in ieder geval was ik dermate geïmponeerd door het gebrek aan belangstelling
en voortvarendheid, die vooral indrukwekkend waren na de mislukking van de vorige
uitgave, dat ik het wachten heb opgegeven. Onder het motto “graag of niet” ben ik
dus ingegaan op de enthousiaste plannen en voorstellen van Andries Blitz.’ Vijf jaar
later - het enthousiasme van uitgeverij Andries Blitz viel dus wel mee - verscheen
de eerste Bommelpocket, bij De Bij. Het werd een van de kurken waarop het bedrijf
in financieel opzicht ging drijven.
Al voordat Ik Jan Cremer in 1964 verscheen, had De Bij bij sommige (aspirant-)
schrijvers de reputatie van losbandigheid. Sim Botsaert, pseudoniem van Aldert
Walrecht, stuurde zijn - ongevraagde - manuscript in 1962 in, vergezeld van een
brief die als volgt begon: ‘Kapot ben ik ervan geweest, ik ben er nog kapot van, dat
mijn meisje geen maagd meer is. Lacht u daar om? Lees dan bijgaand manuscript
en u zult me begrijpen. Mocht u na lezing ervan nog lachen, dan verbied ik u dit boek
te publiceren in de reeks “Literaire Pocket”, waarvoor ik het bestemde.’
Gerard Reve schreef aan Lubberhuizen dat hij een Amerikaans contract voor De
Avonden niet wilde tekenen. Waarschijnlijk betrof het een Engelse vertaling van zijn
roman. ‘Ik zou zeggen doe net of je gek bent en laat de zaak maar rotten, of zeg dat
ik in het gekkenhuis of in Angola zit, of de waarheid, namelijk dat ik het niet teken.’
Jan Arends schreef in een brief bij een tot op heden ongepubliceerd gebleven
gedicht: ‘Ik wil alleen maar de waarheid en verder niets. Daar schrijf ik voor.’
Als ik oud brood weggooi dan laat ik mij
niet dwingen door een ander.
Als het om goede dingen gaat heeft het geen
kwaadaardig bescherming nodig.
Als Harry Mulisch er ook bij komt moet Donner
meekomen. Dan zal ik Donner de vragen stellen
want hij weet het antwoord.

Goochelaar
Afgezien van zijn zeer uitgebreide en ontroerende correspondentie met Willy van
Reenen, het klasgenootje van het christelijk lyceum in Arnhem met wie Lubberhuizen
al in 1934 verliefderig correspondeerde en die van 1944 tot 1952 zijn echtgenote
was, zijn de brieven aan Jan Cremer het meest intiem. En dat gold ook voor de brieven
die Cremer aan Lubberhuizen stuurde:
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Geert Lubberhuizen en Jan Cremer (foto uit Wim Wennekes, Geert Lubberhuizen, uitgever, 1994).

New York, 13 december 1966
beste geert, deze brief is geheel persoonlijk!
ik heb vanmorgen vroeg met hester (nu billy) gesproken. door de telefoon.
ik heb mr. warendorf opdracht gegeven haar op te sporen en hij vond haar
al een paar uur later. uit het gesprek dat ik met haar had kwam mijn
verlangen voort om haar zeer spoedig te zien. ik geloof dat ik dit erg serieus
meen. vooral na en tijdens mijn tweede boek kreeg ik een ontzettende
drang om weer naar haar terug te gaan. ik weet dat zij ook graag bij mij
terug wil. per slot van rekening is zij de moeder van mijn drie kinderen
en heb ik met haar de belangrijkste fase in mijn leven meegemaakt. ik heb
in de afgelopen twee jaar maar een ding meer en meer beseft dat hester
mijn vrouw is. ik meen dit echt! [...] ik wil dat hester en ik het althans eens
worden om op een bepaalde levensbasis door te gaan. opnieuw te beginnen.
daarom geert vraag ik jouw hulp. buiten hans sl[eutelaar] en jou heb ik
helemaal niemand!
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Lubberhuizen kreeg van Cremer de totale regie. Cremer had na het verschijnen van
zijn Ik Jan Cremer II in interviews nogal stoere taal uitgeslagen. En dat wilde
Lubberhuizen, volgens een brief van 8 maart 1967, toch anders: ‘Ik heb hier en daar
zo mijn licht eens opgestoken en het blijkt dat het afzetten tegen auteurs onverstandig
is geweest en verder is de toer van je sterke verhalen en de bekende overdrijving ook
in je interviews te ver doorgezet. [...] In de tweede plaats is door de Jan Cremerkrant,
die ik door ziekte pas afgelopen maandag te zien heb gekregen, weer eens gebleken
dat je toch zonder de corrigerende en wat nuchtere hulp van mij niet kunt. Het stuk
over Cees [Nooteboom] en Lisbeth [List] is een lullig stuk dat gewoon te ver gaat
en dat had niet moeten gebeuren. Ook een aantal andere dingen in de krant hadden
er beslist niet in gemoeten en zo zie je, het kwaad straft zichzelf, de zaak is in beslag
genomen.’
Cremer was er niet door uit het veld geslagen. Nadat hij nog een afrekening van
De Bezige Bij had ontvangen, stuurde hij een briefkaart: ‘New York, 23 maart 1967.
Beste Geert, zojuist je brief met afrekeningen ontvangen. Je moet goochelaar worden,
of zoiets. Rekenwonder bijvoorbeeld. Anyway, ik zal je spoedig een zeer uitvoerige
brief schrijven met míjn kijk op de zaak. Een vrolijk paasfeest en stuur alvast maar
30 rooie ruggen. Je allerbeste vriend Jan. P.S. En maak je vooral geen zorgen om
mijn “image”.’
Niet om zijn ‘image’, maar wel om andere facetten van Cremers leven maakte
Lubberhuizen zich zorgen. ‘Beste Jan. Een brief om je te laten weten, hoe het op het
ogenblik met de kinderen staat.’ Met de kinderen van Cremer welteverstaan. En dan
volgt een brief (24 oktober 1967) die aangeeft hoe belangrijk Lubberhuizen voor
zijn auteur was:
De verzorging door Hester van de kinderen is niet geworden wat wij ervan
hadden gehoopt. Zij heeft het niet aangekund en ingrijpen is noodzakelijk
geworden, o.m. omdat de kinderen ondervoed raakten en geen behoorlijk
toezicht kregen. De twee jongens zijn nu bij je moeder in Enschede, waar
zij zullen blijven en met hand en tand verdedigd zullen worden tegen
verplaatsing. [...] Verder hoorde ik dat je bezig bent te scheiden van Hester.
Ik dacht, dat dat er wel in zat, maar ook hier moet je er rekening mee
houden, dat je dan alimentatieplichtig wordt, waardoor als je daar geen
geld voor stuurt, weer beslagen gelegd zullen worden bij de Bij. [...] Dat
was het weer voor vandaag, hartelijke groeten, Je oom Geert.
Oom Geert was een ervaringsdeskundige op het gebied van scheiden, zo zal menig
auteur gedacht hebben. Remco Campert vraagt zijn uitgever in september 1966,
vanuit Antwerpen, terwijl zijn vrouw Lucia buiten ligt te zonnen ‘en Topsy met de
noorderzon is vertrokken’ om een goede echtscheidingsadvocaat. ‘Waar moeten we
scheiden? In A'dam hoop ik, want hier duurt het meer dan een jaar en kost het
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Geert Lubberhuizen en Remco Campert tijdens Poetry International, Rotterdam, 1976 (foto uit Al die
dromen al die jaren. Schrijversprentenboek 46, 2000).

schatten. Wil je me een plezier doen en hier snel achter zien te komen. De laatste
advocaat die ik had (toen met Fritzi, dat aardige schepsel) was Jeljer de Jong, een
advocaat van kwade zaken, en die heb ik liever niet meer, want ik mocht hem niet,
hoewel hij spotgoedkoop was, dat moet gezegd, maar daardoor duurde het ook vijf
keer zo lang.’
Een paar maanden later, op 31 januari 1967, krijgt Lubberhuizen een brief van
Campert. ‘Geert was een vaderfiguur voor mij,’ heeft Campert meer dan eens in
interviews gezegd. En het is waar. Tussen de vele verzoeken om geld en betere
contracten legt Campert voor Lubberhuizen zijn ziel bloot. ‘Beste Geert, dit wordt
een lullige brief die weer voornamelijk over geld zal gaan. Ik schrijf je, omdat het
de laatste tijd zo moeilijk is om je aandacht langer dan een minuut vast te houden.
Ik zit enorm in de rotzooi, zowel moreel als financieel.’
Maar er werd toch vooral een financieel beroep op Lubberhuizen gedaan. Niet
iedereen vond het nodig veel woorden vuil te maken aan een verzoek om geld. De
dichter Cornelis Vaandrager stelt, in een schrijven van 12 november 1969, voor zijn
boek De Reus in afleveringen, op microkwadraat- of speelkaartformaat, uit te brengen:
‘Ik wou nóg een uitgever benaderen, bijv. Bruna, of jij moet er op staan dat e.e.a.
voorlopig bij de Bij blijft. In ieder geval heb ik zéer dringend geld nodig. D.w.z. een
gegarandeerd terugkerend bedrag, al is het voorlopig f 200 per week. Kan ik er op
rekenen, dat je dit, voor mij in orde brengt? Graag spoedig, liefst p.o. antwoord +
sjek.’
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Lijdensweg
Een leuke - of misschien moeten we zeggen schrijnende - bloemlezing is samen te
stellen uit de brieven van mensen die een beroep op Lubberhuizen doen hun werk
uit te geven.
Zoals Bert van Rheenen uit Hilversum. Hij stuurde Lubberhuizen zijn dichtbundel
Per doodkist naar de zevende hemel: ‘Het geheel dient te worden opgevat als een
lopend verhaal: het eerste gedicht is de ontmoeting en de liefde op het eerste gezicht.
Het tweede gedicht is een voortvloeisel uit het eerste.’ Zou de uitgever het manuscript
nog hebben ingezien na zo'n brief? Waarschijnlijk niet.
Of zoals Maria P. uit Haarlem, die Lubberhuizen op 25 februari 1971 als volgt
benaderde:
Zeer geachte Directeur,
Op de radio hoorde ik dat U toegetreden bent tot lid van de partij van de
Arbeid. Dus U denkt democratisch. Nu heb ik een vraag voor U. Daar ik
sinds 1944 niet meer kan werken door de reuma en hierdoor invalide ben
zit ik eigenlijk met een sociaal Letterkundig probleem. Er was geen
mogelijkheid om mij te revalideren. Mijn studie heb ik van mijn
invaliditeitsgeld moeten bekostigen. U begrijpt hoe enorm zwaar leven ik
heb gehad. Ik schrijf namelijk gedichten, verhalen, sprookjes en
toneelstukken. Verleden jaar kreeg ik de 2e poëzieprijs ‘Keerpunt 1970’
in België. Ik zit in de vakgroep Letteren, en publiceerde in het Haarlems
Dagblad enzov. Door dat ik door mijn handicap en karakterinstelling ‘lam
geslagen door sociale omstandigheden’ heb ik soms geen moed om mijn
werk op te zenden.
Ik wil U vragen zou U van mij werk willen publiceren. Het is voor mij
van levensbelang. En het geeft mij een stimulans ondanks gehandicapt te
zijn door te gaan. Ik zal U eerlijk zeggen. Ik ben ook uit socialistische
huize. Maar ik heb nooit geweten, dat je als kunstenaar en invalide zo'n
lijdensweg moet gaan.
Waarschijnlijk zat er achter de fleurig geïllustreerde brief van ‘Roosje’ geen invalide
vrouw die al sinds 1944 aan reuma leed. ‘Geachte mijnheer Lubberhuizen, Ik ben
vreselijk geschrokken van uw brief, het heeft echt wel 'n week geduurt eer ik het
allemaal verwerkt had. Vandaar dit late schrijven. (Onzin natuurlijk, ben 'n week
stomdronken geweest.) Maar ik vind 't 'n geweldig idee - dat boek schrijven. Ben
zelfs al bezig eigenlijk. 't Beste lijkt mij, dat ik geregeld wat opstuur. (manuscripten
hihi) Misschien blijkt dan wel dat ik totaal niet in de wieg ben gelegd voor schrijfster,
of we worden beestachtig beroemd. Maar dat moet u dus zelf maar uitmaken.’ Was
getekend ‘Roosje’, met een hartje op de ‘j’.
Dirk de Witte (1934-1970), door Jeroen Brouwers ooit ‘een Vlaamse Wolkers’
genoemd, pakte het ook origineel aan. Hij vroeg aan Lubberhuizen zich te
conformeren aan een paar voorwaarden, en deed toen zijn genereus aanbod: ‘Als je
iets voelt voor publicatie onder deze voorwaarden kan U mij dat laten weten en dan
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Geert Lubberhuizen voor de deur van de uitgeverij, met onder zijn arm de Bij-uitgave Het dier heeft
een mens getekend van Bert Schierbeek en Karel Appel, 1960.

stuur ik U zonder verwijl het manuscript.’ Korte tijd later vergaste De Witte zich in
zijn eigen auto. Er is nooit iets van hem door De Bij uitgegeven.
Jacobus P. Bos uit Capelle aan den IJssel was teleurgesteld omdat zijn manuscript
De dagelijkse geest afgewezen was. Teleurgesteld is nog voorzichtig uitgedrukt voor
deze schrijver in de dop, die vier jaar eerder als reactie op een ruwe versie van
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hetzelfde manuscript van Lubberhuizen te horen had gekregen: ‘Ik hoop dan ook
maar dat je niet naar een andere uitgever loopt, want in de toekomst zou ik je niet in
ons fonds willen missen.’ Bos had al die jaren aan zijn boek zitten slijpen, in de vaste
overtuiging dat De Bij het zou uitgeven. Nu die droom met een standaardbriefje in
rook was opgegaan, wilde hij genoegdoening. Op drie vellen gaf hij een bloemlezing
uit de inderdaad bemoedigende brieven die hij in de loop der jaren van Lubberhuizen
had ontvangen, afgewisseld met fragmenten uit zijn eigen brieven. ‘Geloof maar niet
dat ik het hierbij laat zitten! Geloof dat maar niet!’

Beter mens
‘In verband met het zoeken naar een huis voor je ben ik allereerst geweest bij de
eigenaar van het huis waar ikzelf woon,’ schreef Lubberhuizen op 3 maart 1971 aan
Jacques Hamelink. En hij was niet de enige, want als je de brieven moet geloven,
was de directeur van De Bezige Bij almaar op zoek naar huizen voor zijn auteurs.
Of hij was juist bezig ze voor hen te verkopen, zoals voor Jan Cremer. Remco
Campert, Simon Vinkenoog en nog een paar anderen werden keurig op de hoogte
gehouden van wat zijn zoektochten opleverden.
‘Dear Jerzy, We are so glad with your new book. Oscar [Timmers, redacteur],
Marijke [Pieterse, directiesecretaresse] and I have read it and all the three of us do
not stop talking about it,’ schreef Lubberhuizen op 12 september 1972 aan Jerzy
Kosinski. Met dit soort brave praatjes kwam hij bij zijn eigen auteurs niet weg. Daar
moest heel wat strategischer geopereerd worden, en Lubberhuizen deed dat
meesterlijk. Dat was ook wel nodig als je leest hoeveel zuur er iedere dag naar de
Van Miereveldstraat gestuurd werd.
Zo schreef Kees Buddingh' op 19 december 1973, daags na de opening van een
tentoonstelling van zijn surrealistische ‘kastjes’ in het Dordrechts Museum, een
teleurgestelde brief, omdat Lubberhuizen bij die gelegenheid verstek had laten gaan.
‘De Bezige Bij is niet in zijn auteurs geïnteresseerd.’ Lubberhuizen reageerde ook
nog met: ‘op de achtste december was ik al een week met angina aan het nest
gekluisterd’.
Jan Gerhard Toonder was ‘pisnijdig’ omdat Lubberhuizen maar niet reageerde op
het door hem ingeleverde boek De dronken kanarie. ‘Ik heb er hier en daar uit
voorgelezen, en wel-onderlegde mensen hebben er om gebruld van het lachen en
zijn er vervolgens tot snikkens toe stil van geworden. Over zin gesproken, die begint
me wel te ontzinken. Graag en anders niet, ben ik geneigd te zeggen, en dan ook een
beetje vlug. Ik heb niet zo erg veel jaren meer te leven en niet zo erg veel boeken
meer te schrijven, dus een beetje respekt alsjeblieft. Dat je hier nu eens iets van leren
zult en een beter mens moge worden, dat is de wens van Jan Gerhard Toonder.’ Soms
luisterde Lubberhuizen ook wel eens, want een jaar later gaf hij De dronken kanarie
(1975) uit. Toonder overleed in 1992.
Klagende auteurs hadden niet altijd ongelijk. Gerrit Kouwenaar, al eerder uit
onvrede overgestapt van De Bij naar Querido, liet in 1976 weten dat zijn vertalingen
van Bertolt Brecht zonder overleg in de herdruk waren gegaan. ‘Uit een recensie in
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Geert Lubberhuizen, eind jaren zeventig (foto Eddy Posthuma de Boer).

heb ik begrepen dat de herdrukken van De goede mens en Moeder Courage
inmiddels verschenen zijn. Ik houd mij aanbevolen voor een paar exemplaren, dat
is altijd leuk.’
H.C. ten Berge was op 15 december 1975 ter uitgeverij voor de contractbespreking
over zijn boek De Raaf in de walvis. Mythen en fabels van de eskimo. Lubberhuizen
had hem zo cryptisch toegesproken dat de auteur 's avonds een brief schreef: ‘Toch
wilde ik je laten weten dat de honorarium-affaire m.b.t. het Eskimoboek een beetje
grotesk gaat aandoen.’ Ten Berge en Lubberhuizen zijn er wel uitgekomen, want in
het jaar daarop verscheen ‘het Eskimoboek’.
Armando werd in 1978 uitgenodigd lid te worden van de Coöperatie De Bezige
Bij. ‘Ik heb gestudeerd en nog eens gestudeerd op de statuten, maar ze doen me maar
niet watertanden, ik zie, ronduit gezegd, niet in waarom ik lid zou worden. Als ik
iets doe wil ik het goed doen. Dus moet ik, als volwaardig lidmaat, vergaderingen
bijwonen. Ik haat dergelijke gezellige bijeenkomsten. [...] Gaat de Bez. Bij me nu
streng straffen, wil ze nu geen boeken meer van Armando uitgeven, of, als ze
VN
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Doorslag van brief Geert Lubberhuizen aan Harry Mulisch, 22 september 1976.

dat wèl wil, doet ze dat dan heel lelijk en vol drukfouten? Dat is toch niet zo, hè?
Dat zou droevig zijn en alles is al zo droevig mijnerzijds. Vr. gr. en duid niet euvel.’
Een man naar Lubberhuizens hart, die Armando. Hoe anders presenteerde Heere
Heeresma zich. Hij bood zich aan bij De Bezige Bij, ondanks het ooit ‘door u nog
eens hooghartig geweigerd debuut’, maar stelde daarbij Lubberhuizen voor de keuze
(nog voor die had kunnen zeggen of hij Heeresma wel wilde uitgeven): of hij werd
mededirecteur van De Bij of ‘men betaalt mij zoals men ook de drukker heeft te
betalen’. Lubberhuizen bedankte voor de eer.
Voor degenen die ambities hebben om in de uitgeverij te gaan werken, zijn deze
brieven leerzame lectuur. Auteur en uitgever moeten stalen zenuwen hebben om het
een beetje leuk te houden met elkaar. Ze weten dat ze tot elkaar veroordeeld zijn,
maar tegelijkertijd kan de samenwerking na elk boek door een van de partijen
opgezegd worden. Geert Lubberhuizen en de schrijvers uit de stal van De Bezige Bij
waren elkaar voortdurend aan het uitleggen hoe uitgever en auteur met elkaar dienen
om te gaan. En dat gaat van au.
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In het vaarwater (2)
Joris van Casteren Broer en zus Rodenko
In het najaar van 1986 verscheen bij uitgeverij Meulenhoff Oversteken, de vierde en
laatste literaire publicatie van Olga Rodenko. Het waren achttien korte verhaaltjes
die, aldus de flaptekst, gingen over ‘een klein en enigszins aan lagerwal geraakt
circusje, en de belevenissen van Elisabeth Zarin, een jonge vrouw die aan het begin
staat van haar loopbaan als psychotherapeute en onder begeleiding van haar
leertherapeute als eerste geval een meisje toegewezen krijgt dat boe noch bah wenst
te zeggen’. Met elkaar, zo was de bedoeling, vormden de verhaaltjes een roman ‘als
een fascinerende legpuzzel waarvan de stukjes uiteindelijk volmaakt in elkaar passen’.
Drie besprekingen lokte het werkje uit. Vrij Nederland, als meest gezaghebbend
orgaan, was er niet van gecharmeerd. Hoewel er lof was voor een scène uit het eerste
hoofdstuk, waarin de schedel van dompteur Fabio Fandoni gekraakt wordt in de muil
van zijn lievelingsleeuwin (‘bloedstollend smerig’), werd gehakt gemaakt van de
surrealistische compositie die het werk van Olga Rodenko zo kenmerkt: ‘Zulke
droomduiding mist Freudiaanse allure. Platvoetig is ook de stijl.’ Enthousiast,
daarentegen, betoonden zich het radicaal-christelijke Friesch Dagblad en het
populistische Rotterdamsch Nieuwsblad. ‘Oversteken is een boeiende roman vol
symboliek, de lezer kan er verschillende kanten mee uit,’ schreef de een. ‘Zeker is
intussen dat Olga Rodenko haar lezers kan uitdagen,’ schreef de ander.
Ergens in haar Zutphense woning, die ze deelt met een drieënnegentigjarige
bedlegerige hoofdbewoonster die in ruil voor de schappelijke huurprijs van de
luxueuze accommodatie nogal wat aanspraak verlangt, heeft Olga Rodenko nog twee
manuscripten liggen die ze na Oversteken tevergeefs bij Meulenhoff aanbood. Het
ene zou Sneeuw en kaviaar gaan heten, de titel van het andere manuscript is ze
vergeten. ‘Ze bewegen zich, als al mijn werk, weer tussen werkelijkheid en
onwerkelijkheid in,’ zegt Olga Rodenko (80) op een maandagmiddag bij een boterham
met koffie. Hoewel ze de manuscripten graag zou publiceren, denkt ze niet dat het
daar ooit nog van komt: ‘Daar is het echt een beetje te laat voor.’
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Over de wijze waarop haar literaire carrière afliep, is Olga Rodenko niet te spreken.
‘Mijn boeken werden altijd zonder meer uitgegeven,’ zegt ze. Daar zorgde
Meulenhoff-directeur Laurens van Krevelen voor, die haar in 1976 na de dood van
haar broer, de vermaarde literator Paul Rodenko, hoogstpersoonlijk in zijn stal
onderbracht. Omdat de verkoop van haar vier boeken te wensen overliet, kwam Olga
Rodenko na een moderniseringsronde ten uitgevershuize alsnog onder een
zogenaamde fondsredactie te vallen. ‘Ik kreeg toen een schoolmeester als redacteur,
Wouter Tieges. Mijn stijl van schrijven lag hem niet.’
Tieges had aangekondigd dat Sneeuw en kaviaar in de zomer van 1987 zou
verschijnen. ‘Toen kwam er ineens een brief,’ zegt ze. ‘De situatie was veranderd,
schreef hij, en het ging helemaal niet meer door. Tamelijk kwaad heb ik het contact
verbroken.’ Sindsdien heeft Olga Rodenko haar literaire neigingen krachtig
onderdrukt. ‘Anders dan mijn broer ben ik nooit zo op erkenning uitgeweest,’ zegt
ze. Tegenwoordig schildert ze vooral. Ze wijst op enkele Magritte-achtige doeken
die ze in de huiskamer heeft opgehangen.
Olga Irene Rodenko werd in 1924 in Den Haag geboren. Broer Paul was op dat
moment drieënhalf jaar oud. Tussen broer en zus groeide een hechte band toen vader
Iwan Wasilewitzj Rodenko, een tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland
gevluchte kozak, op een van zijn vele tot mislukken gedoemde zakenavonturen met
gezin en al neerstreek in de Letse hoofdstad Riga. ‘We hoefden het eerste jaar niet
naar school,’ zegt Olga Rodenko. ‘Samen struinden we stad en land af.’ De wijze
Paul, die toen twaalf was, maakte zijn zusje in de vrije natuur op allerlei fenomenen
attent. ‘Paul was erg geïnteresseerd in de natuur. Hij wees mij op vogeltjes, vlinders,
barnstenen en op bliksempijpjes, dat zijn stenen hulsjes die in het zand achterblijven
als de bliksem is ingeslagen.’
Vanwege vermeende oplichtingspraktijken moest Iwan Rodenko, op last van de
autoriteiten, Letland in 1934 alweer verlaten. Berooid keerde het gezin terug naar
Den Haag. Op het Tweede Gymnasium aan de Bildersstraat, waar Olga later ook
naar school zou gaan, werd Paul hoofdredacteur van het schoolblaadje en publiceerde
daarin zijn eerste poëzie en proza. ‘Hij probeerde met iedereen filosofische gesprekken
over zware onderwerpen te voeren,’ aldus Olga Rodenko. ‘Thuis liep dat uit op ruzie
met mijn autoritaire vader, die bij de minste tegenspraak met de vlakke hand op tafel
sloeg, waardoor vermoedelijk zijn stotteren is ontstaan.’ Zelf voelde zij die wijsgerige
aanvechting niet zo. ‘Ik had altijd het idee: als Paul het allemaal al weet, hoef ik het
toch zeker niet meer te weten?’
Zij had zich bovendien van allerlei huishoudelijke taken te kwijten. ‘Ik moest
verdomme altijd boodschappen doen,’ zegt ze. Meisjes kwamen op de tweede plaats
in het gezin. ‘Als ik een boek probeerde te lezen, stond moeder direct bij me. “Heb
je niet iets beters te doen,” zei ze dan. Nog steeds voel ik me schuldig als ik een boek
ter hand neem.’ Op een dag had ze er schoon genoeg van. ‘Had ik net bood-
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Olga en Paul Rodenko (coll. LM).

schappen gedaan, vroeg mijn moeder of ik niet nóg iets wilde gaan halen. “Kan Paul
dat nou niet doen,” riep ik. Vader werd verschrikkelijk kwaad, we hebben een week
niet tegen elkaar gesproken. Paul zal het niet eens gemerkt hebben, die zat op zijn
kamer te lezen.’
Ze vond toch een manier om aan de tucht te ontsnappen. ‘Ik trok mij terug in een
mijmeren droomwereld.’ Ze begon nu sprookjes te schrijven, die ook soms in de
schoolkrant terechtkwamen. En ofschoon Olga - in vergelijking met haar begaafde
broer Paul, die haast ieder jaar een prijs won voor de beste cijfers - een matige
leerlinge was, haalde ze goede punten voor opstellen en vertalen. Na schooltijd nam
ze Annetje Houwing, haar beste vriendinnetje, wel eens mee naar huis. Direct werd
Annetje ingelijfd bij het door Paul geformeerde huisorkest, dat bestond uit hemzelf
op balalaika, zus Olga op dombra en nog enkele Russische emigrantenvrienden op
andere instrumenten. Annetje, die een tamboerijn in haar handen gedrukt kreeg, viel
direct voor de erudiete broer van haar vriendin, die behalve in wodka drinken uitblonk
in het pokerspel.
In de oorlog ging Paul Rodenko psychologie studeren aan de almaar bruiner kleurende
Universiteit van Utrecht. Terwijl het gros van zijn medestudenten afhaakte, bleef hij
colleges volgen. Tot tweemaal toe tekende hij de door de Duitsers gewenste
loyaliteitsverklaring, wat hem later op een achttien maanden durend studieverbod
zou komen te staan. In verscheidene vraaggesprekken, waarin hij zweeg over deze
minder heldhaftige oorlogshouding, beweerde hij juist in goed contact te hebben
gestaan met enkele verzetsgroepen. Olga Rodenko, die in de oorlog wel afzag van
doorstuderen, spreekt tegen dat haar broer ‘in het foute kamp’ zou hebben gezeten,
zoals diens biograaf Koen Hilberdink in zijn proefschrift Ik ben een vreemdeling. Ik
sta apart (Meulenhoff 2000) beweert. ‘Paul zat vanaf de eerste dag in het verzet. Ik
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weet nog dat we in de oorlog ergens op vakantie waren en dat hij met een ander werd
opgeroepen om ergens iets op te blazen.’ Het tekenen van de loyali-
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teitsverklaring zou een tactische zet zijn geweest. ‘Dan kon hij tenminste doorgaan
met zijn verzetswerk.’
Onkundig van zijn al dan niet bewust uitgelokte pro-Duitse houding begonnen
diverse clandestiene tijdschriftredacties het doorwrochte werk van Paul Rodenko af
te drukken. In augustus 1944 verscheen in de derde aflevering van het Haagse blaadje
Maecenas zijn eerste, naar Dostojevski zwemend verhaal. Daarop volgde publicatie
van gedichten, verhalen en essays in landelijk verschijnende bladen als Parade der
profeten en later Columbus en Podium, waarmee hij een eerste bekendheid over zich
wist af te roepen. Intussen zat ook zijn zuster niet stil. Zij had enkele van haar
sprookjes omgetimmerd tot beklemmende, kafkaëske verhalen, die zij op een dag in
de oorlog uittypte en aan haar broer liet lezen. ‘Hij gaf mij wel waarderende woorden,’
zegt ze. ‘Maar hij zei nooit veel. Alleen zoiets van: het is goed, Olga. Ik kreeg nooit
eens een opmerking waar ik iets aan had. Hij zei niet: dit moet anders of dat is beter.’
Via Pauls contacten slaagde Olga erin, onder het pseudoniem Irene Rhodes, haar
verhaal ‘De joker en zijn spiegelbeeld’ afgedrukt te krijgen in het vijfde nummer
van Maecenas, dat verscheen in oktober 1944. In het zesde nummer schreef ze iets
over zichzelf: ‘Ben in 1924 in Den Haag geboren. Mijn vader is Rus, mijn moeder
Nederlandse. De lagere-schooltijd bracht ik door in Riga en Den Haag, de
gymnasiumtijd in Den Haag. [...] Ik kan niet zeggen dat ik de literatuur erg intensief
beoefen, daar ben ik te lui voor: daydreaming is mijn liefste bezigheid. Mijn ideaal
is: een open haardvuur, een dikke berenvacht er voor, een doos bonbons daarnaast
en in een verborgen nis een “perpetuum-mobile-grammofoon”, die Russische platen
speelt.’ In de daaropvolgende jaren publiceerde Olga Rodenko een stuk of tien
verhalen in Columbus, Ad Interim en Podium. Was het in het begin via Paul gelopen,
al snel kwamen ze haar zelf om kopij vragen.
In oktober 1946 vertrokken broer en zus naar Parijs, met de bedoeling er Slavische
talen te gaan studeren. Met ijzeren discipline voerde Paul zijn zus langs culturele
bezienswaardigheden, waartoe hij ook de oneindig durende lezingen van Sartre en
Malraux rekende. ‘Hij wilde werkelijk overal heen,’ zegt Olga Rodenko. ‘Ik trok dat
op een gegeven moment niet meer.’ Na tweeënhalve maand was het geld al op en
besloot Olga terug te keren, met achterlating van haar broer, die veel langer zou
blijven. Onder erbarmelijke omstandigheden deed hij er, afgezien van allerlei
anarchistische en communistische sympathieën, zijn later door velen geroemde kennis
van de poètes maudits en de avant-gardisten op.
Terug in Nederland ging Olga als psychologisch assistente bij de KLM aan de slag,
waar zij voor Paul, toen die later weer eens aan de grond zat, ook een baantje regelde.
‘Anders dan mijn broer had ik niet speciaal de ambitie om schrijver te worden,’ zegt
ze. ‘Ik vond dat ik geld moest verdienen.’ Paul, die zijn zuster aan het begin van zijn
literaire loopbaan nog behulpzaam was geweest, was vanaf zijn Parijse tijd alleen
nog geïnteresseerd in zijn eigen schrijverschap. ‘Hij nam het bloedseri-
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Paul en Olga Rodenko, op weg naar een Russische bruiloft (coll. LM).

eus op. Hij had besloten broodschrijver te worden.’ Zoiets leek haar afschuwelijk.
‘Stel je voor dat je moet schrijven voor je geld. Dat je gedichten moet maken omdat
je ervan moet leven! Ik zou het niet kunnen. Die commerciële druk heeft hem
uiteindelijk ook de das omgedaan.’
Olga denkt niet dat haar bevlogen broer het handig had gevonden als zij zich met
dezelfde achternaam en even fanatiek op de letteren had gestort. Bij schrijvende
vrouwen had Paul sowieso al zijn bedenkingen. In Maecenas had hij een reeks
aforismen gepubliceerd waarin hij de vrouw bespotte en traditioneel bejegende. Ook
uit latere kritieken zou blijken dat hij de literatuur toch hoofdzakelijk als een
mannenaangelegenheid zag. In een bespreking in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
in 1956 zette hij uiteen tot wat voor gedichten vrouwen doorgaans kwamen: ‘een
weke, vrouwelijke (zich tussen de polen charmant en hysterisch bewegende),
conflictloos en amorf voortkabbelende poëzie, die soms kan bekoren, soms ook even
kan treffen, maar de dimensie mist, de dimensie die kunst onderscheidt van
tijdverdrijf’. In latere besprekingen herhaalde hij deze misogyne kijk op de literatuur.
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De schrijfster Nel Noordzij typeerde hij eens als ‘het sentimentele en behaagzieke
negentiende-eeuwse kind-vrouwtje’.
Omdat ze nog een tijd in hetzelfde huis woonden, bleef Olga, ondanks haar
reguliere KLM-baan, bekende schrijvers als Remco Campert (‘aardige man’), Gerrit
Achterberg (‘hij zat er altijd als een autist bij’) en Gerard van het Reve (‘een
merkwaardige, sombere figuur’) ontmoeten. In 1949 begon er, tot ergernis van broer
Paul, iets te broeien tussen haar en W.F. Hermans. Hermans inviteerde de zuster van
zijn vriend, van wie hij zich later af zou keren vanwege de onleesbaarheid van diens
‘esseejs’, voor het Boekenbal en trachtte haar na afloop mee naar huis te nemen.
‘Paul was niet weg te slaan,’ zegt Olga Rodenko. ‘Zaten we daar met z'n drieën bij
Wim Hermans op de kamer. Uiteindelijk is Paul onder druk van Wim
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toch vertrokken. Hij had flink wat gedronken, is naar de Amstel gelopen en erin
gesprongen. De politie heeft hem eruit gevist. Hij heeft toen het adres van Wim
opgegeven en die heeft hem op moeten halen.’
Geregeld vroegen literatoren haar of er nog iets gebeurde met die bijzondere verhalen
van haar. De uitgever van haar broer, Bert Bakker, leek erin geïnteresseerd. Op
onheuse gronden, zou blijken. ‘Bert had op een gegeven moment wel zin in mij,’
zegt ze. ‘Het kwam erop neer dat als ik een verhouding met hem zou beginnen, hij
elke bladzijde zou publiceren. Nou ja, wat is dat voor een uitgangspunt?’ De
vrijzinnige sfeer in het literaire wereldje was haar al gaan tegenstaan. ‘Na een
zoveelste partnerruilfeest bij Adriaan van der Veen en zijn broer had ik het wel
gezien. Paul voelde zich in die kringen meer op zijn gemak.’ Dat, en de gedachte dat
ze toch niet kon tippen aan haar broer, maakten dat Olga Rodenko begin jaren vijftig
afscheid nam van de literatuur.
En terwijl zij zich, met uiteindelijk drie kinderen, in de provincie vestigde en als
hulpverleenster aan de slag ging bij een tehuis voor jongens met
opvoedingsmoeilijkheden, groeide het oeuvre van haar broer, die in 1954 nog een
van haar verhalen in het pas door Bert Bakker opgerichte blad Maatstaf afdrukte.
Paul Rodenko verwierf grote naamsbekendheid. Niet zoals hij gehoopt had met zijn
vaak haast onopgemerkt gebleven poëzie, maar met zijn bloemlezingen, Nieuwe
griffels schone leien en Met twee maten, en met zijn vrijmoedig bewerkte
liefdesverhalen uit Duizend-en-één-nacht. Maar zijn status van ‘theoreticus van de
Vijftigers’, waarvan hij zelf altijd gruwde, slonk toen eind jaren vijftig nieuwe
poëtische bewegingen als Barbarber en de Zestigers zich aandienden.
Onder druk van grote schulden - hij had zich inmiddels met vrouw en kinderen
net als zijn zuster in Zutphen gevestigd om het onstuimige literaire leven te
ontvluchten - stortte Paul Rodenko zich noodgedwongen op meer lucratieve dan
creatieve klussen als vertalingen en televisiebewerkingen. Een heruitgave van zijn
gedichten, begin jaren zeventig, en de toekenning van twee literaire prijzen konden
zijn gevoel van mislukking niet wegnemen. ‘Hij heeft er zeer onder geleden dat hij
de laatste jaren zo weinig erkenning genoot,’ zegt Olga Rodenko, ‘hij was er
depressief van. Hij maakte bij leven al mee dat hij een verdwijnende schrijver was.’
Als zij bij haar broer langsging, lag hij vaak nog in bed. ‘Op het laatst mocht je
blij zijn als hij er nog uit kwam.’ Van het vrolijke balalaikagetokkel kwam het in het
sombere Zutphense huis van Paul al lang niet meer. Zijn gezondheid verslechterde
en tegen alle doktersadviezen in sloeg hij nog dagelijks een fles sterke drank
achterover. Op zijn ziekbed zei hij tegen zijn zuster, die hem vaak verteld had over
haar werk met de moeilijk opvoedbare jongens, dat ze haar belevenissen op papier
moest zetten zodat er een boekje van gemaakt kon worden. Olga Rodenko: ‘Hij zei:
want dat verhalenschrijven heb jij altijd veel beter gekund dan ik. Dat is de enige
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Paul Rodenko, eind jaren zestig (coll. LM).

Olga Rodenko, 1986 (foto Hans van den Bogaard).

keer geweest dat hij mij echt aangemoedigd heeft.’ Na vijfentwintig jaar zwijgen
nam zij aarzelend de pen weer ter hand.
In juni 1976, zijn zuster voltooide juist haar moeilijke-jongensboek, stierf Paul in
het Zutphense streekziekenhuis aan een maagbloeding. ‘In feite was het zijn eigen
schuld,’ zegt Olga Rodenko. ‘Hij heeft zich doodgedronken.’ Met Pauls vrouw Jettie
ontruimde Olga de studeerkamer van haar broer. ‘Achter zijn boeken stond het vol
met flessen.’ De nalatenschap werd naar het Letterkundig Museum gebracht, waar
het momenteel nog altijd ongeordend in 31 dozen bewaard wordt.
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‘Ik had nooit veel van mijn broer gelezen,’ zegt Olga Rodenko. ‘Ik vond zijn essays
vaak erg moeilijk.’ Na de dood van haar broer veranderde dat. Ze zette zich tijdens
een vakantie in Joegoslavië aan haar broers laatste essaybundel, Het twijgje der
indigestie (1975), en was getroffen door het hoofdstuk ‘Brief aan een kritische vriend’.
‘Ik las over “het onaffe”, “het wonder” en “het toeval”, precies die dingen die mij
ook intrigeren.’ Ze kreeg het gevoel dat haar broer via zijn werk alsnog contact met
haar zocht. ‘Het voelde alsof ik de Rodenko-toorts verder moest dragen nu hij er niet
meer was. Ik vond dat de inspiratie die in ons beiden zit, actief moest blijven.’
Olga Rodenko stuurde haar inmiddels voltooide manuscript met de
gefictionaliseerde belevenissen van enkele van haar moeilijk opvoedbare pupillen
naar verschillende uitgeverijen. Met een beleefd briefje kwamen ze retour. Ze liet
het lezen aan weduwe Jettie, bij wie het manuscript vervolgens op de bank slingerde
toen Rodenko's uitgever Laurens van Krevelen eens langskwam. Van Krevelen nam
het mee. De volgende ochtend belde hij Olga Rodenko om te zeggen dat hij het wilde
uitgeven.
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Omslagen van uitgaven uit 1978 en 1979.

In 1978 lag Teken eens een mens in de winkel. De flaptekst meldde: ‘Het zouden
case-histories kunnen zijn, maar Olga Rodenko (die in de jaren vijftig reeds verhalen
in tijdschriften als Podium publiceerde) wenst ze wel degelijk als literatuur te zien.’
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Er kwamen tien besprekingen van het boek. Tom van Deel, Aad Nuis, Reinjan Mulder,
allen staken de loftrompet. ‘Olga Rodenko is een onbekende schrijfster met een zeer
bekende naam,’ schreef Fernand Auwera in De Nieuwe Gazet. Het leek hem ‘een
zeldzaam voorrecht’ iemand als Olga Rodenko als therapeute in de buurt te hebben
gehad: ‘Een vrouw met inzicht en begrip, met belangstelling en voldoende
persoonlijkheid om nooit tot gratuit medelijden, snotterigheid of pathetiek te
vervallen.’ In de Leeuwarder Courant plaatste Ab Visser een kanttekening: ‘Rodenko
wenst ze wel degelijk als literatuur te zien? Alsof dat er ene moer toe doet. Het zijn
aardig geschreven verhalen van een idealistische vrouw en ze geven ons inzicht in
relatie-gestoorde jongenslevens, maar literatuur? Vooruit dan maar als ze dat graag
wil.’ In de PZC schreef Hans Warren dat het hem ‘eigenlijk altijd verwonderd had
dat zij nooit tot bundelen of tot een publikatie in boekvorm is gekomen’.
Een jaar later bracht Meulenhoff Antichambreren uit, met daarin tien merendeels
reeds in de jaren vijftig in verschillende tijdschriften gepubliceerde surrealistische
verhalen vol nachtmerrieachtige situaties. Antichambreren oogstte zeven
besprekingen. ‘In het surrealistische genre zijn deze boeken geloof ik wel geslaagd
te noemen, maar dat ze mij nou erg boeien kan ik niet zeggen,’ schreef Ab Visser.
De andere recensenten wonden zich erover op dat de verhalen zo laat pas op de markt
werden gebracht. ‘Haar tweede boek, Antichambreren, verschijnt precies dertig jaar
te laat,’ noteerde Hans van Straten in het Utrechts Nieuwsblad. ‘Als het in 1950 was
uitgekomen, zou het nu tot de kleine klassieken uit de Nederlandse literatuur van de
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Omslagen van uitgaven uit 1984 en 1986.

twintigste eeuw behoren,’ aldus Van Straten, die nog opmerkte: ‘Het is een
merkwaardige zaak dat haar literaire loopbaan eigenlijk pas is begonnen nadat die
van broer Paul werd afgebroken.’
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Olga Rodenko kreeg de smaak te pakken. Het Fonds voor de Letteren kende haar
een werkbeurs toe en na haar pensionering in 1982 had ze volop tijd om te schrijven.
Zo ontstond de in 1984 gepubliceerde bundel Cake-walk en andere verhalen, waarin
het moeilijke-jongenshuis opnieuw veelvuldig opdook. Volgens Hans Warren, een
van de vier besprekers, waren ze ‘weer allemaal van zeer hoog niveau’. Vrij Nederland
repte van een ‘perfect resultaat’. Twee provinciale kranten waren minder enthousiast.
Haar broers woorden indachtig typte zij voort, tot in 1986 het manuscript van
Oversteken gereed was.
‘Het maakt mij niet uit dat niemand nog weet dat ik die vier boeken heb gepubliceerd,’
zegt Olga Rodenko aan het eind van de middag. Ze heeft het nooit een nadeel
gevonden dat iedereen aan haar broer dacht als zij zelf met iets kwam. ‘Ik voelde
mij niet overschaduwd, ik was juist blij met die verwantschap.’ In Zutphen werd een
laan naar haar broer genoemd. ‘Dan denk ik niet: was er maar ook een Olga
Rodenkolaan.’ Ze heeft het gevoel dat ondanks alle erkenning die er postuum ook
voor haar broer geweest is, de ‘Rodenko-fakkel’ hoe dan ook dovende is.
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Kester Freriks+
Het verleden is een kunstwerk
De brug tussen roman en biografie
Boeken van vroeger zijn anoniem. Natuurlijk, schrijversnaam en titel staan vermeld
op het omslag en de rug. En verder? Soms de inititalen van het uitgevershuis met
een vignet erbij, zoals bijvoorbeeld de springende ruiter met de aanprijzing ‘Nimmer
dralend’ van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar uit Den Haag in de jaren dertig. ‘Nimmer
dralend’: onder die vlag las ik als zeventienjarige mijn eerste romans van Slauerhoff,
en dan niet eens Schuim en asch maar Het verboden rijk en vooral zijn meest bizarre
boek, De opstand van Guadalajara.
Ik herinner me, van destijds, het verhaal over een man die met glas of spiegels op
zijn rug door de binnenlanden van Spanje trekt. Hij is een ‘glassnijder’. De zon
weerkaatst in de kroon van glas achter zijn hoofd. De bewoners van de streek die hij
doorkruist, verdenken hem ervan een heilige te zijn. Aan het slot wordt de man
gedood.
Wie was de geheimzinnige man die J.J. Slauerhoff heette? vroeg ik me toen af.
De ‘Nimmer dralend’-editie gaf geen enkele handreiking. Het achterplat was leeg.
De schetsmatige tekening aan de voorzijde bood evenmin houvast. Die sloeg op de
inhoud: een man in een verlaten landschap. Over Slauerhoff kwam de lezer van toen
niets te weten. ‘Van toen’ is in dit geval een tijdsaanduiding die zich over meerdere
decennia uitstrekt. Het gaat me om edities uit de jaren dertig en vroeger, uitgegeven
met harde kaft, de zogeheten hardcover. Ook de boeken tot in de jaren vijftig werden
‘anoniem’ uitgegeven. Romans en verhalenbundels van Arthur van Schendel, Simon
Vestdijk, Nescio, Louis Couperus en Maria Dermoût - om slechts enkele namen te
noemen - gingen onopgesmukt de wereld in.
‘Onopgesmukt’: dat betekent in dit geval zonder enige informatie over de auteur.
Geboorte- en eventueel sterfdatum ontbreken, een foto is helemaal uit den boze, laat
staan dat de uitgever lovende citaten uit recensies op het omslag plaatst. Als jonge
lezer, struinend in de boekenkast van mijn ouders, vond ik dat de gewoonste zaak
van de wereld. Boeken waren net gesloten burchten, kastelen die je

+ Kester Freriks (1954) is schrijver. Eerder wijdde hij in De Parelduiker een artikel aan Maria
Dermoût, over wie hij Geheim Indie. Het leven van Maria Dermoût 1888-1962 (2000) schreef.
Thans bereidt hij een biografie van Arthur van Schendel voor. Dit najaar verschijnt zijn
nieuwe roman, Verre zomer.
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moest veroveren. Zo herinner ik me een ontzagwekkend boek, gebonden in het diepst
denkbare zwart, echt gitzwart leer, dat niet meer prijsgaf dan: ‘Pearl S. Buck De
goede aarde’. De letters lagen in reliëf op het omslag, de preegdruk.
Het was de Nederlandse vertaling van The good earth uit 1931 die mijn moeder
las. Boekenplanken in de huizen van toen bogen niet door, zoals nu. De kasten waren
berekend op solide edities en niet op vederlichte paperbacks. En al die strenge ruggen
tezamen vormden een soort kasteelmuur, waarachter miljoenen letters schuilgingen
die de lezer meevoeren in telkens andere werelden. Het zijn fictieve, in taal
opgeroepen werelden.
Met de auteur heeft die verzonnen wereld niets te maken. Althans, dat dacht ik
toen. Ik werd in die gedachte gesterkt bij de volgende cryptische titel: ‘Leon Uris
Mila 18’. Gedrukt zonder cursivering. Hierin scholen, voor mijn begrip, verschillende
titels. Heette de auteur Leon en zijn boek Uris Mila 18? Of noemde de schrijver zich
Leon Uris Mila en gaf hij het boek kortweg de titel 18 mee?
Op mijn werktafel ligt een boek dat Koelie heet, geschreven door ene M.H.
Székely-Lulofs. Dat ‘ene’ zou ik destijds gedacht hebben, nu niet meer. Al jarenlang
verdiep ik me in het leven van deze schrijfster. Stel: ik ben opnieuw de prille lezer
van toen. Het gebonden boek is uitgegeven bij Elsevier in Amsterdam, zoals op de
rugkant staat vermeld. Het linnen stofomslag geeft in krachtige letters - de Garamond
- de titel weer. Eronder staat op de voorgrond een gestileerde boom die het midden
houdt tussen een palm- en een bananenboom. Met zijn rug ertegen zit een inlandse
man gehurkt, zijn rug even donker als de stam en bladeren van de boom en de aarde.
In de verte verrijst, boven de vlakte van ongetwijfeld sawahs, een vulkaan met een
rookpluim die naar rechts waait.
Titel en afbeelding moeten voor de lezer van destijds slechts één beeld hebben
opgeroepen: dit boek gaat over Indië. Niet het ‘oude, voorbije Indië’, want deze
tweede druk dateert uit 1932. De kolonie is dan nog volop ‘kolonie’, in elke betekenis
van het woord. De vulkaan is kenmerkend getekend in een driehoekige, vloeiende
lijn die laag begint, de hoogte in gaat en voorbij de piek weer daalt. In geen enkel
ander land met vulkanen verheffen die zich zo boven een weidse vlakte als de
Indonesische. Op de titelpagina staat vermeld ‘Tweede druk’ en onder de auteursnaam
in kleine letters ‘schrijfster van “Rubber”’.
Boeken worden niet meer op deze wijze ‘anoniem’ uitgegeven. Destijds had de
tekst niet alleen het hoogste belang, het was ook het enige belang. Dat is nu, helaas,
veranderd. De schrijver neemt zijn boek als het ware in zijn kielzog mee, bijna als
noodzakelijk kwaad. Zijn persoonlijkheid dient zich allereerst aan. Er stond een
tweede reeks in de boekenkast van het ouderlijk huis, en dat waren de biografieën.
Mijn vader las levensbeschrijvingen en vooral autobiografieën van befaamde
vliegeniers als Charles Lindbergh, A. Viruly, de gebroeders Wright en de Russische
luchtvaartpionier I. Sikorsky. Titels als Symphonie Pathétique over de componist
Tsjaikovsky, Hongaarse rapsodie over Franz Liszt en Een handvol Poolse aarde
waarin het le-
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ven van Frédéric Chopin werd beschreven, behoorden tot het leeskabinet van mijn
moeder.
Geen van deze biografieën behoort tot de ‘wetenschappelijk verantwoorde’ werken.
Er ontbreekt van alles: inleiding, verantwoording, notenapparaat, theoretische
verhandeling. Schrijvers van deze biografieën hebben slechts één intentie: een
levensverhaal geven alsof het een roman is. Nu zouden we dit genre oneerbiedig een
vie romancée noemen. De letterlijke vertaling daarvan luidt weliswaar
geromantiseerde levensbeschrijving, maar volgens mij is dat onjuist. Het Franse
‘romancer’ heeft twee betekenissen: allereerst duidt het op het transitieve werkwoord
‘tot een roman verwerken’, en pas ten tweede ‘romantiseren’.
In essentie gaat het niet om romantiseren maar om een brug te slaan tussen de
roman en de biografie. Het enige uitgangspunt van iedere biografie is dat de held
werkelijk heeft geleefd. Deze optiek lijkt eenvoudig, maar dat is schijn. De
moeilijkheden beginnen juist met dat werkelijk geleefde leven van de held. De laatste
weet altijd meer, want de biograaf beschrijft immers zijn of haar leven dat door de
dood is voltooid. Hierdoor voert de biograaf een spannend spel met zijn onderwerp,
met als inzet weten en niet-weten, feit en interpretatie. Maar het is niet zo dat de
gebiografeerde altijd meer weet dan de biograaf. Iedereen heeft blinde vlekken, juist
voor zijn eigen leven. Daarom zoekt de biograaf naar betekenis in de details.
Gezien de dubbele betekenis van het Franse ‘romancer’ is het beter te spreken van
een levensbeschrijving als roman. En hiermee bevinden we ons, opeens, in interessant
gezelschap, zeker als we kijken naar een aantal biografieën en verhandelingen over
dit literaire genre in het Angelsaksische taalgebied. In ons land is de studie De
structuur van de biografie (Den Haag 1956) van Sem Dresden een goed voorbeeld
van de bijzondere liaison die er bestaat tussen roman en biografie. Ook in recent
verschenen Nederlandse schrijversbiografieën valt op dat de grens van het genre
wordt opgeschoven ten gunste van de roman. ‘De biograaf mag veel, maar niet alles,’
schrijft Hans Renders in zijn verantwoording op zijn biografie van Jan Hanlo. Eén
zaak is duurzaam verboden: hij mag geen materiaal toevoegen dat niet bestaat. Toch
zullen we zien dat dit wel gebeurt.
Maar om met Dresden te beginnen. Hij beroept zich op E.M. Forster, die in Aspects
of the novel (Londen 1947) schrijft over het ‘wezen’ van romanfiguren dat ‘hun
fictieve leven uit een bepaald grondpatroon gegroeid is en zich tot een verhaal laat
ordenen’. Op grond van deze overtuiging noteert Dresden al aan het begin van zijn
verhandeling het volgende: ‘De “held” van de biografie is immers meestal dood, hij
heeft zijn leven, gelijk men zegt, afgesloten; hij is er niet meer en zal er nooit meer
zijn, kortom, hij benadert in sterke mate de romanfiguur. Maar anderzijds is hij er
wel geweest, hij heeft wel geleefd, hij heeft wel de menselijke vrijheid gekend. Zo
ligt dus in de biografie een tegenstrijdige structuur besloten: enerzijds is haar held
bijna een romanfiguur, over wie een verhaal mogelijk is, sterker nog: die alleen door
en in het verhaal is; anderzijds heeft deze held, onafhankelijk van het verhaal,
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Omslag van de eerste druk, 1956.

werkelijk geleefd als een onvoorzienbaar menselijk wezen, waarvan zich geen beeld
laat vormen, geen verhaal vertellen.’
Om de held van de biografie als romanfiguur te herijken, stelt Dresden het volgende
voor: ‘Een zekere make-up of een bepaalde vorm van montage, als men tot artistieke
categorieën terug wil keren, is iedere biografie, ook de meest serieuze, eigen.’
In zijn Alexander Lectures 1955-1956 (Londen 1957) over de literaire biografie
hield Leon Edel eveneens een pleidooi voor de creatieve vrijheid van de biograaf:
‘Een biografie is een weergave in woorden van iets dat even vluchtig als stromend
is, net zo'n samenballing van stemmingen en emoties als de menselijke ziel zelf. De
biograaf mag even rijk aan verbeelding zijn als hij wil - hoe verbeeldingsrijker, hoe
beter - teneinde het uiteenlopende materiaal samen te brengen.’ En dan volgt een
gecursiveerde mededeling van Edel: ‘maar hij mag het materiaal niet verzinnen’.
Natuurlijk niet. Met ‘verzinnen’ is niets en niemand gediend; de biografie als
gedocumenteerd literair genre niet en de gebiografeerde niet. (Ik blijf moeite houden
met Dresdens aanduiding ‘held’. Dat komt mij te hagiografisch voor.)
Ook Elsbeth Etty in haar inspirerende artikel ‘Volgroeid in het leven. De
emancipatie van de Nederlandse biografie’ (NRC Handelsblad, 29 november 2002)
erkent dat de biograaf - en zeker die van de schrijversbiografie - zich moet bedienen
van literaire technieken, maar dat fictie geen biografie mag binnensluipen: ‘De
opvatting dat een biograaf zich van alle literaire middelen kan bedienen, maar niets
mag verzinnen en niets mag schrijven dat niet door documenten of meerdere
mondelinge bronnen wordt gedekt, heeft algemene ingang gevonden.’
Edels meest verreikende uitspraak is de volgende: ‘Het verleden is een kunstwerk,
vrij van alle willekeurigheden en losse eindjes.’
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Steeds dichter nu komen we aan het biografische genre als roman. Want sinds de
negentiende eeuw, met als boegbeeld Flaubert, geldt natuurlijk dat de roman een in
zichzelf besloten kunstwerk is, zonder ongerijmdheden; het is een hecht geconstrueerd
geheel. In ons taalgebied klinkt nog steeds het adagium van W.F. Hermans door over
de roman, waarin ‘geen mus van het dak valt zonder dat de schrijver dat wil’.
In iemands levensverhaal vallen juist heel veel mussen van het dak, zonder dat de
betrokkene dat wil. Voor diegene zijn vallende mussen vaak onaanvaard-
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baar, want hij of zij verliest de greep op het leven. De biograaf moet die grilligheden
op zijn manier met elkaar verbinden en de losse einden tot een eenheid samensmeden.
Dat is wat de Engelse biografen noemen to discover significance in the detail.

Wentelende werelden
Edel, Etty en ook Jan Fontijn in Broeders in bedrog (Amsterdam 1997) stellen dus
dat de biograaf ‘niets mag verzinnen’. Dat lijkt me een meer dan terechte eis. Maar
waar eindigt ‘niet verzinnen’ en begint het ‘arrangement’, ofwel het zodanig
opbouwen van een biografie dat er bijna sprake is van fictie?
Ik geef een voorbeeld: de Engelsman Richard Holmes heeft naam gemaakt met
gezaghebbende beschouwingen over de Engelse romantische Lake Poets als
Wordsworth, Coleridge en Shelley. Zijn biografie Shelley: The Pursuit (1974) geldt
als een innoverend werk. Hoewel de auteur, naar aanleiding van zijn Huizinga-lezing,
in een interview in NRC Handelsblad van 14 november 1997 zei dat ‘de biograaf
afstand tot zijn onderwerp moet behouden’, is Holmes bij uitstek de biograaf die zijn
held dicht op de huid zit. Hij identificeert zich zelfs met Shelley. Op de leeftijd
waarop Shelley verdronk in de Golf van La Spezia, voltooide Holmes zijn ‘jacht’ op
de dichter: beiden waren negenentwintig jaar. Met zijn opmerkelijke reisboek
Footsteps: Adventures of a Romantic Biographer (1985) vervolmaakt Holmes zijn
methode: hij volgt het spoor van zijn helden, doet dezelfde hotels aan, ligt in de
schaduw van dezelfde boom enzovoort.
Geen roman, geen verzinsel, toch is het boeiend de openingszinnen van Shelley:
The Pursuit eens aan close-reading te onderwerpen. Het eerste hoofdstuk heet ‘A
Fire-Raiser’ ofwel veelbetekenend ‘De brandstichter’. Holmes begint als volgt: ‘His
bedroom window looked west, towards the setting sun. There was a wide lawn, with
a shallow bank to roll down, and then a cluster of enormous trees, elms with rooks
in, cedars, American redwoods brought back to England by his grandfather, and
further and darker, rhododendrons and fir trees.’
Niet alleen in de eerste alinea ontbreekt de naam van de gebiografeerde, ook op
diezelfde bladzijde tot aan de vierde. Daar staat plotseling: ‘Percy Byssche Shelley
found himself in a new and hostile world. For the first time he was conscious of his
own appearance, and his own physical limitations.’ Deze passages verschillen in
nagenoeg niets van een gangbare negentiende- of twintigste-eeuwse roman. De
‘Natureingang’ is veelzeggend, bijna op het al te symbolische af. De hand van de
biograaf is meer dan dwingend aanwezig. Holmes zal niets verzonnen hebben,
toegegeven, maar voor de lezer geeft hij op de eerste bladzijde al een onontkoombare
interpretatie van zijn onderwerp. Vooral de eerste zin munt uit in suggestie: er staat
niet alleen dat het slaapkamerraam van de nog anonieme ‘hij’ uitkijkt op het westen,
bovendien voegt de schrijver eraan toe dat de westelijke vensters gericht zijn op de
zonsondergang. Dat is feitelijk een overbodige mededeling.
Waarom past Holmes deze redundantie, die een dramatische lading toekent
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aan een feitelijke waarneming, toe? Het was voldoende geweest als hij had
geschreven: ‘De ramen van zijn slaapkamer boden uitzicht op het westen.’
Holmes houdt zich aan het materiaal, hij bedenkt er niets bij. Dat klopt. Maar zo
schuldeloos, met alle respect, komt hij er niet vanaf. Hij dramatiseert de nog altijd
onbekende ‘hij’, zeker ook in het vervolg van de inleidende passage, waar een grasveld
gelegenheid biedt om naar beneden te rollen, waar roeken nestelen in de iepen.
Holmes creëert een onheilspellende atmosfeer van het huis van Shelley's jeugd,
overigens zonder erbij te vermelden waar dit precies ligt. Fictie, de romankunst, de
kunst van het Franse romancer is vaardig geworden over Holmes.
Hij voldoet aan de eis die Edel, Renders en Etty stellen dat een biograaf niets mag
‘verzinnen’ en dat hij of zij gebruik mag maken van literaire middelen. En hoewel
gebonden aan documenten - mondelinge en schriftelijke - biedt het genre van de
roman de biograaf opvallend veel vrijheid. Het zal duidelijk zijn dat de zinswending
‘een biograaf (mag) zich van alle literaire middelen bedienen’ met enige
voorzichtigheid gehanteerd dient te worden.
Ik geef een ander voorbeeld, afkomstig uit de inleiding op William Faulkner. The
Man and the Artist (New York 1987) van Stephen B. Oates. Het is Oates' missie om
‘uit de kilte van de feiten de warmte van het geleefde leven’ aan het licht te brengen.
De schrijver vervolgt: ‘De biograaf is een kunstenaar onder ede. Hij mag geen feiten
verzinnen, maar hij kan ze presenteren in de vertellende vorm als een verhaal. Om
Faulkners verhaal te vertellen, heb ik gebruikgemaakt van de technieken van de
roman, maar geen fictie, want niets is hier verzonnen. Ik geef Faulkner, die de rol
speelt van de “verborgen schrijver”, een plaats op het toneel om hem op die manier
tot leven te wekken als een karakter in ontwikkeling, door zijn persoonlijke
verhoudingen, door levendige scènes, met de juiste citaten, treffende details en met
vertellende dramatische lijnen.’
Oates noemt zijn eerste hoofdstuk ‘Fumbling in windy Darkness’ (‘Tastend in
winderige duisternis’) en, net als bij Holmes, begint hij zijn biografie van een van
de grootste Amerikaanse schrijvers met de introductie van nog naamloze personages:
‘Terwijl de trein door het landschap van Mississippi raasde, zaten een jongen en zijn
twee kleinere broers als versteend aan het open raam van de passagierswagon, turend
naar de schaduwrijke bossen, de mistige maïs- en katoenvelden, de verspreid liggende
boerderijen en schuren, dit alles gleed terug naar Holly Springs. Het was een
inspannende tocht voor hun moeder, een kleine, vormelijke vrouw met kastanjebruin
haar en strenge ogen.’
Hier voert eerder een romanschrijver het woord dan een biograaf. Ook Elsbeth
Etty in haar biografie Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952
(Amsterdam 1996) kiest welbewust voor een aanpak die het genre van de roman
dicht nadert, zonder de werkelijkheid tot fictie te verbuigen. Haar openingsalinea
herinnert aan de stijl van een realistisch-pyschologische roman in de beste traditie
van het woord, bijvoorbeeld Effi Briest (1895) van Theodor Fontane: ‘In
Noordwijk-Bin-
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nen op een halfuur lopen van de zee ligt het door eeuwenoude bomen omzoomde
Lindenplein. Daar staat de uit de middeleeuwen stammende Lindenhof, een imposant
bouwwerk met zeven hoge ramen in de gevel en een gebeeldhouwde eiken voordeur.
De zijkant van het monumentale pand wordt door een parkachtige tuin gescheiden
van de deftige Voorstraat met haar herenhuizen en het zeventiende-eeuwse
etablissement Hof van Holland. In Lindenhof heeft Henriette van der Schalk haar
jeugd doorgebracht. Ten onrechte staat het pand bekend als haar geboortehuis.’
Net als bij Holmes en Oates roept Etty een wezenlijke locatie op in het leven van
haar gebiografeerde, de dichteres en socialistische profetes Henriette Roland Holst.
Holmes benadrukt het uitzicht op het westen uit Shelley's slaapkamerraam. Oates
kiest voor een treinreis die Faulkner als kind maakte. Nadrukkelijk wijst hij op het
beeld van het voorbijvliegende landschap dat lijkt terug te keren naar Holly Springs.
Al zal de gemiddelde lezer - de Amerikaanse zowel als de Nederlandse - deze
topografische aanduiding niet meteen herkennen, toch spreekt er de suggestie uit dat
de plaatsnaam iets bijzonders voor de drie kleine jongens betekent. Het is een plaats
in Georgia, ten noorden van Atlanta. ‘Holly’ is hulst. Hulst Bronnen dus, en dat klinkt
arcadisch. De kleine Faulkner wordt meteen op de eerste bladzijde van zijn biografie
neergezet als een kind dat terugverlangt naar een plaats waar de trein hem in hoge
snelheid ver vandaan brengt. Etty evoceert in enkele regels de geboorteplaats van
haar heldin en zet meteen een misverstand recht: de Lindenhof is niet het geboortehuis
van Henriette van der Schalk.
Vensters op het westen, een wegrijdende trein en een raadsel rondom een
geboortehuis: zo bouwt zowel een romanschrijver als een biograaf spanning op. De
laatste vijftien jaar is de Nederlandse letterkunde verrijkt met een ongekend aantal
kwalitatief hoogstaande biografieën. Hoewel de meeste hiervan de toets der
wetenschappelijkheid doorstaan, is het opmerkelijk dat steeds meer biografen de
neiging hebben de grenzen van het genre op te zoeken. Een extreem voorbeeld hiervan
is Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends (Amsterdam 2003), waarin Nico
Keuning zelfs twee gefictionaliseerde scènes heeft opgenomen. Hij gaat zover de
zwangerschap van Arends' moeder als negentienjarige in de vorm van een verhaal
te gieten. En ook het slot van de biografie, waarin Arends uit het raam springt, krijgt
de intentie van fictie mee alsof Keuning daarbij aanwezig is geweest. Hij voegt, ik
kan het niet anders zeggen, geromantiseerde beschrijvingen aan de wanhoopsdaad
toe, zoals: ‘Hij trok het raam open en keek door het doorzichtig donker in de diepte
van de tuin.’ Hier gaat een biograaf over de schreef. Dit is een vie romancée-achtige
ingreep die niet passend is.
In de biografiekritiek wordt nooit aandacht besteed aan het ‘bijwerk’ van een
biografie, zoals titel en motto's. Hans Goedkoop geeft zijn biografie over
toneelschrijver Herman Heijermans de titel Geluk (Amsterdam 1996) mee, terwijl
uit
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lezing blijkt dat Heijermans' leven verre van gelukkig is geweest. Interessant is ook
de greep naar fictie die Goedkoop doet om een niet meer te achterhalen periode uit
Heijermans' leven te reconstrueren. Hij baseert zich daarbij op diens naturalistische
roman Kamertjeszonde (1899) over de ‘vrije liefde’. Goedkoop waarschuwt de lezer
terecht: ‘De verbeelding heeft de werkelijkheid opgeslokt.’ Desalniettemin gebruikt
de biograaf fictie om een levensfeit te beschrijven en te analyseren.
Léon Hanssen in zijn tweedelige biografie van Menno ter Braak is verzot op citaten.
Aan Want alle verlies is winst (deel 1, Amsterdam 2000) geeft hij niet alleen een al
te suggestief vers van Anneke Brassinga mee, bovendien laat hij het eerste hoofdstuk,
getiteld ‘Het kind dat nooit kind was’, vergezeld gaan van een tekst van Carry van
Bruggen. Die luidt: ‘Werelden... wentelende werelden... / elk in zijn dampkring van
schaamte...’ uit de roman Eva. Hiermee spijkert hij de jonge Ter Braak meteen vast
op een emotioneel begrip, schaamte. Hanssen lijkt zich in zijn schrijfstijl te
identificeren met Ter Braak, waardoor de biograaf en zijn onderwerp steeds meer
samenvallen. Bijvoorbeeld: ‘Schrijven is communiceren, is overbruggen van de
afgrond en de eenzaamheid, een weg zoeken naar het leven. Maar het schrijven leidt
ook weer daar vandaan, van het leven weg. Hoopten we niet door middel van woorden
ons hart te kunnen uitstorten? De taal kan die belofte niet waarmaken. Zij fluistert
iemand in dat hij met alle woorden die hem ter beschikking staan niet bij zijn
oorsprong - geboorte, kindertijd - uitkomt, maar in een gebied waar de dood heerst
en de gedachte wordt uitgedoofd.’ (p. 17) Dit gaat mijns inziens te ver. De toon is
heftig en zelfs enigszins pathetisch voor een biografie.
Biograaf Jan Fontijn schreef met Broeders in bedrog een boeiende verhandeling
over de biografie. Hij waarschuwt biografen ervoor van hun onderwerp een te mooi
en te afgerond verhaal te maken, zoals een romanschrijver dat wil doen. Dat is het
‘bedrog’ uit de titel. De coherentie van een mensenleven is fictief. Hans Renders
geeft in zijn ‘Verantwoording’ op Zo meen ik ook dat jij bent. Biografie van Jan
Hanlo (Amsterdam 1998) een interessant beeld van de verschillende stijlen van een
biografie. Hij weerlegt de ‘feitenbiografie’, omdat die geen beeld van de
gebiografeerde geeft. Hij stelt: ‘De biografie is zo'n hybridisch genre dat ook de
reflectie erop nogal wisselvallig is. De biografie is “de bastaard van de wetenschap
en fictie wiens stamboom mede geworteld is in heiligenleven en roman”.’ Daar valt
het woord weer: roman. Een biograaf mag veel, maar hij mag niets verzinnen. Dat
behoort tot het terrein van de romankunst. Maar kennelijk ligt de verleiding van de
roman op de loer. Dat blijkt uit het gebruik van fictieve elementen zoals bij Keuning,
de keuze van Kamertjeszonde als argument bij Goedkoop en zelfs de zwaarwichtige
motto's van Hanssen.
Duidelijk zal zijn dat de vie romancée als biografisch genre niet voldoet. Het is
een sentimentele vorm, waarin gevoelens aan de held worden toegeschreven die de
biograaf nooit kan kennen. Dat is ook het bezwaar wanneer ik nu de
levensgeschiedenissen ter hand neem die mijn moeder destijds las, zoals Een handvol
Poolse aarde
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of Symphonie Pathétique: de gebiografeerden worden onveranderlijk met gevoelens
opgezadeld en de beschrijvingen van landschappen of steden zijn zó sfeerrijk, dat
het niet anders kan of de werkelijkheid wordt geweld aangedaan. Aan Keuning zou
de lezer de vraag willen stellen: hoe weet hij dat van ‘het doorzichtig donker in de
diepte van de tuin’?
Vermoedelijk ontbrak het Keuning aan de feiten en wilde hij het beeld ‘rond’
maken. Dus koos hij voor de fictie. Jan Fontijn is zich bewust van de leemtes in het
bronnenmateriaal, zoals hij erkent in het eerste deel van zijn Van Eeden-biografie,
Tweespalt (Amsterdam 1990): ‘Ik ben me er echter als biograaf steeds bewust van
geweest dat ik vaak met een been op het massieve graniet van de feiten rustte terwijl
ik met het andere been de roekeloze stap zette in de richting van de ongrijpbare
regenboog der persoonlijkheid. Maar hoe zou ik anders kunnen.’ (p. 25)

Opstandige hand
De schrijversbiografie blijkt verschillende genres in zich te bergen; behalve dat de
biograaf zich van literaire vormen bedient, kan en moet hij zich beroepen op
cultuurhistorische, maatschappelijke en ook psychologische bronnen. Hierdoor is de
schrijversbiografie het meest intrigerende genre van de biografieën. Niet voor niets
zijn het juist de schrijvers zelf die zich verzetten tegen de biografie, zoals W.H.
Auden deed: ‘Biografieën van schrijvers zijn altijd overbodig en doorgaans smakeloos.
Kennis van de ruwe ingrediënten biedt geen verklaring voor de uit woorden bereide
maaltijden, die de schrijver opdient aan zijn publiek.’ (In: Biografie Bulletin, 2001/1,
p. 80)
Het is duidelijk: een schrijver, en zeker de romancier, schrijft zijn eigen biografie.
‘Dichters hebben geen biografieën. Hun werk is hun biografie,’ zoals Octavio Paz
het verwoordde.
Dat is niet juist. Bij het lezen van bovengenoemde schrijversbiografieën, en
natuurlijk nog tal van andere, blijkt dat juist dichters en schrijvers een boeiend
onderwerp zijn voor een biografie. Feit en fictie, waarheid en verzinsel vormen vaak
een onontwarbaar geheel. Al sinds het begin van mijn lezende en daarna ook
schrijvende bestaan ben ik gefascineerd door het genre ‘biografie’ in de ruimste
betekenis van het woord. Toen ik tijdens mijn middelbareschooljaren meer te weten
wilde komen over dichters als Gerrit Achterberg of Paul van Ostaijen moest ik me
behelpen met studies die ‘monografie’ heetten. Korte, vaak oppervlakkige
levensbeschrijvingen met zeer summiere tekstanalyse.
Ik wilde meer. Ik wilde de gebiografeerde eigenlijk als een romanheld zien,
enerzijds gebonden aan de werkelijkheid van zijn leven, anderzijds een personage
geevoceerd met literaire middelen. Ik raakte gefascineerd door het beschreven leven
en het geleefde leven. Van 1979 tot 1981 schreef ik, met de jeugdige overmoed van
een twintigjarige, de roman Hölderlins toren (Amsterdam 1981), over de Duitse
dichter Friedrich Hölderlin. Hoewel hij de titelheld van de roman is, treedt er een
tweede personage in de roman op, de hoofdpersoon Timon Kaspar. Toentertijd kende
ik
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Holmes niet, Footsteps verscheen pas een paar jaar later, maar ik deed hetzelfde als
de biograaf Holmes. Ik volgde het voetspoor van mijn held en bezocht de kleine,
witte toren aan de Zuid-Duitse rivier de Neckar in Tübingen, waar Hölderlin
zogenoemd ‘umnachtet’ ofwel ‘krankzinnig’ veertig jaar van zijn leven sleet.
Leven en werk van deze dichter boden prachtig materiaal om het even boeiende
als raadselachtige grensgebied tussen werkelijkheid en verzinsel uiteen te rafelen.
De kernvraag was en is in de Hölderlinforschung nog steeds een twistpunt: was
Hölderlin werkelijk gek of simuleerde hij zijn gekte om zich ongestoord aan zijn
poëzie te kunnen wijden?
Tal van hedendaagse biografen erkennen dat een biografie geschreven wordt met
behulp van literaire technieken. Als vertellende instanties houden zij zich betrekkelijk
neutraal: zij kiezen allen de gebiografeerde als hoofdpersoon. Ik zou graag nog een
stap verder willen gaan en me plaatsen in de positie van romanschrijver én biograaf.
Tijdens het schrijven aan de biografie Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût
1888-1962 (Amsterdam 2000) speelde ik al met de gedachte een boek te wijden aan
een schrijfster die in alles als Dermoûts tegenpool kan gelden, Madelon H.
Székely-Lulofs, geboren in 1899 in het Oranje Hotel in Soerabaja en gestorven in
een bakkerswinkel aan de Amsterdamse Beethovenstraat op 22 mei 1958. Is Maria
Dermoût een meesteres van het onuitgesprokene, het aanduidend suggestieve,
Madelon Lulofs munt uit door de directe, bijna aanvallende en soms zelfs polemische
schrijfstijl.
Madelon Székely-Lulofs, getrouwd met een Hongaar, oogstte in het begin van de
jaren dertig wereldwijde faam met haar roman Rubber (1931) over de rubberplantages
op Sumatra. Daarna verschenen tamelijk kort achter elkaar boeken als Koelie (1931),
Emigranten en andere verhalen (1933), De andere wereld (1934) en De hongertocht
(1936), later herdrukt als De hongertocht van 1911 (1960).
Van meet af aan stond me ook een ander boek voor ogen dan de schrijversbiografie
die Geheim Indië is. Allereerst wilde ik de biograaf at work laten zien. Hoe hij
archieven afstruint, kaartenbakken doorzoekt, waar hij zijn inspiratie vindt, welke
mededingers ofwel concurrenten hij mogelijk heeft. Zijn jacht op materiaal intrigeert
me, alsof ik van het kleed niet alleen de bovenzijde laat zien maar ook de
onopgesmukte onderzijde met zijn touwen en knopen. Met andere woorden: ik kon
niet alleen Madelon Lulofs als brandpunt nemen, ik moest een romanpersonage
scheppen.
Dit personage is romanheld en biograaf tegelijkertijd. Hij heet Harry Ternede en
hij treedt op in mijn - binnenkort te verschijnen - roman Verre zomer. Overwegingen
over de biografie en over de biografische methode die ik werkend aan Geheim Indië
in een aantekenboek schreef, konden in de roman een plaats krijgen. Vooral het
spanningsveld tussen feit en fictie intrigeert Harry Ternede. In de roman staat de
volgende passage: ‘Waarheid en verzinsel waren ook de twee kantlijnen waartussen
Harry vroeger op school moest schrijven. Zijn rechterhand was altijd een
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Madelon Székely-Lulofs, omstreeks 1932 (coll LM)

opstandige hand geweest. Soms kon die onmerkbaar gaan trillen. Dan kregen de
letters lelijke uithalen en kraste zijn pen tot ver over de marge. Schoonschrift was
hem dan vreemd. Hij zette hiëroglyfen op papier, hanenpoten zoals het heette. [...]
Telkens dreigde hij over de kantlijn van het aanvaardbare en het verantwoorde heen
te schieten. Een “verantwoorde” biografie schrijven is echter niets anders dan
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een brug slaan tussen document en inleving, gebeurtenis en waarneming. Sommige
bruggen zijn ijl en niet verankerd, zoals de gesponnen draad van een spin tussen het
ene en het andere punt kan zweven. Documenten en levensfeiten zijn de pijlers,
waarop het bouwwerk rust. Maar er is altijd een levend gezicht achter het masker,
zoals er altijd een dichter schuilgaat achter het gedicht. Een biografie is daarom niet
alleen wetenschap maar ook kunst.’
In Verre zomer worden alle passages over Madelon Lulofs verantwoord geschraagd
door de feiten. Harry Ternede is een verzonnen personage, Madelon Székely-Lulofs
niet, haar echtgenoot Lászlo evenmin. Alle beschikbare documenten heb ik gebruikt.
Ik kreeg in het Letterkundig Museum te Den Haag gelegenheid haar brieven te
raadplegen, waaronder die aan Menno ter Braak en Herman Robbers, de
toonaangevende literaire critici van hun tijd. Ik laat Ternede als romanpersonage de
studiezaal van het museum binnengaan, hij vraagt de brieven aan bij de dienstdoende
dames achter de balie en ik beschrijf de historische sensatie die hij ondergaat wanneer
hij een brief uit de envelop haalt en opent. Deze romaneske elementen ontbreken in
vrijwel elke schrijversbiografie. Voor mij markeren ze de spanning van de biograaf
als jager op materiaal, ik noem hem ergens een ‘diefachtige ekster’, vrij naar de opera
La gazza ladra van Rossini. Een biografie is een jacht, zoals Holmes het noemt, the
pursuit.
Mijn boek is beslist geen vie romancée. Een voorbeeld is geweest De biograaf
(Amsterdam 1975) van Willem Brakman. Hierin neemt een man zich voor het leven
van een bevriend acteur te beschrijven. Het is trouwens opmerkelijk welk een slechte
naam een vie romancée in Nederland heeft; het wordt vaak gelijkgesteld met een
Libelle-verhaal of een meisjesboek. Het belangrijkste kenmerk van de vie romancée
is sfeerschildering.
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Nu ik terugblik op het schrijven aan Verre zomer, valt me op dat ik bijna
vijfentwintig jaar geleden met Hölderlins toren niet dwingend anders te werk ging.
Fictie en werkelijkheid weerspiegelen zich in beide hoofdpersonen, het
romanpersonage en de gebiografeerde ofwel de ‘held’, om met Dresden te spreken.
De biografie is het enige letterkundige genre dat de dood overwint. Het
allermoeilijkste aan Geheim Indië destijds waren de laatste bladzijden, waarin ik
Maria
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Dermoût op haar sterfbed moest beschrijven. Ik voelde iets van verraad en verlies
tegelijkertijd: ik moest haar opnieuw dood laten gaan, nadat ik haar in de honderden
bladzijden ervoor tot leven had gewekt. Ik beschouwde haar nooit als een dode
schrijfster. Zij was voor mij levend. Nu ik haar op papier in haar eigen woorden en
in woorden van getuigenissen en uit documenten weer tot leven had gemaakt, moest
ik op datzelfde papier afscheid van haar nemen.
In Verre zomer ben ik jegens Madelon Lulofs een stap verder gegaan. In zijn
Essays in London (Londen/New York 1893; 1956) schrijft Henry James over de
gebiografeerde: ‘De hand van de dood die over de held heen strijkt, maakt de vouwen
glad, maakt hem zowel individueel als algemeen.’ Toch is Madelon Lulofs in het
boek geen romanfiguur geworden, zoals Harry Ternede dat wel is. Daarom is de
combinatie van een verzonnen karakter en een werkelijk bestaand karakter zo ideaal
voor deze vorm van de biografie. Het verzonnen personage maakt het niet-verzonnen
personage nog werkelijker. De een geeft reliëf aan de ander.
De held van de biografie is dood, ‘hij is er niet en zal er nooit meer zijn, kortom,
hij benadert in sterke mate de romanfiguur,’ stelt Dresden. Voor mij is noch Maria
Dermoût, noch Madelon Lulofs of Shelley ooit werkelijk dood geweest. Als biograaf
ben je net de veerman Charon uit de Griekse mythologie die heen en weer vaart
tussen heden en verleden over de rivier der vergetelheid. Ik heb altijd een groot
verlangen gehad de voorbije tijd te overwinnen. Een biografie is iemands tweede
leven, gevangen in woorden. Het bewijst dat het leven niet eindigt bij de dood,
integendeel: By death life is open again.
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Piet Wackie Eysten+
Zweig, Rilke en Mann blikken op ons neer
Herinneringen aan de biograaf Donald A. Prater
Met Donald Prater, auteur van gezaghebbende biografieën van Thomas Mann, Rainer
Maria Rilke en Stefan Zweig, kwam ik in contact in augustus 1979. Ik had European
of Yesteday, zijn Zweig-biografie, gelezen en daarvan dankbaar gebruikgemaakt bij
het schrijven van een artikel over Zweigs samenwerking met Richard Strauss. De
vrucht van die samenwerking was Strauss' komische opera Die Schweigsame Frau,
waarvan de première op 24 juni 1935 in Dresden plaatsvond. Kort daarna werden
op last van Hitler verdere opvoeringen verboden. Een brief van Strauss aan zijn
joodse tekstdichter, waarin hij zich laatdunkend over het nazi-bewind had uitgelaten,
was enkele dagen tevoren door de Gestapo onderschept en in beslag genomen. Dit
leidde tot Strauss' gedwongen aftreden als President van de Reichsmusikkammer,
een functie die hij in de bewuste brief een ‘ärgerreiches Ehrenamt’ had genoemd.
Mijn artikel over het ontstaan en de lotgevallen van Die Schweigsame Frau was
onder de titel ‘Het tragische lot van een komedie’ in 1975 gepubliceerd in De Gids.
Uit de door Willi Schuh uitgegeven briefwisseling tussen Strauss en Zweig had ik
opgemaakt dat beide kunstenaars in 1931, door de uitgever Anton Kippenberg, met
elkaar in contact waren gebracht. In zijn boek beschreef Prater echter een lunch die
Zweig, die niet alleen een man of letters, maar ook een man de wereld was, in mei
1924 had gegeven. De aanleiding voor dat noenmaal was de aanwezigheid in Wenen
van de Franse schrijver en musicoloog Romain Rolland, die de Weense Strauss-feesten
ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de componist bezocht. Zweig, die
een grote bewondering voor Rolland koesterde en met hem bevriend was, was voor
de gelegenheid vanuit zijn woonplaats Salzburg naar Wenen gekomen en had daar
een déjeuner georganiseerd ‘for Strauss and Schnitzler to meet Rolland’, schreef
Prater. Ik kon dat niet rijmen met mijn veronderstelling dat Strauss en Zweig elkaar
pas enkele jaren later, in 1931, leerden kennen, en schreef er Dr. Prater (p/a
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zijn uitgever, Oxford University Press) een brief over. Ook in Rollands Journal had
ik een kort verslag van de bewuste lunch gevonden, liet ik hem weten. Daarin werden
wel onder anderen Arthur Schnitzler, Paul Stefan, Richard Specht (Strauss' latere
biograaf) en Felix Braun als Zweigs gasten vermeld, maar niet de gevierde Beierse
componist en dirigent zelf. Beschikte Dr. Prater niettemin over aanwijzingen dat
Zweig en Strauss elkaar toch al voor 1931 hadden ontmoet? Uitgesloten was dat niet.
Uit een brief aan zijn vrouw Friderike blijkt immers dat ook Zweig zelf, evenals
Rolland, met wie hij daags tevoren Sigmund Freud had bezocht, deelnam aan de
Strauss-feesten: ‘ich strausse kräftig mit,’ schreef hij haar.
Per kerende post kwam Praters antwoord, dat het begin zou worden van een,
weliswaar met tussenpozen gevoerde, maar in wezen toch trouwe correspondentie,
die uitgroeide tot een vriendschap. ‘Yes, indeed - you are quite right!’, viel dat
antwoord met de deur in huis. Prater toonde zich ‘most indebted for pointing out that
discrepancy over Strauss, Zweig and Rolland’. Het gaf hem de gelegenheid, zo liet
hij weten, dit recht te zetten in de Duitse uitgave van zijn boek, die op stapel stond.
Hij bevestigde dat hij geen enkele aanwijzing had voor een eerdere ontmoeting tussen
mijn twee protagonisten dan die in 1931. Zijn vergissing kwam voort uit een passage
in een brief van Friderike, die hij verkeerd geïnterpreteerd had. Met de voor hem
kenmerkende largesse beperkte Prater zich niet tot het beantwoorden van mijn vraag.
Hij weidde uit over de herziene, Duitse uitgave van zijn boek en zond mij, zoals hij
schreef ‘as a Gegengabe’, een zojuist verschenen artikel van zijn hand over de
gedichten van Friderike Zweig. Zijn brief eindigde met de mededeling dat hij onlangs
een verzoek had aanvaard om een biografie van Rilke te schrijven, ‘perhaps rather
rashly’, en dat hij inmiddels was begonnen aan deze ‘monumental task’. Zijn
indrukwekkende Rilke-biografie zou in 1986 verschijnen.
Praters brief was niet uit Engeland afkomstig, maar uit Prangins, een kleine plaats
aan het Meer van Genève. Donald Arthur Prater was op en top Brit. Hij was in 1918
in Londen geboren, en had in Oxford literatuurwetenschappen en moderne talen
gestudeerd. Hij had, zo ervoer ik later, een afwisselende en internationale loopbaan
achter de rug. Na zijn vaderland gedurende de oorlog als militair te hebben gediend,
had hij tot 1969 een diplomatieke loopbaan gevolgd. Daarna had hij als Senior
Lecturer enkele jaren Duits gedoceerd aan de Universiteit van Canterbury,
Christchurch, Nieuw-Zeeland. Toen ik hem leerde kennen, werkte hij sedert een jaar
of zes als vertaler bij CERN, de Europese organisatie voor kernonderzoek in Genève.
Ik had Prater een Engelse vertaling gestuurd van mijn Gids-artikel. Daarin kwam
een verwijzing voor naar een artikel van Alfred Mathis over Stefan Zweig als librettist.
Dat artikel interesseerde hem. Hij kende het bestaan ervan, maar had het nooit kunnen
vinden. Kon ik hem er misschien aan helpen? Ik zond hem een kopie van
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Donald Prater, begin jaren tachtig.

Mathis' artikel, waarvoor hij mij hartelijk dankte (‘it fills a longstanding gap in my
collection’) en ik verbond daaraan nu mijnerzijds een verzoek. Ik had weliswaar de
beschikking over een foto van Strauss bij het orkestreren van Die Schweigsame Frau,
maar van Zweig had ik geen foto uit de periode waarin hij met Strauss samenwerkte.
Kon Prater mij daaraan helpen? Opnieuw viel zijn prompte antwoord met de deur
in huis: ‘A strange coincidence!,’ schreef hij. Hij was juist bezig fotomateriaal te
verzamelen voor een Stefan-Zweigdeeltje in de reeks ‘Leben und Werk im Bild’ dat
Insel-Taschenbücherei in het Zweigjaar 1981, waarin Zweigs honderdste geboortedag
werd herdacht, wilde doen verschijnen. ‘Thus I think I can send you the very
photograph you want: one taken by Suse von Winternitz (Friderike's daughter and
a professional photographer) about 1932.’ Hij beschikte over nog verscheidene andere
foto's uit de jaren 1934-1940, ‘but this would easily be the best’. Bij het publiceren
van mijn opstellenbundel Bruiloft zonder zegen (1981) heb ik dankbaar van deze
foto gebruikgemaakt.
Nu ik deze oude brieven weer door mijn handen laat gaan, valt mij het tempo op
waarin wij elkaar schreven, dat misschien indicatief is voor ons wederzijdse
enthousiasme. Tussen mijn eerste brief aan Oxford University Press en het toezenden
van Suse von Winternitz' foto was amper een maand verstreken.
Praters laatste brief behelsde opnieuw een verzoek: ‘“Zweig in the Netherlands” does
not, unfortunately, make a very big chapter in his life,’ schreef hij, maar misschien
kon ik voor het Bildbuch toch iets leveren? Het enige hem bekende bezoek van Zweig
aan Nederland had plaatsgevonden in maart 1929, toen Zweig in Utrecht een lezing
hield over de ‘Europese Idee’ in de literatuur, maar bij die gelegenheid zouden wel
geen foto's zijn gemaakt, veronderstelde hij.
Ik toog onmiddellijk aan het werk, maar kon geen andere sporen van Zweigs Utrechtse
optreden vinden dan de persoonlijke herinnering van een oudere kantoorgenoot, die
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de lezing als student had bijgewoond, maar zich alleen wist te herinneren dat hij
tijdens de voordracht in slaap was gevallen. Daar schoot ik niet veel mee op. Via de
gemeentearchivaris van 's-Gravenhage kwam ik erachter dat Zweig destijds ook Den
Haag had aangedaan en daar in de boekhandel Dijkhoffz
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Stefan Zweig, in 1929 signerend in de Haagse boekhandel Dijkhoffz. Het was deze foto die Prater
van Wackie Eysten ontving.

aan de Plaats eigen werk had gesigneerd (‘Büchersignieren, eine neue Vortragsplage,’
schreef hij aan zijn vrouw). In het Nieuwsblad voor den Boekhandel had er een artikel
over gestaan. De heer P.J. Venemans, destijds eigenaar van de nu helaas niet meer
bestaande boekhandel Dijkhoffz, wist op zijn zolder zowaar een foto van deze
signeersessie op te sporen. Ik mocht er een kopie van laten maken, die ik aan Prater
zond. ‘What a marvellous find!,’ juichte deze in zijn reactie. ‘I am deeply grateful
to you for that photograph: completely unknown and very typical of SZ at that time,
particularly with the two young girls waiting eagerly for him to sign their copies.’
De foto kreeg een prominente plaats in de Bildbiographie. Het was
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‘quite the best and most natural in the book’, vond Donald, die inmiddels was
begonnen aan een essay over de briefwisseling nummen Zweig en Hermann Hesse.
In het Zweig-jaar 1981 verscheen van Praters biografie een Duitse vertaling, getiteld
Stefan Zweig. Das Leben eines Ungeduldigen, met veel nieuwe gegevens en inzichten
over leven en werk van Zweig. Hij zond mij een exemplaar, waarvoor ik hem
natuurlijk onmiddellijk bedankte. ‘I feel more than a little embarrassed by your
mentioning me in your Vorwort,’ schreef ik hem. De ‘wertvolle Hilfe’ waarvoor ik
daarin werd gememoreerd, was die vermelding mijns inziens nauwelijks waard.
Korte tijd later stuurde hij mij een exemplaar van Stefan Zweig, Leben und Werk im
Bild. Ik ontving het boekje rond de datum van Zweigs honderdste geboortedag, 28
november 1981. Prater reisde dat jaar onder meer naar Wenen om daar deel te nemen
aan een Zweig-symposium. Hij beloofde mij een afdruk van zijn voordracht ‘when
(or rather if, knowing the Austrians) it appears’.
Toen ik met mijn vrouw en onze beide kinderen hem en zijn vrouw Patricia in het
vroege voorjaar van 1982, op de terugreis van een in Zwitserland doorgebrachte
wintervakantie, voor het eerst bezocht, waren zij kort tevoren verhuisd naar Gingins,
een plaatsje in de buurt van Nyon. Ik betrad voor de eerste keer zijn werkkamer, of
beter gezegd werkzolder. Dit literaire laboratorium besloeg de gehele bovenverdieping
van het tegen de berghelling gebouwde huis, zodat er aan beide zijden ramen waren.
Dat gaf een helderheid en weidsheid aan het grote werkvertrek die een blijvende
indruk op mij maakten. Aan de schuine wanden van deze zolderverdieping waren
posters en affiches bevestigd, in de meeste gevallen met portretten van de groten uit
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de wereldliteratuur. Thomas Mann, Stefan Zweig, Hermann Hesse en Marcel Proust
blikten op ons neer. De ruimte werd in compartimenten verdeeld door boekenkasten,
die loodrecht op de wanden stonden, zodat zij aan beide zijden gebruikt konden
worden, en die niet tot de zoldering reikten, waardoor de ruimte als geheel intact
bleef. Ertussen stonden werktafels en archiefkasten, beladen met boeken, papieren,
mappen, dossiers. Dat dit de werkplek was van een verstokte pijproker, zou niemand
kunnen zijn ontgaan. Prater toonde mij zijn werkwijze: systematisch naar onderwerp
gerangschikte fiches, met verwijzingen
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naar relevante vindplaatsen en verwante onderwerpen, door middel van kleuren en
nummers toegankelijk gemaakte ordners met fotokopieën van originele documenten,
brieven, et cetera. Uit een van de archiefkasten haalde hij een deel te voorschijn van
het manuscript van Zweigs dagboeken, in fotokopie, onmisbaar materiaal voor zijn
gedetailleerde levensbeschrijving. Ik kon nu begrijpen wat Patricia had gezegd over
Zweig als huisgenoot. Tijdens Donalds werk aan de biografie had zij steeds meer
het gevoel gekregen dat Zweig in huis aanwezig was. Alleen zijn stem ontbrak, maar
voor het overige was zijn aanwezigheid voelbaar geweest. Ik kon er mij, op die
onvergetelijke zolder, iets bij voorstellen.
Wij hadden, voorafgaande aan mijn bezoek aan Donalds heiligdom, met beide dames
en onze kinderen thee gedronken, in wat zonder twijfel de meest Engelse huiskamer
in Zwitserland moet zijn geweest. Engelse thee wel te verstaan, met alles wat daarbij
hoort. Tot groot vermaak van de kinderen, die zich te goed deden aan de diverse
lekkernijen, werd ook aan de hond, een spaniel wiens naam ik vergeten ben, thee
geserveerd in een Chinees blauw kopje, dat voor hem op de grond werd neergezet.
Een ritueel dat ik later nog verscheidene malen heb mogen meemaken. Patricia, of
Pat, zoals wij al snel mochten zeggen, was een voorbeeldige gastvrouw. Zij was klein
van gestalte, elegant in kleding en gebaar, en van een ietwat formele voorkomendheid
die toch oprechte belangstelling en warmte uitstraalde. Donald zelf, meer dan twintig
jaar ouder dan ik, vertoonde dezelfde spontane hartelijkheid als die ik uit zijn brieven
had leren kennen. Met zijn wat beschouwelijke glimlach, pientere ogen, kwieke snor,
onafscheidelijke pijp en tweedjasje liet hij de regie van de afternoon tea aan Pat over,
wat hem overigens niet belette haar verhalen op sommige momenten te corrigeren
of te verduidelijken, dan wel bijzonderheden op haar verzoek te bevestigen of aan
te vullen. Hoewel dit onze eerste ontmoeting was, hadden wij het gevoel - ik meen
dat dit wederzijds zo was - dat wij elkaar langer kenden dan vandaag.
Ten tijde van ons bezoek had Prater zijn aandacht inmiddels voornamelijk gericht
op zijn biografie van Rilke, de ‘monumental task’ die hij enkele jaren tevoren op
zich had genomen. Daardoor was de aandacht (ook van mij) voor het onderwerp
‘Zweig in the Netherlands’ wat getaand. Het kwam echter onverwachts weer tot
leven toen ik, terug in Nederland, een interview las met Siegfried E. van Praag. In
dat interview vertelde Van Praag over zijn contacten en correspondentie met Stefan
Zweig. Bij het artikel was een briefje van Zweig aan Van Praag afgebeeld, waarin
Zweig schrijft dat hij hoopt bij gelegenheid van een voordracht die hij binnenkort
(‘im März’) in Utrecht moet houden, Van Praag ‘im Vorüberkommen dankbar die
Hand schüttlen zu dürfen’ en ‘einige Holländischen Kameraden persönlich kennen
zu lernen’. Ik verstoutte mij de heer Van Praag, die toen 82 jaar was en in Brussel
woonde, te schrijven en hem te vragen of hij mij over dat bezoek en over zijn
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betrekkingen tot Zweig meer bijzonderheden kon vertellen. Ik kreeg een uitgebreid,
maar toch enigszins teleurstellend antwoord. Van Praag herinnerde zich niets van
een bezoek van Zweig aan Nederland. Wel vertelde hij allerlei interessante
bijzonderheden over zijn contact met Zweig, bij wie hij, met zijn vrouw, op de
verheven Kapuzinerberg te Salzburg te gast was geweest. Maar die contacten
dateerden voornamelijk van een wat latere tijd.
Ik deed aan Donald verslag van wat Siegfried E. van Praag mij had verteld. Hoewel
zijn aandacht nu natuurlijk primair Rilke gold, leken zijn vingers te tintelen om weer
achter ‘Zweig in the Netherlands’ aan te gaan, getuige zijn reactie. Hij was ‘thrilled’,
liet hij mij weten, door de informatie van Van Praag, ‘a name quite unknown to me
so far. I wish I could help with more detail!’
Die laatste wens ging in zekere zin in vervulling. In Zwitserland had Prater contact
met Lee van Dovski (eigenlijk geheten Herbert Lewandowski), die voor de oorlog
lange tijd in Nederland had gewoond en bij het toenemen van de oorlogsdreiging via
Frankrijk naar Zwitserland was gevlucht. Hij had in contact gestaan met verscheidene
Duitse schrijvers, onder wie Thomas Mann, Jakob Wassermann en Zweig. Van deze
Lee van Dovski ontving ik in mei 1982, door bemiddeling van Donald Prater, een
deels in vlekkeloos Nederlands gestelde brief, waarin hij vertelde dat hij destijds in
Utrecht had gewoond en daar vice-voorzitter van de ‘Duitse Vereniging’ was geweest.
In die hoedanigheid had hij in 1929 Stefan Zweig en Jakob Wassermann uitgenodigd
in Utrecht voordrachten te houden. ‘Stefan Zweig sprach über “Pan-Europa”. Nach
dem Vortrag sassen wir rund um ihn herum und plauderten noch ein wenig. Eine
Einladung, mit mir Amsterdam zu besichtigen, musste Zweig ablehnen, da er einen
weiteren Vortrag im Haag halten musste,’ schreef Van Dovski mij. Ik bedankte hem
en Donald, en concludeerde dat Zweigs bezoek aan Nederland waarschijnlijk slechts
zeer kort was geweest, en het enige dat hij aan ons land had gebracht. Dat laatste
bevestigde Donald in een brief aan mij van 24 mei 1982: ‘As you say, the 1929 visit
was brief and I don't think SZ ever made another.’
Begin 1986 verscheen de langverbeide Rilke-biografie, waarvan de titel, A Ringing
Glass, geïnspireerd was op een versregel uit een van Rilkes Sonette an Orpheus, ’...
sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug’. De Engelse uitgave
werd op de voet gevolgd door de Duitse editie, Ein klingendes Glas. ‘It must be a
relief to have the job done,’ schreef ik Donald. Ik kreeg een vrij uitvoerig antwoord,
‘OUP [Oxford University Press] are asking what my next is to be,’ schreef hij. ‘I
haven't decided yet, maybe Werfel. First comes a bit of a rest!’ Uit de kerstkaart die
wij in december 1986 ontvingen, bleek dat hij die rust zocht bij zijn zoon in
Nieuw-Zeeland, waar hij en Pat tot februari 1987 zouden blijven: ‘l'année sans hiver’.
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Slot van brief van Prater aan Wackie Eysten, dd. 24 mei 1982.

Omslag uit 1994. Eerste druk verscheen in 1986.

De tussenpozen in onze correspondentie groeiden, maar in een vriendschap die
zo hecht was geworden als de onze, was dat geen reden tot zorg. ‘It was good to hear
from you,’ schreef hij, ‘I fear I have been a dilatory correspondent.’ Ik leerde de
mooiste Engelse woorden van hem. Hij had zich inmiddels gezet aan het schrijven
van de volgende biografie, niet van Franz Werfel, maar van Thomas Mann, ‘a monster
task that will at least take 5 years...’. Ondertussen hielden ook andere plannen deze
onvermoeibare literator bezig. Hij had in Brussel overleg gevoerd over een uitgave
van de correspondentie tussen Zweig en Emile Verhaeren, en in Parijs de Foire du
Livre bezocht. Daar had ook hij zowaar eigen werk moeten signeren. Inmiddels was
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hij begonnen aan het lezen en herlezen van de werken van Thomas Mann, ‘most of
which I confess are new to me,’ schreef hij enigszins tot mijn verbazing. ‘I hope to
settle down now to solid work on it.’
Deze nieuwe activiteit van Donald opende het perspectief van een bezoek aan
Nederland, waartoe ik hem tot nu toe niet had weten te verleiden. ‘My research
journeys should bring me to Holland at some stage, where he often visited, probably
next year when I have a clearer idea of the outline of his life.’ Moest ik uit Donalds
brief opmaken dat hij opzag tegen zijn nieuwe taak? ‘Mann is going to be a very
different proposition from SZ and Rilke! Still - I know the period pretty well and it
will be fascinating to see how it works out.’
Onvermoeibaar was Donald niet alleen waar het zijn werk betrof. Begin 1990 kreeg
ik een uitvoerige brief van hem uit Christchurch, waar hij en Pat per boot (‘a floating
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hotel’) vanuit Southampton naartoe waren gereisd. Hun beide zoons woonden er, en
sinds hun laatste bezoek waren er vier nieuwe kleinkinderen geboren. De reis had
hem ‘some much-needed leisure for TM reading’ verschaft. De terugreis die hij
beschreef, zag er indrukwekkend uit. Zij zouden teruggaan via de Verenigde Staten
(‘to see TM's Californian houses’), waar hij een lezing zou geven in Los Angeles, en
vervolgens in Philadelphia, Boston en enkele andere steden. Vandaar zou hij
doorreizen naar Halifax in Canada, voor een bezoek aan Elizabeth Borghese-Mann,
Thomas' enige nog levende, jongste, dochter. ‘It will be an exhausting but I hope
rewarding trip. After which I have to settle down to real work on the book. Sofar,
only large quantities of notes have been accumulated.’ Ik zag de grote werktafels op
de zolder in Gingins voor mij.
Deze keer was ik de ‘dilatory correspondent’. Uit mijn brief aan Donald van 2 april
1991 blijkt dat ik hem lang niets had laten horen. Ik schreef hem naar aanleiding van
een artikel in een Nederlandse krant over de uitgave van Manns dagboeken 1946-1948.
De strekking van dat artikel was dat die dagboeken eigenlijk buitengewoon
oninteressant waren, omdat Manns leven eigenlijk buitengewoon oninteressant was
geweest. Het is, voor wie dat leven enigszins kent, een aanvechtbare observatie, maar
een visie die ik Manns biograaf niet meende te mogen onthouden. In zijn reactie ging
Donald uitvoerig in op de bewering dat Mann een oninteressant leven zou hebben
geleid, wat hij een ‘misjudgement’ noemde. Hoewel Mann de indruk wekte van
kalme zelfverzekerdheid, waren het nu juist de dagboeken, meende hij, die lieten
zien ‘how he actually felt’. Hij wees op het Leiden an Deutschland, waaraan Mann
uitdrukking gaf in zijn geschriften tegen Hitler en in zijn Doktor Faustus. ‘No,’
besloot hij, ‘I think I can make a fascinating story of it all.’
Intussen betekende het Zweig-jaar 1992, vijftig jaar na Zweigs sterfdag, een
onvermijdelijke onderbreking van zijn werk aan de Thomas Mann-biografie. Hij
schreef mij er uitvoerig en enthousiast over, in een mengeling van Duits en Engels,
‘SZ has proved a big, but of course very worthwhile, interruption to the Hauptgeschäft
of TM.’ Hij hield in Wenen, Salzburg, Hohenems en München lezingen, moest de
inleiding schrijven voor de catalogus bij de tentoonstelling in Salzburg en bijdragen
leveren aan kranten, tijdschriften en symposia. Zijn voordracht in het Wiener Rathaus
op zo februari werd in een afzonderlijk bandje uitgegeven, tot zijn grote ergernis met
een verkeerde titel. Wat hij genoemd had ‘Stefan Zweig und das Wien von gestern’
verscheen als Stefan Zweig und die Welt von gestern, de titel van Zweigs eigen
memoires. ‘The exhibition is tremendously exciting, with lots of hitherto unseen
material, you simply must see it if you can!’ schreef hij. Dat deed ik dan ook. Het
was inderdaad een uiterst informatieve tentoonstelling, met talloze foto's, brieven,
manuscripten, artikelen, eerste uitgaven en dergelijke. Wat mij er het meest van is
bijgebleven, is dat ik nu eindelijk Zweigs stem kon horen, die Pat destijds zo node
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Omslag eerste druk, 1995.

had gemist in haar dagelijkse omgang met de man die langzamerhand tot Donalds
alter ego was uitgegroeid. In een cabine kon men door een koptelefoon een
radiovoordracht van Zweig beluisteren. Zweig sprak met een hoge stem en een wat
overnadrukkelijke voordracht zijn gehoor toe. Daarnaar in de afzondering van die
kleine cabine te luisteren, was een vreemde sensatie.
Opnieuw werd nu het werk aan zijn Mann-biografie onderbroken, ditmaal door
wat hij in een van zijn brieven ‘a crippling attack’ van reumatische spier pijnen
noemde. Hij voorzag grote problemen om het manuscript (‘only about a third of the
way along!’) op tijd gereed te hebben. Op zijn kerstkaart van 1992 rapporteerde hij:
‘TM coming along slowly, hope to have it done by July or so,’ wat een overschrijding
met een halfjaar betekende van de oorspronkelijke deadline.
Het werd 1995 voordat Donalds grote Thomas Mann-biografie, zowel in het Engels,
bij Oxford University Press, als in het Duits, bij Hanser Verlag, verscheen. Hij schreef
mij dat hij zich ermee had verzoend voortaan alleen nog kleinere projecten te
ondernemen: ‘Th. Mann will have to be the last major biography.’ Hij hield af en
toe nog een voordracht of lezing, ‘but otherwise not much’. Zijn gezondheid begon
steeds meer te wensen over te laten, hij werd opnieuw geopereerd. De remigratie
van Pat en hem naar Engeland, waar zij hun oude dag wilden doorbrengen in de buurt
van hun dochter in Cambridge, moest erdoor worden uitgesteld. Zoals hij in onze
correspondentie zo vaak had gedaan, drong hij opnieuw aan op een bezoek aan
Gingins, ‘while we are still here. Maybe your multifarious interests will bring you
this way,’ schreef hij. Ik bleef nieuwe woorden van hem leren. Vanuit ons
wintersportadres in Morzine bezocht ik Donald en Pat in januari 1998, kort na zijn
tachtigste verjaardag. Ik vond hen beiden oud geworden, maar Donald was de dierbare,
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bescheiden, erudiete, intelligente man gebleven die hij altijd was geweest. Zweig
was, hoe kon het anders, ons voornaamste onderwerp van gesprek. Ik biechtte op dat
ik enkele verhalen die ik zojuist had herlezen, toch wel gedateerd vond. Hij ontkende
het niet. Sommige van die verhalen vond ook hij, gaf hij toe, ‘rather weak’. Ik kreeg
bij die gelegenheid de Duitse uitgave van zijn Rilke-biografie van hem cadeau. ‘For
my old friend, on the occasion of his visit to Gingins after so
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many years,’ schreef hij erin. Hij was, onvermoeibaar, bezig met de bewerking van
de correspondentie tussen Rilke en Jean Strohl, een Zwitserse geleerde met wie Rilke
bevriend was en aan wie hij het manuscript had gestuurd van zijn eerste Sonette an
Orpheus, geschreven in een onwaarschijnlijke vlaag van inspiratie: Rilke schreef de
eerste 25 sonnetten in drie dagen tijd! Zo brachten wij, als vanouds, enige tijd door
op zijn werkzolder, tussen de op ons neerblikkende portretten van zijn helden, terwijl
Pat beneden de high tea voorbereidde.
Mijn laatste bezoek aan Donald en Pat was in februari 2001. Zij waren inmiddels
verhuisd naar Cambridge, waar zij een klein huis aan de rand van de stad bewoonden,
in de prettige zekerheid van de nabijheid van hun dochter, die als archeologe aan de
universiteit verbonden was. Beiden waren oud en zwak, Donald liep, voetje voor
voetje, met twee stokken. Hij toonde mij zijn kleine werkkamertje, gelijkvloers, waar
de computer schuilging tussen stapels boeken en papieren. Het was een
hartverwarmend weerzien. De bloemen die ik voor Pat had meegebracht, werden
midden op de kleine tafel gezet, zodat wij elkaar nauwelijks meer konden zien.
Donald zei niet veel, hij leek ermee te volstaan zich van mijn aanwezigheid te
verzekeren door mij voortdurend glunderend aan te kijken. Pat stelde mij gerust:
Donald vond het heerlijk met iemand over zijn helden, Zweig, Rilke en Mann, te
kunnen praten.
Ik bracht Manns homoseksualiteit ter sprake, waarover wij circa twee jaar tevoren
al hadden gecorrespondeerd, toen ik in het voorwoord van een heruitgave van Gore
Vidals The City and the Pillar op een opvallende passage was gestuit. Vidal schreef
daarin dat hij onlangs was opgebeld door ‘de biograaf van Thomas Mann’, die hem
had gevraagd of hij wel wist welk een diepe indruk zijn boek destijds, bij het
verschijnen in 1948, op Mann had gemaakt. Mann, die toen in Californië verbleef
en op het punt stond zijn werk aan Felix Krull te hervatten, had er iets over geschreven
in zijn dagboeken die (in 1997) in Duitsland waren verschenen. ‘Get them,’ zou de
biograaf tegen Vidal hebben gezegd. Vidal had zich, na lezing van de desbetreffen
de passages, erover verbaasd wat de eenentwintigjarige Mann-bewonderaar die hij
toen was, in de vijfenzeventigjarige meester had teweeggebracht. In zijn voorwoord
citeerde Vidal enkele passages uit Manns dagboeken, die inderdaad getuigen van
een hevige emotie, maar ook van een instinctmatige afkeer. Mann noemt in die
aantekeningen Vidals ‘homo-erotischen Roman’, vooral ‘die Liebespielszenen
zwischen Jim und Bob, ganz ausgezeichnet’, maar anderzijds is ‘das Sexuelle, die
Affairen mit den div. Herren mir eben doch unbegreiflich. Wie kann man mit Herren
schlafen...’ En als hij, een week later, het boek uit heeft, geeft hij toe ‘ergriffen’ te
zijn, ‘obgleich manches fehlerhaft und unsympatisch [ist], z.B. hässlich, dass Jim
den Bob in New York in eine Fairy Bar führt’. Opvallend was voorts dat Vidal in
zijn voorwoord vermeldde dat hij ‘deliberately made Jim Willard [de hoofdpersoon
van zijn boek] a Hans Castorp [hoofdpersoon in Manns Der Zauberberg] type’.
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Donald Prater en zijn vrouw Pat in hun huis te Cambridge, februari 2001 (foto P.A. Wackie Eysten).

Ik had natuurlijk, zodra ik dit las, Donald geschreven om te vragen of hij het soms
was geweest die Vidal had opgebeld, wat mij overigens uitermate onwaarschijnlijk
leek. ‘Calling Vidal by phone does not sound like you somehow,’ schreef ik. Per
kerende post kwam Donalds antwoord. ‘No, it wasn't I who phoned Vidal!’ Hij
verwees mij naar de plaats waar hij in zijn biografie de bedoelde passages uit Manns
dagboeken had geciteerd, en voegde toe: ‘I didn't elaborate further, for it was my
aim not to over-stress TM's homoerotic tendencies’. Het is voor een goed begrip van
misschien niet zozeer Thomas Mann als wel van Donald Praters visie op hem
interessant enkele passages uit deze brief wat uitvoeriger te citeren. ‘To my mind,’
schreef Prater,
this aspect of a man who after all produced six children has been greatly
overplayed, notably by Ronald Hayman [die, eveneens in 1995, in de VS
een biografie van Thomas Mann publiceerde] and more recently by
Anthony Heilbut (TM: Eros and Literature). I suspect the latter of being
the phone-caller Vidal mentions. The subject is one more for the
‘revelations’ of investigative journalists than for the serious biographer.
As I still haven't read the novel - and don't think I will now - I can't say
whether Jim Willard is like Hans Castorp, whom I confess I never saw as
a homosexual [...].
Perhaps my attitude was too blinkered, but I thought it more balanced and
nearer the truth for a narrative like mine, particularly bearing in mind TM's
expressed suppression of the physical side [...]. We must talk all this over
when we next meet, which I hope will be possible one day this coming
year.
Tijdens ons gesprek, twee jaar later in Cambridge, bevestigde Donald dat op dit
aspect van Manns leven naar zijn oordeel een onevenredige nadruk werd gelegd.
Boeken als dat van Heilbut vond hij eenzijdig en ongenuanceerd. ‘Mann was, after
all,’ herhaalde Donald, ‘de vader van zes kinderen!’ Ik vond dat opmerkelijk, vooral
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tegen de achtergrond van wat hij toch ook zelf in zijn biografie over het onderwerp
had geschreven, nog daargelaten dat ik de gegeven argumentatie weinig steekhoudend
achtte. We lieten het er verder bij. Ik verliet hen na enkele uren, waarin wij, als
gebruikelijk, van Pats uitgebreide tea hadden genoten, door beiden in de open
voordeur nagewuifd, in het ontroerende besef dat ik Donald waarschijnlijk voor het
laatst had gezien.
Ik was nauwelijks in Nederland teruggekeerd, of er lag een brief van hem, de laatste
die ik van hem heb gekregen. ‘It really was a tremendous pleasure to see you here,
after all this time, and now I'm back in the accustomed slow groove I felt I just had
to write a short note.’ Hij stuurde mij - opnieuw, ik was het eerdere exemplaar
kwijtgeraakt - het boekje Stefan Zweig und das Wien von gestern (‘which got wrongly
titled with typical Austrian Schlamperei before I saw it!,’ kon hij niet nalaten opnieuw
op te merken, hij had zijn oude vinnigheid nog niet verloren). Pat, zo schreef hij, zou
mij nog apart bedanken ‘for those marvellous tulips, which she has spread around
in even more vases and which are giving us great pleasure!’ Hij besloot zijn briefje,
‘typewritten’ om mij zijn ‘present handwriting’ te besparen, met ‘renewed thanks
and warmest greetings’, ondertekend in beverige hand: ‘As ever, Donald.’ Er was
een kaartje bij van Pat over de bloemen. ‘It was good for Donald to talk again to
such an old friend.’
Een halfjaar later ontving ik een gedrukte kaart met de mededeling dat Donald Prater
OBE, D.litt., Soldier, Diplomate, Writer, Musician, op 24 augustus 2001 te Cambridge
in zijn slaap was heengegaan.
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[2004/4]
Frank Okker+
Vissen vangen in een vulkaan
De bewogen jeugd van Madelon Székely-Lulofs
Op welke wijze maakte Claas Lulofs, vader van de latere schrijfster Madelon, in de
nacht van zondag 12 op maandag 13 februari 1922 een einde aan zijn leven? Was
zijn dood het gevolg van een rondje Russische roulette? Of koos hij voor het
traditionele touw?
Vaststaat dat de tragedie zich voltrok bij zijn residentswoning in Manokwari op
Nieuw-Guinea, waar de achtenveertigjarige Lulofs ver van zijn naaste verwanten
woonde. Zijn vrouw bevond zich met drie van hun kinderen in Australië. En hun
oudste dochter Madelon leefde met haar gezin op een rubberplantage in Deli,
Noordoost-Sumatra.
Die duistere, slechts door sterren en maan verlichte nacht vormt de tegenhanger
van een andere nacht, die van 24 juni 1899, maar toen scheen zelfs de maan niet.
Ook die keer was Lulofs gescheiden van zijn vrouw. Hij werkte nog als
aspirant-controleur in de residentie Rembang op Java. Aangezien zijn afgelegen
standplaats geen medische voorzieningen kende, had hij enige dagen eerder zijn
hoogzwangere vrouw Saar Dijckmeester naar Soerabaja gebracht. In deze stad nam
zij haar intrek in een hotel dat enkele kamers gereserveerd had voor blanke vrouwen
die uit het binnenland overkwamen om er van hun kind te bevallen.
Het bleek een kleine en armzalige gelegenheid die de naam hotel amper verdiende.
In de kraamkamer stond uitsluitend het hoogstnodige: enkele typisch Indische ijzeren
bedden met spijlen, de wastafel, een zitje en een staande kapstok. Aan een ijzerdraad
in het plafond hing een zoet walmende petroleumlamp die, zodra het donker werd,
duizenden insecten aantrok.
Magdalena Hermina ofwel Madelon, het eerste kind van het echtpaar Lulofs, werd
geboren in een smoorhete nacht. Dat was in het altijd warme Soerabaja niets
bijzonders. Maar het werd ook een buitengewoon rumoerige nacht, want al ruim
voor het moment van de geboorte bleek er sprake van een maansverduistering. De
vele Chinese inwoners van de stad geloofden dat boze geesten bezig waren de maan
te verslinden. Om dat onheil af te wenden, stroomden ze massaal naar buiten. Alle

+ Frank Okker (1951) schreef eerder in De Parelduiker over Willem Walraven, Andreï Makine
en Mathieu Corman. Hij bereidt een biografie van Madelon Székely-Lulofs voor.

De parelduiker. Jaargang 9

3
Chinese vaders moesten proberen zo snel mogelijk zeven maal de zeven bruggen
van de stad over te gaan, in gezelschap van hun gezin. Negenenveertig keer over
dezelfde brug mocht ook. Tijdens die tocht trachtten ze zoveel mogelijk geluid te
maken. Zo bracht Saar Lulofs-Dijckmeester om drie uur 's nachts haar kind ter wereld
op een moment dat buiten langs de flinterdunne muren van het hotel nog steeds de
opgewonden schreeuwende en op gongs, bekkens en pannen slaande Chinezen
langsdraafden. In dat helse kabaal hielpen een zwaar bezwete Europese dokter en
een Indo-Europese vroedvrouw onder het opgeslagen muskietengordijn met de
bevalling, terwijl op de witgekalkte muren de tjitjaks, hagedisjes, volop jacht maakten
op muggen, vliegen, torren en vliegende mieren.
Madelon zou die bevalling in een hotel als symbolisch beschouwen voor het leven
van reizen en trekken dat haar nog te wachten stond. Maar het tumult dat haar geboorte
begeleidde, zou voor haar bestaan minstens even karakteristiek blijken.
Claas Lulofs mocht zijn standplaats niet verlaten en ontbrak daardoor bij de
bevalling. Om zijn eenzame vrouw toch enigszins bij te staan, vroeg hij een bevriende
advocaat in Soerabaja om Saar uit zijn naam geluk te wensen wanneer het kind
geboren was. Lulofs' vriend vervulde zijn opdracht op een geheel eigen wijze. Hij
pakte twee kaartjes en schreef op beide een gelukwens: de eerste namens de vader,
de andere uit zijn eigen naam. Op het moment dat de dokter zich naar het ziekenhuis
begaf, overhandigde hij beide kaartjes aan zijn huisbediende. De Javaan kreeg het
consigne om onder het op stenen neuten (palen) gebouwde hotel te kruipen tot onder
de kamer van de aanstaande moeder. Op die plaats moest hij rustig afwachten tot hij
uit de geluiden boven hem kon afleiden dat de geboorte een feit was. Op dat moment
zou hij de gelukwensen door een spleet in de vloer schuiven. En zo gebeurde het dat
toen Madelon voor het eerst in bad werd gedaan, er plotseling midden in de kamer
twee felicitatiekaartjes op de grond lagen.
Na haar geboorte bleven Madelon en haar moeder nog tien dagen in het hotel.
Vervolgens gingen ze naar de ambtswoning in het Rembangse, een kleine bungalow.
Wanneer je tussen de palmen in de voortuin stond, kon je dwars door het huis heen
de geiten op het achtererf zien. Dit huis zou het decor vormen voor haar boek Onze
bedienden in Indië (1946).

Onverschrokken
Vier maanden later, eind oktober 1899, vertrok het prille gezin naar Meulaboh, aan
de westkust van Atjeh. Het werd de tweede Indische standplaats voor de
aspirant-controleur, maar Claas Lulofs was gewend aan een leven van regelmatig
verhuizen, want zijn vader Sicco was dominee en wisselde nogal eens van gemeente.
De echtgenote van Sicco, Madelon Adama van Scheltema, bracht de letteren binnen
de familie. Haar broer Frits trouwde met Hinne, de zuster van Sicco; hun oudste zoon
was de bekende socialistische dichter Carel.
Claas Lulofs, die in 1873 in Broek op Langedijk geboren werd, maakte met zijn
ouders een kleine ronde door Nederland: Winterswijk, Koog aan den Zaan en
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Claas Lulofs en Saar Dijckmeester, de ouders van Madelon (coll. LM).

Deventer. In die laatste stad viel hij op door zijn durf en eigenzinnigheid. Als
middelbare scholier zag hij dat er een kind in de IJssel gevallen was. De jongen
sprong direct in het water en zette het kind weer op de oever, te midden van een grote
schare toeschouwers. Het publiek maakte aanstalten hem te huldigen, maar Claas
stelde geen prijs op eerbetoon. Hij probeerde zich uit het gedrang los te maken, wat
hem niet lukte. Daarop sprong hij opnieuw in de rivier en zwom naar de overkant,
waar hij met zijn kletsnatte pak in de weilanden verdween.
Op zijn negentiende behaalde hij, nog steeds in Deventer, zijn diploma
Gymnasium-B. Aansluitend studeerde hij rechten in Leiden. Ook daar trok het water,
want hij toonde zich een vaardig roeier. Hij moest echter al snel de universiteit
verlaten, waarschijnlijk wegens een vechtpartij. Claas Lulofs studeerde verder in
Delft, maar voltooide zijn studie niet.
Twee maanden voor zijn vertrek naar Nederlands-Indië als ambtenaar van het
Binnenlands Bestuur trouwde hij, op 23 september 1896 in Deventer, met de
twintigjarige Sarah Christina Dijckmeester. Zij was de dochter van een kantonrechter
en later liberaal Kamerlid; haar moeder overleed al voor haar dertigste aan de tering.
Saar en Claas Lulofs moeten een imposant paar hebben gevormd. Zij mat meer dan
één meter tachtig en hij stak nog ruim boven haar uit.
In Atjeh bleek het in 1899 nog buitengewoon onrustig. Het jaar daarvoor had de
nieuwe militair gouverneur, J.B. van Heutsz, een grote expeditie van het
Nederlands-Indische leger geleid tegen de opstandelingen in het gewest. Verscheidene
Atjehse hoofden hadden zich bij die gelegenheid overgegeven. En in februari was
de gevreesde volksleider en avonturier Teukoe Oemar gedood, vlak bij Meulaboh,
de nieuwe standplaats van aspirant-controleur Lulofs en zijn gezin.
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De militaire expedities gingen door en hoewel Lulofs een burgerambtenaar was,
nam hij aan veel tochten deel. Hij toonde zich een man met een groot plichtsgevoel,
onverschrokken, tot op het roekeloze af. Zo vergezelde Lulofs in 1900 een
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kolonne militairen die per schip naar het zuidelijker gelegen Seunagan gingen. Na
een reis over een onstuimige zee bereikten de soldaten in de sloepen ondanks een
hevige branding de kust. Lulofs meldde zich wat later bij de kapitein, omdat hij aan
boord nog wat schrijfwerk had verricht. Deze weigerde hem echter nog een sloep
ter beschikking te stellen. Daarop klom Lulofs de trap naar de brug op, sprong in het
kolkende water en zwom met krachtige slagen naar de wal. De militairen op de kant
pakten hun kijkers om de zwemmer te volgen, die telkens achter de hoge golven
verdween. Op het moment dat hij uit de branding kwam, werd hij door een zware
golf gegrepen en op de onherbergzame kust gesmakt. Lulofs stond direct op om te
laten zien dat hij ongedeerd was.
Tijdens een andere tocht, in mei 1901, bij het aanhouden van een inheemse man
trok deze plotseling een rentjong, een Atjehse dolk. Hij bracht Lulofs een dusdanige
verwonding toe dat zijn ingewanden te voorschijn kwamen. Tot verwondering van
de omstanders raakte hij niet in paniek, maar schoot de aanvaller meteen neer.
Anderen verbaasden zich erover dat Lulofs de verwonding zo snel te boven kwam.
Het incident leverde hem een eervolle onderscheiding op, een promotie en de
waardering van twee mannen met wie hij vaker te maken zou krijgen, Van Heutsz
en zijn rechterhand, Hendrikus Colijn. Dat hij aan dezelfde Colijn eens zijn dochter
zou toevertrouwen, kon hij nog niet weten.
Zijn vrouw kende aanzienlijk minder bewegingsvrijheid. Saar woonde met Madelon
in een met prikkeldraad afgezette ruimte van vijf à zes vierkante meter naast de
kazerne van Meulaboh. Ze mocht onder geen beding naar buiten en sliep met een
revolver onder haar hoofdkussen. Er kwam zelfs nog een persoon bij, want in
september 1900 beviel zij van een zoon, Sam.
Madelon kan nauwelijks bewuste herinneringen aan haar verblijf in Atjeh hebben
overgehouden, want zij was amper vier jaar oud, toen zij uit het gebied vertrok. Toch
hebben de ervaringen van haar vader zo veel indruk op haar gemaakt dat zij twee
historische romans over Atjeh schreef: De hongertocht (1936) over de patrouille uit
1911 van onderluitenant Pieter Nutters, die met fatale gevolgen in het berglandschap
van Boven-Pedir verdwaalde, en Tjoet Nja Din (1947) over de Atjehse prinses en
weduwe van Teukoe Oemar in haar strijd tegen de ongelovige, want niet-islamitische
Hollanders.
Uit Atjeh bleven haar tevens een aantal kleinere verhalen bij, zoals de anekdote
over de KNIL-officier. De man bukte zich tijdens een gevecht om zijn veter vast te
maken, waarna een kogel hem van achteren trof. Hij stond op en riep tegen zijn
belagers: ‘Net lekker mis! Precies in mijn achterste!’ Madelon zou dit verhaaltje
verschillende malen in haar werk gebruiken. Om de vitaliteit van de humor aan te
tonen, maar ook als voorbeeld van moed bij iemand die zijn aanvaller én zichzelf op
de hak durft te nemen.1
Haar grootste bekendheid als schrijfster zou Madelon Székely-Lulofs uiteindelijk
ontlenen aan haar romans over de planterswereld van Deli - Rubber (1931), Koelie
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Madelon Lulofs met haar broertje Sam, tijdens haar eerste bezoek aan Nederland, 1903 (uit het
familiealbum).

(1932) en De andere wereld (1934) - die dankzij de openhartige weergave van het
ruwe leven van de rubberplanters en hun onbarmhartige optreden tegen de Javaanse
en Chinese contractarbeiders een internationaal succes werden. Met name Rubber,
dat in zo'n vijftien talen en op het witte doek verscheen, zou ook na haar dood, in
1958, nog diverse malen herdrukt worden.

Stokpaard
Eind 1901 werd Lulofs benoemd tot controleur in Manindjau in de residentie
Sumatra's Westkust. Het duurde echter nog enkele jaren voordat de verhuizing
plaatsvond, waarschijnlijk mede door de ernstige verwonding die hij kort tevoren in
Atjeh had opgelopen. Inmiddels maakte Madelon in 1903 met haar broertje en haar
moeder voor het eerst de lange reis naar Nederland. Ze legden de ruim vijftienduizend
mijl af, omdat Saar een blindedarmoperatie moest ondergaan. Berry, haar enige
zuster, bracht Claas Lulofs per brief op de hoogte van het verloop van de operatie.
In haar jeugdherinneringen beschreef Madelon Lulofs de Padangse Bovenlanden,
waarin Manindjau ligt, als haar kinderparadijs. Het is het land van de Minangkabauers,
een volk met een matriarchale samenleving: na het huwelijk trekt de man in bij de
familie van zijn vrouw. Ze wonen in merkwaardige hoge houten paalwoningen onder
een dak dat uitloopt in twee punten als een paar buffelhoorns.
Haar eerste herinneringen bestonden uit de reis van juli 1904 via Fort de Koek
naar de hoogvlakte van Matoer met als achtergrond drie vulkanen, de met elkaar
verbonden Singgaleng-Tandikat en de dubbeltoppige Marapi.2 De tweede dag maakte
het gezin de afdaling over een smalle grindweg met drieënveertig zigzag-
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Het meer van Manindjau in onze dagen (foto Hans Vervoort)

bochten naar het zevenhonderd meter lager gelegen meer van Manindjau. Voorop
reden Claas en Saar, beiden te paard. Madelon volgde op een pony en Sam zat samen
met de baboe in een kleine reiswagen. Het huisraad was al met ossenkarren
vooruitgestuurd.
Bijna vijftig jaar later zag Madelon Lulofs het controleurshuis, dat even buiten
het dorp stond, helder voor zich: ‘Een echt, ouderwetsch Indisch huis, van hout, op
korte steenen neuten, ruim gebouwd: groote kamers, open galerijen, een breed
beschuttend pannendak.’ De tuin met grote gazons en bonte bloemperken met vlinders
en libellen naast prachtige palmen had veel weg van een schaduwrijk park. Een lange
tamarindelaan met aan de stammen talrijke sneeuwwitte orchideeën voerde als een
roomblanke zuilengalerij naar het donkerblauwe water van het enorme, door
grijsblauwe bergen omringde meer. Aan de oever stond een hoge mast met de
rood-wit-blauwe vlag.
Het leek een idyllisch oord met het volkomen gladde wateroppervlak over een
lengte van meer dan zestien kilometer. Maar de bodem van het meer was vulkanisch.
Soms roerde de aarde zich, het water kreeg een giftige gele kleur en brak los in
kolkende en schuimende golven. De beroering was zo hevig dat de vissen bezwijmden
en voor dood met hun witte buiken omhoog dreven. De daadkrachtige Saar Lulofs,
die met dit tafereel geconfronteerd werd op een dag dat haar man op tournee was,
besloot snel in te grijpen. Haar actie maakte zo'n indruk op haar dochter dat die zich
na een halve eeuw de gebeurtenissen nog met alle details voor de geest kon
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halen: ‘Zij heeft onze gehele gendarmerie gealarmeerd, zij heeft de tong-tong laten
slaan om het dorpsvolk te waarschuwen, dat een onmetelijk onheil aan het geschieden
was. Zij heeft, wat er maar aan manspersonen was, opgetrommeld, gesommeerd om
direct te komen met emmers of pannen of kannen of wat dan ook, dat inhoudsmaat
had. Zij heeft het afvoergat in de badkamervloer stevig laten dichtstoppen en wat
een bassin leek, dat werd een bassin. Toen heeft zij zoveel bezwijmde vissen uit het
geheimzinnig stormende meer laten scheppen, als er maar uit geschept konden worden
en de Maleiers stonden mannetje aan mannetje, van de meeroever, door de koninklijke
laan met orchideeën, tot aan de badkamer. En als brandweerlieden, die elkaar de
emmers met bluswater doorgeven, zo gaven zij elkaar de emmers en pannen en
kannen met levenloos lijkende vissen door, opdat de laatste man ze kon uitgieten in
het heldere, onbezoedelde bergwater, waarmee de badkamer al voller stroomde.’3
Claas Lulofs toonde zich niet erg ingenomen met het milieubewuste initiatief van
zijn vrouw. Het moet tot een emotionele botsing zijn gekomen, want zij waren beiden
heftige naturen die zich vaak onbeheerst uitten. Hij liet onmiddellijk alle vissen
vangen en terugzetten in het kratermeer dat inmiddels weer tot rust was gekomen.
In zijn ambtelijk journaal repte hij met geen woord over de gebeurtenissen, want de
controleur wist dat een dergelijk optreden zijn loopbaan geen goed zou doen.
Madelon, die de bijnaam Toet droeg, liep op blote voeten en in hansop met haar
baboe in de tuin rond. In die tuin werkte ook een ploeg dwangarbeiders in bruine
pakken en met zwarte hoofddoeken. Zij veegden de tuinpaden aan en wiedden het
onkruid. De mannen werden bewaakt door een agent met karabijn, maar erg streng
was de bewaking niet, ook al ging het soms om moordenaars. Wanneer de bewaker
het te warm kreeg, liet hij zijn wapen door een van de gestraften dragen, die het
gelaten op zijn schouder nam.
De gevangenen waren de controleursdochter zeer vertrouwd. Op een dag vertelde
zij aan een van hen dat ze zich verveelde. De man nam zijn kapmes en sneed voor
haar uit een bananenboom een stokpaard, compleet met staart. Madelon waardeerde
het vooral dat de inheemse bevolking haar zonder Europees speelgoed kon vermaken.
Het voedde haar liefde voor de Indische natuur. Staand met haar stokpaard aan de
oever van het meer met boven haar de wapperende Nederlandse vlag, voelde zij voor
het eerst dat zij tot twee landen behoorde: ‘tot Indië, dat mijn geboorteland was, en
ook tot Holland, dat ik toen nog niet kende, alleen maar in de gedaante van die
rood-wit-blauwe vlag’.
Het ontging haar echter niet dat van tijd tot tijd gevangenen terechtgesteld werden.
Als gezagsdrager van het Binnenlands Bestuur moest Lulofs bij die executies
aanwezig zijn. Zodra hij zijn handschoenen aantrok, wist zijn dochter dat er weer
iemand opgehangen zou worden. Het leidde ertoe dat ze zich in haar latere werk
goed kon inleven in de beweegredenen van misdadigers. In veel van haar boeken
wordt een moord gepleegd, waarbij de moordenaar opvallend vaak begrip ontmoet.
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Claas Lulofs met Madelon op Sumatra (coll. LM).

Doekoens
De jaren in Manindjau legden bij Madelon het fundament van haar verbondenheid
met Indië en met de inheemse bevolking. Een enkele keer mocht ze met haar vader
mee wanneer hij de aanleg van een weg inspecteerde. Ze zat op haar pony met een
ronde strohoed op het blonde sprietige haar en om haar middel een trommeltje met
tandenborstel, kam en schone hansop. Voorop reed Lulofs in rijbroek en hooggesloten
kaki-jas met zilveren controleursknopen, een fijngevlochten bamboehoedf op het
hoofd en in de hand een karwats.
Madelon voelde vooral sympathie voor Saï, de oude kantooroppasser die trots was
op de koperen knopen met de W (van Wilhelmina) op zijn blauwe uniform. Lulofs,
die zijn dochter in twee dagen leerde paardrijden, toonde zich een strenge leermeester:
‘Vader heeft niet voor niets onder generaal Van Heutsz gediend. Misschien vergeet
hij daardoor weleens het verschil tusschen soldaten, koelies, dwangarbeiders en
kleine meisjes van nog geen vijf’
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Haar moeder, die voor haar vertrek naar Indië een verpleegstersopleiding had
gevolgd, hield tweemaal per week een polikliniek voor de bevolking. Aanvankelijk
wachtte zij vergeefs op patiënten, omdat de bevolking haar heil zocht bij de eigen
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medicijnmannen of -vrouwen, de doekoens. Op een dag echter had een vrouw een
blik met kokende suikerstroop over haar been gekregen. De doekoen bedekte de
wonden met klei en bananenblad, waardoor ze gingen zweren. De vrouw wendde
zich ten einde raad tot Saar Lulofs, die haar een ultimatum stelde. Ze moest tijdelijk
in een van de bediendevertrekken gaan wonen om verzorgd te kunnen worden. Na
familieberaad kreeg ze toestemming. Drie maanden later keerde de vrouw gezond
naar haar dorp terug. Sindsdien stroomden de zieken en gewonden naar het huis.
Saar hield zich ook intensief met de geestelijke opvoeding van haar dochter bezig.
Scholen waren er in Manindjau niet; de dichtstbijzijnde Europeaan, de controleur
van Loeboekbasoeng, woonde 27 kilometer van het meer verwijderd. Vandaar dat
zij zelf Madelon leerde lezen, rekenen en (schoon)schrijven in de schaduw van een
tamarindeboom. Uit Nederland liet zij materiaal voor huisonderwijs overkomen, de
methode Klerkx, en de onvermijdelijke Ot en Sien. 's Avonds las Claas Lulofs voor
uit het werk van Charles Dickens.
Daar haar ouders niet religieus waren, vierden ze thuis geen Kerstmis. Dat gebeurde
pas nadat grootmoeder Lulofs in Manindjau op bezoek kwam. Madelon keek verbaasd
naar het uiterlijk van haar oma, die vuurrood verbrand was, omdat haar schip veertien
dagen in de Rode Zee vast had gezeten wegens het verlies van een schroef.
Een rustig kind was Madelon beslist niet. Ze stopte kikkers in de lampetkan van
haar grootmoeder, at een pond abrikozenjam uit de provisiekast en meteen daarna
een dubbele hoeveelheid zilveruitjes. Dat leidde tot een gedenkwaardige
onpasselijkheid, al stond het roken van een zware sigaar gevolgd door citroenkwast
haar later als ‘rampzaliger’ bij. Tijdens het middaguur, wanneer de volwassenen
sliepen, zag ze hoe twee jongens een jonge vleermuis op een plat stuk rots hadden
neergelegd en het dier met een puntige steen bewerkten. De dochter van twee
explosieve naturen koos voor een krachtdadige reactie. ‘Als een furie moet ik zijn
geweest! Een razend meisje, in hansop, op magere bloote beenen, met wilde, vliegende
haren, vuurrode koonen en moordende oogen.’ Ze sloeg een van de jongens met de
steen op zijn hoofd tot het bloedde.

Kletsnatte schim
In het huis aan het meer voelde ze zich veilig, maar op een avond merkte ze hoe dat
gevoel van geborgenheid eensklaps kon omslaan in de confrontatie met een dodelijk
gevaar. Zittend op de galerij zag ze plotseling een kletsnatte schim in een wit uniform
verschijnen. Haar grote schrik blijkt uit een beeldende beschrijving van zo'n veertig
jaar later: ‘En ik keek omhoog en zag twee lange witte benen in doorweekte
witkatoenen broekspijpen, een lang, wit rillend schokkend bovenlijf in een
vastplakkende witte uniformjas, een geelwit gezicht met een blauwzwarte mond,
bruinzwarte ronde plekken als ogen en verward omlaag piekende vastklevende haren,
waarin een sliert van een groene waterplant hing.’ Het bleek geen witte hadji te zijn,
geen geestverschijning, maar de controleur van Loeboekbasoeng, die met zijn prauw
op het meer was omgeslagen tijdens een storm.
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Heel wat ernstiger waren haar ervaringen bij Padang Pandjang, een tamelijk grote
garnizoensplaats ten zuidoosten van Manindjau, waar haar vader rond 1906 controleur
werd. Ze woonden in een ruim en aanzienlijk huis in de nabijheid van de stad. De
omvang van de woning valt af te meten aan de djatihouten eettafel met plaats voor
vierentwintig personen. Ook het gezin van Claas Lulofs breidde zich gestaag uit, in
Manindjau werd Sicco geboren en Saar verwachtte inmiddels haar derde zoon, Claas
junior.
Het huis grensde met een weidse tuin die uitliep op twee poorten aan de rijweg.
Bij beide opgangen stond een schildwachtershuisje. Van de poorten voerde een
oprijlaan naar het huis, zodat er een halve boog ontstond waar een grote fontein was
aangelegd. Als hun moeder in een bijzonder goede stemming was, mochten de
kinderen een bad in de fontein nemen. Het voelde aan alsof ze onder de fijne stralen
van een waterval stonden. Ver achter het huis tekende zich het silhouet af van de
Marapi, die tot de actiefste en gevaarlijkste vulkanen van Sumatra behoorde. Geregeld
schrokken ze 's nachts wakker wanneer de aarde weer bewoog.
Aan de overkant van de weg woonde de pastoor, die elke ochtend een plas deed
achter de dikste boom van de pastorie en daarna vergenoegd zijn tuin inspecteerde.
Hij werd bespied door de kinderen uit de desa, die zich afvroegen tot welke soort zij
dit wezen in een zwarte jurk moesten rekenen.
De invoering van nieuwe en hogere belastingen in het voorjaar van 1908 leidde
tot verzet onder de plaatselijke bevolking. Madelon merkte hoe de vertrouwde,
vredige sfeer plotseling omsloeg. Gewoonlijk konden de blanke kinderen rekenen
op de bescherming van de inheemse bevolking. Zodra er een ongelukje met hun
paard of ponywagen gebeurde, schoot een passerende venter onmiddellijk te hulp.
Maar in zo'n periode van verzet voelde Madelon dat ze als een lid van het
overheersende volk werd beschouwd. Op steun hoefde je niet te rekenen en evenmin
nam je in die situatie voedsel aan op de markt, omdat dat wel eens vergiftigd kon
zijn.
De spanning onder de bevolking nam voortdurend toe: er liepen steeds minder
mensen op de wegen, ook op de passar bleef het stil, alleen in de dorpen kwamen
de mensen bij elkaar, vaak onder leiding van de mohammedaanse priesters. Lulofs
en zijn gezin gingen 's avonds niet meer buiten het terrein rond hun huis uit angst
voor een aanslag. De bewakers kregen zwaardere wapens en hun aantal werd
verdubbeld.

Afgeworpen huid
Gouverneur-generaal Van Heutsz haalde Lulofs kort daarop naar het bureau van de
directie van het Binnenlands Bestuur in Batavia. Hij ontmoette er opnieuw Colijn,
die een van de adviseurs voor de Buitengewesten was. De kinderen en hun moeder
logeerden bij een bevriende koffieplanter, even buiten Padang Pandjang. Madelon
speelde met haar broertje Sam in een kuil, waarin ze de afgeworpen huid van een
slang vonden. Toen de jongen haar het lege vel onder de neus hield, deinsde ze
verschrikt terug. Bij het ruiken van de ontstellende geur van dood en ontbinding
greep een hevige angst haar aan en ze rende terug naar het huis.
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In het kantoor van de koffieplanter hoorde ze een gedeelte van een telefoongesprek:
‘Orang soeda datang - de mensen zijn gekomen.’ Die nacht was de opstand
uitgebroken. De schildwachten voor het huis van de controleur waren gedood en de
menigte had het huis van Lulofs' opvolger Bastiaans bestormd. De controleur zelf
werd voor de ogen van zijn vrouw en kinderen vermoord, zijn lichaam op de grote
eettafel in stukken gesneden en in de fontein gesmeten, waaraan Madelon zulke
mooie herinneringen had.4 Ze voelde de woede in zich opkomen over de moord op
een blanke door de inheemse bevolking, totdat ze aan Saï dacht, de oude oppasser
van haar vader in Manindjau, met wie ze zich zo verbonden had gevoeld. Op dat
moment zag ze naast het beeld van deze vertrouwde inheemse man ook dat van een
blanke die bereid was mensen van het volk van Saï te doden. ‘Toen heb ik gezien,
dat de beide beelden, oogenschijnlijk zoo verscheiden, de beide helften zijn van de
dubbele eenheid, welke ikzelf ben. Ik heb begrepen dat ik... tot geen enkele wereld
behoor.’ De ervaring dat ze zich door afkomst en land van geboorte tussen oost en
west bevond - op haar achtste opgedaan - deelt Madelon Székely-Lulofs met verreweg
de meeste Nederlands-Indische schrijvers. Het thema zou prominent in al haar boeken
voorkomen.
Op 30 mei 1908 vertrokken Lulofs en zijn gezin, dat eerder met een tweede dochter
(Mary) was uitgebreid, naar Europa voor een verlof van een jaar. Die periode brachten
ze voornamelijk in Nederland door, waar ze in verschillende plaatsen woonden, met
als gevolg dat Madelon, die op Sumatra les kreeg in Fort de Kock, eerst een tijdje
op een deftige school in Den Haag zat en vervolgens een dorpsschool in Nunspeet
bezocht. Ze zou naar negen verschillende lagere scholen gaan, voordat ze op de
middelbare school kwam. Ook reisde ze dat jaar met haar ouders naar Londen. Maar
hun groot Europees verlof werd overschaduwd door een treurige gebeurtenis: op 25
februari 1909 overleed de tweeënhalfjarige Claas Lulofs junior.
Weer in Indië ging Lulofs, die door Van Heutsz benoemd was tot adjunct-adviseur
voor de Buitengewesten, in het landelijke Buitenzorg wonen, net als veel andere
ambtenaren die elke dag naar hun departement in Batavia forensden. De inmiddels
tienjarige Madelon reed 's morgens om zeven uur door de bomenallee van de
Plantentuin naar haar nieuwe school, die om half acht begon, langs de ronde
schemerdonkere plek waar zich onder meer het graf van Lady Raffles bevond, de
echtgenote van de voormalige Britse luitenant-gouverneur van Java.
Als adjunct-adviseur voor de Buitengewesten hield Lulofs zich in Batavia bezig
met de bestuurszaken voor alle eilanden van de archipel buiten Java en Madoera.
Hij maakte geregeld dienstreizen naar Sumatra en Borneo, zij het niet zo vaak als de
adviseur Colijn, die in het najaar van 1909 naar Nederland terugkeerde om de politiek
in te gaan. Lulofs toonde zich een energiek en krachtig bestuurder, die ook met grote
regelmaat in de Indische pers zijn opvattingen naar voren bracht. Zo publiceerde hij
al in juni 1908 een reeks van elf artikelen in de Java-Bode, ‘Onze politiek tegenover
de Buitenbezittingen’, die een pleidooi vormden voor ‘de onderwerping aan een
gere-
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gelden toestand van alle, onder nederlandschen vlag staande volkeren van den
archipel’. Hoewel Lulofs wantrouwig stond tegenover de zogenaamde ethische
politiek, die de welvaart van de inheemse bevolking trachtte te bevorderen, was hij
zeker geen houwdegen. In Padang Pandjang kwam hij al op voor een als
nationalistisch bekend staand Minangkabaus districtshoofd dat verbannen was naar
Djokjakarta. Lulofs bepleitte diens zaak persoonlijk bij de gouverneur-generaal, met
als gevolg dat de man gerehabiliteerd kon terugkeren naar zijn geboortegrond.5

Tranenvloed
De hoeveelheid publicaties van de actieve adjunct-adviseur nam in Batavia alleen
maar toe. Tussen 1911 en 1916 schreef hij met name voor het Tijdschrift voor het
Binnenlandsch Bestuur ruim vijftig artikelen over onderwerpen die uiteenliepen van
de bouw van gevangenissen tot de Javaanse spraakkunst. Opvallend was zijn
belangstelling voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea, waaraan hij drie stukken
wijdde.
Madelon, die in 1912 in Buitenzorg haar toelatingsbewijs voor de middelbare
school behaalde, ging voor haar verdere opleiding naar Nederland. Samen met haar
moeder en broertje Sam vertrok ze dat najaar met de mailboot, ‘stroomopwaarts
tegen de tranenvloed van mijn moeder in’, zoals ze zich later herinnerde. Bij het
verlaten van het schip haalde haar vader onverwachts zijn beurs tevoorschijn en gaf
zijn dochter een gouden tientje. Het gebaar maakte grote indruk op Madelon, die
nooit veel waarde aan geld zou hechten, maar goud als iets verhevens beschouwde
dat ze graag verzamelde.6
Ze ging wonen bij haar grootmoeder Dijckmeester in het kapitale herenhuis aan
de Stroomarkt 8 in Deventer. De vakanties zou ze doorbrengen bij haar andere
grootouders in Den Haag. Op 1 oktober 1912 werd ze toegelaten tot de HBS voor
meisjes ‘met 4-jarigen cursus’. Madelon bleek vooral goed in de talen (met
uitzondering van Duits), aardrijkskunde en geschiedenis; met de exacte vakken had
ze aanzienlijk meer moeite. Ze raakte bevriend met de een jaar oudere Henrica Judith
Doffegnies, dochter van de burgemeester van het nabijgelegen Diepenveen. Ook zij
zou naam maken als schrijfster, zij het dan als auteur van minstens één strekkende
meter aan streekromans, waarmee ze het oeuvre van haar klasgenote in kwantitatief
opzicht ruimschoots zou overtreffen.7 Via Judith leerde Madelon nóg een Doffegnies
kennen, haar achttienjarige broer Hendrik (Hein) Willem Jacob. Hij voelde zich op
de HBS niet op zijn plaats, want hij leverde alleen opvallende prestaties bij
aardrijkskunde en tekenen, maar zijn vader stond erop dat hij zijn opleiding voltooide
om vervolgens een studie voor notaris te volgen. Madelon hielp hem af en toe met
zijn huiswerk.
Met haar grootmoeder maakte ze eenmaal per jaar op een zomerse zondagmiddag
een tochtje in de victoria, een open koets, van Deventer naar Apeldoorn. Oma
Dijckmeester belde al op maandag de rijtuigverhuurder om de koets met het makke
paard te reserveren. De rit voerde langs café Bloemink, waar ze een advocaatje
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Madelon Lulofs op ongeveer zestienjarige leeftijd (uit het familiealbum).

dronken, en langs Het Loo. Het jaarlijkse uitstapje ontroerde Madelon: ‘Er lag een
soort geluk in de helderheid van dien zomerhemel, in het groen van de dikke
zomerboomen, in de warmte van de zon.’
Madelon maakte de HBS niet af, maar verliet de school op 15 april 1915 als leerling
van de derde klas. Dat gebeurde zeer tot spijt van haar jonge leraar Nederlands, H.
Siliakus, die zich altijd lovend over haar opstellen uitliet en zelfs naar haar ouders
schreef met het advies hun dochter een letterenstudie te laten volgen. De administratie
van de school noteerde dat ze vanwege ‘een zieke moeder naar Indië’ terugkeerde,
maar haar moeder vertelde dat zij de beslissing om Madelon weer naar Buitenzorg
te halen, genomen had met het oog op de oorlogsomstandigheden. In augustus 1914
was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. Saar Lulofs had in de kranten gelezen over
de gruweldaden van de Duitse soldaten in België; zij vreesde dat haar dochter ook
het slachtoffer zou kunnen worden als het front zich naar Nederland verplaatste.

Anjelieren
Het valt te betwijfelen of dat de werkelijke reden voor Madelons terugkeer was.
Tijdens de oorlog bleek het reizen per schip buitengewoon gevaarlijk; op 22 september
1915 liep de Koningin Emma van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’, een van
de rederijen die op Indië voeren, op een mijn.8 Het huwelijk van de Lulofsen was al
jaren slecht, vermoedelijk als gevolg van buitenechtelijke
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verhoudingen van Claas. Saar noemde hun relatie tegenover haar enige zuster ‘een
volkomen mislukking’. Nu zij aan een nierkwaal leed, waaraan zij geopereerd moest
worden en daardoor een tijdlang niet thuis kon zijn, leek het haar wellicht beter als
Madelon terugkwam om als jonge vrouw het gezin bijeen te houden.
Lulofs vond voor zijn dochter een verrassend reisgezelschap: Hendrikus Colijn,
die met zijn vrouw en zoon voor ruim een halfjaar op inspectie naar Indië ging. Rooie
Driekus was sinds maart 1914 directeur van de Bataafsche Petroleum Maatschappij,
een functie die hij combineerde met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Aangezien
hij gedurende twee jaar (1912-'13) minister van Oorlog was geweest, genoot hij
tijdens zijn reizen speciale privileges.9
Zo'n veertig jaar nadien zou Madelon in een artikel bij de dood van mevrouw
Colijn nog een aantal herinneringen aan deze reis ophalen. Het gezelschap vertrok
op 6 mei 1915 van station Den Haag, want ze volgden de oude landroute via Duitsland
naar Genua om daar op de boot naar de Oost te stappen. Ze werden uitgeleid door
vrienden, bloedverwanten en hoge functionarissen, van wie mevrouw Colijn een
boeket roze anjelieren kreeg. Op het station van Keulen onderbraken ze hun reis. Op
het perron was een rodekruispost ingericht en er kwam net een trein met gewonden
van het front binnen. ‘Mevrouw Colijn nam uit haar bouquet twee anjelieren; een
ervan gaf ze mij, de andere stak zij op haar mantel. Daarna schonk zij de overige
bloemen aan de rodekruisverpleegsters.’ Ze karakteriseerde haar gastvrouw als een
kleine, vriendelijke dame met lieve, maar alles doorziende ogen.10 Madelon werd
veilig en gezond afgeleverd bij haar familie in Buitenzorg.
Na haar terugkeer ging ze naar een nonnenschool. Ze kreeg er conversatieles in
Engels en Frans, leerde pianospelen en zat er verder tot vervelens toe bloemetjes te
schilderen op gebruiksvoorwerpen van porselein en aardewerk, omdat ze zo aardig
tekende. Buiten de school leidde ze het leven van een meisje uit de hoge kringen in
de tropen. Haar vader werd in januari 1916 benoemd tot adviseur voor de
Buitengewesten, een hoge functie die hij eerder al bijna een jaar had waargenomen.
Over zijn ervaringen correspondeerde hij regelmatig en openhartig met Colijn.
Madelon kon beter met haar vader overweg dan met haar moeder. Het lag voor
de hand dat Claas Lulofs het schrijftalent van zijn dochter waardeerde. Een enkele
keer maande hij Madelon voorzichtig te zijn als hij las dat ze wel erg ferm voor de
inheemse bevolking opkwam. Het zal hem daarom gerustgesteld hebben dat ze haar
verhalen nog niet naar een krant stuurde.
De verhouding met haar - inmiddels herstelde - moeder was minder innig. Saar
Lulofs was een dominante vrouw die, wellicht ook als gevolg van haar slechte
huwelijk, zich maar moeizaam in haar dochters wist in te leven. Achteraf zou ze
vaststellen dat ze beide meisjes nooit had kunnen bereiken. Ze beschouwde Madelon
als een idealist, waar ze zelf het liefst met beide benen op de grond stond. Haar oudste
dochter noemde haar een materialist, wat ze met kracht ontkende. Maar het is
opvallend dat Saar in haar brieven van vrijwel elk voorwerp de prijs noemde.11
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Teruggegeven kind
In Buitenzorg kreeg Madelon bezoek van een bekende uit Deventer, Hein Doffegnies.
Hij had op 3 juni 1915 zijn HBS-diploma behaald, na over de laatste twee klassen
vier jaar te hebben gedaan. In januari 1916 vertrok hij, samen met een klasgenoot,
naar Nederlands-Indië om te gaan werken voor de Bataafsche Petroleum Maatschappij.
Waarschijnlijk zal de houding van Saar Lulofs, die in Hein een goede partij voor
haar dochter zag, de toenadering tussen Madelon en haar vriend hebben bevorderd.
Ze verloofden zich op 25 mei 1917, de verjaardag van Hein. Op dat moment waren
zij zeventien en drieëntwintig jaar oud.
Saar bleef zich nadrukkelijk met hun omgang bemoeien. Toen Madelon met Hein
naar de bioscoop wilde gaan, oordeelde haar moeder de film minder geschikt voor
haar dochter. Vervolgens ging ze zelf naar de voorstelling, in gezelschap van haar
aanstaande schoonzoon.
Ondanks haar matige relatie met haar man raakte Saar in Buitenzorg toch weer in
verwachting. Met het kind, een jongen die zij Claas noemden, waren beide ouders
bijzonder gelukkig. Ze beschouwden hem als het ‘ons teruggegeven kind’, vanwege
de gelijknamige zoon die zij in 1909 verloren hadden.
Veel reden tot blijdschap had de vader in deze periode echter niet. In de residentie
Djambi, Zuidoost-Sumatra, was op 27 augustus 1916 een bloedige opstand
uitgebroken, waarvan de pers de oorzaak zocht bij de islamitische volksbeweging,
de Sarekat Islam. Maar de in maart benoemde gouverneur-generaal J.P. graaf van
Limburg Stirum, een voorstander van de ethische richting, vermoedde dat het verzet
eerder te wijten was aan de hoge belastingdruk en de herendiensten waaraan de lokale
bevolking onderworpen was. Hij liet een onderzoek uitvoeren dat de grote kloof aan
het licht bracht tussen de Sumatraanse bevolking en de Europese ambtenaren die
hun gebied nogal eens als een onderneming bestuurden.
Van Limburg Stirum greep hard in. Hij sprak met Lulofs en besloot de adviseur
op 26 juni 1917 uit zijn functie te zetten. In een brief aan de minister van Koloniën,
Th.B. Pleyte, schreef hij: ‘Het is jammer want hij is een schrander scherpzinnig man,
een zeer goede werkkracht maar hij heeft geen hart als het de Inlanders geldt. En de
bestuursambtenaren zullen nimmer gelooven dat er een nieuwe koers [dat wil zeggen:
de ethische - FO] gestuurd wordt zoolang hij, de gevreesde, hoofd van het bureau
blijft.’ Hij toonde echter ook grote waardering voor de jarenlange inzet van de
adviseur. Bij zijn ondergeschikten gold Lulofs als een oprechte, maar veeleisende
bestuurder die weinig tegenspraak duldde. Dat laatste viel ook toe te schrijven aan
zijn hardhorendheid die met de loop van de jaren sterk verergerde.12
Zijn vertrek deed in de pers veel stof opwaaien. Sommige kranten beschouwden
hem als de verpersoonlijking van een achterhaald stelsel dat de stem van het inheemse
volk te weinig ruimte gaf, andere bladen zagen hem als de zondebok van een te slap
optredende regering. Colijn koos onomwonden voor het laatste, maar weet dit vooral
aan de minister: ‘Met Pleyte, ik geloof de grootste nul die ooit aan koloniën gezeten
heeft, was geen verstandig woord over zaken van beteekenis te
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Madelon trouwt met Hein Doffegnies in Meester Cornelis, 26 augustus 1918 (uit het familiealbum).

wisselen.’ Hij raadde zijn vriend aan zijn heil te zoeken in een commerciële betrekking
buiten de overheid.13
Toch liet Van Limburg Stirum de voormalige adviseur niet helemaal vallen. Hij
droeg hem op een onderzoek in te stellen naar de productie en distributie van rijst in
de kolonie en zond hem als leider van een comité van particuliere ondernemers naar
Sumatra. Lulofs voerde de opdrachten met flinke tegenzin uit. Meer genoegen beleefde
hij op 26 augustus 1918 in Meester Cornelis, even ten zuiden van Batavia, toen
Madelon trouwde met Hein Doffegnies. Kort daarop vertrokken de jonggehuwden
naar Asahan aan de oostkust van Sumatra, dat tot het bekende cultuurgebied Deli
behoorde. Hein werd er assistent bij een grote rubberonderneming. In die streek zou
Madelon de stof opdoen voor haar romans over de planterswereld van Deli, die ze
meer dan tien jaar later schreef: Rubber, Koelie en De andere wereld.
Zij was al weg, toen het gezin van haar ouders opnieuw een verdrietige gebeurtenis
te verwerken kreeg. Op 6 oktober overleed hun jongste zoon Claas. De klap kwam
hard aan. ‘Wij zijn in eens oud geworden, mijn vrouw spierwit van haar, en levenslust
en belangstelling zijn er goeddeels uit,’ schreef Lulofs aan een vriend.14 Hij besloot
zich voor te bereiden op zijn pensionering en kocht een huis in Black Rock, een
voorstad van het Australische Melbourne. In mei 1919 vertrokken zij voor een verlof
van elf maanden naar hun nieuwe woonplaats. Diezelfde maand kwam, in het
koeliehospitaal van de rubberonderneming, de eerste dochter van Madelon ter wereld,
Mary Maud; nog geen anderhalf jaar later volgde de geboorte van Christine.

Rampzalig
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Aan het begin van 1920 kreeg Lulofs een bijzondere opdracht: hij werd belast met
de voorbereidingen voor het instellen van een nieuw gewest, Nieuw-Guinea. Op 1
april benoemde Van Limburg Stirum hem tot resident van dit gebied. Lulofs
beschouwde de benoeming als een vorm van eerherstel en begaf zich al op 10 januari
naar de hoofdplaats Manokwari. Saar bleef achter in Black Rock, omdat de
omstandigheden op Nieuw-Guinea voor vrouwen niet geschikt waren, en zeker niet
voor hun jongste dochter Mary.
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Zoals verwacht toog de zesenveertigjarige Lulofs voortvarend aan het werk. Hij
richtte enkele bestuursposten in, opende een houtzagerij en voerde op zijn
gouvernementsstomer mensen, bouwmateriaal, vee en paarden van Java aan. De
laatste stelde hij ter beschikking van zijn ambtenaren, ‘dan volgen de wegen vanzelf’.
Hij hoopte van het eiland een belangrijke vee- en houtleverancier te maken en zelfs
het troosteloze zuidelijke kustgebied van Merauke, bekend als the devil's own country,
tot ontwikkeling te brengen.
Op het eiland woonden weinig Europeanen, maar Lulofs kreeg van tijd tot tijd
bezoek van zendelingen en leden van expedities naar nog onbekende gedeelten van
Nieuw-Guinea. Een van deze onderzoekers was de geoloog Paul François Hubrecht,
die al in 1913 zonder enige tropenervaring had deelgenomen aan een gezamenlijke
Nederlands-Duitse expeditie, bedoeld om een zo goed mogelijke natuurlijke grens
te vinden tussen de bezittingen van beide landen. In 1921 kwam hij opnieuw naar
Nieuw-Guinea, ditmaal voor een tocht naar de Wilhelminatop in het Sneeuwgebergte.
De expeditie werd georganiseerd door het Indisch Comité voor Wetenschappelijke
Onderzoekingen, waarvan ook Claas Lulofs lid was. De 41-jarige Hubrecht had, tot
verbazing van Lulofs, zijn vrouw meegenomen, de twaalf jaar jongere Vrouwe Carry
Alide Breitenstein. Zij voelde zich niet opgewassen tegen een reis door de rimboe
en bleef als logé achter in het residentshuis in Manokwari.
De hardwerkende Lulofs kreeg op 10 juni 1920 toestemming voor een verlof van
drie maanden, door te brengen in Australië. In Black Rock trof de resident al zijn
gezinsleden aan, want Madelon, inmiddels eenentwintig, was voor een week met
haar beide dochters van Sumatra overgekomen. Die reis viel haar niet mee, want aan
boord van het schip naar Melbourne bleek dat haar oudste dochter waterpokken had.
Madelon besloot dat ze ‘een offer moest brengen’, want bij ontdekking door de
douane zouden alle passagiers zes weken in quarantaine moeten blijven. In de eerste
Australische haven, Sydney, sloop ze listig met haar kinderen door de medische
controle en verliet in het donker het schip. Met een taxi reed ze naar het station voor
de altijd stampvolle nachttrein naar Melbourne. Vier uur lang wachtte ze op een
bankje bij het loket tot iemand zijn besproken plaats kwam annuleren. Ze belandde
in een coupé met vijf zakenmannen en doorstond een nacht in de ijzige kou, want
de trein reed door de bergen. Haar reisgenoten begaven zich geregeld naar de
locomotief om de fles voor de baby te verwarmen.15
Of Lulofs tijdens zijn verlof met Saar over zijn gewijzigde omstandigheden op
Nieuw-Guinea heeft verteld, is niet bekend. Wél dat Carry Alide tijdens die periode
in Soerabaja was, waar ze op 26 juli beviel van een zoon, die ze Claas noemde. De
verwijzing naar de vader kon niet duidelijker zijn.
Lulofs nam uit Australië een aantal Ayershirekoeien en een Shorthornstier mee.
Na zijn terugkeer op Nieuw-Guinea sprak hij met Hubrecht over de ontstane situatie.
De geoloog zou zich bereid verklaard hebben voor de jonge Claas te zorgen, op
voorwaarde dat zijn natuurlijke vader daartoe niet meer in staat was. Dood op be-
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stelling dus. In de nacht van 12 op 13 februari 1922 maakte Claas Lulofs door
ophanging een eind aan zijn leven. Vóór die wanhoopsdaad stuurde hij nog een korte
brief aan zijn vader. ‘Vergeef het me. Het was slordigheid en lichtzinnigheid, geen
oneerlijkheid. [...] Je rampzalige Claas.’16 Op 15 februari vernam Saar zijn dood per
telegram; zij informeerde haar dochter en schoonzoon in Asahan. De jeugd van
Madelon Lulofs was voorgoed voorbij.
Dit artikel diende in verkorte vorm als lezing voor de werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde in Leiden. Voor de inhoud maakte ik gebruik van de ongepubliceerde,
vaak fragmentarische jeugdherinneringen en andere autobiografische teksten van
M.H. Székely-Lulofs in het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, de
conduitestaat van Claas Lulofs in het Nationaal Archief, stamkaarten en necrologieën
in het Centraal Bureau voor Genealogie, de archieven van de gemeente Deventer
en van de universiteiten van Delft en Leiden. Daarnaast is veel informatie afkomstig
uit gesprekken met vrienden en familieleden van Madelon Lulofs. De citaten zijn,
tenzij anders vermeld, afkomstig uit de jeugdherinneringen van de schrijfster.

Eindnoten:
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Sjoerd van Faassen+
Hoe het bilzenkruid zijn werk deed
Jac. van Hattum en A.A.M. Stols, een vergiftigde relatie
‘Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem uit mijn fonds te schrappen:
en hoe!’, schrijft A.A.M. Stols eind 1942 woedend over Jac. van Hattum.1
Vanwaar die razernij? Stols wordt per 1 januari 1943 mededirecteur van de Haagse
drukkerij Trio. Voor de buitenwereld doet Stols het daarom voorkomen dat de
exploitatie van zijn uitgeverij wordt overgedragen aan Boosten & Stols, de
Maastrichtse drukkerij en uitgeverij van zijn vader, die na diens recente overlijden
door Stols' twee jongere broers was voortgezet. Kort daarop blijkt die hele overdracht
als een schijnoperatie te zijn opgezet. Vanuit zijn kantoor bij Trio blijft Stols gewoon
zijn eigen uitgeverij drijven. Stols heeft echter inmiddels wel zijn auteurs in rep en
roer gebracht door hen per circulaire van de voorgenomen overdracht op de hoogte
te stellen. Van Hattum is de enige die zijn instemming weigert. Stols is gewend door
zijn auteurs met reverentie behandeld te worden. De beledigende toon waarop Van
Hattum hem zijn weigering meedeelt, brengt daarom bij Stols het schuim op de mond.
De van beide kanten zonder veel tact gevoerde briefwisseling zorgt na de oorlog tot
paniek bij Stols, omdat zijn aandeel in het conflict dan leidt tot een klacht bij de
Zuiveringsraad voor de Uitgeverij. Zijn met grote zorg geconstrueerde beeld als
clandestien uitgever met een onberispelijke reputatie loopt daardoor ernstige schade
op.2

Windstilte
Achteraf bekeken was het een tot mislukken gedoemde relatie, die tussen de dichter
Jac. van Hattum (1900-1981) en de - ruim negen maanden oudere - uitgever A.A.M.
Stols (1900-1973). In politiek opzicht bestond er een onoverbrugbare kloof tussen
de aanvankelijk revolutionaire Van Hattum en de wat stijve burgerman die Stols was,
en in het sociale verkeer vertoonde de dichter een gedrag dat aanzienlijk afweek van
wat de keurige uitgever gewoon was. Van Hattum slaagde erin zelfs zijn vrienden
van zich te vervreemden: ‘Dat hij geen vleier was kon men hem moeilijk kwalijk
nemen, maar niemand voelde veel voor humor die naast vernielzucht had gelegen.’3
Zijn eertijdse kompaan Maurits Mok schreef in een

+ Sjoerd van Faassen (1949) is werkzaam bij het Letterkundig Museum in Den Haag. Hij
bezorgde onder meer de uitgave van de correspondentie tussen A.A.M. Stols en Jan Greshoff.
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terugblik niet meer onbekommerd over hem te kunnen schrijven, want ‘zodra ik mij
verdiep in de verhouding, die er tussen Van Hattum en mij heeft bestaan, betrekt een
schimmenleger de wacht aan de horizon van mijn herinnering en het gelach van
weleer wordt weggevaagd door een zwijgen, een windstilte, die niet van de wereld
schijnt en waarin al het levende en beweeglijke bevriest en versteent’.4 En ook
vrienden als David de Jong hielden hem op zijn minst voor een aansteller en een
komediant die je nooit kon geloven.5
De uit Friesland afkomstige Van Hattum woont vanaf 1926 in Amsterdam, waar
hij onderwijzer is. In Amsterdam verkeert hij in revolutionair-socialistische kringen.
Zijn vrienden behoren tot kleine partijtjes aan de uiterste linkerkant van het politieke
spectrum, partijtjes die soms fuseren, dan weer splitsen of met veel wapengekletter
uit elkaar spatten. Van Hattum zal dit gefriemel van gepaste afstand hebben bezien;
een vermeldenswaardige rol heeft hij kennelijk niet gespeeld en de vraag is zelfs of
hij zich ooit heeft laten verleiden tot een keuze in dit ideologische moeras. In ‘Over
een drietal indelingsvergissingen’ in De Telegraaf van 18 december 1958 zal Van
Hattum wijzen op het in zijn ogen foute karakter van zijn indeling bij socialistische
dichters. Misschien meent Van Hattum dat, misschien verdraait hij bewust de
werkelijkheid, feit is dat hij wel degelijk van start is gegaan als socialistisch dichter.
Ook is hij betrokken geweest bij het in het arbeiderscollectief Links Richten
uitmondende plan tot de oprichting van een vereniging van proletarische schrijvers.
Van Hattum schrijft dan ook nog eind december 1938 aan Stols: ‘De Ckonste [sic]
is voor mij iets zeer secundairs; vóor alles voel ik politiek.’
A.A.M. Stols was in bijna alles Van Hattums tegenpool. De in Maastricht in een
goed-burgerlijk milieu geboren Stols start, na een mislukte rechtenstudie, in 1922
als uitgever. Van 1927 tot 1932 is Stols in Brussel gevestigd. In dat laatste jaar
verplaatst hij wegens zijn benarde financiële omstandigheden zijn uitgeverij naar
Maastricht, waar zijn vader en zijn twee broers drukkerij Boosten & Stols drijven.
Stols kan het hoofd voornamelijk boven water houden dankzij de onbetaalde
rekeningen die hij bij Boosten & Stols en andere drukkerijen heeft openstaan.
Die ongemakkelijke financiële situatie noopt hem in 1934 een compagnonschap
aan te gaan met R.W. Haentjens Dekker. De hele periode van zijn vooroorlogse
bestaan is Stols desondanks in Nederland de belangrijkste uitgever van poëzie. Zelfs
in de economisch sombere jaren dertig slaagt hij erin die positie nog uit te breiden.
Debuutbundels geeft hij echter al langer niet uit zonder een fikse financiële injectie
of een afnamegarantie van de auteur. Als hij eind maart 1933 een gedichtenbundel
van Van Hattum afwijst, schrijft hij aan hem: ‘Ik ben, geloof ik, nog een van de
laatsten geweest, die met een zeker enthousiasme dichtbundels in den handel heb
gebracht. Als U eens wist, hoe weinig de boekhandel en het publiek zich voor poëzie
interesseeren...’ Begin 1938 scheiden de wegen van Stols en Dekker zich. Dekker
krijgt bij de boedelscheiding Stols' Kaleidoscoop-reeks toebedeeld, een van de weinige
financieel aantrekkelijke fondsonderdelen.
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Het gezin van A.A.M. Stols, in 1943 geschilderd door J. Franken Pzn. (coll. LM).

Bij Stols' pogingen zijn fonds vervolgens een nieuw elan te geven, speelt de met
Van Hattum bevriende Ed. Hoornik een belangrijke rol.6 Hij wordt vanaf midden
1938 de strohalm waaraan Stols zich vastklampt om aansluiting te krijgen bij de
nieuwe generatie schrijvers, waartoe vreemd genoeg ook de dan al bijna 40-jarige
Van Hattum wordt gerekend. Die schrijvers zullen zich rond de tijdschriften Werk
(1939) en Criterium (1940-'42) groeperen. Stols vormt zijn poëzietijdschrift Helikon
in 1940 om tot een door Hoornik geredigeerde poëziereeks met dezelfde naam en
slaagt er met hulp van Hoornik in een deel van de jonge generatie dichters aan zich
te binden.7
De terughoudendheid wat betreft jongere auteurs die Stols begin jaren dertig
tentoonspreidde, is nu weg. Financieel gaat het hem weliswaar niet heel veel beter,
maar door het verlies van de Kaleidoscoop-reeks voelt Stols zich ongetwijfeld
gedwongen tot een vlucht naar voren. Wees hij in augustus 1933 bijvoorbeeld nog
een roman van Maurits Mok af, nu deze met zijn proza bij andere uitgevers enig
succes heeft gehad, vraagt Stols hem in december 1938 om zijn nieuwe roman ter
inzage te zenden. Tegelijk schrijft hij enigszins gepikeerd: ‘Ook wil ik mij gaarne
aanbevelen voor het uitgeven Uwer poëzie in de toekomst. Het heeft mij gespeten,
dat U zich voor Uw eersten bundel niet tot mij, gespecialiseerd als ik ben in het
uitgeven van moderne poëzie, heeft gewend.’ Exodus (1938), het slechts 19 pagina's
tellende poëziebundeltje van Mok waarop Stols doelt, was verschenen bij Uitgeverij
vh. C.A. Mees in Santpoort, waar in oktober van datzelfde jaar ook het bundeltje
Frisia non cantat van Van Hattum uitkwam.
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Aanmaakkosten
Eind januari 1933 zendt Van Hattum een aantal gedichten in teropname in het door
Stols uitgegeven poëzietijdschrift Helikon. Daarvan passeert er slechts één.8 Later
heeft hij meer succes en mag hij zelfs de afleveringen van februari 1936 en februari
1939 in zijn eentje vullen.9 Ook al heeft Stols op dat tijdstip de redactie van zijn
tijdschrift overgedaan aan de dichteres Jo Landheer, toch moet dit haast wel betekenen
dat hij waardering voor Van Hattum heeft. Niettemin zal de dichter later met weinig
voldoening aan zijn eerste contact met uitgever Stols hebben teruggedacht.
Ook een tweede poging van Van Hattum het fonds van Stols te penetreren, mislukt.
In maart 1933 biedt hij Stols een bundel aan. Weer slaat Stols het aanbod af. De
inhoud van de aangeboden bundel is niet bekend, maar dat doet er misschien ook
niet toe, want het is niet alleen de kwaliteit van Van Hattums poëzie die Stols doet
besluiten het aanbod af te slaan. Het is hem, antwoordt hij, gewoonweg onmogelijk
‘in deze tijden voor eigen risico verzenbundels uit te geven’. Dat Stols ook wel
reserves ten aanzien van Van Hattums poëzie heeft, blijkt wel uit zijn advies ‘niet
zonder schifting tot publicatie over te gaan’ en ieder gedicht ‘nog eens op het
“goudschaaltje”’ te leggen. Een overweldigend enthousiasme voor Van Hattums
poëzie spreekt hier niet uit.
Van Hattum raakt echter niet ontmoedigd, want al in oktober 1933 legt hij opnieuw
een bundel aan Stols ter beoordeling voor. Een reactie van Stols op deze toezending
is niet bewaard, maar ook deze niet-geïdentificeerde bundel zal door hem niet worden
uitgegeven. In juli 1935 laat Van Hattum hem vervolgens weten samen met Mok
een bundeltje met een omvang van zo'n 32 bladzijden te willen publiceren. Hij toont
zich zelfs bereid samen met Mok de bundel te bekostigen: ‘Ik weet, dat U, die het
langst op dit terrein volhield, het niet meer doet. Kunt U mij niet eens vertellen, hoe
duur een eenvoudig uitgegeven bundeltje aan “aanmaakkosten” komt [...]; natuurlijk
moet er achter zoiets een erkend uitgever staan, wil er van slagen nog enige kans
bestaan.’ Ook op dit voorstel is geen reactie van Stols bewaard gebleven; in elk geval
komt het in deze vorm evenmin tot een bundeling van Van Hattums gedichten door
Stols.
Dat zijn in relatief korte tijd maar liefst drie voorstellen, die geen van alle tot iets
leiden. De volhardendheid van Van Hattum is voor een beginnend dichter te prijzen.
Maar er schuilt ook een zekere koppigheid in, die misschien een hypotheek legt op
hun hele verdere verhouding en later mede verantwoordelijk is voor de geprikkelde
stemming die dan ontstaat. Van Hattums dichterspad, dat hem van Nijgh & Van
Ditmar naar C.A. Mees, Stols en L.J. Veen voert, zal hem zeker niet het warme
gevoel gegeven hebben in het fonds van Stols thuis te horen.

Tegenstand
De kans het debuut van Van Hattum uit te geven, is Stols dan ook misgelopen. Van
Hattums eerste bundel, De pothoofdplant, verschijnt in november 1936 bij Nijgh &
Van Ditmar.
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Begin van dat jaar wordt Van Hattum via S. Vestdijk door Greshoff gevraagd poëzie
voor een bundel bij Stols af te staan. Voorzover bekend brengt Van Hattum hen in
eerste instantie niet op de hoogte van zijn komende bundel bij Nijgh & Van Ditmar.
Vestdijk zal overigens later in het jaar wel betrokken worden bij de keuze voor die
bundel.10 Zowel Vestdijk als Greshoff is redacteur van het tijdschrift Groot Nederland,
waarin een aantal van Van Hattums gedichten verschijnen. Vestdijk was bovendien
sinds 1934 ook poëziecriticus bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Mede door
zijn besprekingen van de bundels van Van Hattum, Den Brabander en Hoornik zou
het overkoepelende begrip Amsterdamse School voor hun het werk ingang vinden.
Door gebrek aan gretigheid bij Vestdijk, Stols en vooral Greshoff duurt het echter
drie jaar voor het verzoek aan Van Hattum tastbaar resultaat krijgt.
Het is Greshoffs plan de gevraagde bundel van Van Hattum op te nemen in de
door hem geredigeerde bibliofiele reeks Ursa Minor. Bij Ursa Minor heeft Stols
weinig tot geen zeggenschap. Zonder de instemming en de financiële ruggensteun
van de mecenas M.B.B. Nijkerk verschijnt er geen deel; Stols zorgt uitsluitend voor
de productie. Met de bundel wordt een beetje gesold, want ze wordt eerst nog
overgeheveld naar Stols' Kaleidoscoop-reeks. Een rol bij die wijziging speelt kennelijk
Geert van Oorschot, die sinds eind 1935 voor Stols als vertegenwoordiger werkt en
die met Van Hattum sinds hun beider revolutionair-socialistische periode bevriend
is. Op 18 april schrijft Van Hattum daarover aan Greshoff: ‘Met den Heer Van
Oorschot heb ik over de verkoopkansen een onderhoud gehad en we hebben den
Heer Stols daartoe een voorstel gedaan. Ik hoop nu maar, dat dat voorstel van dien
aard is, dat de exploitatie van het bundeltje mogelijk is.’ Het voorstel behelst dat Van
Oorschot aan Stols een afname van 125 exemplaren garandeert. Op 30 mei zal Van
Hattum echter Greshoff laten weten dat de uitgave bij Stols niet doorgaat, omdat
Stols een afnamegarantie van maar liefst 400 exemplaren eist. Dan wordt
teruggegrepen op het oorspronkelijke plan van een Ursa Minor-bundel, die immers
voor rekening en risico van Nijkerk zal worden uitgegeven en dus geen investering
van Stols vergt. Van Hattum toont zich in eerste instantie gecoiffeerd, maar is ook
bang voor een dergelijke ‘dure’ reeks. Aan Greshoff vraagt hij daarom: ‘Zou het niet
mogelijk zijn, dat U den Heer Stols bewoog tot een uitgave van een uiterst simpel,
maar smaakvol bundeltje van mijn hand, tegen zeer geringe prijs? Ik persoonlijk
vind het meer van belang met een uiterst smaakvol, goedkoop boekje meerdere
mensen te bereiken, dan men zulks wel kan met een fraaie, kostbare uitgave. [...] Ik
vrees zelfs, dat de dit najaar verschijnende bundel van Nijgh & Van Ditmar ook wel
veel te kostbaar zal zijn.11 Mijn ideaal is bundeltjes van zestig cent hoogstens.’
Maar dan krijgt Van Hattum in de zomer van 1938 zijn bundel terug, omdat
Greshoff ‘teveel “tegenstand ontmoette” bij de uitgave’.12 Of die tegenstand ook van
de kant van Stols komt, is niet bekend. Bilzenkruid zal uiteindelijk in juli 1939 toch
bij Ursa Minor verschijnen; dan toont Stols zich uiteindelijk niet ongevoelig voor
Van Hattums argumentatie en bepleit op 10 mei 1939 bij Nijkerk een hogere
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Prospectus van Stols voor Van Hattums Bilzenkruid, augustus 1939 (coll LM)

oplage voor Van Hattums bundel om de prijs op f 2,50 in plaats van de gebruikelijke
f 4,- te kunnen stellen.
Greshoffs enthousiasme voor Van Hattums bundel was, zoals wel vaker, al snel
afgedwaald en op andere plannen gericht. Greshoff handelt de bundel van Van Hattum
met zijn gebruikelijke nonchalance af en laat de keuze van de gedichten uiteindelijk
over aan Vestdijk, die immers ook betrokken was bij de keuze van de in Van Hattums
De pothoofdplant opgenomen gedichten. De gang van zaken wekt terecht grote
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irritatie bij Van Hattum en zal eind 1938, als Stols hem om kopij voor een andere
bundel vraagt, leiden tot de eerste forse botsing tussen beiden.

Lichte dreiging
In 1938, het jaar dat Frisia non cantat, Van Hattums tweede bundel, uitkomt bij
Mees, verschijnt bij Stols ook de eerste boekuitgave waarbij Van Hattum betrokken
is. In de bundel Drie op één perron zijn Gerard den Brabander en Van Hattum ieder
met twaalf gedichten vertegenwoordigd en Hoornik met dertien. De drie dichters
worden door de literaire kritiek in toenemende mate gezien als behorend tot de
zogenoemde Amsterdamse School, waarvan de leden eenzelfde soort
sociaal-anekdotische poëzie schrijven. Dit ‘debuut’ in Stols' fonds heeft Van Hattum
echter louter te danken aan Hoorniks streven om met dit gezamenlijk optreden niet
alleen de overeenkomsten maar ook de verschillen tussen de drie dichters te markeren.
De eigen bundel Bilzenkruid ligt dan nog steeds in het verschiet.
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Eind 1938 vraagt Stols aan Hoornik Van Hattum te polsen voor de uitgave van een
bundel.13 Het hernieuwde contact dat voortvloeit uit Stols' verzoek, levert meteen
een vinnige woordenwisseling op, omdat Van Hattum Stols wantrouwt en bang is
dat het hem weer net zo zal vergaan als met de nog steeds niet verschenen bundel
Bilzenkruid. De niet ongerechtvaardigde schimpscheuten die Van Hattum in zijn
correspondentie met Stols aan het adres van Greshoff richt, zorgen voor een
geprikkelde stemming tussen uitgever en auteur. Als Stols hem maant
terughoudendheid te betrachten in zijn oordeel over Greshoff, schrijft Van Hattum
zelfbewust: ‘En dacht U nu heus, Mijnheer Stols, dat U mijn oordeel zou kunnen
wijzigen, door een lichte dreiging geen bundel van mij uit te geven?’ Als klap op de
vuurpijl dreigt Van Hattum bovendien de voor februari 1939 voor Helikon toegezegde
aflevering met zijn poëzie terug te trekken. Bozig vraagt hij het restant van zijn
honorarium voor Drie op één perron: ‘En daarmee zullen dan voor eens en altijd
onze relaties eindigen.’ Dat blijkt wat overhaast gesproken, want in juli 1939 zal
Bilzenkruid alsnog verschijnen, in 1940 en 1941 gevolgd door bundels in de
Helikon-reeks. Ook zal Van Hattum meewerken aan een tweede bundel Drie op één
perron (1941).
Dankzij Hoornik worden twee bundeltjes van Van Hattum in de Helikon-reeks
gepubliceerd: Alleen thuis (mei 1940), waarvoor Hoornik half december 1939 al 80
tot 150 gedichten in zijn bezit heeft, en vervolgens De waterscheiding.
De waterscheiding verschijnt in juni 1941. Diezelfde maand ontvouwt Hoornik
het programma voor de jaargang 1942 van de reeks. Ook daarin voorziet hij een
bundel van Van Hattum. Op 20 september meldt Hoornik zelfs aan Stols een
definitieve toezegging van de Amsterdamse dichter te hebben ontvangen.14 In de eind
1941 tot Atlantis-serie omgedoopte Helikon-reeks verschijnt echter geen uitgave
meer van Van Hattum. Misschien komt de door Hoornik aangekondigde bundel
overeen met de in februari 1942 verschenen bundel Oxalis, die uitgegeven wordt
door L.J. Veen, maar als curieuze bijzonderheid heeft dat ze gedrukt is door Boosten
& Stols. Enige reactie van Stols op de verschijning van Oxalis is niet bekend.

Amende honorable
Zo is de stand van zaken als Stols zich eind 1942 tot Van Hattum wendt over de
voorgenomen overdracht van zijn uitgeverij. Uit een vervolgcirculaire van midden
januari 1943 zal blijken dat Boosten & Stols de uitgeverij van Stols zal voortzetten.
Maar dan heeft Van Hattum al op 24 december bitter gereageerd met de klacht dat
hij van Stols in al die jaren maar honderd gulden honorarium had gebeurd, terwijl
hij onlangs van een andere uitgever een bedrag van 250 gulden voor één bundeltje
heeft ontvangen. Dit laatste is vermoedelijk grootspraak geweest. ‘U zult m'n
enthousiasme voor Uw zaken gedoe verstaan,’ laat Van Hattum niettemin cynisch
weten. Hij doet daarom het voorstel tegen betaling van een bedrag ineens de eigendom
van zijn gedichten aan Stols af te staan, zodat zij niets meer met elkaar te maken
hoeven te hebben.15 Stols reageert op 5 januari uiterst gepikeerd en schrijft onder
meer: ‘Op den eigendom van Uw versjes stel ik in
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Omslag van de bundel, verschenen in mei 1940 (coll. LM).

Jac. van Hattum, foto gesigneerd op 24 februari 1944 (coll. LM)

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
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de jaargangen 1940 en 1941 van Helikon, tengevolge van overschatting van Uw werk
van de zijde van den heer Ed. Hoornik, bedorven zijn.’ Vervolgens begaat Stols een
fatale misstap door te schrijven: ‘Ik voel mij, na Uw alleszins minderwaardige missive,
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 vóór 10 Januari “amende honorable” maakt.’
Van Hattum moet het in Stols' brief vervatte dreigement niet als grap hebben
opgevat, want hij telegrafeert per omgaande wegens uitstedigheid niet in staat te zijn
onmiddellijk te antwoorden; hij voldoet vervolgens op 8 januari aan Stols' eis door
te schrijven: ‘Voor zover ik U onrecht heb gedaan, volgaarne m'n excuses. Overigens
wist ik niet [...], dat m'n werk zo minderwaardig was. Nu U daarop niet de minste
prijs stelt geloof ik wel het geheel weer als m'n eigendom te mogen beschouwen.’
Het is een sluwe brief, waarop formeel niets valt aan te merken. Maar de toon is
zeker niet deemoedig, zoals Stols' biograaf aanneemt,16 maar veeleer sarcastisch. Ze
hebben verder geen contact. Van Hattum publiceert tijdens de oorlog wat gedichten
en proza in geringe oplagen bij kleine, clandestiene uitgevers als G.W. Breughel,
Reinold Kuipers en Jaap Romijn, maar zal pas na de oorlog in Geert van Oorschot
een reguliere uitgever treffen.
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Allerongelukkigst
Na de oorlog haalt Van Hattum alsnog zijn gram. Stols wordt in september 1945
onder meer benoemd tot lid van de Zuiveringsraad voor de Uitgeverij, maar trekt
zich per telegram op 6 oktober wegens ‘drukke werkzaamheden’ alweer terug.17 Die
drukke werkzaamheden blijken een smoes. De werkelijke reden is dat de uitgever
H. Stam zich op 29 september tot het bestuur van de Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels had gewend met een fotokopie van Stols' brief
van 5 januari 1943 aan Van Hattum. Niet tevreden met Stols' terugtrekking geeft
Stam vervolgens op 10 december Stols aan bij bovengenoemde Zuiveringsraad. Stam
schrijft dat zijn medewerkers tijdens de oorlog Van Hattum ‘hevig ontdaan’ thuis
hadden aangetroffen, ‘bezig maatregelen te nemen om “onder te duiken”’.18 Mogelijk
doelt Stam op L. Meyer, een voormalig procuratiehouder van Nijgh & Van Ditmar,
die betrokken was bij de door Stam, Meyer en Van Hattums vriend Jaap Buijs jr. in
1942 opgerichte uitgeverij De Gulden Pers.19 Deze uitgeverij strooide nogal
opdringerig forse voorschotten rond voor na de oorlog te verschijnen uitgaven en
vereerde Van Hattum mogelijk daarom met een bezoek.
De Zuiveringsraad voor de Uitgeverij ressorteerde onder de Centrale Zuiveringsraad
voor het Bedrijfsleven van het Ministerie van Economische Zaken. Op 9 april 1946
laat Stams medewerker Jaap Buijs jr. aan Van Hattum weten dat de Zuiveringsraad
de klacht van Stam ‘niet in behandeling kan nemen, omdat hierbij “noch van
collaboratie, noch van het benadelen van de Staat, noch van het schaden van een
Nederlands belang met gebruikmaking van vijandelijke invloed” sprake is’.20 Hoewel
Stam nog van plan is de zaak aanhangig te maken bij de Politieke Opsporings-Dienst,
loopt de aangifte hiermee dood.21
Parallel aan Stams actie loopt een tweede zuiveringszaak. Van de gewraakte brief
van Stols uit begin 1943 circuleren na de oorlog fotokopieën. Zo schrijft M. Vasalis
op 13 november 1945 aan Stols: ‘Ik had inderdaad gehoord over het bestaan van die
brief aan v.Hattum; ik heb hem zelf niet gelezen en schort elk oordeel op totdat ik
de zaak in zijn geheel gehoord en begrepen heb. [...] Ik kan alleen zeggen dat mijn
eigen ervaringen t.a. van jou onverdeeld gunstig waren.’
Waarschijnlijk op grond van Stams brief aan het bestuur van de Vereeniging heeft
Stols een ‘Memorandum inzake correspondentie met Jac. van Hattum’ vervaardigd,
waarin hij toegeeft zich ‘allerongelukkigst’ te hebben uitgedrukt, maar ook beweert
dat ‘een ieder, die de gelegenheid heeft gehad, mijn gedragingen tijdens de duitsche
bezetting gade te slaan’, kan weten dat zijn dreigende taal niet serieus bedoeld was.22
Aan Vasalis stuurt hij op 16 november zijn dossier; in een begeleidende brief beweert
Stols dat hij zelf het initiatief heeft genomen een commissie te benoemen, ‘ten einde
Van Hattum en mij over deze kwestie te hooren’. Hij zou daarvoor N.A. Donkersloot
hebben benaderd. Donkersloot, als dichter en literair criticus bekend onder de naam
Anthonie Donker, is hoofd van de sectie van het Militair Gezag die zich bezighield
met de zuivering van het kunstleven. In de bewaard gebleven correspondentie van
Stols met Donkersloot is over deze affai-
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re niets terug te vinden.23 Voor de naoorlogse zuivering werden een aantal ereraden
in het leven geroepen. Van de Eereraad voor de Letterkunde maakten onder anderen
de schrijvers F. Bordewijk, M. Nijhoff, Nes Tergast, J.B. Tielrooy en August Defresne
deel uit.24
Het is echter niet de Eereraad voor de Letterkunde die een uitspraak over Stols
doet,25 maar een ad-hoc commissie bestaande uit Donkersloot, de schrijver D.A.M.
Binnendijk en de Haagse drukker Fokko Tamminga, met wie Stols tijdens de oorlog
regelmatig heeft samengewerkt. Evenwichtig kan de samenstelling van deze
commissie niet worden genoemd. Donkersloot, Binnendijk en Tamminga oordelen
op briefpapier van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op 12
februari 1946 dat Stols in zijn brief aan Van Hattum ‘zich in termen heeft uitgedrukt,
die, blijk gevend van gebrek aan zelfbeheersing en tact, vooral in die tijd onjuist
moeten worden geacht’, maar vinden Stols' reactie gezien Van Hattums optreden
toch ook enigszins begrijpelijk. Aangenomen mag worden dat het deze verklaring
is die de angel heeft gehaald uit de aangifte bij de Zuiveringsraad voor de Boekhandel.

Uitglijder
Had Van Hattum reden voor een dergelijke, achteraf bezien buitensporige reactie op
het in Stols' brief vervatte dreigement? Van Hattum heeft zich tijdens de oorlog
aangemeld bij de Kultuurkamer. Later heeft hij echter ook beweerd dat in zijn huis
wapens waren opgeslagen en dat hij een Duitse deserteur onderdak had gegeven.26
Wat daarvan waar is, is uiterst onzeker. Maar dat Van Hattum anderszins enige reden
had zich bedreigd te voelen, toont de bespreking die Binnendijk in september 1941
in Groot Nederland had gewijd aan Van Hattums De waterscheiding. Daarin stond
onder meer: ‘Wellicht berust Vestdijks voorkeur voor Van Hattum op zijn bijzonder
ontwikkelden zin voor spitsvondige satire en perverse verbeelding.’ Vestdijk schreef
toen uitzinnig aan Theun de Vries: ‘Ik heb dezen gek onmiddellijk geschreven, dat
hij voortaan zijn smoel over mij kan houden [...]. Frisse jongens. Ik heb Binnendijk
volkomen door, maar kan niets “bewijzen”, natuurlijk, en dan nog.’27 Tegenover
Binnendijk sloeg hij een aanzienlijk bedaarder toon aan, maar waarschuwde wel dat
het nationaal-socialistische Het Nationale Dagblad zich op Binnendijks bespreking
kon beroepen ‘bij de groote schoonmaak die komen zal’. Twee dagen later vertelde
hij Binnendijk in 1939 over een soortgelijke opmerking al eens een woordenwisseling
met Van Hattum te hebben gehad: ‘Er zit hier trouwens nog een andere kant aan vast,
dat is onze vriend Van Hattum zelf. Ik kreeg indertijd al eens een vrij booze brief
van hem, omdat ik iets had geschreven over “Andries de Hooghe-achtige strofen”,
of iets dergelijks. [...] Hij schreef mij, dat hij, en dat was toen al, met alleen een
hinderlijk pre-fascisme aan de lucht, oppassen moest en dat dergelijke uitlatingen
hem schaden konden, etc. [...] Maar je voelt, dat jouw uitlatingen, wanneer daar op
een of andere wijze bekendheid aan wordt verleend, - en de heeren weten precies
hoe ze dat moeten doen! - dubbel erg voor hem zijn [...].’28
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Gedicht uit Van Hattums bundel Bilzenkruid (coll. LM).

In Bilzenkruid was bovendien het tegen zowel nationaal-socialisme als
communisme gerichte gedicht ‘Harmageddon’ opgenomen. Stols kon daarnaast van
Van Hattums bezorgdheid weten, omdat deze hem op 28 mei 1941 al eens de vraag
had gesteld: ‘Durft U het 1e kwatrijn op blz. 23 [van De waterscheiding] door te
laten? Stel dat de uitgave eens wordt verboden.’29
Stols suggereert in zijn ‘Memorandum’ dat zijn brief aan Van Hattum een
eenmalige uitglijder was, ingegeven door woede over Van Hattums miskenning van
Stols' waarde voor de Nederlandse poëzie. Die woede mag authentiek geweest zijn,
een eenmalige faux pas was het echter niet. Als Bertus Aafjes - een vriend van
Hoornik en Van Hattum - midden 1943 de rechten voor zijn eerder bij Stols
verschenen bundels30 verkoopt aan andere uitgevers, schrijft Stols aan Hoornik: ‘De
handelingen van B. Aafjes zal ik niet nader qualificeeren, maar ik kan zijn nieuwen
uitgever wel voorspellen dat hij met mij nog niet klaar is; er bestaat nog iets als de
Eereraad van den Uitgeversbond en zelfs, desnoods, een Kultuurkamer.’31 Dat
dreigement voert Stols niet uit.
Helemaal zonder gevaar leek Stols' dreigende taal daarom niet. Je moet daarnaast
concluderen dat Stols uiteindelijk weinig voor Van Hattums werk heeft gevoeld. Hij
duldt hem vanwege Hoornik en Greshoff in zijn fonds. Stols was niet gewend dat
auteurs hem als belangrijkste poëzieuitgever weerwoord gaven. Van Hattum vond
hij kennelijk toch vooral een astrante zeur, die hij vanwege diens impertinente toon
uiteindelijk een lesje dacht te kunnen leren.

Eindnoten:
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Marco Entrop+
Tussen polderman en krijgerbos
Casanova op de planken
Wie Casanova als hoofdpersoon voor een roman durft te nemen, moet van goeden
huize komen. Dat vond althans de jury die de Libris Literatuur Prijs 2004 toekende
aan Arthur Japin, voor zijn roman Een schitterend gebrek.
Het is op z'n minst een twijfelachtig oordeel, want niet Giacomo Casanova speelt
de hoofdrol in dit boek, maar zijn jeugdliefde Lucia. Japin baseerde zijn roman op
een episode uit Histoire de ma vie, de memoires van Casanova, waarin de Italiaanse
avonturier, op jacht naar fortuin in Nederland, haar terugziet in een Amsterdams
bordeel, achttien jaar nadat zij plotseling uit zijn leven was verdwenen. ‘Veel meer
nog dan de tijd had het losbandige leven haar gezicht en al haar bekoorlijkheden
gesloopt,’ schrijft Casanova over dat weerzien. ‘Lucia, de lieve, aantrekkelijke,
onschuldige Lucia, van wie ik zoveel had gehouden, en die ik uit genegenheid had
ontzien, nu in deze omstandigheden, lelijk en weerzinwekkend geworden.’1 In zijn
roman laat Japin Lucia vertellen hoe het zo allemaal gekomen is.
Van de Libris-jury kreeg Japin overigens alle lof toegezwaaid voor de manier
waarop hij erin was geslaagd ‘een kleurrijk en boeiend beeld’ te schetsen van de
eeuw van de Verlichting, in een vernuftig samenspel van feit en fictie. Wat weinig
lezers zullen weten, is dat Japin vooraf flink had geoefend. Hetzelfde historische
gegeven was eerder door hem uitgewerkt in een hoorspel. Zijn Jakob de Gok of
Giacomo Casanova aan de Leidsegracht werd op zondagmiddag 18 juni 1995
uitgezonden in het hoorspeluur van de TROS op Radio 4. Lou Landré speelde
Casanova.
Er zijn al heel wat romans geschreven waarin Casanova als personage voorkomt.
Arthur Japin verkeert in het gezelschap van onder anderen Arthur Schnitzler
(Casanovas Heimfahrt), Richard Aldington (The romance of Casanova) en
generatiegenoten als Hanns-Josef Ortheil (Die Nacht des Don Juan), Michelle Lovric
(Carnevale) en Andrew Miller (Casanova). Toch is hij niet de eerste Nederlandse
schrijver die de roemruchte avonturier de literatuur laat binnenwandelen. Casanova
is vaker in Amsterdam geweest.

+ Marco Entrop (1956), redacteur van De Parelduiker, schreef in dit blad eerder over dada en
over Piet Mondriaan.
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Omslag van de met de Libris Literatuur Prijs 2004 bekroonde roman

Bankiersdochter
In het najaar van 1921 publiceerde de romancier en journalist Maurits Wagenvoort
(1859-1944) in twee opeenvolgende afleveringen van het tijdschrift Groot Nederland
zijn toneelstuk De fortuintjes van Casanova.2 De intrige is snel verteld. De
Venetiaanse vrouwenverlokker Jacques Casanova, alias de chevalier de Seingalt,
arriveert in de winter van 1760 - de Zevenjarige Oorlog is op zijn hoogtepunt - in
Amsterdam met een opdracht. In de neutraal gebleven Republiek der Nederlanden
hoopt hij voor de Franse koning twintig miljoen francs te kunnen lenen, uiteraard
tegen gunstige voorwaarden. Hij heeft hiervoor de schatrijke Amsterdamse bankier
Thomas Hope in het vizier. Om hem voor zijn missie te winnen, maakt Casanova
vaardig gebruik van de kabbala, waarmee hij voorgeeft als een waarachtig orakel de
toekomst te kunnen voorspellen. Hope vermoedt uit die wetenschap zakelijk voordeel
te halen. Casanova neemt zijn intrek in Hotel De Bijbel, waar geen vrouw veilig of
ongevoelig is voor zijn charmes: van de echtgenote van hoteleigenaar Verhoeven en
het kamermeisje Tonia tot de cantatrice Theresa Trenti (een vroegere geliefde bij
wie hij een dochtertje heeft) en prinses Piccolomini, de wederhelft van charlatan
prins Piccolomini, eveneens oude bekenden. Maar Casanova is het meest gecharmeerd
van de lieftallige bankiersdochter Esther Hope, die ook wordt begeerd door haar neef
Floris Gravius. Uitgezonderd op de schaats moet deze Rotterdamse burgemeesterszoon
het in iedere confrontatie met Casanova tegen hem afleggen - in het duel, aan de
speeltafel en in de liefde. Toch blijkt Casanova aan het einde van het stuk zijn hand
te hebben overspeeld: de lening pakt minder gunstig uit dan gehoopt, terwijl hij door
zijn trouweloosheid Esther in de
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armen van Floris heeft gedreven. Gedesillusioneerd verlaat hij Amsterdam, alle
vrouwen in vertwijfeling achterlatend, ook de arme Esther. Goed beschouwd is Hope
de enige die vreugde aan het bezoek van Casanova beleeft. Een verkeerd begrepen
voorspelling levert de handelsman een paar miljoen op.
Bij het schrijven van zijn toneelstuk had Wagenvoort zich weldadig door Casanova
laten inspireren. Voor de plot liep hij de Hollandse episode uit de memoires
eenvoudigweg na. Hij voerde de erin voorkomende figuren op als personages, voorzag
ze van tekst en maakte gebruik van plekken en situaties die Casanova had beschreven.
Hier en daar veroorloofde Wagenvoort zich enige vrijheid. Het meest nog aan het
slot van het derde bedrijf, waarin de chevalier zich aan de gewillige juffrouw
Verhoeven vergrijpt, terwijl hij toch meende de bevallige prinses Piccolomini beet
te hebben. Het was Theater van de Lach avant la lettre.
Bij deze ene uitschieter bleef het. Voor het overige beperkte Wagenvoort zijn
bewerking tot het naar eigen inzicht schuiven met (neven)figuren, soms door er één
personage van te maken. Twee keer voegde hij een scène toe die afkomstig is uit een
ander deel van de gedenkschriften. Zo verdedigt Casanova tegenover de niet al te
snuggere hotelier Verhoeven het voeren van de naam Seingalt. In een hilarisch betoog,
in de vijfde akte van het derde bedrijf, legt hij uit dat het alfabet van iedereen is, dus
ook de letters en hun volgorde in het alfabet. In Casanova's memoires vindt dit gesprek
echter plaats met de burgemeester van Augsburg. Misschien is Wagenvoort op het
idee van deze anekdote gekomen door Arthur Schnitzler, die het alfabetverhaal
eveneens, in zijn novelle Casanovas Heimfahrt, gebruikt heeft.
Wagenvoort was een casanovist van het eerste uur. Al in 1913 had hij een
tijdschriftartikel aan Casanova's avontuur in Holland gewijd.3 Dat hij daarin niet veel
meer had gedaan dan een beetje navertellen wat de meester zelf hierover in zijn
memoires schrijft, laat onverlet dat hij de primeur had. Wagenvoort is niet alleen de
eerste geweest die over deze episode uit het leven van Casanova heeft gepubliceerd,
maar ook de eerste Nederlandse schrijver die hem heeft laten figureren in een literair
werk. Internationaal had Maurits Wagenvoort Arthur Schnitzler voor moeten laten
gaan - Casanovas Heimfahrt verscheen in 1918, een Nederlandse vertaling twee jaar
later. In het theater zou Wagenvoort de Oostenrijker aftroeven. Schnitzlers blijspel
Die Schwestern oder Casanova in Spa, geschreven in 1919, zou pas acht jaar later
voor het eerst in Nederland worden opgevoerd.4

Platvloersch
Onder de versimpelde titel Casanova in Amsterdam ging Wagenvoorts toneelstuk
als ‘historisch avontuur in 4 bedrijven’ op vrijdag 28 oktober 1921 in première in de
Stadsschouwburg van Haarlem. Het Schouwtooneel had het stuk op zijn repertoire
gezet, in de regie van toneelleider Jan Musch, die er bovendien niet voor was
teruggedeinsd de titelrol voor zijn rekening te nemen. Lof was er voor de
toneelkostuums, maar het stuk zelf kon de critici over het algemeen weinig bekoren.
De (anonieme) recensent van het Utrechtsch Dagblad leek namens zijn collega's
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Het Schouwtooneel speelt Casanova in Amsterdam van Maurits Wagenvoort, oktober 1921. Met v.l
n r. Jetty van Dijk-Riecker, Jan Musch, Pierre Balledux, Theo van Vliet, Wilhelmina van der Horst-van
der Lugt Melsert, Co Balfoort, Kitty Kluppell en Lau Ezerman (foto N V. Vereenigde Fotobureaux,
coll Theater Instituut Nederland).

te spreken, toen hij in de editie van 31 oktober 1921 de kritiek in één volzin
samenvatte: ‘Een ietwat te breed uitgesponnen, te weinig geconcentreerd en bondig
werk, met een hierendaar platvloerschen, soms grappigen, soms geestigen dialoog,
een wat wankele, losgeschroefde intrigue met een goedkoop slot, luchtig
dooreengeweven figuren zonder diepe verbanden, een stuk, waar men achteraf toch
vriendelijk tegenover kan staan vanwege een beminnelijke absentie van ernst en
zwaarwichtigheid, vanwege ook een lichte weemoed die nu en dan tusschen de scherts
heen schemert.’
Ook over het vertoonde spel liepen de meningen met elkaar in de pas. Met name
Jan Musch stelde teleur. Voor de rol van de chevalier de Seingalt ‘bezat hij noch het
onweerstaanbaar uiterlijk, noch de salon-manieren, noch, wat het ergste was, de
fantasie,’ oordeelde de gevreesde toneelcritica Top Naeff in De Amsterdammer van
24 december 1921. De bijfiguren waren vaag getekend, van karakters, zelfs van
types, was geen sprake. Door het merendeel van de recensenten werd echter een
uitzondering gemaakt voor de vrouwelijke hoofdrol. De 24-jarige debutante Kitty
Kluppell speelde Esther even ‘bevallig’ als ‘gracieus’ als ‘charmant’ en liet zien dat
zij een van de betere jonge actrices van het moment was. Doch ‘wier lief gezichtje
niet kon vergoeden wat haar aan houding en dramatisch vermogen ontbrak,’
frustreerde Top Naeff de eenstemmigheid. Zij had veel liever de Casanova van
Schnitzler gezien.
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Casanova in Amsterdam bleek dus geen succes. Het toneelstuk beleefde niet meer
dan dertien opvoeringen: vijf voorstellingen in Haarlem en vier in Den Haag en
Utrecht.5 Vreemd genoeg verscheen het nooit op de planken in Amsterdam. Na de
voorstelling op maandag 2 januari 1922 in Utrecht viel het doek voor Wagenvoorts
Casanova en verdween het stuk geruisloos van het Nederlandse toneelrepertoire.

Galanten tijd
Het blijspel waarmee het Centraal Tooneel, sinds 1926 de vaste bespeler van het
Amsterdamse Centraal Theater, op vrijdag 17 september 1943 op die plek het nieuwe
speelseizoen opende, heette ook Casanova in Amsterdam, maar was niet dat van
Wagenvoort. Zijn stuk zou ook te lang zijn geweest om iedereen vóór spertijd weer
thuis te kunnen laten zijn. Het programmaboekje en de aanplakborden van het
schouwburgje aan de Amstelstraat vermeldden ene dr. F.M. Huebner als auteur van
het stuk. Ko van Dijk, een van de meespelende acteurs en in familieband verbonden
met de Casanova van Wagenvoort - zijn moeder Jetty Riecker speelde prinses
Piccolomini -, leefde dertig jaar na dato nog steeds in de onjuiste veronderstelling
dat Huebner het pseudoniem was van de in 1937 naar Nederland uitgeweken
Duits-joodse film- en toneelregisseur Ludwig Berger.6
Friedrich Markus Huebner (1886-1964), kunsthistoricus, letterkundige en vertaler,
was onder aanzienlijk minder dwingende omstandigheden uit Duitsland vertrokken.
Kort na de Eerste Wereldoorlog vestigde hij zich in Nederland, waar hij vrij snel
voet aan de grond kreeg in het culturele leven. Huebner liet zich in de jaren twintig
vooral gelden als pleitbezorger van de moderne beeldende kunst, waarover hij in
Duitse en Nederlandse tijdschriften artikelen publiceerde. Maar toen in zijn vaderland
het politieke klimaat veranderde, veranderde Huebner mee en ging hij er een veel
behoudender opvatting over kunst op nahouden, een die strak in het gareel liep met
het nationaal-socialisme. Voor Huebner als publicist hield dat in: geen
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Lodewijk Schelfhout meer, maar Jeroen Bosch, niet De Stijl maar rococo.
Het rococo had hem op het spoor van Casanova gebracht, lichtte Huebner het
ontstaan van zijn toneelstuk toe in het weekblad Cinema & Theater van 17 september
1943. Toen hij, jaren terug, de memoires voor het eerst las, had hij in het mooie maar
smartelijke avontuur van Casanova in Amsterdam onmiddellijk de mogelijkheid van
een blijspel gezien. Hij was daar ook aan begonnen, maar het resultaat bevredigde
hem niet en het manuscript verdween in een la. Bij het schrijven van zijn monografie
Nederlandsche en Vlaamsche rococo-schilders kwam het Casanova-thema vervolgens
weer op zijn pad: ‘Ik haalde de weggelegde aanteekeningen te voorschijn, raakte
wederom in het onderwerp verdiept en ontwierp toen binnen drie dagen het
tooneelstuk op papier.’ Huebner streefde met zijn blijspel geen wijsgerig idee na.
‘Ik heb tenminste in het stuk niets anders dan het beeld van een bepaalde periode,
namelijk de atmosfeer van het typisch-Nederlandsch rococo, willen vasthouden en
weergeven. De figuren van dit stuk vertolken derhalve geenerlei tendenz of leer - zij
leven zichzelf en beleven in het kleed van een precieuzen en galanten tijd, het
algemeen menschelijke, zooals het altijd was en ook zal blijven.’ Een ander streven
werd van een toneelschrijver ook niet verwacht, wilde hij althans zijn werk gespeeld
zien. Daar zag de Repertoire-Polizei wel op toe, het Bureau Dramaturgie van het
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten dat alle teksten voor opvoering aan
een keuring onderwierp. Bovendien was het stuk bij het Centraal Tooneel in
onverdachte handen. Directeur en artistiek leider Cees Laseur had, weliswaar onder
druk, zijn gezelschap aangemeld bij de Kultuurkamer en mocht dus doorspelen.7
Hoewel decadent, deutschfeindlich was Casanova blijkbaar niet.

Plagiaat
Huebners Casanova in Amsterdam is ongepubliceerd gebleven. Om de inhoud te
achterhalen moeten we het dus doen met de recensies van toen.
In het gezelschap van zijn Spaanse bediende is Jacques Casanova naar Amsterdam
gekomen om er in opdracht Franse staatspapieren te verkopen. De niet meer zo jonge
vrouwenverslinder raakt er onder de bekoring van de lieftallige Sibilla, dochter van
de gewiekste bankier Pieter Olderman. Haar hart veroveren lukt hem nog wel, maar
voor haar hand moet hij bij de vader zijn. Dus probeert Casanova Olderman te
imponeren met zijn zogenaamde profetische gaven. Hij geeft voor precies te kunnen
vertellen hoe en wanneer hij op de beurs moet speculeren en wanneer niet. De
geldhandelaar, immer uit op eigen voordeel, exploiteert de liefde die zijn dochter
inmiddels voor Casanova heeft opgevat. Zij moet hem - plat gezegd - zo opvrijen
dat hij het geheim achter zijn profetenblik met haar wil delen. Ondertussen heeft
Sibilla er een rivale bij gekregen. In Amsterdam ziet Casanova zijn vroegere geliefde
terug, de Italiaanse zangeres Camilla Trenti. Zij is nog altijd dolverliefd op hem en
is nu niet van plan hem te laten gaan. Sibilla ontfutselt Casanova zijn geheim, dat
uiteraard niets waard blijkt te zijn. Olderman is echter de beroerdste niet en geeft
Casanova wat hem financieel toekomt.
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De cast van Casanova in Amsterdam, door het Centraal Tooneel, september 1943. Met v.l.n.r.: Gijsbert
Tersteeg, Rie Gilhuys, Ko van Dijk, Cees Laseur, Joan Remmelts, Elly Weller, John de Freese en
Hella Haasse (Foto Persbureau Stevens, Haarlem, coll. LM).

Maar de hand van zijn dochter schenkt hij aan zijn loyale secretaris Kees Rijgerbos.
Casanova keert terug naar Venetië, samen met Camilla, wellicht nog een mooie
toekomst tegemoet.
Hoewel hij naar dezelfde episode uit de memoires van Casanova teruggreep als
Wagenvoort, lijkt Huebner een totaal ander toneelstuk te hebben geschreven. Het is
de vraag of hij weet heeft gehad van het bestaan van diens Casanova in Amsterdam,
dat per slot van rekening onder de titel De fortuintjes van Casanova was gepubliceerd.
Huebner kan van die publicatie op de hoogte zijn geweest, maar misschien niet van
de opvoeringspraktijk. Of heeft hij, om iedere verdenking van plagiaat te vermijden,
zijn uiterste best gedaan zijn toneelstuk niet op dat van Wagenvoort te laten lijken?
Dat laatste is gelukt, en nog iets meer dan dat. Zelfs Casanova's eigen herinneringen
aan zijn verblijf in Amsterdam hebben nog maar weinig met het blijspel van Huebner
gemeen.

Septemberstukje
Het staat buiten kijf dat Huebner met een schuin oog naar Schnitzler heeft gekeken,
wiens Casanova-op-leeftijd niet eens meer in staat is op eigen kracht de door hem
begeerde Marcolina te veroveren. In navolging van Casanovas Heimfahrt maakte
Huebner van de chevalier een rokkenjager in zijn nadagen. Zijn wilde haren kwijt
en behept met een schitterend gebrek - hij heeft last van spit - is Casanova nu op
zoek naar rust en geborgenheid, die hij meent te kunnen vinden als echtgenoot van
Sibilla. Van de vrouwengek die hij bij Wagenvoort was, is
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bij Huebner nog maar weinig over. Casanova lijkt zowaar eenkennig geworden als
het om vrouwen gaat.
Veel meer dan Wagenvoort zette Huebner het Casanova-verhaal naar zijn hand,
niet alleen op het punt van de intrige maar ook in historisch opzicht. Zo gaf hij zijn
belangrijkste personages niet de namen waaronder zij in de memoires voorkomen,
iets wat Wagenvoort wel had gedaan. Esther werd Sibilla, Hope Olderman en Teresa
Camilla.8 Daarentegen gaf Huebner aan de Spaanse bediende - bij Casanova vrijwel
onzichtbaar - een volwaardige (bij)rol, evenals aan beurshandelaar Rijgerbos. Zowel
de bediende als Rijgerbos komt bij Wagenvoort niet voor. Jan Cornelis Rijgerbos
wordt door Casanova opgevoerd als de vriend van Teresa Trenti. Bij Japin behoort
hij tot de vaste clientèle van Lucia.
Daags na de première volgden de eerste besprekingen van Casanova in Amsterdam.
Alom was er lof voor de decors, maar het toneelstuk zelf werd tamelijk lauw
ontvangen. Apert foute bladen als Het Nationale Dagblad, De Schouw en De Waag
waren nog het meest kritisch. Huebner werd als schrijver van het stuk vooral een
gebrek aan diepgang en dramaturgie verweten. Onderhoudend was het allemaal wel,
maar meer dan tot een ‘luchtig septemberstukje’ was hij blijkbaar niet in staat geweest.
Henrik Scholte, de hoofdredacteur van Cinema & Theater, het blad dat Huebner in
de premièreweek nog de gelegenheid had geboden zijn waar aan te prijzen, liet in
het daaropvolgende nummer doorschemeren dat hij zich tijdens de voorstelling min
of meer had zitten vervelen. Het was te merken dat hier een kenner van de rococotijd
aan het werk was geweest, schreef hij. Er werd althans een helder tijdsbeeld neergezet.
Dramatisch had de toeschouwer hier echter weinig houvast aan, want aan spanning
ontbrak het dit stuk ten enenmale.
Van een geheel andere orde was de kritiek van het verzetsblad De Vrije Kunstenaar.
In de aflevering van november 1943 ging het tekeer tegen het doorspelen van de
toneelgezelschappen in het algemeen en het stuk van Huebner in het bijzonder. Nee,
spotte de anonieme criticus, ‘de Heer Huebner, schepper van velerlei afgekeurde
prullaria, staat aangeschreven als een goed Nederlander... waarachtig...
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geen vuiltje aan de lucht...’. Op zijn stuk was ook niets aan te merken. Kon hij het
helpen dat de departementele schaar alle aardige zinnetjes over de Engelsen en de
onaardige over de Duitsers er uit had geknipt? ‘Jammer... de schaar knipt en na veel
knippen knippens is dat goeie stuk van die goeie Nederlander niet zoo goed meer...
nee... het is hier en daar wat pro-Duitsch en ook wat anti-Engelsch...’ De ironie was
hier niet helemaal terecht. Uit een dagboekaantekening van Huebner blijkt namelijk
dat het ‘holländische Propagandaministerium’ wel degelijk bedenkingen had geuit,
in het bijzonder tegen sommige dialogen. Huebner deed er niet moeilijk over en paste
zijn teksten zonder morren aan.9

Coming lady
De toneelcriticus van De Schouw, het officiële orgaan van de Nederlandsche
Kultuurkamer, vond dat het optreden van Cees Laseur weer eens bewees hoe verkeerd
het is dat een regisseur ook de hoofdrol speelt. De baas van het Centraal Tooneel
was in dezelfde val getrapt als destijds zijn collega Jan Musch. Casanova spelen en
Casanova regisseren bleek opnieuw geen gelukkige combinatie. In tegenstelling tot
Musch kwam Laseur er nog genadig van af, maar in de recensies werd hij
‘weggespeeld’ door Joan Remmelts en vooral door Ko van Dijk, die in zijn rol van
Casanova's bediende - de critici waren unaniem in hun lof - bijzonder goed op dreef
was.
Maar de belangrijkste ervaring van de avond was de verschijning van Hella Haasse
op de planken van het Centraal Theater. In deze constatering vonden nagenoeg alle
recensenten elkaar. Net die zomer van de toneelschool gekomen, was de 25-jarige
actrice door Laseurs gezelschap binnengehaald en als coming lady gelanceerd. Evenals
Kitty Kluppell, bij haar debuut aan Het Schouwtooneel in 1921 bijna even oud als
Haasse, kreeg zij de vrouwelijke hoofdrol aangeboden in een stuk over Casanova,
met de regisseur als tegenspeler. Er was overigens niemand die deze toevallige
overeenkomsten toen zouden opvallen.10
De bekoorlijke Hella Haasse was geknipt voor de rol van Sibilla. Een actrice in
wie men een belofte voelt leven, oordeelde J.W.F. Werumeus Buning in De Telegraaf.
Max Wolters, criticus van De Waag en het even dubieuze tijdschrift Werkend Volk,
ging in zijn enthousiasme nog iets verder en schreef dat Haasse door haar jeugd en
charme voorbestemd scheen de ster van het ensemble te worden. Maar Haasse zou
haar carrière als actrice niet doorzetten. Na Casanova in Amsterdam was ze nog te
zien in twee stukken van het Centraal Tooneel, beide keren in een bijrol.11 Gedurende
de verdere oorlogsjaren trad ze niet meer voor het voetlicht.
Het Centraal Tooneel heeft Casanova in Amsterdam in totaal eenentwintig keer
gespeeld, de zondagse matinees meegerekend. Er volgde geen tournee of een reprise.
Na 5 oktober 1943, de avond van de laatste voorstelling, is het stuk nooit meer
opgevoerd, ook niet door een ander gezelschap. Dat had natuurlijk alles met de oorlog
te maken. Aan het stuk en zijn auteur kleefde toch een smet. Het raakte vergeten,
zoals het toneelstuk van Wagenvoort vergeten was geraakt, zonder ook maar een
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spoor na te laten in wat er nadien nog over Casanova zou worden geschreven. Pas
in de verbeelding van Arthur Japin keerde Casanova terug in Amsterdam - zestig
jaar na zijn laatste bezoek. Het werd tijd.

Eindnoten:
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Nederland. jrg. 19 (1921), nr. 9 (september), p. 209-256, en nr. 10 (oktober), p. 373-407.
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4 Arthur Schnitzler, Casanova's terugkeer. Vertaald door Alice van Nahuijs en ingeleid door J.
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Dekking en onder de regie van Cor van der Lugt Melsert - op 20 januari 1927 in Den Haag in
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‘Van der Horst & Musch’ (1919-1921), voortgezet door de NV Het Schouwtooneel (1921-1933),
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6 Guus Verstraete, Ko van Dijk (Apeldoorn 1973), p 122
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de Eereraad voor de Tooneelkunst kreeg Laseur op 3 augustus 1945 een schorsing van drie
maanden opgelegd, welke uitspraak in mei 1947 door de Centrale Ereraad voor de Kunst werd
vernietigd. H.H.J. de Leeuwe, ‘Laseur, Cornelis Jan’, in: Biografisch woordenboek van
Nederland, deel 4 (Den Haag 1994), p. 290-292.
8 Casanova heeft het in zijn memoires over de Amsterdamse bankier ‘mijnheer D.O.’. De eerste
lichting casanovisten identificeerde hem als Thomas Hope, latere onderzoekers kwamen met
de naam Henrik Hooft. Zie: D. Hoek, Casanova in Holland. Magie baart er hem goud
(Zaltbommel 1977), p. 55-58. Huebner speelde met zijn persoonsnamen een spel van
samentrekkingen: P. Olderman lijkt te staan voor de gisse Nederlander, altijd uit op een
voordeeltje, terwijl K. Rijgerbos, de loyale kompaan die aan het langste eind trekt, een enigszins
Duits-soldateske klank heeft meegekregen. Met de naam Sibilla verwees Huebner ondubbelzinnig
naar de profetes Sibille van Cumae, die Aeneas naar de onderwereld geleidde.
9 Aantekening 21 augustus 1943. Dagboek F.M. Huebner, mei 1941-september 1944 (coll. LM,
sign. H 08710)
10 Alleen Henrik Scholte zouden deze toevalligheden opvallen, zij het pas nadat de serie
voorstellingen was afgelopen. In Cinema & Theater van 8 oktober 1943, in een stukje waarin
hij fout op fout stapelde, maakte Scholte gewag van het bestaan van Wagenvoorts Casanova
in Amsterdam en van de opmerkelijke parallel tussen de actrices Kluppell en Haasse. Dat hij
het stuk van Wagenvoort ‘geheel vergeten’ noemde, was naar waarheid, maar de toevoeging
als zou de toneelschrijver ‘inmiddels overleden’ zijn, was dat niet. Op dat moment had
Wagenvoort nog meer dan een jaar te leven
11 Haasse speelde onder regie van Joan Remmelts nog de rol van Auriol Massuber in Soubrette
(10 december 1943 t/m 3 januari 1944) en die van het kamermeisje Kitty in Adriaan en Olivier
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Hein Boeken, getekend door Frits Müller.
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Frans Oerlemans en Peter Janzen+
Liefde op het laatste gezicht
De strijd in het leven van Hein Boeken
Laat op de avond wordt hij door inspecteur van politie Goorhuis opgebracht naar het
bureau aan de Hilversumse Emmastraat. ‘Aangehouden H.J. Boeken verdacht van
moord,’ noteert men op dinsdag 25 januari 1916 in het dagregister. De volgende
ochtend gaat Hein Boeken op transport naar Amsterdam. Daar wordt hij ingesloten
in het Huis van Bewaring aan het Kleine-Gartmanplantsoen. Vijf maanden later laat
men hem gaan, in afwachting van zijn proces dat is vastgesteld op 20 juni.
Maar liefst 21 getuigen komen er aan het woord. Een aantal van hen wijst erop
dat de impotente Boeken leefde met een vrouw die seksueel hypergevoelig was. Ook
zijn wereldvreemdheid en verstrooidheid worden breed uitgemeten. ‘Hij vergat
dikwijls waarmede hij bezig was en wat hij een oogenblik tevoren had gezegd,’ aldus
de werkster. Getuige Willemijntje Otten, weduwe van Boekens oude vriend de
toneelspeler Arnold Ising, verklaart dat Boeken vervuld leek van een ongemotiveerde
angst. En natuurlijk was hij verstrooid. Dergelijke getuigenissen moeten leiden tot
de overtuiging dat de dader ontoerekeningsvatbaar is. En dat lukt. De 55-jarige dichter
en classicus dr. H.J. Boeken, redacteur van De Nieuwe Gids, heeft zijn vrouw
vermoord. Dertien jaar eerder voltrok zich een ander drama in zijn leven. Boekens
zoontje Heintje, net een jaar oud, overleed. Zijn vrouw was er krankzinnig van
geworden.
Annie Salomons, de dichteres met wie Boeken vele brieven wisselde, zag in hem
de dichter van wie je in romans leest: ernstig en verstrooid. Hij had zo'n lief en zacht
karakter, aldus de schrijfster Henriëtte Mooy, die een bloemlezing van Boekens werk
samenstelde. En wat dichter bij huis: Van Deyssel herinnerde zich Boeken als de
‘stille’ dichter, maar, vervolgde hij, ‘als ooit een stilte indringend welsprekend was,
dan was het jouw stilte’. En Willem Kloos, met wie hij bijna vijftig jaar bevriend
was, zag in Hein een beste en zuivere jongen, een beetje dromerig soms, maar
superieur intelligent en nobel, ‘een soort jongere broer van me’. Boeken, die de
literatuurgeschiedenis zou ingaan als maker van gelegenheidspoëzie, memoreerde
tien jaar voor zijn dood slechts één betuiging van bijval in zijn lange
schrijversloopbaan

+ Frans Oerlemans, neerlandicus, en Peter Janzen, historicus, zetten hun reeks portretten van
Tachtigers voort. Als voorlaatste in de reeks kwam Willem Kloos uitvoerig aan bod.
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te hebben ontvangen. Hij verdacht Kloos ervan - gezien de grote hoeveelheid
wonderlijke drukfouten die Kloos doodleuk in De Nieuwe Gids liet staan - zijn verzen
in het geheel niet te lezen.

Het grote drinken
Het leven van Hein Boeken begint op 2 december 1861 aan de Amsterdamse
Prinsengracht. Al spoedig verhuist het gezin van de commissionair Pieter Boeken
naar het Oosteinde 5, een nieuwe buurt voor de betere stand. In de zomer zit de
familie in Bloemendaal. Hein is 10 jaar wanneer zijn moeder overlijdt. Acht jaar
later sterft ook zijn vader. In dat jaar schrijft Hendrik Jan zich in als student in de
letteren bij de Amsterdamse Universiteit. Hij wordt lid van het corps, waar hij de
toekomstige classicus Aegidius W. Timmerman, de arts in spe Frederik van Eeden
en de scheikundige en latere Nobelprijswinnaar Jacob van 't Hoff ontmoet. Hij leert
daar ook het grote drinken, waar hij decennia lang goed in bleef.
Student Boeken gaat op kamers wonen, maar zet geen haast achter zijn studie. In
1882 doet hij zijn kandidaatsexamen en anderhalf jaar later is hij met Timmerman
paranimf bij hetzelfde examen van een andere student klassieke talen: Willem Kloos.
Uit die tijd dateert zijn vriendschap met de jonge dichter. Als 25-jarige wordt Hein
ingeloot bij de Amsterdamse schutterij om zich te oefenen in het schijfschieten, een
verplichting waaraan Kloos zich twee jaar eerder had onttrokken door naar Brussel
uit te wijken. Met de studie wil het ook nu niet erg vlotten. Afgewezen voor het
doctoraalexamen doet hij er met de hulp van zijn studievrienden Alphons Diepenbrock
en Herman Gorter nog een vol jaar over. In juli 1886 is het dan zover. Boeken slaagt.
Gorter, die hij net als Diepenbrock in het corps ontmoette, treft hij opnieuw in het
studentikoos-literaire genootschap Flanor, waarvan Boeken op voordracht van Kloos
in november '85 op de valreep lid is geworden. Boeken heeft ondertussen het plan
opgevat bij Flanor-vriend Jac. van Looy schilderles te nemen. Maar een schilder
schuilt er niet in Boeken, wel een dichter. Onder het pseudoniem N.N. debuteert hij
in het aprilnummer van De Nieuwe Gids van 1887 met het gedicht ‘Herfst’. Een jaar
later verrast Boeken, die veel in de Nes is te vinden, vriend en vijand met zijn berucht
geworden, felrealistische ‘Café Chantant’, een vers waar Kloos de tranen van in de
ogen kwamen:
En schoot en boezem werden lekkernij
En speelgoed voor de mannen die genieten
Van lekker, maar het meest van menschenlijf.
Nu zitten daar die vrouwen op een rij
En zinge' een liedje van genieten
En zijn een blijd en vroolijk tijdverblijf.

Was het in Willem Paaps sleutelroman Vincent Haman (1898) nog Heins alter ego
die
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Hein Boeken als kind, ca. 1868.

Jan Veth, Portret van Hein Boeken, 1887 (olieverf op doek, 52,5 × 37,5 cm., Dordrechts Museum)

een sonnet op ‘Nelly’ maakte, in Joseph Jessurun de Mesquita's (1865-1890)
ongepubliceerde novelle Van 12 tot 2 's avonds in de Nes uit 1889 is het inmiddels
dronken ‘Hein’ die met zijn liefje uitvoerig en met vele scabreuze details wordt
geportretteerd. De werkelijkheid is bijna even bizar. Willem Witsen, die niet gerust
is op Heins escapades, bericht Albert Verwey hoe Hein, onervaren als hij is,
verslingerd raakt aan de dames uit de café-chantants. Een van hen is een ‘engelsche
met lang rood blond haar, 'n stomp, beetje opgewipt neussie, groote quasi-onschuldige
oogen 'n sensueel mondje - korte dikke beentjes in zwarte kousen, met 'n
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nauwsluitende jurk 'n teere kleur...iets zalmachtigst - op de borst opengesneden in
'n driehoek gevuld met 'n matte, blanke, donzige schaduwkleur der omhoog getilde
borsten’. Naar haar had Hein de hele avond stil zitten kijken, drinkend van zijn slechte
cognac. Witsen, die kort daarop met zijn Engelse meissie Blanche Ford, ook al een
zangeres uit de Nes, in Londen gaat wonen, trakteert zijn vrienden op een diner. In
het sjieke Couturier aan de Keizersgracht loopt het finaal uit de hand. Kloos wil
voortdurend met Verwey op de vuist.
Want het is uit tussen Verwey en Kloos. Veertien dagen lang bivakkeert Kloos op
de kamer van Boeken, Kerkstraat 260. ‘Beste Albert,’ schrijft Kloos aan Verwey op
9 oktober 1888 vanuit bodega Die Port van Cleve, ‘heb de goedheid mijn groote
handkoffer te laten bezorgen bij Hein Boeken, en daarin te laten doen zooveel schoon
ondergoed en boorden etc. als je op het oogenblik van me in huis hebt.’ Boeken en
Kloos, de laatste overspoeld door liefdesverdriet, zijn in die dagen flink aan de rol.
Tijdens een van die avonden, de vrienden kwamen uit Riche aan het
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Rokin, horen zij geschreeuw. Er ligt een man in het water. Terwijl Franc van der
Goes bezig is zich uit te kleden, aarzelt Boeken niet, springt in de gracht, pakt de
man bij zijn kraag en zwemt met hem naar de wal, waar Van der Goes nog in zijn
hemd staat te dralen.
Na Witsens afscheid volgt ook het vertrek van Kloos. Hij reist Witsen naar Londen
achterna. Wanneer niet veel later Boeken zijn jongere broer Vincent een eindje op
weg richting Indië helpt, trakteert Hein, als afscheidsgroet, zijn vrienden op oesters
bij Van Laar. ‘Van Hein kreeg ik een kort maar zeer dronken briefje uit Marseille,’
meldt Diepenbrock Verwey. Vanuit Marseille gaat het verder naar Alexandrië en
vervolgens over land naar Caïro en Suez. Op de terugweg zit Boeken in Londen bij
Witsen en Kloos.
Na twee maanden is Boeken terug op zijn kamer in de Amsterdamse Kerkstraat.
Zonder Kloos ditmaal. Maar dat is slechts van korte duur. Begin december keert ook
Kloos, die bang is door een coup van Verwey de controle over De Nieuwe Gids te
verliezen, terug naar de hoofdstad. Kloos, zonder kamer, klopt opnieuw aan bij
Boeken. Tot oktober 1894 wonen de heren in hetzelfde huis. Dat bevalt Boeken,
zeker de eerste tijd, absoluut niet. ‘Och meestal hebben wij het heel prettig samen,
maar het is me soms als een nachtmerrie dat hij nooit weer alleen gaat wonen,’ bekent
hij Witsen in april 1889. Met hun hospita verhuizen de heren mee naar de Jan van
der Heijdenstraat. Boeken krijgt een kamer op de begane grond en Kloos komt boven
hem te zitten. Wanneer in mei 1893, door Witsens huwelijk, zijn atelier vrijkomt,
zitten Kloos en Boeken niet veel later aan het Amsterdamse Oosterpark. De schilder
Isaäc Israëls is niet zo blij met het stel boven zijn hoofd. Al spoedig na hun komst
klaagt hij over het nachtelijk gestommel. Ze moesten maar eens een tapijt kopen,
meent hij. Trouwens, wie huurt hier nu eigenlijk, vraagt hij zich af. Het verblijf van
de poëten in het ‘Witsenhuis’ is slechts voor korte duur. Na enkele maanden
vertrekken ze spoorslags naar Sloterdijk. Aanvankelijk zitten ze bij Pet Tideman en
zijn zwangere vriendin en niet veel later betrekken ze een tuinkoepel aan de
Haarlemmertrekvaart. Verder zijn ze vaak te vinden in de villa Zonneberg in Ede,
waar Witsen na zijn huwelijk met Betsy van Vloten is gaan wonen. Het is voor
Boeken en Kloos een periode van excessief drankgebruik en dat heeft Kloos gesloopt.
Hij wordt ten slotte onhandelbaar.

Maskerade
‘Beste Fré, Laat me toch niet zoo in de verlegenheid zitten,’ schrijft Kloos aan Van
Eeden. ‘Goes is sinds een paar dagen de stad uit. De juffrouw heeft gisteren gezegd,
dat als ik haar vandaag niet betaalde zij geen geld meer had om eten voor ons te
koopen.’ Boeken en Kloos moeten op een houtje bijten. Behalve het rondsturen van
bedelbrieven bedenkt Kloos ook een list: hij gaat kunstkritieken in De Amsterdammer
schrijven onder de naam van Boeken en met de hulp van de schilder Jan Veth. In
een brief aan Veth ontvouwt Kloos zijn plan: ‘Kan ik niet onder een of ander masker
jou post aan de Amsterdammer overnemen? Boeken is bereid

De parelduiker. Jaargang 9

47

Hein Boeken, met zijn rossige haardos, en Willem Kloos in het atelier van Witsen aan het Amsterdamse
Oosterpark, maart 189Z. Foto gemaakt door Willem Witsen (Prentenkabinet Leiden).

zijn naam te leenen. Mijzelf zouden ze natuurlijk niet nemen.’ En wat later weer aan
Veth: ‘Dank je zeer voor je bemoeiingen, Boeken is bij de Koo [hoofdredacteur van
De Amsterdammer] geweest en alles is in orde.’ Maar in februari 1891 komt er al
een einde aan de maskerade. Kloos geeft het op. Veth schrijft hij: ‘Boeken alleen die kan het niet. Hij mist b.v. allen takt om berichten te krijgen.’
Wanneer een paar maanden later een van Boekens bijlesleerlingen ook nog eens
overloopt naar de classicus Mendes da Costa, is dat een zeer ernstige zaak. De
bijlessen van Boeken waren voor de twee dichters immers de belangrijkste bron van
inkomsten. Zij betalen er de hospita en de drank van. ‘Als gij die leerling niet naar
Boeken terugzendt,’ schrijft Kloos aan Mendes da Costa, ‘benadeelt gij dezen, zonder
eenig recht in zijn toekomstige carrière als privaat-docent.’ Kloos' bemoeienis mocht
niet baten. En dat betekende voor Boeken een behoorlijke financiële aderlating. Het
scheelt hem f 500,- per jaar, de helft van zijn inkomsten. Geheel onbemiddeld is
Boeken overigens met. Hij heeft geld van zijn ouders geërfd dat door zijn broer Pieter
wordt beheerd. Het is belegd in hypotheken en effecten. Boeken kan er niet aankomen.
In februari 1894 verruilden Boeken en Kloos het ‘Witsenhuis’ voor een onderkomen
bij Tideman en zijn vriendin in Sloterdijk. Het gaat volstrekt niet senang met de
vrienden. Kloos sukkelt met zijn gezondheid en Boeken heeft veel verdriet over de
plotselinge dood van zijn jongere broer Vincent. In diezelfde tijd breekt Kloos
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met zijn oude vrienden en legt hij de redactie van De Nieuwe Gids in handen van het
driemanschap Boeken, Tideman en hemzelf. Een paar maanden later komt er ook
een eind aan het samenwonen van Boeken met de lastige Kloos. Boeken zit in Ede,
bij Witsen, zonder Kloos en dat wil hij voorlopig zo houden ook. ‘Wilt u vooral
Kloos niet zeggen dat ik hier ben,’ schrijft hij de vrouw van uitgever Versluys. De
maand daarop zit Boeken in de Haagse Bankastraat bij de familie van Lucie Broedelet,
de nieuwste ontdekking van De Nieuwe Gids. Begin januari 1895 is hij weer even
terug in Amsterdam en gaat ook bij Kloos langs. ‘Hij wilde met mij mede de stad
in, maar dat heb ik afgekitst.’
Wel is Boeken betrokken bij de doorstart van de in grote moeilijkheden verkerende
De Nieuwe Gids. De volgende maand vinden wij hem opnieuw bij de Witsens om
er een hardnekkige influenza uit te zieken. In diezelfde maand verdwijnt Kloos naar
de kliniek van dr. Jelgersma in Arnhem, om daar vervolgens eind april uit weg te
vluchten naar Amsterdam, waar hij een door Witsen gevonden kamer in de
Weteringstraat betrekt. Maar genezen is hij niet en bij Boeken, die een kamer heeft
in de vertrouwde Kerkstraat, kan hij niet terecht. Kloos beklaagt zich daarover: ‘Die
bedonderde Boeken laat's morgens om acht uur al zeggen door zijn hospita dat hij
uit wandelen is. Op nadere navraag, dat hij den heelen dag uit wandelen is. Dat is
natuurlijk een leugen van hem.’ Helemaal alleen laat Boeken zijn oude vriend ook
weer niet: ‘Hein is bij mij geweest, en ik daarna bij hem. Hij heeft het ook bliksems
armoedig.’ Ondertussen probeert Boeken gezond te leven. ‘Ik logeer bij Hein,’ schrijft
Witsen aan zijn Betsy, ‘in een apart kamertje bij de straat. We gaan niet laat naar
bed en gaan om 9 uur's morgens al wandelen aan t IJ of zoo.’
Dat ligt bij Kloos wel even anders. Op 5 oktober 1895 doet hij een poging tot
zelfmoord. Hein hoort daarvan op de kamer van de Nieuwe-Gidser Jan Hofker. Het
is dr. Samson die met het onheilsbericht langskomt, en juist wanneer men zich afvraagt
of Willem in het Wilhelmina Gasthuis moet worden opgenomen, komt de patiënt,
die in het rijtuigje van Samson had zitten wachten, zelf binnen. Het wordt een hele
scène.
Willem Kloos wordt inderdaad ondergebracht in Paviljoen 3 van het WG en later
doorgestuurd naar een krankzinnigengesticht te Utrecht. Daar zal hij tussen november
1895 en mei 1896 verblijven. Ook Boeken verhuist: begin oktober verruilt hij de
Kerkstraat voor een kamer op Beursplein 3. Niet alleen schrijft Boeken in dat jaar
zo'n beetje de hele Nieuwe Gids vol met verzen, vertalingen, een toneelspel en
boekbeoordelingen, maar ook is hij druk doende, in samenspraak met Samson, de
verpleging van Willem financieel rond te krijgen. Kloos' vader, kleermaker van
beroep, draagt ook zijn steentje bij. Hij brengt dr. Samson een winterjas en een
kostuum. De jas gaat voor f 60,- naar Hein en Jan Hofker neemt voor hetzelfde bedrag
het kostuum over. Met Samson en Charles van Deventer wil Boeken een bundel
uitgeven met bijdragen uit Kloos' vriendenkring. Maar dat wordt niks. Ook een ander
plan sterft in schoonheid. Witsen heeft het erover in een brief aan zijn vrouw: ‘Ik
heb Hein voorgesteld
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om samen 'n uitgave te maken, hij verzen en ik etsen van Amsterdam. [...] Dat zou
'n buitenkansje zijn voor Hein want ze krijgen bitter weinig voor hun werk.’
Na zijn verblijf in het ‘gekkenhuis’ woont Kloos voorlopig bij Van Eeden in
Bussum, waar hij weer een eigen plek heeft voor zijn boeken en kasten - zaken die
al die tijd in opdracht van Boeken waren opgeslagen. Maar bewaring kost geld. En
dat heeft Kloos noch Boeken. Dus wordt dr. Samson maar weer eens gepolst. Boeken
verhuist opnieuw: nu naar een tuin vol perenbomen in de Noorderstraat. Hij voelt
zich eigenlijk wel gelukkig. Jammer alleen dat het aantal bijlesstudenten in de zomer
van 1896 tot nul is gereduceerd.

Precies fluweel
Het is juli 1897 wanneer Hein Boeken aan Betsy Witsen meldt dat hij een vriendin
heeft ‘wier lot zich in de laatste tijden enigszins aan het mijne, in spijt van alle
tegenspoed, is begonnen te verbinden’. Na de enerverende jaren met Kloos verlangt
Hein een beetje naar rust en juist dan kruist Dientje Coorengel zijn pad. Haar vader,
oud-resident van Koepang op Timor, was in mei 1874 naar Holland gekomen met
zijn grote gezin, dat hij bij zijn overlijden in 1883 in grote financiële zorgen achterlaat.
Hofker, ondertussen zelf gelukkig getrouwd, schrijft in augustus aan Ising: ‘De
home-less-heid van Hein zal nu wel half, en ik mag leiden, dat ze spoedig geheel
over zij. Dientje is een hartelijk, intelligent meisje en wel geschikt Hein gelukkig te
maken.’ En Ising, op zijn beurt, schrijft aan Van Deyssel: ‘Hein heeft zóo'n lief
meisje, precies fluweel.’
Ruim een halfjaar na hun eerste kennismaking verschijnt Boeken met zijn meisje
in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Kloos is er en zijn vroegere vriend Verwey
en ook Israëls en Veth. De actrice Jacqueline Royaards laat Van Deyssel na afloop
weten: ‘Kloos zijn spreken deed me veel aan jou denken, zooals hij aan het meisje
van Boeken vroeg of zij zijn plaats wilde hebben, maar dat de stoel warm was. Hij
vond Verwey een bejaarde spekslager, die een standje van zijn vrouw gekregen had.
Ik kan 't niet helpen dat ik dit allemaal hoorde.’ En natuurlijk komt Dientje ook in
Ede. Heel vriendelijk en innemend, luidt Witsens oordeel.
Ondanks zijn verliefdheid vergeet Boeken Kloos niet, die nu en pension in de
Bussumse Villa Parkzicht woont. Opnieuw zet hij zich in om hem geldelijk te
ondersteunen. Maar de vriendschap voor Kloos heeft wel zijn onvoorwaardelijke
karakter verloren. Sinds zijn relatie met Dientje is Boeken meer dan vroeger bereid
voor zichzelf op te komen: ‘De belangen van Willem en mij zijn nu eigenlijk zeer
met elkaar in strijd,’ schrijft hij Witsen, ‘Het is mij alleen te doen om een enigszins
redelijke beloning voor een geregelde afzet van mijn werk te krijgen.’ En trouwens,
stelt Boeken vast, Willem gaat toch geheel z'n eigen gang en neemt mijn advies geen
moment serieus. Veel tijd kan Boeken overigens niet besteden aan De Nieuwe Gids.
Hij werkt met vernieuwde energie aan zijn dissertatie en heeft ook weer bijlesklanten.
Wanneer Boeken in januari '99 bij Kloos in Bussum op visite komt, constateert
hij een opmerkelijke verbetering. Het is alsof Kloos uit de dood was teruggekomen:
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Dientje Coorengel, Arthur van Schendel en diens verloofde Truus Coorengel, 1896.

Ansichtkaart van Hein Boeken aan Willem Kloos, verstuurd tijdens Boekens huwelijksreis door
Duitsland, augustus 1899 (coll. LM).

‘het is bepaald een vriend die wij weer terug hebben gekregen’. En Kloos heeft een
vriendin: de Haagse Jeanne Reyneke van Stuwe. In april 1899 schrijft Kloos haar:
‘Zodra je in Bussum logeert, moeten wij eens een dagje naar Ede gaan, naar Witsen
en zijn vrouw. [...] Witsen en ik zijn nu al bijna zestien jaar vrienden; hij heeft dikwijls
bewezen, dat hij veel voor mij voelt. Dan is er nog Hein Boeken, ook een best en
gevoelig mensch, ook met veel krachtdadige sympathie.’ Een paar maanden later
vraagt hij zijn verloofde: ‘Ik weet niet precies meer, of je er bij was, toen ik hoorde,
dat Hein Boeken en Dientje Coorengel in Augustus gaan trouwen. [...] In de huiselijke
kring wordt ze ook wel eens op zijn Indisch “Sidin” genoemd. Hein is een beste,
zuivere jongen, een beetje droomerig soms, maar superieur intelligent en nobel. Hij
is een soort jongere broer voor me in zijn sentiment. Ik ken hem al negentien jaar.
Hij is gewoonlijk nog al zwaar-stil, maar als hij opgewekt is, kan hij heel grappig
zijn en kinderlijk-vroolijk.’ En in een latere brief: ‘In 't begin van Juli moet ik
paranimf zijn bij Hein daarop gaan ze als twee hazen trouwen, (de hazin is Dientje)
en gaan dan een driekamerig paradijsje van 350 gulden maken in een met de straat
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gelijkvloersch benedenhuisje op de stille zij van de Vijzelgracht. (Dat is de gracht,
waarop uitloopt het straatje van Hein, waar wij samen geweest zijn.) Als je 't probeert,
zal je bepaald veel van Hein kunnen houden, want hij is een goed en eerlijk
nobel-naief mensch. Ik hoop zeer, dat het hem met Dientje goed moge komen.’
Op 7 juli 1899 promoveert Hein Boeken op het proefschrift Adnotationes ad Apuleii
Metamorphoseon Lib.XI. Kloos en Witsen treden op als paranimfen. Na de promotie
wordt het tijd voor Hein om te trouwen. Op 19 juli bericht Kloos aan Jeanne in Den
Haag: ‘Morgen, Donderdag, kom ik waarschijnlijk pas om half elf's avonds terug uit
Amsterdam, waar bij de Coorengels huiselijk diner is, ter gelegenheid van Hein
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en Dientjes ondertrouw.’ En over dat dineetje vertelt Kloos: ‘Het was gisteren bij
Coorengel nogal gezellig. Ik heb natuurlijk onder 't eten een speech moeten houden
op bruid en bruidegom en heb het er goed afgebracht, gelukkig, en kranig-kort. Ik
zat aan tafel tusschen Mevrouw in en Mathilde, een getrouwde zuster, die ik
nauwelijks ken. 't Is een verschrikkelijk groot huishouden, met ontelbare broers en
zusters.’ In een latere brief schrijft hij Jeanne: ‘Je ontmoet 3 Aug. natuurlijk ook Piet
Boeken, dat is Hein zijn broer. Hij houdt kantoor van levensverzekering en is zoowat
vijftig jaar. Hij is mijn mede-getuige, maar ik weet eigenlijk niet of hij meedoet met
de feestelijkheden, want hij heeft zelf een vrouw en kinderen, en zal dus wel niet
lang van huis weg-blijven. Als ten minste de overige familie van Hein ook niet
mee-doet, wat ik niet weet.’ Na hun huwelijk, op 3 augustus, zijn Hein en Dientje
op reis in Duitsland.
Ook Kloos zelf treedt niet veel later, in Boekens trouwkostuum, in het huwelijk.
Willem Witsen en Hein Boeken zijn z'n getuigen. Door al dat getrouw verloopt de
samenwerking binnen de tweemansredactie van De Nieuwe Gids nog beroerder dan
voorheen. Dat was Boeken niet ontgaan en hij komt al snel met een aantal eisen:
maandelijks vergaderen, om beurten in Amsterdam en Den Haag, ook wil hij alle
kopij zien en verwacht de aan de redactie gezonden boeken en tijdschriften ter inzage.
In het voorjaar van 1900 drijft Boeken de onenigheid op de spits. Boeken vindt de
nieuwe uitgever maar niks, zijn honorarium deugt niet en verder weigert hij om de
haverklap naar Den Haag te komen. Zo kent Kloos Hein niet, zo hebberig en op de
centen. Het zal wel door Dientjes invloed komen. Boeken van zijn kant vindt Kloos
vreselijk egocentrisch: ‘je spreekt wel van je eigen bankroet, maar niet van mijn
omstandigheden. Vaste inkomsten heb ik in het geheel niet. Krijg ik dan weer lessen
dan is dat een meevaller, maar ze kunnen toch altijd ieder oogenblik uitscheiden. Je
spreekt wel van het harde werken van Jeanne, maar niet van het werken dat mijne
vrouw voor ons beiden doet door de precaire omstandigheden waarin wij verkeeren.
Zij ligt nu voor de tweede keer sedert ons trouwen te bed, overwerkt door al te zware
arbeid.’ En trouwens, het gaat niet goed met De Nieuwe Gids: ‘Het moet anders,
meer letten op de verschijnselen van de dag, vooral het signaleren en bespreken van
boeken en tijdschriften. Velen zijn tegen ons, omdat we verouderd zijn.’
Voorlopig komt er geen eind aan het gebakkelei. Eerst is er de voorgenomen fusie
tussen het blad van Jeanne en De Nieuwe Gids. Dan weer het eventuele redacteurschap
van Jeanne, en altijd de pecunia. In Kloos' brieven aan Witsen moppert hij voortdurend
over Boeken. ‘Ik ken Hein nu twintig jaar, maar ik heb hem nooit zoo gezien [...]:
onredelijk, haastig-sprekend.’ Witsen gelooft overigens dat het niet aan Hein ligt,
maar veel eerder ‘aan zijn achterdochtige wederhelft’. Dientje was ook allesbehalve
gelukkig met Hein, hij blijkt impotent.

Blonde dood
In september 1901 bezoeken de heer en mevrouw Boeken de beken-
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de gynaecoloog en feministe dr. Catharine van Tussenbroek. ‘De aanleiding tot dit
consult was de impotentie van den man; ik vernam, dat tusschen hen geen cohabitatie
had plaats gehad. Mijn ingrijpen had tengevolge, dat een kind werd geboren,’ verklaart
de arts later. Kunstmatige inseminatie dus. En met succes. In hun ‘paradijsje’, om
met Kloos te spreken, klinkt gekraai. De kleine Hendrik Jan Boeken ziet op 10 mei
1902 het levenslicht. Veel later, tijdens Boekens proces, verklaart dr. Van Tussenbroek
dat zij Dientje Coorengel tijdens de bevalling heeft bijgestaan en vervolgt dan: ‘Eenige
weken na de bevalling kreeg ik voor het eerst kennis van den pathologischen toestand
van de vrouw.’ Hein vertelde haar ‘dat zijn vrouw voortdurend bang was het kind te
vergiftigen’. Dit soort angsten had Dientje ook al voor haar huwelijk. Haar zuster
Jeanne bevestigt dat: ‘Mijn zuster is altijd, ook vóór haar huwelijk, een vreemde
vrouw geweest. Dikwijls was zij vervuld van geheel ongemotiveerde
angstdenkbeelden. Dit openbaarde zich vooral daarin, dat zij bang was haar
familieleden te zullen vergiftigen. Na haar huwelijk heb ik eerst eenigen tijd in de
huishouding geholpen, vooral omdat mijn zuster niet in de keuken durfde komen uit
vrees, dat zij haar man zou vergiftigen.’
De arts H.J. Overbeek, die ook getuigt in het proces tegen Boeken, meent dat de
verdachte alles voor zijn vrouw overhad. Doordat hij haar seksueel niet kon
bevredigen, meende hij in alle andere opzichten aan haar wensen te moeten voldoen.
Ook zijn vrienden bemerkten al snel dat Boeken onder invloed van Dientje raakte.
En zeker Kloos. ‘Onder ons gezegd,’ schrijft hij Witsen, ‘ik begrijp niets meer van
Hein, zijn vrouw schijnt een heel vreemde invloed op hem te hebben, en 't komt nu
precies uit, wat Arthur [van Schendel, die enige tijd met een zuster van Dientje
verloofd was] mij indertijd heeft gezegd: “Je zal zien, Willem, je krijgt nog last met
haar.”’ Een getuige-deskundige geeft Van Schendel en Kloos zoveel jaar na dato
gelijk: ‘ik heb waargenomen, dat de man steeds vervuld was van toewijding tot zijn
vrouw, zij was daarentegen steeds bezig met haar eigen toestand. Boeken stond sterk
onder suggestieve invloed van zijn vrouw; zowel in kleinigheden als in meer
belangrijke zaken bewoog zij hem steeds, naar haar inzicht te handelen.’ Hein werd
een beetje een sul. Zelf heeft ze nog geaarzeld of zij, gezien haar zenuwzwakte, het
huwelijk wel zou aangaan. Maar na raadpleging van een zenuwarts, die de aard van
haar aandoening volstrekt geen beletsel vond, gaf zij Hein haar jawoord.
In november 1902 vertrekken Hein, Dientje en hun zoontje naar Hilversum. Daar
heeft Boeken een betrekking aanvaard als docent aan de vooruitstrevende Brinioschool
van de onderwijshervormer Kleefstra. En nu hij een baan heeft, laat hij Kloos weten,
stopt hij met het redacteurschap van De Nieuwe Gids. Een nieuw podium voor zijn
schrijverij vindt hij bij de concurrent. In het letterkundig tijdschrift De XXste eeuw
publiceert hij een viertal artikelen over ‘Kunst en Historie’. ‘Wij maken het hier,
niettegenstaande de sneeuw goed en de kleine H begint al goede vorderingen te
maken en zal misschien al spoedig aan het Latijn beginnen,’ schrijft hij Mendes da
Costa.
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Briefje van Hein Boeken aan Frans Bastiaanse, 1903 (coll. LM).

Dan slaat het noodlot toe: in hun zojuist betrokken huis aan de Zonnelaan wordt
de jonge Hein ernstig ziek. Hij is één jaar oud. Een paar dagen later overlijdt het
kind. ‘Verleden jaar hadden wij, Dien en ik nog de hoop dat wij een nieuwe jeugd
begonnen waren met ons kleine Heintje, dat wij alles wat wij in ons eigen leven
hadden opgegaard, op hem konden overdoen. Juist de laatste weken voor zijn dood
begon hij zich zoo te openen; wij waren verhuisd en hadden toen een wijd uitzicht
gekregen en zijn grootste plezier was uit te kijken naar alles wat voorbij ging en 's
avonds naar de ondergaande zon. Hij kreeg zoo'n mooi wijs gezichtje, misschien al
te wijs en zacht om te blijven, ten minste het heeft zoo niet mogen wezen,’ schrijft
hij een halfjaar later aan Diepenbrock. Op een briefkaartje uit Amsterdam krabbelt
Boeken aan de schrijver Frans Bastiaanse: ‘Ons Heintje is Zaterdagmorgen plotseling
ziek geworden en na een goedgelukte operatie den volgenden morgen overleden.’
In het archief van Helena Mensina Boissevain (1867-1946), een vriendin van Boeken
uit later tijd, vinden we een cahier met wat summiere aantekeningen over Heintjes
ziekte: ‘Donderdag 25 Juni wou Heintje niet gaan slapen. Ook de behanger van
Egmond weet zeker dat hij Vrijdagavond 26 juni bij ons is geweest. Het is dus zeker
Donderdag dat hij niet gemakkelijk in slaap kon komen.’ Verder een vers door
Boeken, gedateerd 6 december 1903:
Wat werd hij oud in één dag: 't drooge mondje,
De zwaar-omwolkte wenkbrauw, onder 't hoog
Hoog ernstig voorhoofd: onder dubbel-boog
Geloken oogjes, gister nog een rondje
Van stralend blauwlicht, elk een wellend bronn'tje
Van lievelijkheid en leven: Zoo dan toog
In éénen dag hij onsgansch den boog
Van ouderdom en jonkheid - ons licht blondje.
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Dennen
Met ingang van het nieuwe cursusjaar krijg ik mijn congé, schrijft hij in maart 1905
aan Mendes da Costa: ‘Het spijt mij wel natuurlijk om de centen maar ook omdat ik
het werk hier met plezier deed.’ Ondertussen stort Dien, toch al behept met een zwak
zenuwgestel, na de dood van Heintje totaal in. Hein, zonder zijn lessen aan school,
komt nauwelijks de deur meer uit. ‘Zij gingen geheel in elkaar op. Het gezin trok
zich geheel terug van de omgeving. Behalve de familieleden kwam er bijna nooit
iemand aan huis en ook de familieleden kwamen [...] slechts zelden,’ zegt Dientjes
zus Jeanne daarover. In het voorjaar 1905 meldt Boeken Mendes: ‘Ik heb
tegenwoordig een eenzaam leven, want Dientje doet tot herstel harer gezondheid een
rustkuur te Bussum.’ Om een maand later te vervolgen: ‘Dientje gaat niet voor en
niet achteruit. Je begrijpt dat het een moeilijke tijd voor mij was.’ Over die episode
in zijn leven schrijft hij jaren later: ‘Ik woonde toen geheel alleen tusschen de Dennen
bij Hilversum en de Dennen werden als levende vrouwen rondom me, die mij kwamen
troosten.’
Uiteindelijk komt Dientje, in juni 1905, in het psychiatrisch tehuis Veldhuis te
Ermelo terecht. Heleen Boissevain, die hem in die tijd vroeg haar te helpen met het
Grieks, schreef hij: ‘Veel genoegen deed het mij te ontwaren dat U het zijt, die hulp
vroeg bij het lezen van de moeilijkere Grieksche auteurs [...] Er is nog eene bijzondere
omstandigheid waarom het me bijzonder gelegen zou komen van tijd tot tijd bij U
te komen. Waarschijnlijk zal mijne vrouw binnen eenige tijd bij U in de buurt
verpleegd worden [Santpoort] [...] Wat het financiële betreft zal ik den tijd, dien ik
eraan besteed, zoo ongeveer als lesuren berekenen. Ik bezoek hier meestal mijne
vrouw van Zaterdagavond tot Maandagmorgen. Hare toestand is redelijk, in elk geval
volstrekt niet erger.’ In januari wordt Dien, 40 jaar oud, overgeplaatst naar de tweede
klasse van ‘Meerenberg’ bij Santpoort in de gemeente Bloemendaal. De dagverpleging
kost Boeken 60 cent. Daar blijft zij tot juni. In die maand wordt zij, allerminst
genezen, ontslagen. Voorlopig gaat zij wonen bij haar moeder in Amsterdam.
‘Ik ben nog steeds op reis,’ even ontvlucht Boeken het dagelijkse verdriet en zit
hij in Parijs, zoals hij Kloos meedeelt. ‘Ik beleef al is het niet den gelukkigsten, toch
den meest grootschen tijd van mijn leven. Het is een geheel eenzame reis, maar ik
had het noodig na al hetgeen ik de laatste jaren heb doorgemaakt [...] Je begrijpt wel
dat mijn leven, mijn gedachten heel andere richtingen uitgaan dan naar haar
ongelukkig bestaan, haar ziel die wezenlijk door een vreeselijke ziekte verduisterd
wordt, maar dat ik me toch nog door geheel andere banden dan die van de burgelijken
stand met haar verbonden voel. Ik heb behoefte jou, als mijn oudsten besten vrind,
dit te sturen.’
Terug in Nederland schrijft hij naar de Regentesselaan in Den Haag: ‘Gaarne zou
ik Vrijdag bij jullie komen eten of schikt je zat. beter? Ik moet 't nu waar nemen,
want ik ga 3 Sept. weer in 't gevang.’ Zijn ‘vrijheid’, zonder Dientje, duurt een
maandje langer. In het begin probeert Hein er nog wat van te maken: ‘Ik heb nu ook
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Hein Boeken, ca. 1911 (coll. LM).

een heel ander huiselijk leven daar Dien weer thuis is. Je begrijpt wat een gezelligheid
dat geeft. Je vraagt me of je me plezier kunt doen met die boeken. Ach beste Willem,
we wonen tegenwoordig nog al klein en heb veel moeite mijne boeken te bergen.
[...] Dien heeft nog altijd vreeselijken last van geluiden in de ooren. “Wat toch in
Godsnaam dat luiden beduidt.” zei ze nog juist en dan voegt ze erbij: “het is mijn
geest, die uitgeluid wordt.” Maar niettegenstaande dat al houdt ze zich heel goed.’
Over deze tijd met zijn vrouw vertelt Hein dat zij steeds meer afgezonderd van de
wereld raakten. Een dienstbode konden ze niet houden en zijn vrouw verzette zich
er meer en meer tegen dat hij van huis ging, bevreesd als ze was dat de mensen hem
zouden overhalen haar opnieuw in een gesticht te laten opnemen. Wel komt er een
verpleegster voor Dientje in huis, eerst op de Bussummergrintweg tegenover het
Melkhuisje en vanaf 1911 op de Mozartlaan 18, een in opdracht van Boeken gebouwde
villa, met daarin een echte ‘boekenkamer’. Het geld voor de villa - naar ontwerp van
K.P.C. de Bazel - kwam uit de erfenis van een oude nicht van Dien.
Maar in maart 1913 houdt de dienstbode het voor gezien. Háár zenuwgestel is niet
langer opgewassen tegen het voortdurend doodsverlangen van Dien: ‘Ik heb je vers
Annabella in De Nieuwe Gids gelezen,’ schrijft Dientje aan Jeanne Kloos, ‘en ik kan
me zoo goed den strijd voorstellen, dien je jou heldin laat doormaken. Ja, den dood
voor oogen te hebben en terug te verlangen naar al de mooie vreugd die ze gekend
heeft en voelt weggaan, is zeker een diep zedelijk lijden, dat ik te meer begrijp, omdat
ook ikzelf dien vreeselijken strijd in me voel. Jij laat Annabella den dood verkrijgen.
Dat is mooi en menschelijk van je. Maar geloof me dat er nog zwaarder oplegging
bestaat. Te weten dat je de liefde, de schoonheid, de vreugd moet missen door je
geestelijken dood en toch niet den algeheelen dood verkrijgt is een zielelijden niet
te peilen voor de meeste menschen omdat die zich onmogelijk kunnen indenken in
eene toestand die niet reëel, niet met de oogen waargenomen kan worden, afgespeeld
in het ongeziene, in den geest.’
Wanneer Hein zelfs zijn Amsterdamse bijlesleerlingen opgeeft, lijkt zijn
zelfopgelegd isolement compleet. Mendes laat hij weten dat hij ook in de aanstaande
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Gooi woonachtig, bij mij kunnen komen [...] Nu heb ik berekend dat ik om in A. 2
uur les te geven vijf uur van huis moet zijn. En zelfs als me de reiskosten werden
vergoed slechts f 1.20 per uur verdiende.’
Een heel enkele keer komt er familie langs. Voor de neefjes was een bezoek aan
oom Boeken toch wel griezelig. In zijn huis aan de Hilversumse Mozartlaan nummer
18 liep Hein vaak naakt rond en 's avonds was het een hele ceremonie wanneer oom
het hele huis doorging en ontelbare sloten op slot deed. Want dat moest van tante.
Omstreeks Kerstmis 1915 wordt de toestand van Dientje ‘weer veel erger’, verklaart
Boeken later tijdens de rechtszitting.

Daemon
‘Nadat ik den dokter had uitgelaten, ben ik weder naar de slaapkamer gegaan. Ik was
zozeer in angst, dat ik hevig transpireerde en mijn jas en vest uittrok omdat ik het
zoo warm had. Ik heb toen eindelijk besloten mijn vrouw zelf te dooden, vooral
omdat ik mij gebonden achtte aan mijne belofte, dat ik zou zorgen, dat zij niet in een
gesticht kwam. Mijn vrouw lag nog steeds te bed, op haar rug, en snurkte zwaar. Ik
heb eerst getracht haar de keel dicht te knijpen met mijne beide handen, maar dit gaf
niets. Ik heb toen het laken van mijn bed genomen en haar dit om den hals gebonden,
waarop ik het laken met kracht toesnoerde en het zoolang heb vastgehouden, totdat
de ademhaling ophield. Ik heb haar daarbij nog een kus op het voorhoofd gegeven
en gezegd dat zij mij dankbaar zou zijn voor hetgeen ik deed. Ik voelde mij volkomen
rustig.’ Adriana Lina Coorengel was vijftig jaar.
Aan Kloos en Jeanne schrijft Boeken op 23 januari: ‘Gisteren is mijn liefste Dien
overleden. Schrijft mij geen briefjes van rouwbeklag. Zij is door den dood verlost
uit een ontzettend geestelijk lijden. Zij was geen “arme tobster, die niet de lichtpuntjes
ziet”, zij had het leven en het licht ontzaggelijk lief, en wist het te genieten, maar
werd verduisterd door den daemon der krankzinnigheid, die zij altijd zag naderen.
De toekomst was voor ons afgesloten. Nu is het verleden er mij te liever en te mooier
door.’ Witsen ontvangt een soortgelijk briefje, met als toevoeging: ‘Jouw werk was
altijd een van hare liefste bezittingen voor haar. Ik schrijf je dit als oud vriend, hoewel
ik niet begrijp waarom je me nooit meer iets van je hebt laten vernemen. Zij heeft
elf jaren lang een leed geleden zooals ik nooit wist dat bestond. Maar zij had een
dubbel leven. Zij leefde voortdurend de vrees voor de komende krankzinnigheid en
zij leefde in hartstochtelijk verlangen naar schoonheid en geluk naar liefde. Dien
grooten strijd heb ik 11-jaren met onderbreking van de 2 jaren dat zij buitenshuis
werd verpleegd - doorgemaakt.’
Aan die strijd was op zaterdag 22 januari een einde gekomen. De dinsdag ervoor
voelde mevrouw Boeken zich ziek en werd huisarts Peters geroepen. Dien hoopte
dat zij iets dodelijks onder de leden had. In ieder geval wilde ze nooit meer naar een
gesticht. De volgende dag reisde Hein naar Amsterdam en nam voor Dien een extra
portie laudanum mee. Ook de dagen daarna bezocht de huisarts zijn patiënte. Op-
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De eerste verdieping van de villa aan de Mozartlaan 18 nieuw te Hilversum, op de bouwtekening van
architect K.P.C. de Bazel uit 1910. Linksonder de slaapkamer waar Dientje Coorengel om het leven
zou worden gebracht (coll. Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek).

bezwoer zij hem haar niet in een gesticht te laten opnemen. Zaterdagmorgen 22
januari gaat Boeken langs bij dr. Peters. Zijn vrouw heeft de vorige avond laudanum
ingenomen. De arts gaat met hem mee en treft haar in een comateuze toestand aan,
veroorzaakt door zware opiumvergiftiging. Peters denkt niet dat de patiënte in leven
zal blijven. Hij blijft een kwartier. Later die dag komt Peters nog verschillende keren
langs en constateert dat de toestand onveranderd is. Na het laatste bezoek, rond half
een in de middag, raakt Boeken in paniek en besluit hij zelf in te grijpen.

A45
De lezers van het Algemeen Handelsblad krijgen in de ochtend van 26 januari 1916
het volgende bericht onder ogen: ‘Enige dagen geleden overleed te Hilversum de
echtgenoote van een doctor in de letteren woonachtig aan de Mozartlaan aldaar.
Gisteren zou de begrafenis plaats hebben, doch de politie vond reden om in te grijpen.
In verband met het voorloopig onderzoek heeft de commissaris van politie den
weduwnaar aangehouden. Het lijk is in beslag genomen en ter beschikking van de
justitie gesteld.’
Als gevangene A45 in het Amsterdamse Huis van Bewaring schrijft Boeken, twee
weken na zijn arrestatie, aan Witsen: ‘De eenzaamheid die mij de eerste dagen groote
rust gaf, begint mij lang te vallen, maar toch heb ik moed en geduld die ook langer
te dragen. Het grootste leed voor mij is geleden, de schoone herinnering aan Dien's
toewijding en liefde blijft voor mij over en de gedachte dat zij rust heeft geeft ook
mij rust. Maar toch snak ik naar de vrijheid, ik ben geen gebroken man;
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ook al moet ik langer van de wereld afgezonderd blijven, zal ik alles doen om me in
contact te stellen met de vrije wereld daar buiten. Ik hoor hier voortdurend het gegons
van de stad, dat lokt mij voortdurend maar de eenige manier om daarmede in
aanraking te blijven zijn boeken en brieven (couranten zijn hier verboden en de
boeken groot gedrukt) [...] Van Willem heb ik nog niets gehoord hier. Ik denk dat
hij het te “naar” vindt.’ En Kloos, die hij feliciteert met zijn verjaardag, drukt hij op
het hart: ‘Apprecieert het toch dat je bijeen zijt. Voor mij is dat alles uit. Ik hield van
Dien nog veel meer dan toen zij uit het gesticht kwam bijna 9 jaar geleden, maar het
mocht niet zijn.’
Naast het leggen van puzzels, het lezen en het vertalen wordt Boeken ook twee
tot drie keer per dag gelucht: ‘Eén ding doet mij bijzonder goed: ik ga, behalve de 2
× 25 minuten die regel zijn nog één derde maal luchten op een plaatsje, waar ik kan
heen en weer loopen, lucht happen en de lucht zien en het dak van Hirsch.’ Aan
Mendes da Costa laat hij weten: ‘Je vraagt of ik nogal bezoek krijg. Ja, mijne familie
en de Coorengels bezoeken mij trouw; ook enkele goede bekenden, zoals Witsens
tweede vrouw Marie Schorr. Kloos daarentegen laat zich niet zien in Amsterdam.’
Dat wil niet zeggen dat de kluizenaar van de Regentesselaan niet begaan is met het
lot van zijn trouwe redacteur. ‘Hein moet na den dood van zijn kind, nu 10 à 12 jaar
geleden waardoor Dientje in de war raakte vrijwel een leven als een stille hel gehad
hebben in huis. Hij sprak er nooit over, maar als we hem, bij zijn sporadische
bezoeken, ten onzent, naar Dientje vroegen, en hoe het haar ging, antwoordde hij
haastig: “O goed” en met een zenuwachtige handbeweging bracht hij het gesprek
onmiddellijk op een ander onderwerp, alsof hij bang was, dat wij hem uithooren
zouden,’ schrijft Kloos aan de jurist en letterkundige Frans Erens in Limburg.
Op 5 mei 1916 wordt Boeken, in afwachting van zijn rechtszaak, ontslagen uit het
Huis van Bewaring. Anderhalve maand later, op 20 juni, staat hij achter gesloten
deuren terecht voor de zesde kamer van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
De substituut-officier van justitie formuleert de tenlastelegging ‘doodslag’, met als
eis zes maanden met aftrek van voorarrest. Op 22 juni wordt de rechtszaak tegen
Boeken voortgezet, waarbij alles draait om de vraag of mevrouw Boeken een dodelijke
hoeveelheid laudanum heeft ingenomen. Dr. Peters, zo meldt Kloos Witsen, was
bereid onder ede te verklaren dat Dien aan de ingenomen hoeveelheid laudanum in
elk geval had moeten sterven. En dat hield hij in de rechtszaal staande. De twee
pathologen-anatoom die het lichaam van mevrouw Boeken-Coorengel onderzochten,
achtten dat volstrekt uitgesloten. Grote hoeveelheden van het gif troffen zij in het
lichaam niet aan. Naar hun mening was de enige oorzaak van de dood, wurging.
Acht dagen later volgt de uitspraak: doodslag wordt wel wettig en overtuigend
bewezen geacht, maar op grond van de geestelijke toestand waarin Boeken tijdens
zijn daad verkeerde (‘ziekelijk gestoord in zijne verstandelijke vermogens’), ontslaat
de rechtbank hem van alle rechtsvervolging.
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Moderne leven
Na het ontslag van rechtsvervolging vestigt de weduwnaar zich opnieuw in
Amsterdam. Aan de Willemsparkweg 4, en pension, begint Hein Boeken een nieuw
leven. ‘Alles is nu weer net zoo ongeveer als toen ik voor twintig jaar in de
Noorderstraat woonde, maar met dat groote verschil dat ik toen nog eene toekomst
voor mij zag en na een jaar begon de tijd dat ik in de Noorderstraat hard zat te werken,
met de gedachte zoostraks Dien te gaan halen of haar te gaan bezoeken,’ schrijft hij
Kloos. Op zijn verjaardag is hij in de middag van station Bussum naar Hilversum
gewandeld, langs zijn oude huis met al zijn herinneringen. ‘Die herinneringen zijn
het eenige wat ik heb, dus waarom zou ik ze niet zoveel mogelijk ophalen?’
Stilletjes aan pakt Boeken zijn lessen weer op en bemoeit zich weer zo'n beetje
met De Nieuwe Gids, waarvan hij sinds 1910 opnieuw redacteur is. Ook herstelt hij
het contact met zijn vriend Chap van Deventer en pleit hij - bijna 20 jaar te vroeg voor een eredoctoraat voor Kloos. Met de dichteres Annie Salomons, die hij al eens
zeer kort in Parijs ontmoette en die nu, tien jaar later, na een hernieuwde kennismaking
in de Koninklijke Schouwburg, zijn Heloïse wordt, onderhoudt hij een drukke
correspondentie en vergast haar op talloze gedichten. Meer dan een platonische
verhouding met het veel jongere meisje zit er niet in, weet hij. Maar een mooi sprookje
is het wel. Ook met Hélène Swarth, eveneens dichteres, wisselt hij talloze brieven
en stuurt haar zijn gedichten. Verder heeft hij korte tijd drukke omgang met de
schrijfster Ellen Forest, die een gevaarlijk spelletje inzake de liefde met hem speelt.
Kloos, die allesbehalve gecharmeerd van haar is, wil Boeken onder geen voorwaarde
met mevrouw Forest in Den Haag ontvangen. Met Heieen Boissevain is Hein druk
aan het vertalen en ten slotte zijn er ook nog de schrijfster Henriëtte Mooy en haar
zussen Frieda en Louise, die hij eind 1920 heeft leren kennen. Frieda geeft hem
pianoles; zijn verzoek om ook zangles van haar te krijgen, wordt niet ingewilligd.
Boeken loopt tijdens zijn talloze reizen bij herhaling jeugdige muzen tegen het
lijf, onder wie een drietal Scandinavische schonen en het Amerikaanse meisje Ruth
Croyden, aan wie hij bekent: ‘And if I fell, a happy fall it were / For death came to
me with / The face of love.’ Over haar schrijft hij aan Kloos: ‘Ik heb toen... een
Amerikaansch meisje ontmoet, met wie ik eerst te Amsterdam en daarna te Londen,
eenige inderdaad hemelsche dagen heb doorleefd. Ik had nooit gedacht dat New York
City, dat ik me voorstel als een moderne hel - zooiets liefs en teers kon voortbrengen.
[...] Een eigen dochter zou ik niet teerder kunnen beminnen. [...] het was maar een
korte vreugde - maar mijne wereldbeschouwing is sinds dien geheel veranderd, nu
ik heb ingezien dat dat moderne leven met zijne helsche spanning tot de veredeling
van ons geslacht leidt.’ Ruth neemt de boot naar New York en Boeken het vliegtuig
naar Amsterdam.

Tranen
Hein Boeken schreef zijn belangrijkste gedichten - waarvan het merendeel in De
Nieuwe Gids verscheen - voordat het drama zich in zijn leven voltrok. Zij

De parelduiker. Jaargang 9

60

Hein Boeken op latere leeftijd (coll. LM).

werden gebundeld in Goden en Menschen (1895), dat Boekens bekendste werk zou
blijven. Daarnaast gaf hij De Historie van Floris en Bianchefloer (1897) en Lucius
Apulejus' Herscheppinge of de Gouden Ezel (1901, een vertaling uit het Latijn,
voortkomend uit zijn dissertatie) in het licht. In 1902 verschenen de dichtbundel Aan
mijne Vrouw en het dramatisch gedicht Helena. Na zijn drukke jaren op school
voltooide Boeken tussen 1906 en 1909 zijn prozavertaling van Dantes Hel,
Louteringsberg en Paradijs. De enige grote publicatie die verschijnt ná het drama
uit 1916, is zijn bundel Verzen uit augustus 1920. Daarna is het wachten op de
bloemlezing van zijn werk die na zijn dood verschijnt. Die laat onbarmhartig duidelijk
zien dat met het overlijden van Boeken wel een markant letterkundige, maar geen
groot dichter verloren is gegaan.
Maar voor het zover is, spreekt Boeken, in januari 1925, tegenover Kloos voor de
zoveelste keer zijn bezorgdheid uit over het voortbestaan van De Nieuwe Gids: ‘Wij
worden oud. Bedenk toch: Busken Huet heeft nooit de leeftijd bereikt die wij nu
bereiken. Toch zag hij niet wat de nieuwe generatie wilde. Zouden wij nu zoo veel
vaster staan dan hij? [...] Je zegt telkens in je kronieken dat je door jarenlange ervaring
je oordeel hebt verfijnd - maar je past het niet toe.’ Ook voor zichzelf is Boeken
streng: ‘Want onzin is 't aandacht van anderen voor mijn werk te vragen terwijl ik
zelf troost alleen zoek bij werk dat zoo verre boven mij staat, ik bedoel de groote
componisten. Ik vind muziek de eenige troost.’ Twee jaar daarvoor had hij gemerkt
dat al zijn haar plotseling uitviel: ‘Het is zulk een ontstellende gewaarwording het
ouder worden: eigen tijdgenooten te overleven - of ook van levenden vervreemd te
worden door jongeren als oud te worden beschouwd en toch het leven rondom, zoo
ver en toch zoo nabij als zoo'n geweldig stormenden oceaan om zich te weten, te
hooren, - te zien.’ Sinds het voorjaar van 1929 woont hij in de Vondelstraat, ruim
en licht met uitzicht op het Vondelpark. Jeanne Coorengel, de zuster van zijn
overleden vrouw, woont onder hem en verzorgt hem zo'n beetje.
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‘Morgen denk ik Van Eeden te gaan feliciteren,’ meldt hij Kloos, ‘Dat is weer wat
anders - maar ik geloof dat 't ook zeer ten goede komt aan den jubilaris.’ Boeken,
die weet dat Kloos hem dit kwalijk zal nemen, is op 3 april 1930 bij de zeventigjarige
Van Eeden. Een jaar eerder heeft zich tussen Boeken en Kloos een niet mis te verstane
aanvaring voorgedaan. Aanleiding was de grove wijze waarop Van Eeden en andere
- vermeende - vijanden van de grote dichter-criticus in De Nieuwe Gids van mei
1929, het nummer ter viering van Kloos' zeventigste verjaardag, waren aange-
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pakt. Boeken nam daar, in een ingezonden brief in het Handelsblad, publiekelijk
afstand van. Ook wisselt hij over deze kwestie brieven met Willem en Jeanne en
krijgt gedaan dat een slotstuk tegen Van Eeden uiteindelijk niet geplaatst wordt.
Tijdens een bezoek aan de Regentesselaan ontsteekt Kloos echter in een ouderwetse
woedeaanval wanneer Boeken hem voorstelt dan ook maar formeel enig redacteur
van de De Nieuwe Gids te worden. De andere redacteuren hebben immers toch niets
in te brengen. Na 1914 was er nooit meer een redactievergadering belegd en rond
1920 was Kloos ook maar gestopt met het rondzenden van de kopij. Over de aanvaring
met Kloos bericht Boeken aan Van Deyssel: ‘Ik heb Kloos bezocht en hem voorgesteld
eenig redacteur te blijven. De aanval van toorn en wanhoop, gewekt door het besef
dat hij door zijne mederedacteuren verlaten werd, was zoo geweldig en
bovenmenschelijk, dat ik nooit zoo zeer den indruk van zijne grootheid heb gekregen
als toen. Ik zal wel nooit dit besef aan het nageslacht kunnen overbrengen - doe jij
het. Hij was groot en is groot - maar helaas! Hij is een heerscher van een ledig rijk
want de Herinnering heeft hem begeven. Wat zal de literatuurgeschiedenis, die niets
is dan papier, inkt, pennen en drukpersen van dezen mensch, dezen “god-opaard”
begrijpen.’
Eind januari 1932 bericht hij Mendes dat hij griep heeft, om daaraan toe te voegen
‘tegenwoordig noemt men het bronchitis’. Boeken is druk doende met de dood. Aan
zijn vriend de indoloog Faddegon schrijft hij op 25 oktober 1932: ‘Ik hoop en
verwacht dat Willem Kloos mij lang zal overleven. Daarom verzoek ik bijgaande
regelen - Aan Willem Kloos. Uit het voorjaar van 1887 herinner ik mij deze woorden
door W.K. tot mij gesproken “van deze versregel komen mij de tranen in de oogen.
Dat gebeurt mij maar heel zelden; eigenlijk alleen door het lezen van Verwey's verzen
en het lezen van Recht voor Allen en door het zien van de zee” - ingeval van Kloos'
overlijden in te zenden aan Mevr. Kloos die dan hetzij genoemd of ongenoemd de
eigenlijke redactie van N. Gids zal uitmaken. Ik geloof dat ik op geen betere wijze,
ook na mijn overlijden, Kloos' nagedachtenis kan eeren. Die woorden van Kloos
hebben eigenlijk gemaakt dat ik vertrouwen in mijzelven kreeg, dat me sindsdien
meestal maar toch doorloopend bij gebleven is - en dat ik een vast vertrouwen in
Kloos kreeg als menschenkenner en dus als kritikus.’
Aan dezelfde Faddegon schrijft hij niet veel later: ‘Ik zond het sonnet Michel
Angelo aan Willem Kloos en schreef erbij dat ik mijzelven logenstrafte, daar ik hem
een halve maand tevoren geschreven had: “er komt nooit meer een vers bij mij op
en ik kan ook niet verwachten dat er nog ooit een bij mij zal opkomen”. Hij schreef
mij terug: “Ik ben hartelijk blij dat je weer een vers hebt gestuurd. Het is juist een
bewijs dat je een echt dichter bent dat je afwacht of je Daimon je daarvoor weer
inspiratie geeft.” Deze woorden deden mij veel plezier - maar toch op een heel
weemoedige manier, want ze klonken mij als gesproken door eene stem, zoo niet uit
het graf, dan toch uit een heel ver schoon, maar onherroepelijk verleden. Ik heb
behoefte jou dit te schrijven want aan Kloos zelf kan ik dat niet schrijven.’
In de zomer van '33 blijft Boeken op doktersadvies enige dagen thuis. Maar ge-
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heel de oude wordt hij niet. Op aanraden van zijn huisarts raadpleegt hij een specialist.
Het wordt tijd, zo is Boeken van mening, dat zijn overlijdensbericht wordt gedrukt.
Alleen de datum van zijn verscheiden moet nog worden ingevuld. Het bevat twee
van zijn vele sonnetten: ‘De Meeuwen’ en ‘Nieuw Amsterdam’. De datum zou
uiteindelijk gaan luiden: 19 oktober 1933. Vier dagen later wordt Hein Boeken op
de Algemene Begraafplaats te Hilversum bij zijn Dien en Heintje begraven.
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Laagwater
Igor Cornelissen
Bij de dood van Hans van Straten (1923-2004)
Zijn overgang in 1970 als kunstredacteur van Het Vrije Volk, ooit het grootste dagblad
van Nederland, naar het Utrechts Nieuwsblad zag hij niet als een neergang. Hij had
bij Het Vrije Volk weliswaar altijd zijn eigen gang kunnen gaan, los van de politieke
kleur van het blad (PvdA), hij had er, als eerste, Jan Wolkers kunnen interviewen,
maar het was wel de kleinste krant van Amsterdam (‘en dáár gebeurt toch alles’) en
zijn boekbesprekingen en beschouwingen over kunst werden door slechts twee percent
van de abonnees gelezen. Bij het Utrechts Nieuwsblad las zevenendertig percent de
kunstpagina. ‘Daar scoorde ik net zo hoog als de sportpagina,’ meldde Van Straten
mij in september 1987, toen ik hem voor Vrij Nederland interviewde naar aanleiding
van zijn bij De Arbeiderspers te verschijnen boek De omgevallen boekenkast, een
rijke verzameling van observaties, anekdotes, herinneringen, dromen en aforismen.
Van Straten heeft nooit neergekeken op het krantenvak. Verslaggever zijn, er met
een notitieboekje en een fotograaf op uittrekken, dát was en bleef het mooiste wat
er was. Hij heeft het lang gedaan. Het was op een tweede kerstavond, hij had net de
eerste aardappel aan de mond gebracht, dat de nieuwsdienst belde. In de buurt van
Zevenaar had een man zijn vrouw gewurgd. Het verslag moest voor half elf worden
doorgebeld. Eerst in de buurt aanbellen of iemand iets gezien of gehoord had. Hoe
stond de familie bekend? Dat hij toch nog door de concurrentie werd geklopt, vertelde
hij mij er eerlijk bij. De Telegraaf hid ook een foto van het huis, maar met het
kerstboompje in de tuin. Op dat idee was de verslaggever van Het Vrije Volk niet
gekomen.
Dat ik mij tot het werk van Hans van Straten sterk aangetrokken voelde, is niet
vreemd. Hij had gevoel en belangstelling voor de politieke herkomst van een schrijver
of schilder en de maatschappelijke context waarin het werk was ontstaan. Bovendien
werden zijn beschouwingen en boeken gekruid met uiterst lezenswaardige anekdotes,
en dat in de jaren dat critici zich vooral wierpen op droge tekstuitleg en het verboden
leek het particuliere terrein van de schepper te betreden. Proza moest van hem leesbaar
zijn en het leuke, soms kenmerkende voorval was uiterst geschikt om de lezer bij de
les te houden. Toen in 2000 zijn vervolg verscheen op de omgevallen boekenkast
onder de titel Weer wankelt de boeken-
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kast (De Prom), raakten twee recensenten de kern. In VN schreef Martin Koomen
dat Van Straten je geregeld naar je eigen boekenkast drijft om iets na te kijken. Even
vaak kan het gebeuren dat de tekst van een ander je naar hém drijft. Zou Van Straten
daar iets over zeggen? ‘Zo iemand noemt men een stimulerend schrijver.’ Theodor
Holman in Het Parool eindigde zijn recensie met een krachtig: ‘Hoe maakt men
literatuur interessant? Door Hans van Straten erover te laten schrijven.’
Van Straten vond zijn voorvallen niet meer op straat. Na zijn Amsterdamse tijd
had hij het kroegbezoek goeddeels afgeschreven. Hij vond zijn bronnen in zijn
imposante boekerij en in de notities die hij lang geleden maakte. Aan het slot van
zijn kleine boekje *Zie aldaar (1978) deelde hij mee dat in de Encyclopedie voor de
Wereldliteratuur, samengesteld door Kees Buddingh’, de naam van Hans van Straten
te vinden is onder Podium, voorzien van een sterretje, wat wil zeggen: zie aldaar.
Wie aldaar ziet, vindt echter niets. ‘Daarmee heeft Kees mijn positie in de
Wereldliteratuur uitstekend aangegeven.’ Gelukkig is hiermee weinig gezegd, want
hoeveel Nederlandse schrijvers hebben het er beter afgebracht? Zijn biografie van
onze belangrijkste naoorlogse schrijver, Willem Frederik Hermans, sloot Van Straten
af met de conclusie dat het moeilijk is te zeggen dat Hermans een geslaagd schrijver
was. Hermans' vertalingen waren immers allesbehalve een succes geworden.
Naam, ook buiten de literaire wereld, maakte Van Straten met zijn in 1963
verschenen en enkele malen herdrukte Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van
het paradijs, de ideale biografie zowel wat betreft lengte als

Omslag van de uitgave bij De Prom uit 2000. Foto van de auteur gemaakt door zijn zoon Erik van
Straten
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inhoud, verantwoording en illustraties. Werkman is enkele dagen voor het einde van
de oorlog gefusilleerd. Van Straten karakteriseerde hem als een man die, hoewel in
zijn jonge jaren zoals zo veel Nederlanders gevangen in het vooroordeel tegen joodse
landgenoten, later diep geschokt was door de jodenvervolgingen in Duitsland.
Werkman raakte sterk geboeid door de Chassidische Legenden van Martin Buber,
die een aantal van zijn prenten beïnvloedden. ‘De Baalschem-reeks heeft zijn
doodvonnis bezegeld. [...] Hij stierf als een Chassid: zijn laatste daad was het
doorgeven van de oude wonderverhalen aan zijn celgenoten. Zijn dood was het
rechtstreeks gevolg van zijn identificatie met de Jood.’
Van Straten bleef er aardigheid in hebben zo nu en dan eens om zich heen te
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meppen. Toen professor Ton Anbeek in een bespreking in VN van onder meer het
Winkler Prins Lexicon van de Nederlande Letterkunde opmerkte dat hij geen
aantoonbare uitglijders had kunnen vinden, was Van Straten gedienstig: hij wilde de
hooggeleerde graag even helpen. En somde enkele tientallen missers op. Ook
recensente Diny Schouten van Vrij Nederland moest het ontgelden. Eerst had het
weekblad Van Stratens De omgevallen boekenkast uitverkoren en toen... toen was
er een lelijke recensie, geschreven door Diny Schouten. Onder de kop ‘Krakkemikkig
houtvlot voor een literaire drenkeling’ had Diny onder meer beweerd dat de schrijver
geen negentiende-eeuwse romanciers had vermeld. ‘Zij moet,’ reageerde Van Straten
in een polemiekje (oplage zestig exemplaren), ‘het boek met haar schoen hebben
doorgebladerd, want ik noem: Stendhal, Balzac, Dumas Père, Flaubert, Zola, Dickens,
Jean Paul, Gogol, Dostojewski en Multatuli.’ In zijn ‘Overpeinzingen van een
uitverkorene’ noemde hij Diny Schouten dan ook Het draaikontje van VN's
boekenbijlage en haar toenmalige chef Carel Peeters kreeg meteen een veeg mee.
Die schreef proza voor bij de wekkerradio.
Maar ja, moeten weer heel andere (hoewel: Ton Anbeek nam ook zijn kans waar)
recensenten hebben gedacht: Van Straten vraagt er zelf ook om. En zo werden zijn
twee laatste grote werken, de biografieën van Multatuli (1995) en Willem Frederik
Hermans (1999), weinig welwillend besproken. En dat is dan zacht uitgedrukt. Dat
moet hem verdriet hebben gedaan. Over Multatuli kan ik niet oordelen, maar de
kritiek op zijn Hermans-boek (Van Straten ontkende met nadruk dat hij diens biografie
had willen schrijven) was overwegend unfair. Dat hij zijn eigen briefwisseling met
Hermans, die hij als redactiesecretaris van Podium sinds 1950 kende, niet kon
gebruiken, lag waarlijk niet aan hem. Dat was uit auteursrechtelijke overwegingen
uiterst gevaarlijk. Niet lang daarvoor was Tonnie Luiken voor het samenstellen van
het Sterfboek over Hermans veroordeeld tot het betalen van een boete van 30.000
gulden. Daar had Hans van Straten geen zin in. Bovendien had Hermans hem al in
1980 laten weten absoluut geen biografie te willen. Ik vond en vind nog steeds de
Hermans-studie van Hans van Straten zeer nuttig. Wie een datum is vergeten of wil
weten hoe het nu ook weer precies zat met een van Hermans' vele aanvaringen met
een uitgever of een overheidsinstantie, wordt door Van Straten op zijn wenken
bediend. Een uiterst overzichtelijke ordening.
Als student rechten in Leiden was Hans in contact gekomen met een groepje
radencommunisten, mensen die Marinus van der Lubbe nog hadden gekend. Twee
jaar bezocht hij hun vergaderingen en een enkele maal verzorgde hij een inleiding,
zoals over Gerald Brenans boek The Spanish Labyrinth, een onmisbare studie voor
wie iets wil begrijpen van de Spaanse Burgeroorlog. Die radencommunisten waren
buitengewoon aardige lieden, maar wat onpraktisch, al hadden ze onder de
sympathisanten dan een stukadoor en een metaalarbeider. Hans voelde zichzelf, zei
hij mij, meer een anarchomarxist, wat dat dan ook mocht betekenen. Een warm gevoel
voor linkse randfiguren bleef hij houden. Zoals voor Jacques Gans. Tot op zekere
hoogte. Diens Liefde en goudvissen bleef een prachtig boek, maar zijn biografie zou
hij toch niet schrijven. Hij schrok terug voor de neergaande lijn in
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diens leven. Toen Gans stukjes ging schrijven in De Telegraaf was het afgelopen
met hem. Dat was de afgang.
Of Van Straten, zoals in zijn jongere jaren, geboeid bleef door de misdaad, weet
ik niet. In 1964 verscheen in de reeks ABC-pockets zijn Moordenaarswerk. Een
kroniek van 120 Nederlandse moordzaken uit de periode 1844-1963. Het was een
groot succes. Hiervoor had de schrijver geen bronnenonderzoek gedaan, maar zich
gebaseerd op bestaande literatuur, waaronder het rijke redactiearchief van Het Vrije
Volk, waar hij, zoals ik uit eigen ervaring weet, net als zijn toenmalige collega's Nico
Polak en Paul van 't Veer, vaak tussen de stellingen in de goedgevulde mappen wat
opzocht. Smakelijke samenvattingen van al lang vergeten lust- en roofmoorden, met
soms verrassende vrijspraken. Door kleine maatschappelijke details geeft
Moordenaarswerk een indringend inzicht in een verdwenen samenleving.
Op de omslag stond dat het boek geschreven was door ‘mr.’ Hans van Straten.
Academici waren toen niet zo dik gezaaid onder de courantiers, en bij De
Arbeiderspers gaf dat enig cachet aan het fonds. In 1990 verscheen een licht
gereviseerde herdruk; er waren geen zaken aan toegevoegd. De nieuwe criminaliteit,
vaak draaiend in het milieu van drugsdealers, zal hem minder hebben aangesproken,
zoals hij trouwens ook weinig hedendaagse romans las.
Hij bleef zo lang mogelijk bezig met kleine uitgaafjes, waartoe zeker gerekend
moeten worden zijn boekjes van het Ab Visser Genootschap, wat hij, met Sjoerd van
Faassen, Marcus van der Heide en Kees Thomassen, jaren volhield. Ab Visser was
zo'n veelschrijver die nooit een sellertje had. Van Straten vond dat hij ten onrechte
vergeten dreigde te raken. Moordenaarswerk was opgedragen aan Carel J. Bicker,
het pseudoniem dat Visser gebruikte voor zijn thrillerrecensies in Het Vrije Volk.
Om Ab Visser aan een geldje te helpen, had Hans hem bij het socialistische dagblad
binnengehaald.
Van Stratens terrein was zéér breed. In de obscene poëzie uit de Nederlanden van
weleer was hij goed thuis. In 1992 publiceerde hij daarover Razernij der liefde.
Ontuchtige poëzie in de Nederlanden van Middeleeuwen tot Franse tijd (De
Arbeiderspers). Het bleef zogezegd niet bij woorden of rijmelarij. Op de achterpagina
van NRC Handelsblad van 3 april 1992 stond een opmerkelijk stuk van zijn hand:
‘Onze voorouders en de dildo’. Een kleine telefonische enquête in zijn woonplaats
Utrecht leerde hem dat drie van de vier seksbazen die een winkeltje in benodigdheden
dreven, geen idee hadden wat een dildo was. Maar hoe zat het met het woord en de
herkomst in de Nederlandse handboeken? Hoe heette zo'n ding in het Nederlands?
Zelfs het onvolprezen Woordenboek der Nederlandse Taal - zelfs dat handboek liet
hem in de steek. ‘Het is deze kwestie die mij nachtenlang uit de slaap houdt.’ Dat
laatste houd ik maar op een dichterlijke vrijheid.
Hans van Straten werd op een katholieke begraafplaats ter aarde gedragen. Dat leek
raadselachtig. Had hij iets met de roomse leer gekregen? De verklaring is eenvoudig.
Vanuit zijn huis had hij uitzicht op de dodenakker en bovendien had hij in *Zie aldaar
al genoteerd: ‘Regen die neerhoost op de bomen van het kerkhof - ik kan er uren
naar kijken.’
Een van de mooiste literaire anekdotes
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die hij optekende, staat in hetzelfde boekje. Hans van Straten vertelt daarin dat hij
met Gerrit Borgers en Remco Campert meeloopt in de kleine stoet die Nescio op
diens laatste gang vergezelt. ‘“Heren,” zeg ik snuivend in de zomerwind, “ik geloof
dat ik de begrafenisborrel al ruik.” “Nee, dat ben ik,” zegt Remco. “In de tram zeggen
ze ook altijd dat ik zo stink.”’
Na de begrafenis van Hans van Straten waren er koffie, cake en koekjes. Toen
Thijs Wierema en ik na afloop van de plechtigheid in de bus naar het station zaten,
leek het me een goed idee om vlak voor het eindpunt ergens in de zogeheten asociale
Wijk C, of wat er van over is, uit te stappen. In die buurt hadden in een cafeetje de
moordenaar Hans van Zon en inbreker Ouwe Nol hun snode plannen beraamd. En
had Van Straten niet ook over die zaak geschreven? Ik vond zonder veel moeite in
de Willemstraat een gelegenheid die kort en krachtig De Kroeg heet. Het bleek een
uitgelezen plek voor onze begrafenisborrel, want een man die zich voorstelde als
Henkie Rooster werd er onze praatgrage tafelgenoot. Zijn vader was ‘in koekies’
geweest op de markt en daar had Henkie Rooster jaren gestaan ‘met wel driehonderd
soorten droppies’. Die handel had hij overgedaan aan zijn zoon. Wat hij nu zelf deed?
Schumen, gewoon Schumen. Dat was vooral de Belgische markten afstropen naar
nieuwe producten waar zijn zoon wat mee kon. ‘En wij moeten samen eenvoudig
door het leven.’
Dat waren de laatste woorden die ik in de Willemstraat noteerde. Het was misschien
nog net geen literatuur, maar Hans van Straten had er wat mee kunnen doen.

Hein Groen
In herinnering Nigel Nicolson (1917-2004)
Uit de necrologieën in de toonaangevende Engelse kranten komt Nigel Nicolson naar
voren als een buitengewoon beminnelijk mens: bescheiden, genereus en ontwapenend
eerlijk. Hij beschikte over een aristocratische zelfverzekerdheid die hij voornamelijk
inzette om anderen op hun gemak te stellen.
De zoon van Vita Sackville-West en Harold Nicolson werd 87 jaar; hij stierf op
23 september jl. In de herdenkingsstukken was dankbaar gebruikgemaakt van Long
Life, Nicolsons in 1997 verschenen memoires.
Ook het oordeel dat hij wellicht te veel in de schaduw van zijn familie had geleefd,
is uit dat boek afkomstig.
Hij was na de oorlog door zijn broer voorgesteld aan de energieke George
Weidenfeld, van wie hij de partner werd in de uitgeverij die hun beider naam zou
dragen. Door toedoen van zijn vader, een diplomaat, begaf hij zich in de politiek,
een avontuur dat zeven jaar duurde, maar verder hield hij zich toch voornamelijk
bezig met het bezorgen van de literaire nalatenschap van zijn ouders. Sinds de dood
van Vita Sackville-West in 1962 woonde hij op Sissinghurst Castle in Kent, met een
tuin die door zijn ouders was gecreëerd en door hem als hun belangrijkste kunstwerk
werd beschouwd.
Voor sommigen is Nigel Nicolson het beroemdst door zijn Portrait of a marriage
(1973), dat gebaseerd is op de nagelaten
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bekentenis van zijn moeder over een driejarige lesbische relatie tijdens haar huwelijk.
Door Nigel Nicolson kwam die verhouding - anders dan in de BBC-serie die ervan
gemaakt is - nadrukkelijk in het perspectief te staan van haar vijftig jaar durende,
gelukkige huwelijk met de eveneens homoseksuele Harold Nicolson.
Voor anderen is zijn reputatie vooral gebaseerd op de voorbeeldige manier waarop
hij samen met Joanna Trautmann de zesdelige correspondentie van Virginia Woolf
heeft geredigeerd. Over één aspect van zijn leven wordt in een van de kranten
opvallend afwijkend bericht: zijn houding tegenover de 200.000 bezoekers die jaarlijks
de tuin van Sissinghurst betreden. Door successierechten en onderhoudskosten
gedwongen zat er in 1967 niets anders op dan het huis en de tuin aan de National
Trust te schenken, onder het beding dat hij er mocht blijven wonen. Volgens de Daily
Telegraph (van 24 september 2004) hing hij soms uit zijn raam om een praatje met
bezoekers te maken, ze zelfs op de thee te nodigen. In The Guardian (van diezelfde
dag) is daarentegen sprake van minachting voor de hordes die zich voor zijn hek
verdrongen.
Dat laatste past niet in het beeld, maar tussen die twee uitersten zal hij ongetwijfeld
gependeld hebben. Wie voor het eerst het ademstokkend mooie landweggetje naar
Sissinghurst Castle is afgereden en er de splendid isolation verstoord ziet door de
enorme hoeveelheid bussen en drentelende toeristen, begrijpt niet hoe iemand die
de helft van het jaar op die manier overspoeld wordt, daar wil wonen. Ik maakte de
eerste keer in ieder geval rechtsomkeert. Geen zin om een uur lang uitgeleverd te
zijn aan de

Nigel Nicolson op Sissinghurst Castle, tijdens het beschreven bezoek in 1998 (foto Gijs Went).

theemutssfeer van souvenir- en teashop. Zo lang moet je er namelijk vaak wachten,
er mag maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk naar binnen. In het verleden zijn
al te veel paden en perken platgetreden.
Tot ik op een dag zelf in een bus als toerist kwam aanrijden. Met een groep mensen
die net als ik geen toerist wilden zijn en niet van groepsreizen houden. Toen peinsden
we er niet over om terug te keren, hoewel het weer dat op een nietsontziende manier
leek af te dwingen. Het regende zo onwaarschijnlijk hard dat een tuinbezoek volkomen

De parelduiker. Jaargang 9

ridicuul was, maar we zetten door, uit pure, ordinaire nieuwsgierigheid. Nigel
Nicolson zou ons namelijk zelf rondleiden. Hoe ging hij zich hieruit redden?
In het kielzog van twee boeken die bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen waren
verschenen, Oxbridge Blues en De ruimte van Virginia Woolf, hadden we de huizen
van de Bloomsbury Groep in Zuid-Engeland bekeken, na eerst in Oxford en
Cambridge te zijn geweest. Als samenstelster van de Oxbridge-
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bundel had ik Nigel Nicolsons herinnering aan zijn studietijd in Oxford mogen
opnemen. Zo was ons contact ontstaan. Ik had hem geschreven hoe jammer het was
dat Sissinghurst al op 15 oktober dichtging, omdat wij onze reis door Engeland eind
oktober met een bezoek aan de tuin hadden willen afsluiten. Hij schreef terug dat de
National Trust hem toestond buiten het seizoen vrienden rond te leiden, ‘so I instantly
nominate you as friends’.
Als we naar buiten keken, was het alsof we ons onder water bevonden, zo massief
stroomde de regen langs de ruiten toen de bus zich het landweggetje naar Sissinghurst
in boorde. De chauffeur wist op een of andere manier de parkeerplaats te bereiken,
maar nog voor we daarop zwenkten, zagen we hoe er een druipnatte figuur vanachter
het grijze regengordijn opdoemde. Het was Nigel Nicolson, in een veel te krappe,
korte regenjas, zonder paraplu. Door Noblesse oblige, een oubollig boekje dat zich
met U en Non-U taalgebruik en gewoontes bezighoudt (de U staat voor Upperclass),
wist ik dat dit een zuiver voorbeeld van U was. De aristocratie gebruikt op het
platteland geen paraplu, alleen in de stad.
Hij was ons tegemoet gelopen om ons te verwelkomen. Durfden we onze status
kenbaar te maken door paraplu's op te zetten? Dat durfden we, maar door het
opspattende water stonden ook wij even later behoorlijk druipend in het deel van het
huis dat door hem werd bewoond. Er brandde een vuur in de grote zitkamer. Hij
verontschuldigde zich dat hij geen thee of koffie kon aanbieden, hij woonde alleen
en wij waren met z'n vijfentwintigen. ‘Sit down, sit down,’ drong hij aan toen hij
onze aarzeling zag om te gaan zitten, ‘it will dry again.’ Voor we de tuin ingingen,
zou hij ons eerst iets over zijn ouders en het huis vertellen.
‘It was on a wet day like today, in 1930, that we first saw the place, I was thirteen,’
begon hij, en zo kregen we in grote lijnen het verhaal van het huis en de tuin zoals
het in Long Life is opgeschreven. De tuin noemde hij ‘a portrait of my parents'
marriage’; de klassieke symmetrie was van Harold, de overbloesemde romantiek
van Vita. Als de rozen over de paden groeiden, snoeide zij die niet terug, dan moesten
de bezoekers maar bukken, want ook in hun tijd werd de tuin al opengesteld.
Weliswaar niet door de National Trust, daar wilde zijn moeder niets mee te maken
hebben, maar ook zij waren al van mening dat je zo'n gebenedijde plek niet helemaal
voor jezelf mocht houden.
Na ongeveer een half uur gingen we de tuin in, hij deed gewoon alsof het niet
regende. Zo nu en dan bukte hij zich om een bloem af te plukken en die aan een van
de dames aan te bieden. Ongetwijfeld had hij dat al honderden keren gedaan.
Toch was dat charmante gebaar vanuit die natte, krappe regenjas het beeld dat ik
voor me zag bij het lezen over zijn dood en die aristocratische zelfverzekerdheid.
Inderdaad, als die wordt ingezet om anderen op hun gemak te stellen, is er niets mis
mee.
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Sander Bink
Couperus' nasi goreng in Sevilla
Van eind maart tot begin juni 1913 maakten Louis en Elisabeth Couperus een reis
door Spanje.1 Deze reis werd, zoals Couperus aan zijn uitgever schreef, gemaakt op
uitnodiging en kosten van zijn Italiaanse vriend Orlando, die zich in Spanje bij het
echtpaar voegde. Spanje kon Couperus echter niet erg bekoren: de reis liep uit op
een mislukking.
Dat was onder meer te wijten aan het vermoeiend hoge reistempo. In ruim twee
maanden legde het drietal vele honderden kilometers af en bezocht meer dan tien
steden. Een daarvan was Sevilla, waar zij vermoedelijk van 23 tot 30 april verbleven.
Het echtpaar hield er een rustpauze; uit nood, zo lijkt het, want te beleven viel er
volgens Couperus niet veel. Hij vond Sevilla ‘een der saaiste steden’ die hij ooit had
bezocht: ‘Geen straatleven [...] Net als in Indië en het is de zelfde verveling, die in
Indische straten den ongelùkkigen man treft, die wel eens loopen wil en flâneeren.
[...] Zitten in een gezellig café? Er is er niet éen!’ Couperus bracht in Sevilla daarom
de meeste tijd door in zijn hotelkamer, lezend, theedrinkend en koekjes etend. Over
de maaltijden aldaar deed hij in een van zijn feuilletons een ‘licht verbijsterende’
(Bastet) uitspraak: ‘Indische menschen kunnen, als wij doen, iederen dag nassi-goreng
eten. Die is heél goed hier en Orlando (èrg moeilijk) houdt er zelfs van...’2
Het raadsel van die dagelijkse nasi goreng in Sevilla is opgelost, nu er onlangs
een briefkaart is opgedoken van Couperus uit Sevilla.3 Het briefhoofd verraadt
namelijk de verblijfplaats van de Couperussen en hun vriend: Gran Hôtel de Oriente
aan de

Maurits Wagenvoort, 1919.

plaza de San Fernando 8. In dit - tegenwoordig niet meer bestaande - hotel was het
dagelijks nuttigen van nasi goreng natuurlijk heel gewoon.
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De briefkaart is gedateerd 28 april 1913 en gericht aan ‘Mevrouw K.E. Krijgsman,
110 Laan van N.O. Indië, Den Haag’. Zij was een zuster van de schrijver en journalist
Maurits Wagenvoort (1859-1944).
Zeer Geachte Mevrouw,
Ontvang mijn zeer hartelijken dank voor de toezending van Maurits' boek;
het was waarlijk wel wat veel gevergd, dat U het heelemaal naar Spanje
zoû verzenden en ik vreesde al, dat het verloren was gegaan...
Maar nu, gelukkig, is het te recht en over enkele dagen hoop ik het U met
mijn dank weêr terug te zenden. Ik lees het metveel interest. Maurits heb
ik dezen winter veel in Florence gezien en zijn vriendschap zeer
gewaardeerd.
Geloof mij met de meeste hoogachting
Uw dw.
Louis Couperus
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De zuster tot wie Couperus zich hier richt, was Marie (Agneta Wilhemina Maria)
Krijgsman (1868-1952). Couperus kende haar vermoedelijk niet persoonlijk, want
de initialen uit de adressering behoren niet haar maar haar zoon Edu (Karel Eduard),
toen eenentwintig, toe.
Dat Wagenvoort en Couperus goed bevriend waren, is wel zeker. Desondanks zijn
de plaatsen waar Couperus zich nadrukkelijk en in positieve zin over deze vriendschap
uitlaat, schaars.4
Welk boek kreeg Couperus op zijn verzoek toegestuurd? Dat is gissen. Op het
moment van de briefkaart woonde Maurits Wagenvoort in Siena (Italië). Mogelijk
heeft Couperus zich eerst tot hem gewend met het verzoek om toezending van een
van zijn boeken. Wellicht heeft Wagenvoort toen geopperd het verzoek te richten
tot zijn zuster in Nederland, die gemakkelijker (of misschien wel: als enige) de
beschikking over een exemplaar had.
Een plausibele gok luidt dat het gaat om Wagenvoorts reisverslag Van Madrid
naar Teheran (1907). Het is het boek dat Couperus zelf noemt in een van zijn
feuilletons uit Spanje, waarin hij zijn vriend Wagenvoort - die de Couperussen min
of meer overhaalde naar Spanje te gaan - op het matje roept:
‘Waarom komt - ik zie, dat het zóo persoonlijk niet is - iedereen in Italië terug en
waarom komt men in Spanje, na zijn reis van toerist, niet terug? Ik zoû dat wel willen
vragen aan mijn vriend Maurits Wagenvoort, die zoo gloeiend over Spanje geschreven
heeft in zijn boek: Van Madrid naar Teheran; ik zoû hem willen vragen: beste Maurits,
als je zóo verrukt was over Spanje en Sevilla, waar je verdiept was in je “Droomers”...
waarom ben je dan, na een van je mooiste boeken te hebben geschreven, nooit meer
eens in Spanje terug gekeerd en ontmoet ik je wèl telkens in ons dierbaar Italië?
Waarom niet, zeg mij o Maurits? Of liever, als wij weêr eens elkaâr ontmoeten in
de Calzaïoli of op het Corso, leg het mij, o Maurits, uit en verdedig dan te gelijker
tijd, o vriendje heerlijk Spaansch enthoeziasme!’5
Of Wagenvoort op deze uitdaging is ingegaan, is niet bekend.

Eindnoten:
1 Over deze reis Frédéric Bastet, Louis Couperus. Een biografie (1987), p. 430-442, en R.
Hielkema, Couperus en Spanje (ongepubliceerde doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam,
1988].
2 Citaten uit het feuilleton ‘Sevilla’, Volledige Werken Louis Couperus 35 (1990), p. 530, id. en
532 (oorspronkelijk verschenen in Het Vaderland van 31 mei 1913).
3 Brieven of kaarten van Couperus uit Spanje zijn zeer zeldzaam. Deze kaart is afkomstig uit het
archief van de Stichting Familie Wagenvoort. Met dank aan Herman Wagenvoort.
4 Zie J. Robert, ‘Een beetje originele vriend. Brieven van Louis Couperus aan Maurits
Wagenvoort’, in: Jaarboek Letterkundig Museum 6 (1997), p. 129-160.
5 Uit het feuilleton ‘Sol y sombra’, Volledige Werken Louis Couperus 35, p. 535 (oorspronkelijk
verschenen in Het Vaderland van 7 juni 1913).
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Bob den Uyl, getekend door Frits Müller.
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Nico Keuning+
De toekomst kan me gestolen worden
Bob den Uyl, de jazz en het schrijven
De schrijver Bob den Uyl (1930-1992) debuteert in 1963 bij Nijgh & Van Ditmar
met Vogels kijken, een bundeling van zowel realistische als surrealistische verhalen.
Het talent van Den Uyl en de volstrekt eigen toon die in deze verhalen doorklinken,
worden onmiddellijk door de critici herkend. In 1965 ontvangt hij voor deze bundel
de Prozaprijs van de Gemeente Amsterdam. Ook in zijn volgende twee bundels Een zachte fluittoon, bekroond met de Anna Blamanprijs 1968, en Met een voet in
het graf uit 1971, alletwee uitgebracht door zijn nieuwe uitgever, Querido - spelen
de verhalen in een afwisselend realistische en absurdistische context. Hieruit blijkt
zijn affiniteit met zijn lievelingsschrijvers, Elsschot en Kafka.
Met de bundel De ontwikkeling van een woede (1972) dient zich een
perspectiefverschuiving aan. De verhalen krijgen een steeds realistischer karakter.
Maar achter de façade van de alledaagse werkelijkheid schuilt het ware absurdisme.
De werkelijkheid is een val. De aanvankelijk zo normale omstandigheden keren zich
steevast tegen de hoofdpersoon. In zijn uitvoerige en gedetailleerde uitvergroting
van vreemde verschijnselen laat Den Uyl de krankzinnig-komische kant van de
werkelijkheid zien. Een van de hoogtepunten in dit genre is de verhalenbundel Gods
wegen zijn duister en zelden aangenaam (1976), waarvoor hem de Multatuliprijs
werd toegekend. Met deze bundel brak hij door naar een groter lezerspubliek, dat
smulde van het gesublimeerde leedvermaak en Den Uyls superieure beschrijving
van treurige omstandigheden waarin werkelijk alles mislukt. Zwaarmoedig en
mistroostig, maar met humor.
Centraal in het omvangrijke oeuvre van Den Uyl staat de onmacht van het individu
tegenover mensen en machten in zijn omgeving. Deze onmacht geeft elke wil, elk
verlangen, elke handeling iets zinloos. Daarover wilde hij schrijven. Dat was
uiteindelijk zijn grootste passie. En daarin openbaarde zich zijn talent. Maar
aanvankelijk, als jongen, werd hij nog gedreven door de ambitie ‘iets heel bijzonders’
te worden in de scene van de nieuwe naoorlogse muziek: de jazz.

+ Nico Keuning (1952) is schrijver van Altijd het tinnef om je heen een biografie van Max de
Jong (2000) en Angst voor de winter het leven van Jan Arends (2003) Momenteel werkt hij
aan de biografie van Bob den Uyl
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Zoals het is
Vanaf 1 januari 1947 hield de jonge Jacobus den Uyl in zijn zakagenda een dagboekje
bij. Kort en bondig. De hoofdzaken, zou je kunnen zeggen. Al waren er ook dagen
bij dat er in het geheel niets het vermelden waard was. Zondag 23 maart: ‘Absoluut
niets voorgevallen. Savonds gevoetbald met Leen, Nico en Dik.’ Maar zelfs dat
schreef hij dan toch nog op. Donderdag 27 maart wordt hij 17 jaar. De datum is
daarom dubbel onderstreept: ‘Opbrengst f 13,50. Aardige dag ging wel geen klagen
± 100 sigaretten gehad!!!’
Het wonderlijke aan deze dagboeknotities, die doorlopen tot 26 september 1948,1
is dat er ondanks de beknoptheid een scherp beeld uit oprijst van een
adolescentenleven in de naoorlogse tijd. Alsof het decor van Frits van Egters zich
naar Rotterdam heeft verplaatst. De avonden met vrienden de stad in (‘me rot
gelachen’), bij vrienden ‘sjoelgebakt en monogepoold’, of thuis, in de Tak van
Poortvlietstraat 31 B, met vader, moeder en zus Jenny naar de radio geluisterd. Op
zondag wordt er gewandeld. Over de Coolsingel, in de haven, langs het water.
Maar er is iets in dat grauwe decor dat vanaf zijn eerste aantekeningen de aandacht
trekt en kleur geeft aan de grijze dagen. Het is een woord, soms het enige dat hij op
een dag noteert, dat zich alleen al door de frequente vermelding ervan door de
maanden heen, aan je opdringt: ‘trompet’. Vaak afgekort tot ‘tr.’. Of, elke donderdag,
‘tr.les’.
De ijzeren discipline waarmee de jonge Den Uyl zich op de trompet stort, hangt
samen met zijn sterke wil te ontsnappen aan de sleur van alledag. Door trompet te
leren spelen zal zijn leven veranderen. Hij wil bij de nieuwe generatie horen. Niet
passief deel uitmaken van de nieuwe ontwikkelingen, maar op de voorgrond treden.
In de oorlog heeft hij naar zijn idee al te veel gemist, omdat hij overal ‘te jong’ voor
was geweest: ‘Je had altijd het idee dat het verderop leuker zou zijn, en als je daar
dan kwam, was alles nog vervelender... als een gek heb ik toen [kort na de Bevrijding]
nog de Jitterbug geleerd, om indruk te maken op de meisjes, maar de concurrentie
was te groot,’ schreef hij in 1980 in het hoorspel Nacht over Rotterdam, waarin hij
terugblikt op de oorlog en het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940.
De trompet is het instrument waarmee hij van zich zal laten horen. Na vijf lange
oorlogsjaren wil ook hij eindelijk eens wat anders: jazz, films en dansen. Schrijven
doet hij voor zichzelf, al verraadt de consciëntieuze wijze waarop hij zijn dagboek
bijhoudt onmiskenbaar de behoefte zijn ervaringen - hoe geserreerd ook - aan het
papier toe te vertrouwen. Hij schreef al voordat hij kon schrijven, vertelde hij de
zangeres Marie-Cécile Moerdijk in de herfst van 1991, enkele maanden voor zijn
dood: ‘Als kind zat ik al op papier te krassen alsof ik zat te schrijven.’2
Op de lege bladzijden van het schrift ‘Luchtvaartfoto's Deel 1 Supplement
oorlogsvliegtuigen der belligerenten’ (volgeplakt met uitgeknipte plaatjes van
vliegtuigen plus korte beschrijvingen als ‘Maximum snelheid 650 km/u. Bewapening:
4 kanonnen in de vleugel en 2 mitrailleurs in de romp’) schreef hij gedichten, met
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soms een strofe waarmee hij zichzelf moed lijkt in te spreken: ‘Zoals het is / Zal
ikmij verder dringen / Mij weer tot normen dwingen / Zoals het is.’
‘Mij weer tot normen dwingen’. Een simpel regeltje, maar wel authentiek. Er
klinkt het besef in door dat het normale leven met het daarbij behorende plichtsbesef
niet vanzelfsprekend voor hem is. Bob den Uyl is een jongen die met het leven mee
moet doen. Maar niet van harte. Onder vrienden is hij geen gangmaker, maar iemand
die met goedgetimede droogkomische opmerkingen omstanders in lachen doet
uitbarsten.
Als hij in juli 1946 zijn diploma MULO-b heeft gehaald, treedt hij op 1 september
als ‘Jongste Bediende’ in dienst bij Handel Maatschappij Argolanda NV,
‘Schiedamschesingel 42C’. Hij rookt als een ketter, maar als tegenwicht is hij trouw
lid van de Rotterdamse Atletiekvereniging Pro Patria. Hij oefent elke dag en gaat
elke week naar trompetles.
In Nacht over Rotterdam schrijft hij: ‘Een jaar na de bevrijding liep ik op straat
met mijn schooldiploma op zak, net afgehaald in de Aula van onze school. De ernstige
stem van onze directeur klonk me nog in de oren: daar stonden wij nu, jong en sterk
op de drempel van een nieuwe tijd. Of we gingen studeren of de maatschappij
ingingen, we zouden gezamenlijk aan de opbouw moeten werken. Alles moest
ondergeschikt zijn aan de wederopbouw van ons land.’ Waar was de beloftevolle,
koortsachtige sfeer van de bevrijdingsfeesten gebleven, toen In the mood van Glenn
Miller en Sunny side of the street van Tommy Dorsey in de danszalen schalden? Dát
was de bevrijding: de jazz!
Op dinsdag 1 april 1947 noteert Den Uyl in zijn dagboek dat hij met ‘Jan, Nico
en Leen’ naar Martin's is geweest ‘Daarna trompet (trompet v/d trap gelazerd).’ Dit
voorval heeft hij dertig jaar later verwerkt in fragment ‘2’ van het verhaal ‘Sind Sie
auch musikalisch?’ (uit Vreemde verschijnselen, 1978). De ‘ik’ vertelt daarin dat hij
van zijn eerste trompetleraar ‘voornamelijk’ het notenschrift leerde. Na een jaar
besluit hij met deze lessen te stoppen: ‘...en toen dat eenmaal vaststond heb ik als
wraak de lestrompet van de trap laten vallen zonder de daardoor ontstane schade te
vergoeden’. De tweede leraar was iemand van de praktijk, die hem de fijne kneepjes
van het trompetspelen bijbracht. Een vervelende bijkomstigheid was dat de leraar
stotterde. Ook Bob den Uyl stotterde (hij bleef naar zijn zeggen soms ‘hangen’ aan
een woord): ‘... aangezien ik op dat terrein toen ook geen vreemde was en stotteraars
elkaar activeren, stonden we daar soms enthousiast een komische schets voor twee
stotteraars op te voeren’. De leraar blijkt naast stotteren te lijden aan ‘veel hinderlijker’
geldzucht en vraagt om een voorschot: ‘Dat gaf ik natuurlijk niet, het kostte me zelfde
grootste moeite het geld thuis los te krijgen, want mijn lust tot trompetspelen zag
men daar als een voorbijgaande passie.’
De leraar smeert zijn leerling een nieuw mondstuk aan, dat nog slechter is dan het
oude. Ook deze lessen lopen ten einde. Maar dan wordt de leerling gevraagd Finlandia
van Jean Sibelius met de leraar te spelen ‘in een grote zaal voor echt
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publiek’. Den Uyl in ‘Sind Sie auch musikalisch?’: ‘De partij leek me nogal
eenvoudig, op een paar stukken na in, als ik me goed herinner, 7/8 maat vol syncopen.
Geruststellend vond ik vooral de vele lange rusten die ik had; er stond dan een zwart
blokje met een cijfer erboven, 87 bijvoorbeeld, hetgeen betekende dat ik op 87 maten
niets te doen had.’ De ouverture van het verhaal leidt onvermijdelijk naar een echec.
De ikfiguur raakt door al die lange rusten de tel kwijt, ‘nergens kreeg ik de kans de
verloren draad weer op te nemen’. Hij besluit te doen alsof hij met de leraar meespeelt
en drukt slechts de ventielen van de trompet in. Het publiek merkt toch niets, denkt
hij. De leraar heeft wél gehoord dat zijn leerling niet speelde en verdwijnt na afloop
‘zonder een woord te zeggen’: ‘Van deze leraar heb ik afscheid genomen toen hij
me, kort daarna, in mij geen vertolker der klassieke muziek ziende, ging bijbrengen
hoe men jazzmuziek moest spelen. Hierbij verkocht hij zoveel stompzinnigheden
dat ik hem even ongelovig aanhoorde en daarna besloot van zijn diensten verder
geen gebruik te maken. Stotterend namen wij afscheid.’
Hij heeft genoeg geleerd om zijn trompetspel zelf te perfectioneren. Hij koopt een
eigen trompet. Op vrijdag 31 oktober 1947 schrijft hij in zijn agenda: ‘Dansles.
Steengezellig. Erg gelachen, (trompet gekocht)!!’ Op zaterdag 1 november: ‘s'middags
[deze foutieve spelwijze hanteert hij consequent] mondstuk gekocht voor trompet’.
Het zijn de swinging fourties. De jazz swingt, zij het twintig jaar na haar ontstaan
in Amerika, behalve in danstenten en in bioscoopzalen, ook in huize Den Uyl. Live
gespeeld door zoon Bob, of via de radio. De jazz dringt de Hollandse huiskamers
binnen, waar de gordijnen toe zijn en de theemuts als symbool van Hollandse
huiselijkheid op tafel staat. Te trillen. Dat wel.

Weg
Het dagelijkse kantoorwerk bij Argolanda kan Den Uyl niet meer opbrengen.
Inmiddels opgeklommen tot ‘Aankomend Bediende’, neemt hij met ingang van 31
december 1947 ontslag. ‘Wat wil ik? Ik wil alleen maar weg, het benauwt me hier,
het hangt me hier de strot uit... waarom gebeurt het nou nooit eens zoals ik wil... ik
wil niet m'n hele leven ergens op een kantoor rondhangen, promotie maken, als een
klein chefje eindigen... envelop met inhoud, gouden horloge... algemeen gewaardeerd
en toch grondig mislukt. Ik wil iets heel bijzonders worden... beroemd, rijk, mooie
vrouwen... Maar eerst wil ik hier weg, de wereld in. Paspoort zien te krijgen en dan
weg, liftend en lopend. Zonder geld, wat kan het mij eigenlijk schelen, desnoods ga
ik bedelen... of af en toe een weekje werken, op het land, afwassen in restaurants,
het dondert niet waar. Die toekomst, die kan me gestolen worden... dat weer opbouwen
van ons land, dat doen de anderen maar. Weg! Weg uit Rotterdam!’ Deze tekst maakt
deel uit van Den Uyls hoorspel uit 1980, maar de toon en stijl doen sterk denken aan
de ongepubliceerd gebleven verhalen die hij schreef in de jaren vijftig, zoals ‘De
ovalen lucht’.
Het zijn mistroostige verhalen, maar geschreven met afstand en ironie. Geld
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Bob den Uyl (rechts) met zijn jeugdvriend Nico Hoogerbrugge op Trafalgar Square in Londen, 1949
(coll. T. Schell)

levert het niet op. Daarom schrijft Den Uyl maar weer een sollicitatiebrief. Op
maandag 26 januari 1948 staat er in zijn agenda: ‘Naar Swarttouw. Even staan praten
met hem. Zou me opbellen, belde s'middags om 4 uur op dat ik aangenomen was en
2 Februari kon komen.’
Overdag werkt hij nu als ‘kantoorbediende’ bij ‘NV Corn's Swarttouw's
Stuwadoors-Maatschappij Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen’, Willemskade 21; de
avonden en de weekends staan geheel in het teken van de jazz. Vrijdag 19 maart
1948 noteert hij: ‘Thuisgebleven. Sweet en Swing geluisterd.’ Dinsdag 25 mei:
‘Thuis. Bonte [Dinsdagavondtrein] geluisterd en Swingtime.’3 Dat hij een avond
‘thuis’ zit, is het vermelden waard. Want bijna elke avond is hij in de stad. Naar de
bioscoop, naar dansles, dansavonden en bals bij Bongers, Martin's, Meijer, de Blauwe
Zaal, Palace of in De Kroon, waar vaak een jazzband speelt. Niet alleen de jazz
spreekt hem aan, maar alles wat er bij die wereld hoort: vrienden, meisjes, roken,
drinken en lachen. Jazz is een nieuwe levenswijze.
Schrijven doet hij thuis, in stilte. Buiten de deur overstemt hij zijn knagend gevoel
van onbestemdheid en onzekerheid door zijn trompet te laten tetteren. Maandag 8
maart 1948: ‘Met André naar school in Tidemanstraat. Gespeeld met Hans [vriend
en latere kunstschilder Hans Verwey]. Trompet en klarinet stemden natuurlijk weer
niet. Later kwam Peter met Rina. Tamelijk gelachen.’ Dinsdag 23 maart: ‘Naar school
van Hans. Zitten spelen. Instrumenten stemmen nu. Fijn gespeeld. Geïmproviseerd
op “Goin' to Chicago”, ging verdomd aardig.’ Maandag 5 april: ‘Wezen spelen in
school bij Hans ging aardig. Pieter, en Gerard drumde. Zijn beetje gaan voetballen
in de gymzaal hele gezellige avond.’
De vader van Hans Verwey was hoofd van de lagere St. Paschalis Baylonschool
in
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de Tidemanstraat. Voor zoon Hans en zijn vrienden was het een prachtige ruimte
om te repeteren en platen te draaien. Verwey herinnert zich dat ze Ellington draaiden
op een koffergrammofoon: ‘Die school was voor ons een plek waar je vrij was, weg
van je ouders. We speelden jazz van de zogenaamde Chicago-school. Voor Bob was
trompettist Bix Beiderbecke een grote topper. Evenals Henry Allen.’
In 1948 hoorde Bert Methöfer, die banjo speelde, van een vriend in Rotterdam dat
uit een school in de Tidemanstraat op bepaalde avonden jazzmuziek schalde. Methöfer
stapte er naar binnen, maakte kennis met de muzikanten en vroeg of hij banjo mocht
komen spelen. De banjo bleek een versterking; gaf het spel een strakker ritme. Het
idee ontstond een jazzband op te richten. ‘Bob den Uyl speelde daarbij geen
onbelangrijke rol, want hij had het talent om muzikanten bij elkaar te brengen. Het
leek wel of hij ons geluk bracht bij het vinden van de overige muzikanten,’ schrijft
Methöfer in zijn herinneringen, ‘want na korte tijd hadden we ook nog de beschikking
over een tweede trompettist, Ger Vollemans, en verder nog Kees Schoonenberg [op
klarinet], pianist Kees Nederveen en drummer Bram de Keizer.’
Op een avond bij Schoonenberg thuis werd serieus gesproken over de formatie
van een nieuw orkest. Van de trompettisten werd de voorkeur gegeven aan Bob den
Uyl, omdat hij ondanks wat technische beperkingen ‘een lekkere oude toon’ had.
‘Oud of modern’ verdeelde de jazzwereld van toen in twee kampen. Het repertoire
van de band in oprichting bestond uit oude New Orleans-nummers als Panama, Snake
Rag, Lazy River, All of me, Tiger Rag. Methöfer liet platen horen van King Oliver
en Jelly Roll Morton ‘als een soort voorbeeld hoe het behoorde te klinken’. Den Uyl
ontwikkelde een stijl die volgens jazzverzamelaar Teun Frieling doet denken aan die
van Muggsy Spanier: ‘Den Uyl speelde niet alleen als Spanier, hij lijkt ook nog op
hem, ook zo'n geinponem, net zo'n smoel.’4
Het orkest kwam in de nieuwe samenstelling bijeen ten huize van Kees Nederveen
in de Adrianalaan 311. Bezetting Bob den Uyl trompet, Nico Rietdijk trombone,
Kees Schoonenberg klarinet, Kees Nederveen piano, Bert Methöfer banjo en Bram
de Keizer drums. De samenstelling was echter geen lang leven beschoren. Muzikanten
wisselden voortdurend van band. De wonderlijkste vogels meldden zich soms aan.
Zo had Frits van Deventer iets met tuba. Maar bij gebrek aan geld kwam hij met een
baritonhoorn aanzetten die hij voor dertig gulden op de kop had getikt. Toen hij op
een dag een oude helicon kocht, werd zijn beperkte blaastechniek volgens Methöfer
pas echt duidelijk: ‘Tijdens schnabbels keken de dansenden soms verstoord op tijdens
het voorbijschuifelen wanneer de collectieve improvisaties werden begeleid door
het vrij eentonige en onmelodieuze geblaf dat Frits aan z'n instrument ontlokte.’ Het
verhaal gaat dat toen de band werd uitgenodigd op een schoolfeest te komen spelen,
er nadrukkelijk werd bedongen dat Frits slechts als ‘decoratief element’ aanwezig
zou zijn. Wel komt hem de eer toe de naam van dit Rotterdams orkest te hebben
verzonnen: de Gateway City Jazz Band.
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The Gateway City Jazz Band, 14 maart 1954. V.l n r. Jan Kentie (drums), pianist Wim Haasbroek
(hoofd met te zien), Hans van Deventer (trombone), Kees Nederveen (klarinet), Kees van Schooneveld
(banjo), Bob den Uyl (trompet) en (de arm van) bassist Ton Everse (coll B Methofer)

Nors
De zakagenda's uit de periode 1949-1954 staan, op een enkele overpeinzing na, vol
adressen en telefoonnummers van jazzmuzikanten. Niets over zijn vrijwillig ontslag
op 14 februari 1951 bij NV Corn's, Swarttouw's Stuwadoors Maatschappij, of over
zijn nieuwe baan met ingang van 1 maart 1951 op de afdeling Boekhouden van Van
Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaartmaatschappij NV. Wel heeft hij vanaf 1952
alle data van zijn ‘snabbels’ opgeschreven. De Gateway City Jazz Band trad, net als
vele andere jazzbandjes, regelmatig op tijdens school- en studentenfeesten. In het
verhaal ‘Morgen, als de zon schijnt’ uit zijn debuutbundel Vogels kijken heeft Den
Uyl zo'n avond met schnabbelende jazzmuzikanten heel raak beschreven. De
hoofdpersoon heeft een moeizame liefdesverhouding met Riet. Met frisse tegenzin
gaat hij 's avonds met haar naar een toneelavond met bal na. ‘Natuurlijk, er zal een
bal zijn, er moet gedanst worden. Ik had dit niet voorzien, Riet zal ongetwijfeld op
het bal willen blijven. Enige tijd later komen de leden van het orkest binnen en gaan
op het kleine podium hun instrumenten uitpakken. Zij kijken nors en maken wrange
grapjes. Als ze zien dat de barbediende mijn glas komt vullen, storten ze zich als één
man op de krukken. De bediende vraagt of ze voor zichzelf betalen. De leider beweert
dat de vereniging hun vrije consumptie heeft toegezegd. De bediende wil het wel
geloven, maar moet het eerst van officiële zijde horen. In afwachting daarvan moeten
de jongens hun borrel zelf betalen. Zij leggen zich er bij neer. Zij spreken onder
elkaar over de komende schnabbels, waarvan zij er te weinig naar hun zin hebben.
Hun conversatie sterft na enige tijd uit en dan zitten we zwijgend naast elkaar te
kijken naar de overvloed van flessen tegen de spiegelwand achter de
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The Gateway City Jazz Band tijdens de AVRO Jazz Competitie op 14 april 1954 (op de radio
uitgezonden op 20 april), met Jan Kentie, Kees van Schooneveld, Kees Nederveen, Bob den Uyl en
Hans van Deventer (coll. J. Kentie).

bar. Sigaretten worden opgestoken. De barman komt kijken of er nog iets gewenst
wordt. Dat wordt er. In de zaal [waar het toneelstuk net is afgelopen] barst een
langdurig applaus los, de musici beginnen hun instrumenten te stemmen. Zij vloeken
over de piano die te laag gestemd staat. [...] Het orkest speelt een populaire melodie.
Er wordt zachtjes meegezongen op de vloer.’
Uit de lijstjes met optredens en inkomsten die Den Uyl bijhield, blijkt dat hij als
trompettist tussen de f 5,- en f 15,- per avond verdiende. ‘Daar sta je je dan
bewusteloos voor te blazen van acht tot twaalf,’ zei hij tegen Methöfer. Den Uyl
speelde in meer bands en in allerlei gelegenheidsorkesten. Met onder anderen drummer
Jan Kentie en trombonist Hans Zuidmeer maakte hij deel uit van het orkest The Wild
Rabbits, dat werd geformeerd met de overblijvers van een groep die na een ruzie
tussen de gebroeders Pieter (piano) en Willem van Vollenhoven (drums) uiteen was
gevallen. Op een avond traden The Wild Rabbits op uitnodiging van freule Van
Nispen tot Sevenaer op tijdens een feest voor katholieke adel in het gebouw van
Hulskamp op het Noordereiland. Een goed optreden, met een enthousiaste zaal. Er
werd de hele avond gedanst en de muzikanten werden met drank ruimschoots bediend.
Tegen het eind van de avond zat Bob den Uyl aan de bar. Hij was niet meer op het
podium te krijgen. Voorbij middernacht vertrok het laatste groepje muzikanten met
hun aanhang. Op weg naar de uitgang had Den Uyl zijn trompet nog in zijn hand.
‘Waarom doe je hem niet in je koffer?’ vroeg de drummer. ‘Ssst,’ legde Den Uyl
zijn vinger op de mond. Buiten opende hij zijn koffertje. Op de plaats van de trompet
lag een forse kruik Hulskamp-jenever.
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Optreden van The Gateway City Jazz Band op het Jazz Festival Lommerrijk in Rotterdam, 1954.
Geheel links Bob den Uyl, naast hem Hans van Deventer (met demper), Tom (‘Ton’) Moormans
(trombone) en Kees van Schooneveld (banjo) (coll. B. Methöfer)

Rond de jazzbands ontstond zo een netwerk van vrienden, die in het wereldje ook buiten het podium - een belangrijke rol speelden. Zo kende Hans Verbon de
gebroeders Schweers, die een elektrotechnisch bureau hadden en plaatopnamen
konden maken. Methöfer: ‘Op een regenachtige zondagmiddag in januari 1952
druppelden de volgende muzikanten binnen in het woonhuis van de gebroeders
Schweers aan de Bergsingel: trompettist Bob den Uyl, trombonist Nico Rietdijk,
klarinettist Kees Nederveen, pianist Ton Moormans, banjoïst Bert Methöfer,
baritonhoornist Frits van Deventer en drummer Bram de Keizer. Ten slotte nog de
nietmusicus Hans Verbon voor supervisie en morele steun.’ De opnamen vonden
plaats in de voorkamer, ‘waar de piano stond en waar ook ruimte was gemaakt voor
de overige muzikanten. Een bandrecorder stond gebruiksklaar op tafel. De muzikanten
pakten hun instrumenten uit en begonnen deze te stemmen. Er werden kussentjes op
de vloer gelegd om het gestamp met de voeten te dempen.’ Aan het eind van de
middag stonden onder meer de volgende nummers op de band: Closer Walk With
Thee, Darktown Strutters Ball, At The Jazzband Ball, Tin Roof Blues, Camp Meeting
Blues en Who's Sorry Now.
Ieder mocht na afloop zijn voorkeur voor een nummer uitspreken. Methöfer koos
voor Darktown Strutters Ball en Camp Meeting Blues. ‘Vooral omdat Bob in beide
nummers zo goed op dreef was en om m'n eigen banjobreak aan 't einde van Darktown
Strutters Ball’ Van deze opnamen zijn twee 78-toerenplaatjes bewaard gebleven,
formaat EP'tje, 17 cm doorsnede, vervaardigd van een merkwaardig geel, naar zeep
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The Dixieland Society Orchestra tijdens een Jazz Concours in 1955 in de Haagse Dierentuin, met
Hans van Deventer, Bob den Uyl, Herman Vomberg en Gerard Jongkrijg (coll. B. Methöfer).

stinkende kunststof. Het plaatje sleet al na een paar keer draaien. Op elke kant stond
een nummer van twee minuten. Methöfer: ‘De te spelen nummers moesten dus
aanmerkelijk worden ingekort, maar dat was geen probleem; gewoon wat minder
solo's!’ De prijs voor zo'n plaatje was f 2,50.5
Den Uyl kocht in die jaren veel jazzplaten, al was hij geen echte verzamelaar. In
het verhaal ‘Hoe Bessie Smith uit de Ritz Bar verdween’ beschrijft hij de Ritz Bar
aan het westelijk einde van de Binnenweg, met de mooie Ritz-meisjes: ‘Ze hadden
daar een Wurlitzer waar de 78-toerenplaten van schellak in zo'n ronde worst
ronddraaiden. Eén plaat een dubbeltje, twaalf voor een gulden. Al direct bij ons eerste
bezoek had ik de merkwaardige ontdekking gedaan dat er zich onder de hits van de
dag één jazz-plaat bevond, nog wel van Bessie Smith.’ Tot grote opluchting van de
stamgasten kocht Den Uyl die ene jazzplaat weg uit de bar. Maar wat heb je aan een
plaat zonder platenspeler? Hij kocht er een, ‘zo'n blauw-met-grijze Garrard’.
Honderden keren heeft hij de plaat gedraaid. De St. Louis Blues en de Reckless Blues,
gezongen door Bessie Smith, begeleid door Louis Armstrong, trompet, en Fred
Longshaw, orgel. Parlophone R2476. Made in England. ‘Ik denk dat het vooral dat
orgel was dat het de mensen in de Ritz Bar aandeed. En echt mooi vind ik het eigenlijk
ook niet, maar het hoort erbij, zonder die orgeltonen is de plaat ondenkbaar.’
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Bob den Uyl, met trombonist Herman Vomberg en klarinettist Jaap Hartman in The Dixieland Society
Orchestra tijdens het Jazz Concours in 1955 (coll B Methofer)

Lead
Na de opnamesessie viel de Gateway City Jazz Band snel uiteen. De verlegen
trombonist Nico Rietdijk, die niet graag op het podium stond, verliet het orkest en
werd vervangen door Hans van Deventer, die later furore zou maken als liedjeszanger
in de stijl van Jaap Fischer. Niet lang daarna stapte ook Methöfer op, die toetrad tot
de concurrerende Green River Jazz Band van Henk Lange. Kees van Schooneveld
nam de plaats van Methöfer in. De drummer Bram de Keizer maakte uit solidariteit
met zijn vriend Nico Rietdijk plaats voor Ton Moormans en het ‘leiderschap’ werd
overgenomen door pianist Wim Haasbroek.
In het verhaal ‘Sind Sie auch musikalisch?’ (Vreemde verschijnselen) beschrijft
Den Uyl een optreden van de band in deze formatie. ‘We spreken een nummer af,
er wordt afgetikt, maar op het ogenblik dat we moeten inzetten ben ik totaal vergeten
welk nummer we zullen gaan spelen en in welke toonaard. Voor de andere
instrumenten zou dat niet zo'n ramp zijn geweest, maar de trompet heeft nu eenmaal
de “lead” (de leiding), zodat in de jazzvorm waarin wij speelden de andere
instrumenten de trompet, dus mij, moesten volgen. Zonder verder na te denken zet
ik een door ons veelgespeelde melodie in, en dan bevinden wij ons plotseling in een
chaos: hoofden worden vragend omhooggeheven, snaren, toetsen, hout en koper
klinken aarzelend, en alleen de pianist, een betrouwbare jongen die het dan ook tot
apotheker heeft gebracht, blijft onverstoorbaar met zijn linkerhand doorhengsten,
zodat het publiek rustig doordanst.’ Als Den Uyl het nummer heeft herkend dat de
anderen spelen, past hij zich aan, maar tegelijkertijd switcht de band over naar het
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The Dixieland Society Orchestra, met v.l.n.r. Hans van Deventer (trombone), Bob den Uyl (trompet),
Herman Vomberg (trompet), Jaap Harten (klarinet), Jan Kentie (drums), Gerard Jongkrijg (bas), Daan
van der Laar (banjo) en bandleider Pieter van Vollenhoven (piano).

nummer dat Den Uyl heeft ingezet, zodat na de ‘herstelwerkzaamheden’ Den Uyl
het oorspronkelijk afgesproken nummer speelt, ‘terwijl de rest zich ingespannen
bezighoudt met het foutief door mij ingezette nummer’. Opnieuw chaos. ‘We
rommelen nog even door, tot het gelukkige moment waarop de pianist de bevrijdende
schreeuw geeft: “Blues in F!” en we allemaal in hetzelfde ritme gezapig terugvallen
op een fantasieblues in F.’
Op mijn vraag aan Wim Haasbroek of hij de pianist-apotheker is, antwoordt hij
mij per e-mail: ‘Antwoord: Ja.’ In een korte toelichting schrijft hij: ‘Op 21 juni 1980
ontmoette ik Bob in Ede bij een of andere literaire bijeenkomst. Ik wist dat hij daarbij
aanwezig was. Tijdens deze “reünie” praatten wij elkaar bij over onze levenswandels;
hierbij schreef hij in mijn exemplaar van Vreemde verschijnselen: Sie sind auch
musikalisch!’

Proefspel
‘Jazz-Parade in Emporium’ kopte De Rotterdammer daags na het optreden van de
Gateway City Jazz Band op 14 maart 1954. ‘De immer-volijverige Habibi Club van
Henk Stark presenteerde gistermiddag in Emporium weer een Jazz-Parade, die dankzij
het optreden van de Gateway City Jazz band en The Dutch All Stars, weliswaar van
beter jazz-gehalte was dan de voorgaande, maar niettemin een slechts povere poging
bleek om de jazz in Rotterdam te populariseren en te propageren, zoals Henk Stark
pretendeert.’ De band van Bob den Uyl redde de middag. Een band met ‘originele
karaktertrekjes, zoals bij de Tiger Rag, waarin bij-
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The Gateway City Jazz Band tijdens de AVRO Jazz Competitie in 1954, met aan de vleugel Wim
Haasbroek (coll. W. Haasbroek).

zonder geestige instrumentale effecten werden bereikt door de blaasgroep (Hans van
Deventer, trombone, Kees Nederveen, clarinet en Bob den Uyl, trompet).’
Tijdens de AVRO Jazz Competitie op 14 april 1954 in Utrecht ontving de Gateway
City Jazz Band, met onder anderen Wim Haasbroek piano, Jan Kentie op drums en
Toon Evers bas, de tweede prijs uit handen van Pi Scheffer. De naam van de band
verspreidde zich ‘van praatje tot praatje’ door Rotterdam en omstreken. Bob den Uyl
wordt door Pieter van Vollenhoven gevraagd in zijn orkest te komen spelen. Van
Vollenhoven - die later zou trouwen met prinses Margriet - had zijn eigen orkest
opgericht: The Dixieland Society Orchestra. Uit aantekeningen van Den Uyl blijkt
dat hij in 1954 menig weekend naar Schiedam reist om te repeteren met Van
Vollenhoven.
Het was Cor Dekkinga, pianist en medeoprichter, in 1949, van de Rotterdamse
Jazz Sociëteit, die Bob den Uyl in contact bracht met Frits Hotz uit Den Haag.
Dekkinga speelde zelf met Hotz in de White Elephant Serenaders, naast de
legendarische trompettist Serein Pfeiffer. Trompettist Den Uyl heeft ooit een
‘proefspel’ gespeeld met Hotz, die toen net als Den Uyl in het geheim al schrijver
was en prachtige verhalen in zijn bureaula had liggen zonder dat iemand daar het
flauwste vermoeden van had.
De Haagse jazzscene stond op een veel hoger peil. De muzikanten waren volgens
Methöfer ook artistieker en losbandiger. Hij herinnert zich een optreden met de White
Elephant Serenaders waarbij Pfeiffer zo dronken was dat ze hem op een stoel moesten
vastbinden: ‘Zo kon hij nog opmerkelijk goed zijn partij blijven

De parelduiker. Jaargang 9

16
spelen.’ Den Uyl deed wat drinken betreft nauwelijks voor Pfeiffer onder, maar als
trompettist schoot hij voor de Haagse jazzjongens kennelijk tekort. Het gezamenlijke
spelen van trombonist Hotz en trompettist Den Uyl is voorzover bekend tot één
proefspel beperkt gebleven. Het enige spoor dat van hun kennismaking resteert, zijn
de naam en het adres van Hotz die Den Uyl in zijn zakagenda van 1954 tussen een
rij van anderen heeft opgeschreven: ‘Frits Hots [!], Aucubastraat, Den Haag.’

Mode-ritmen
In het verhaal ‘Sind Sie auch musikalisch?’ vertelt de hoofdpersoon dat zijn mislukte
optreden die avond tevens zijn ‘allerlaatste schnabbel’ was. Schrijver en hoofdpersoon
vallen hier samen; het voorval heeft in werkelijkheid plaatsgevonden, weet Kees
Nederveen: ‘Bob zette When the Saints verkeerd in, in Bes in plaats van in F.’ Maar
of het ook werkelijk Den Uyls allerlaatste betaalde optreden is geweest, valt sterk te
betwijfelen. Het lijkt erop dat hij zijn misser heeft aangegrepen om literair gesproken
als trompettist afscheid te nemen van de jazz. In werkelijkheid heeft hij nog tot 1960
als trompettist opgetreden. Op een plek waar je Den Uyl niet zo gauw zou verwachten:
in de kerk.
De swingende predikant-pianist ‘dominee Julius’ deed er eind jaren vijftig als
zovele ‘herders’ alles aan de dwalende geloofskudde de kerk in te lokken. Vergeefs,
zoals later is gebleken. In die ultieme pogingen jonge mensen voor de kerk te
behouden, trad er tijdens de dienst zo nu en dan een jazzband op. Dominee G. Julius
kondigde de eerste bijzondere dienst aan in De Rotterdamsche Kerkbode van zaterdag
19 oktober 1957: ‘Natuurlijk is dit een experiment, dat met zeer bescheiden krachten
en middelen, en zeker zonder Louis Armstrong pretenties wordt begonnen, maar dat
hopelijk zal kunnen uitgroeien tot een vorm, waarin de jongeren van vandaag zich
thuis zullen voelen.’
‘Voor het eerst jazz in Nederlandse Kerk,’ schrijft het Algemeen Dagblad van
maandag 21 oktober 1957. Dominee J.C. de Bruïne nam voor deze swingende
bijeenkomst plaats achter de piano. ‘Hij en zijn collega ds. G. Julius van de Jonge
Kerk Zuiderwijkgemeente hadden hun doel bereikt: de benedenzaal van de Schotse
Kerk aan de Schiedamsevest te Rotterdam zat stampvol. De jongelui namen niet
alleen de 250 beschikbare zitplaatsen in; zij zaten ook op het podium en op de trappen,
zij stonden ook in het trappenhuis erachter, zij zaten op ieder nog open plekje gewoon
op de grond. Buiten op straat stonden hele batterijen fietsen, bromfietsen en scooters.’
Volgens De Rotterdammer van diezelfde maandag waren er maar liefst ‘vierhonderd
jongeren’ en toonde ds. Julius zich een ‘goed solozanger’.
In Hervormd Nederland van 21 februari 1959 zegt Julius dat de kerk de
‘mode-ritmen van de laatste jaren’ moet gebruiken om aan te sluiten bij de jeugd,
die ‘één brok dynamiek’ is. Volgens De Rotterdammer van 25 april 1959 trekken de
‘Julius-Jazz-Diensten’ steeds meer mensen. Op een foto op de krantenpagina staat
Bob den Uyl tussen de blazers. ‘Psalm 150 in moderne (be-)zetting,’ luidt het
onderschrift. Den Uyl laat zijn trompet door de kerkruimte schallen. Met gemengde
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gevoelens, als we weten hoezeer hij zijn christelijke lagere Juliana van Stolbergschool
heeft gehaat. Hij heeft er zelfs een heuse hekel aan de Singels aan overgehouden
waar hij over moest, op weg naar school van de Tak van Poortvlietstraat naar de
Rodenrijselaan.
De journalist van De Rotterdammer is enthousiast over het ‘evangelie in syncopen’:
‘Kan het harmonieuze evangelie, dat de gespleten mens tot een evenwichtig wezen
wil herscheppen gezongen worden met een begeleiding waarin noten over elkaar
buitelen en met elkaar in voortdurend conflict zijn? Ook wie kritisch luistert moet
erkennen dat de liederen iets fascinerends hebben. Het overheersende ritme is iets
van onze tijd. Ons leven wordt immers begeleid door het rumoer van ponsende
machines, het eentonig geklop van zuigers en het gekraak van krukassen.’ Op een
foto in de Nieuwe Leidsche Courant van 13 oktober 1959 helt Den Uyl achterover
op zijn stoel, en blaast - zittend tussen trombonist en klarinettist - harde
trompetklanken richting dakgewelf hoog boven hem. Foto-onderschrift: ‘“De Heer
is goed, komt in Zijn koninkrijk”. Band en koor van de Rotterdamse predikant ds.
Julius hoefden zich gisteravond in de Gehoorzaal niet bijzonder in te spannen om de
aanwezigen voluit te laten meezingen.’
Het publiek blijft toestromen. De grote Laurens Kerk was op zondagavond 17
januari 1960 ‘volkomen vol’. De lead van Het Rotterdamsche Parool van de dag
erna begint als volgt: ‘Ze zaten of stonden overal waar er maar een plaatsje te vinden
was, gisteravond in de Laurens. Eigenlijk biedt de transeptkerk zitplaats aan minder
dan 1000 kerkgangers, maar deze dienst werd bijgewoond door naar schatting... 1500
mensen; meest jongelui.’ Den Uyl leunt nonchalant tegen ‘Petri's doopvont’, alsof
hij tegen de bar hangt. Heel ontspannen, zo lijkt het. Maar in deze fase van zijn leven
tekent zich een keerpunt af. Hij is gespannen, ontevreden.

Sprong
Overdag werkt Bob den Uyl op kantoor en in de avonduren en in de weekends schrijft
hij verhalen. Het podium maakt plaats voor de veilige geborgenheid van de schrijftafel.
In 1960 verschijnt in Gard Sivik zijn debuutverhaal ‘Een beeld van mijn drukke
werkzaamheden’, waarin een man onder het mom van een ‘bevolkingsonderzoek’
op een willekeurig adres een erotisch avontuurtje beleeft. Drie jaar later, in 1963,
ziet zijn eerste verhalenbundel Vogels kijken het licht als Het Nieuwe Boek nr. 1 van
uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.
Hierna was Den Uyl schrijver. Vooraf had hij zich afgevraagd wat het voor hem
en voor zijn leven zou betekenen. Wat zou er veranderen? Wezenlijk verandert er
nauwelijks iets in zijn bestaan. Hij gaat nog steeds dagelijks naar kantoor. Maar de
lovende kritieken ervaart hij wel degelijk als aanmoediging en als erkenning van de
passie die hij al die jaren in stilte heeft gekoesterd.
De foto van Den Uyl op de achterflap van de eerste druk van Vogels kijken is
gemaakt door Cor Dekkinga, die ook freelance fotograaf was. ‘Mijn naam werd er
op de flap niet eens bij vermeld. Na een langdurige correspondentie kreeg ik alsnog
twintig
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Bob den Uyl, in 1967 gefotografeerd door zijn vriend, de kunstschilder Hans Verwey (coll. H. Verwey).

gulden. Met de vijf gulden die ik ooit van Bob had geleend en nooit had teruggegeven,
maakte dat vijfentwintig gulden.’ Den Uyl schreef als opdracht in het boek van ‘heer
Dekkinga’ dat de foto daarmee ‘ruimschoots betaald’ was. De foto [zie omslag van
dit nummer - red.] werd gemaakt in een zijstraat van de Witte de Withstraat: ‘In de
tijd van de beatniks,’ vertelt Dekkinga, ‘moest het er allemaal triest en ellendig
uitzien, daarom heb ik die muur op de achtergrond zo grauw laten uitkomen. Ook
de kop van Bob is lekker treurig; door de lichtval heeft hij zelfs wallen onder zijn
ogen.’
Overdag werkte Den Uyl op het Rotterdamse scheepskantoor van Van Nievelt,
Goudriaan & Co's Stoomvaartmaatschappij NV aan het Westplein. Door massaontslag
werden er bij dit kantoor in 1968 driehonderd werknemers ‘eervol’ ontslagen. Onder
hen Bob den Uyl. Dát was zijn kans om de sprong naar het schrijverschap te wagen
en te gaan leven van de pen.
De trompet bleef voorgoed in de koffer. Dat hadden de ouders van Den Uyl goed
gezien. Het trompetspel van hun zoon bleek inderdaad een passie van voorbijgaande
aard. Maar wat zij niet wisten, was dat diezelfde jongen in stilte verhalen schreef en
langzaam rijpte, tot hij op 30-jarige leeftijd als schrijver naar buiten
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trad. Zijn monsterboekje, afgegeven op 12 december 1947, is leeg gebleven, maar
hij is ook geen ‘klein chefje’ op kantoor geworden. Als schrijver maakte hij vele
reizen en zijn verhalen zouden gelezen en vertaald worden tot ver buiten de havenstad
Rotterdam. Zo is het hem toch gelukt weg te komen.

Eindnoten:
1 Enkele fragmenten uit dit dagboek, de periode van 1 januari tot 2 april beslaand, werden in
bewerking gepubliceerd in Barbarber nr. 39 (maart 1965)
2 Bob den Uyl interviewde Marie-Cécile Moerdijk in november 1991. Het interview is nooit
gepubliceerd. De opname is ondanks het geschutter van Den Uyl met de apparatuur toch op de
band terechtgekomen. Het cassettebandje bevindt zich in de nalatenschap in het Letterkundig
Museum in Den Haag.
3 Populaire jazzprogramma's op de radio. Swingtime was een programma van de AVRO. De
Skymasters speelden vanaf mei 1947 onder leiding van P1 Scheffer Amerikaanse bigbandjazz.
Op 6 juni 1947 kreeg ook de modernere jazz een kans, toen Pete Felleman zijn radioprogramma
Swing and Sweet voor de VARA begon. Hij draaide jazz waar Nederland tot op dat moment
nauwelijk van had gehoord.
4 Een foto van Muggsy Spanier staat in Orrin Keepnews en Bill Grauer, A Pictorial History of
Jazz (1966).
5 De nummers zijn tegenwoordig ook op compact disc te beluisteren. Camp Meeting Blues en
Who's Sony Now, die Kees Nederveen nog puntgaaf op de band had staan, zijn (evenals de
nummers op de 78-toerenplaatjes) recent op ingenieuze wijze door Teun Frieling overgezet op
CD. Van deze opname werden in het de VPRO-radioprogramma De Avonden van 7 oktober 2004
drie nummers uitgezonden. Van Wim Haasbroek, Jan Kentie en Bert Methofer ontving ik in
dankbaarheid foto's van de Gateway City Jazz Band uit 1954. Enkele daarvan begeleiden dit
artikel
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Stefan van den Bossche+
Onder het droeve woeden van stilte en weelde
Het geknakte dichterschap van J.G. Danser
Op 27 maart 1920 overleed in Rotterdam de amper 26-jarige Johan Gustaaf Danser.
Op zijn begrafenis, op 30 maart op de Algemene Begraafplaats Crooswijk, waren
twee literaire tenoren van die tijd aanwezig: Jan Greshoff en zijn zwager, de typograaf
Jan van Krimpen. Wat bewoog hen persoonlijk afscheid te komen nemen? Bij Van
Krimpen lag dat misschien nog voor de hand: hij had er in het oorlogsjaar 1917 voor
gezorgd dat Dansers sonnettenbundel Ontmoetingen kon verschijnen. Jan Greshoff
van zijn kant had kennelijk een zwak voor de jonggestorvene. Hij had hem goed
leren kennen, was onder de indruk geraakt van de gave gedichten die Danser hem
had laten lezen en werd geïntrigeerd door de indringende blik en de dromerige
verschijning van de jeugdige dichter. Jaren later kon Greshoff zich nog heel wat
sprekende details voor ogen halen: ‘Zo herinner ik mij dat Danser in het bezit was
van een voorwerp dat ik nog nooit van nabij gezien had, omdat het in mijn omgeving
als hoogst onbehoorlijk gold het te bezitten. Het was een zogenaamd vlinderdasje.
Maar dit werd niet, als wij deden, met de hand gestrikt. Het werd in gestrikte toestand
gekocht en met een elastiekje aan een boordenknoopje bevestigd. Danser trok dit
vreemde artikel dan naar voren, en als hij het los liet sprong het door de kracht van
het elastiekje weer naar zijn plaats terug. Dit tot vermaak van de verzamelde vrienden
en bekenden.’1
Een uitgesproken verfijning typeerde Dansers persoonlijkheid. De estheet was
herkenbaar in zijn gebruikte cahiers en in de behandeling van zijn boeken, maar ook
in de verzorging van zijn uiterlijk. 's-Gravesande beschreef hem als iemand die zijn
karakter én zijn tragische lot in zijn uiterlijk incorporeerde: ‘Zijn gelaat was scherp,
zijn bruine ogen indringend, koortsachtig. Zijn donker bruin haar droeg hij de laatste
jaren in het midden gescheiden, omdat het tenslotte het best passend was bij de
symmetrische bouw van het gelaat. Zijn bril - het was een teleurstelling toen in het
begin van de Academietijd bleek, dat hij er een nodig had - moest cirkelronde glazen
hebben; die waren mooier dan ellipsvormige, zoals toen nog veel gebruikt werden.’2

+ Stefan van den Bossche (1962). redacteur van de tijdschriften zl en Vlaanderen, is verbonden
aan het Studiecentrum Maurice Roelants van de Katholieke Universiteit Brussel. Hij verdedigt
binnenkort zijn dissertatie over het leven en werk van de dichter Jan van Nijlen.

De parelduiker. Jaargang 9

21

Johan Gustaaf Danser.

Waar kwam toch die gedrevenheid vandaan waarmee gevestigde auteurs als Jan
van Nijlen en Jan Greshoff de nagedachtenis van Danser veilig wilden stellen? Lof
voor Danser was er bijvoorbeeld ook van de zijde van J.C. Bloem, die een vroege
dood wel vond passen bij iemand die zo vreemd in het leven stond als Danser. Hoe
vreemd stond Johan Gustaaf Danser dan wel in het leven?
De dag na Dansers dood maakte Jan van Krimpen het treurige nieuws aan enkele
literaire vrienden bekend.3 Hij ontpopte zich tot hoeder van de literaire nalatenschap,
terwijl de echte erfenis - niet veel meer dan wat boeken - bij Dansers verloofde
terechtkwam. Het valt zeker niet uit te sluiten dat deze Margaretha Bruigom ook de
cahiers bezat waarin Danser zijn gedichten optekende en geliefde gedichten van
anderen kopieerde. Van de boeken en de cahiers werd maar weinig, en van de
uitvoerige correspondentie tussen Bruigom en Danser helemaal niets bewaard.
Waarschijnlijk maakte haar familie schoon schip met haar literaire erfenis na haar
dood in 1936.4 Het is dus in meer dan één opzicht aan Van Krimpen te danken dat
de dichter J.G. Danser nu nog in de schemervertrekken van ons geheugen voorleeft.

Stiltes vallei
Johan Gustaaf Danser werd op 27 oktober 1893 geboren in het Rotterdamse Kralingen.
Na zijn eindexamen HBS trok hij naar de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten,
waar hij een diploma tekenen behaalde. Hij werd bekoord
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Greshoff nam in zijn bloemlezing drie gedichten van Danser op.

door de Vlaamse en Hollandse primitieven: Rogier van der Weyden, Dirk Bouts,
Hugo van der Goes, Hans Memling en de gebroeders Van Eyck. Danser bekwaamde
zich op eigen houtje in de kunstgeschiedenis en ontwikkelde daarbij een uitgesproken
belangstelling voor de kunst van de klassieke oudheid.5 Hij werd tekenleraar in
Rotterdam, wou al spoedig weg van het leraarschap, maar dat lukte niet. Schrijven
was zijn echte roeping. Om dat ook letterlijk beter te kunnen doen, schreef hij zich
in voor een opleiding kalligrafie, maar Danser zakte voor het examen. In Utrecht
volgde hij een cursus Nederlands, maar ook daar speelde zijn zwakke gezondheid
hem parten. In 1913 verschenen Dansers eerste gedichten in De Beweging, het
gezaghebbende literaire tijdschrift van Albert Verwey.6
Als mentor van de teruggetrokken en introverte J.G. Danser7 diende zich Jan
Greshoff aan. In diens bloemlezing Het jaar der dichters / 1914 figureerde Danser
eerst met één en het jaar daarop met drie gedichten. Dat laatste feit alleen al was niet
min: de jonge dichter stond er tussen collega's als J.C. Bloem, P.N. van Eyck, Geerten
Gossaert, Jacob Israël de Haan, Aart van der Leeuw, Jan van Nijlen, A. Roland Holst
en Nico van Suchtelen.8 Als staalkaart van een nadien als ‘generatie van 1910’
geboekstaafde groep dichters kon dat even tellen.
Greshoff ontpopte zich als kritische lezer bij uitstek van Dansers nog fragiele
gedichten.9 Danser was in de wolken met Greshoffs lof en aanmoediging, maar voelde
zich in die maanden overwegend onbegrepen en moedeloos, en zijn letterkundige
arbeid had daar ernstig onder te lijden. Het schrijven was een therapie die
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Dansers sonnet ‘Avond’ uit november 1912. Het werd door de auteur in 1915 met meer publicabel
bevonden en zou pas in het Verzameld werk uit 1957 voor de eerste maal in druk verschijnen (coll.
LM).

hem uit depressie en isolement moest halen. In zijn gedichten zijn de sporen van
amoureuze perikelen - vroegtijdig beëindigde of onbeantwoorde liefdes - overal te
vinden. In het gedicht ‘Aan Dorothy H.’ bijvoorbeeld, waar de treurnis een eigennaam
heeft meegekregen:
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En 'k schreide zacht wijl sinds wij beiden scheidden
Geen warme hand mij leidde hij mijn dwalen,
Mij die alleen zoo droef ben en zoo zwak.

In een gedicht als ‘Melissa’ zet de dichter die teneur voort. Geluk wordt onherroepelijk
in het verleden geplaatst, in een maagdelijk wit decor waarin herinneringen en dromen
in elkaar vervloeien. De enige uitweg die de dichter daarbij voor ogen heeft, is die
van het ‘zacht-herlezen woord’ dat de kracht bezit hem te ontroeren en zijn
herinneringen te bestendigen:
Dat was geluk: door angst noch lust gestoord
Schreden wij over winters sneeuwen vloeren
En spraken samen in een zoet vervoeren
Van wat ons in dit leven had bekoord.
Het was maar kort en 't lijkt een vreemde droom
Waarin zij tot mij kwam en tot mijn peinzen
Gelijk een hij naar boven vol aroom.

Het is duidelijk dat ook de onontgonnen erotische verlangens en het onbegrip van
zijn ouders en familie de jonge dichter steeds meer in een zelfgekozen isolement
drukten. Greshoff was de deelgenoot van Dansers verdriet. Bij hem kon hij zijn
schrijnende onmacht kwijt. Maar de psychologische afstand tussen Rotterdam en
Laren, waar Greshoff woonde, was soms ook erg groot: ‘Schrijf me nog eens het een
en ander: ik ben hier betrekkelijk eenzaam. Voltooid heb ik nog niets den laatsten
tijd: wel veel begonnen en ontworpen, maar het wil niet! Als je soms een of ander
medewerkers-baantje hebt, beveel ik me aan.’10 Ook in professioneel opzicht kreeg
de gevoelige jongeling zijn zaak blijkbaar niet op de sporen.
Danser hield ervan om met Greshoff diepgravend over literatuur te praten. Die
gesprekken begonnen in Laren, in de herfst van 1915. Toen al had Danser Greshoff
als bemiddelaar bij Van Krimpen ingeschakeld om zijn dichtbundel te laten binden.11
Greshoff zag het wel zitten om de jonge dichter bij hem in huis op te nemen, en ook
Danser voelde wel voor dat idee. Maar financiële belemmeringen gooiden, zoals
vaker het geval was, ook nu roet in het eten. Danser schreef Greshoff: ‘Dierbare
vriend, hoe gaarne zoude ik komen! Hoe gaarne zoude ik vluchten uit deze
gevangenis: mijn stad. Helaas, ik kan niet! [...] Ik heb geen geld: hoe zal ik de 35 à
40 gulden bij elkaar krijgen? [...] Ik zal dus niet je huisgenoot worden, hoe
aanlokkelijk het in werkelijkheid ook is. Het leven is nu eenmaal een gevangenis!’12
Op bepaalde ogenblikken vond de wankelmoedige Danser zichzelf totaal
onbekwaam als schrijver en allerminst in staat om met andere dichters in de
weegschaal te liggen. Bij de lectuur van Greshoffs eigen poëzie in de zomer van
1916 in Groot
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Nederland voelde hij zich tegelijk nietig en toch ook trots hem als literaire mentor
te mogen hebben.13 Nochtans deed Greshoff er alles aan om Danser op te monteren
en van zijn eigen kunnen te overtuigen. Daar was deze jonge poëzie immers te
precieus voor. Greshoff sprak zelfs van ‘sonnetten van het bekende goede gehalte’.14
De ontmoetingen in Laren zouden tot eind 1916 - het jaar van Greshoffs vertrek
- voortduren en soms uitlopen op wekenlange bezoeken, die niet altijd volgens de
verwachtingen verliepen. Zo was de kalme en nuchtere Danser in de zomer van 1916
bij Greshoff in Laren terechtgekomen in luidruchtig en dronken gezelschap. Op 9
augustus vroeg hij in een brief aan Greshoff of de geadresseerde nu al wat ernstiger
geworden was en ‘wat meer deeglijkheid’ aan de dag legde dan tijdens die
memorabele avond in Laren.15 Het sérieux waarvan de jonge dichter zich bediende,
liet aan duidelijkheid niets te raden over.
Danser was het type van de vereenzaamde, moedeloze dichter die met een
permanent geldgebrek worstelde en zich door zijn omgeving onbegrepen voelde.
Zijn evasiedrang was haast spreekwoordelijk: ‘En nu nieuws over mezelf - maar wat
zal een eenzame, gelijk ik, voor nieuws hebben? Een eindeloos verlangen naar vrijheid
- vrijheid die alles voor mij inhoudt, dat is het voornaamste, maar 't is niets nieuws.’16
December 1916 werd dat gevoelen nog navranter, toen hij door het vertrek van
Greshoff de deur van de woning en het geluk in Laren definitief achter zich sloot.
De contacten waren al sterk afgenomen toen Greshoff bij De Telegraaf aan de slag
ging. Maar Laren bleef voor de jonge dichter synoniem aan een altijddurend maar
onafgewerkt geluk. De ontroering valt - ook nu nog - uit de paar in een brief
genoteerde, onhandige verzen af te lezen: ‘Waar zijn de dagen dan gebleven / Wat
we samen waren / Samen leefden één leven / in het zoete Laren?’17
In het gedicht ‘Weeldes herdenking’, waarin Danser eens te meer in de stad vertoeft
en daar met zijn verlangen naar lichamelijke liefde wordt geconfronteerd, neemt de
herinnering de contouren van Laren en omgeving aan, terwijl ze aan een duidelijk
herfstig decor worden gerelateerd. Daardoor laten de beelden, ook ritmisch en
klanktechnisch, een pregnante en vooral moedeloze indruk achter:
Ter stad gekeerd herdenk ik blij de weelden
der donkre heide, breed en eindeloos,
Van 't hooge bosch waar reeds de blâren geelden
En van de dreven die mijn dolen koos.

Als jongeling slaat de dichter de rijping van het lichaam gade. De staat waarin hij
vertoeft, is er een van duistere natuurlijkheid: de natuur is door de groei van kindsheid
naar volwassenheid precies zo ondoorzichtig geworden. Voor J.G. Danser wogen
verlangen, moeheid, ontroering, wachten en bezinning zwaar. Geluk is een zekerheid,
die net als de dood inherent lijkt aan de jeugd en haar een zekere bestemming
verleent.18 In een gedicht als ‘De maagd’ wordt een en ander duidelijk gesteld:
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Mijn leven streeft, een snel-vlietende stroom,
Naar 't schriklijk eind, den onbekenden dood.
Nader, rusteloos nader; en mijn schoot
Droeg nimmer vrucht, mijn zoetste droom bleef droom.
Het baat niet of ik het beseffen schroom,
Het baatte ook niet dat ik de mensen vlood:
Des nachts ga ik van zware smarten groot
En maakt een hete dorst mijn leden loom.
Dan gaat mijn peinzen langs mijn leége jeugd,
Langs de ijdele uren onbewust doorweend
Toen mijn smalle lichaam rijpte tot vrouw,
En wat daarna kwam - langs mijn korte vreugd,
De hoop van eenmaal met een man vereend
Te zijn, langs al wat nooit gebeuren zou.

De tragiek is hier manifest aanwezig. Maar die lectuur krijgt in het reële bestaan een
bevreemdend en dramatisch vervolg. Meer dan eens werd immers gezegd dat J.G.
Danser zijn eigen dood voorvoeld had en beschreven.19 Een gedicht als ‘De
jonggestorvene’ gaf daar natuurlijk ook aanleiding toe, hoewel het vrijwel zeker als
een eerbetoon aan een vroeggestorven zuster van de dichter bedoeld is:
Gij moest zoo vroeg van deze wereld scheiden
Die gij bemindet schoon haar smaad u sloeg,
Van al de droomen die uw jong verblijden
Nog ongerept en woordloos in zich droeg.
En toch toen dood u 't koele bed kwam spreiden
Spraakt gij geen woord dat om een troostwoord vroeg, Bereid als een die lang en schoon mocht strijden
Zeidet gij zacht: ‘Weent niet, het was genoeg.’
Gij wist:- wij zwerven door dit vreemde leven
Bij vreugdes dag, bij droefheids duistren nacht,
Zoekend het woud waar liefdes klanken beven
Maar eens vermoeid van aller dingen pracht
Vinden wij wat ons streven is gebléven:
Stiltes vallei daar 't vredig is en zacht.
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Titelpagina van Dansers bundel uit 1917, die verscheen in een oplage van 75 genummerde exemplaren
(coll. André Swertz, Utrecht).

Toen zijn bundel eind 1917 van de persen rolde, verheugde Danser zich over Greshoffs
medewerking aan de promotie ervan, maar voelde zich tegelijkertijd in de steek
gelaten door Albert Verwey, ‘die in beginsel niet wil helpen’.20 In maart 1918, nadat
Danser in zijn brieven aan Verwey had laten merken voor zichzelf de strengste
literaire kwaliteitsnormen aan te leggen, plaatste Verwey het dichterschap van Danser
binnen de strekking van jongeren die ‘geen andere stof dan hun zinnelijke en
gemoedsaandoening’ hebben, ‘in een tijd, waarin dergelijke aandoening zich kan
verfijnen, en doorproefd en genoten worden’. Een bijsmaak van bitterheid en leegte
werd hun deel en de eigen rust werd als doelloos ervaren.21
En al was Danser zelf inmiddels ook al minder enthousiast over zijn verzen uit
De Beweging,22 toch reageerde hij erg ontgoocheld op Verweys kritiek. Zijn eigen
introspectie was van een andere aard dan de voorman van De Beweging zijn lezers
liet geloven. Had Verwey geweten wat wij nu weten - uit de schaarse maar daarom
niet minder indringende brieven van Danser aan andere dichters - dan zou zijn oordeel
ongetwijfeld anders hebben geluid.

Herkenning
Een andere opvallende passant in het korte leven van Johan Gustaaf Danser was de
Vlaamse dichter Jan van Nijlen, die met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
uit België gevlucht en eerst in Apeldoorn en later in 's-Gravenhage gehuisvest was.
J.G. Danser ontmoette hem wellicht in de zomermaanden van 1916, op ‘een schoonen
dag’, zoals Danser het in een brief aan Van Nijlen noemde. Dat
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eerste contact maakte op de Vlaming hoe dan ook een diepe indruk. Drie jaar later
zou ‘zijn nederige vereerder’ J.G. Danser Van Nijlen aan een eerder gemaakte afspraak
herinneren: ‘Ik zou onmiddellijk “Naar 't Geluk” koopen, Gij zoudt - eenmaal in
Vlaanderland teruggekeerd - een ander verzenboek; ik meen: Het Licht, schenken
aan mij. Ik kocht No 39 van “Naar 't Geluk” en genoot van al de zéér mooie, daarin
te lezen verzen. En hoop nu dat spoedig de andere helft der overeenkomst in vervulling
ga.’23
Het kon bijna niet anders of Jan van Nijlen en zijn bijna negen jaar jongere
bewonderaar wisten zich door elkaars persoon aangesproken. De overeenkomsten
in karakter en interesse waren op zijn zachtst gezegd opvallend. Danser had, zoals
Anthonie Donker opmerkte, ‘het leven met een edele vriendschap en beminnelijk
vertrouwen [...] liefgehad’, terwijl hij zich ‘van het luide en oppervlakkige rumoer
der wereld gaarne afwendde tot stillere gebieden, de zuivere eenzaamheid der natuur,
en het ongeziene bloeien van teedere gevoelens in de ziel’.24 De in stijl en kleding
bijzonder verfijnde maar tengere Danser was ook een overtuigd antimilitarist. Hij
verfoeide de oorlog en de ermee gepaard gaande afstomping en verruwing van het
volk. De domme en bekrompen ‘zwetsers over niets’ konden volgens hem maar beter
zwijgen. De burgerlijke samenleving viel bij hem evenmin in de smaak, ook vanwege
het militarisme. Nationaliteit was een te vaag begrip om de aanleiding voor een
oorlog te kunnen zijn.
Wat iemand als Van Nijlen nog sterker bekoord zal hebben, was het feit dat de
jonge dichter sedert zijn kindertijd een zelfde interesse koesterde voor alles wat met
planten te maken had. Als kind had hij samen met zijn broer een herbarium aangelegd.
Lange wandelingen in de natuur waren ook voor Danser een geliefd tijdverdrijf. En
net als de Vlaming was ook Danser weinig scheutig met het ventileren van informatie
over zichzelf. Hij sprak zelden over eigen werk en was meestal in de weer met het
laten beoordelen van gedichten die anderen hadden geschreven. Met ironische humor
observeerde hij hun tekortkomingen. Daar kwam bij dat Danser een groot bewonderaar
van Guido Gezelle was, van wiens poëzie hij een volledige editie bezat. In de herfst
van 1915 vroeg Greshoff hem een selectie uit Gezelles poëzie te maken voor een
bloemlezing. Dansers keuze kwam er, de bloemlezing van Greshoff niet. De
vergelijking tussen Danser en Van Nijlen werd pas helemaal compleet, toen bleek
dat eerstgenoemde net als Van Nijlen een onderlegd kalligraaf was.25

Het mateloze bloeden
Zijn zwakke gezondheid bleef Jan Danser achtervolgen. In 1918 werd hij ziek: een
zware griepaanval was hem naar eigen zeggen bezorgd door een meisje in een
overvolle treincoupé, onderweg van Utrecht naar Rotterdam. Het waren de eerste
symptomen van tuberculose. In de lente van 1919 verbleef de dichter in een
sanatorium in Doorn, waar hij in de zomer als genezen werd ontslagen. Begin 1920
manifesteerde de ziekte zich echter opnieuw en voor het eerst in
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alle hevigheid. Veel tijd om van de enkele

Titelpagina van de door Jan Greshoff verzorgde, postume bundel uit 1922

literaire en andere vrienden afscheid te nemen, werd hem niet meer gegund.26
Een paar maanden tevoren had Greshoff de dichter nog ontmoet en van een
heerlijke tijd in het Gooi genoten. Toen nog viel het op dat Danser met zijn tederheid
en gebrek aan eerzucht geen of weinig letterkundige of andere ambities koesterde.
Maar het weinige dat hij schreef, werd getekend door een ongewone eenvoud en
rijpheid, een zeldzame zelfbeheersing ook: ‘Hij kon ieder woord innerlijk
verantwoorden. En hij wilde liever “gewoon” schijnen dan “onoprecht” zijn.’27
Het was Greshoff die in 1922, in overleg met de nabestaanden, een selectie uit
Dansers verspreide gedichten uitgaf. Maar vrij veel gedichten werden door de familie
niet voor publicatie vrijgegeven. Ook na zijn dood bleef het onbegrip de dichter
achtervolgen. Het waren slechts zijn bewonderaars die zich permanent zouden
realiseren dat J.G. Danser als dichter én als persoonlijkheid een gereserveerde plaats
in de Nederlandse letterkunde toekwam.28
In Groot Nederland bracht Jan van Nijlen de sonnetten uit Ontmoetingen in
herinnering. Vooral de ingetogenheid, de eerbied voor zichzelf en voor zijn poëzie,
zijn schuchterheid en het feit dat Danser zich ‘met een hoofd vol droomen [...] een
vreemdeling voelt in de woelige wereld’, zullen bij Van Nijlen nogal wat
zelfherkenning teweeg hebben gebracht.29 In de kwatrijnen die zijn laatste bundel Te
laat voor deze wereld (1957) afsloten, haalde Van Nijlen nog even de herinnering
aan J.G. (en niet J.C., maar wellicht gaat het om een drukfout) Danser aan in ‘blauwe
najaarsdag’:
De najaarslucht was nooit zo blauw en bleek.
Waarom denk ik vandaag aan J.C. Danser?
In 't koor der muzen argeloze danser,
heeft hij dit licht gezien eer hij bezweek.
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Net als Van Nijlen en Greshoff mochten ook Bloem, 's-Gravesande en Anthonie
Donker tot de onvoorwaardelijke bewonderaars van de jonggestorven dichter gerekend
worden. Het prachtige gedicht ‘De schoone herfst’ werd door 's-Gravesande in een
stuk over Danser sprekender gevonden dan al te veel nodeloze uitweidingen:
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Naar dezen herfst had ik ontroerd gewacht
Als naar een nacht van zwoel-doorgeurde droomen:
Naar 't koele licht en naar de gouden boomen
In grauwen nevel langs de smalle gracht.
De dagen waren vreemd van veege pracht,
Een felle gloed scheen alles te doorstroomen:
De bloemen baarden huivrend-zoete aromen
En wreede kleuren, bont en brandend-zacht.
En als ik trad onder het droeve woeden
Van stilte en weelde en lust den dood gewijd
Voelde ik een beven door mijn leden spoeden,
Maar ook, diep in mijn ziel die bang-verblijd
Den rijkdom dronk, het mateloze bloeden
Van schrijnende angst en heete onzekerheid.

Eigen rijk
In zijn, met Jan de Vries samengestelde, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
ruimde Greshoff, twee jaar na de uitgave van diens werk, ook plaats in voor Danser:
‘Het gevoel was in dezen jongen man [...]. Zijn vorm is strak en zelfbewust, zonder
ooit hard te worden. Van de vier verloren krachten, hier aangeduid [naast Danser
ook de jonggestorven dichters J. Philip van Goethem, Thora Rietbergen en Johan
van 't Lindenhout] was hij, buiten kijf, degene die zich reeds het volledigst
uitgesproken heeft.’30
Ook voor Anthonie Donker had Danser zich van zijn generatiegenoten duidelijk
onderscheiden: ‘In de verzen van Danser zijn er alle kenmerken van het bewust
gestyleerde, schoone woord, naast een eerste pogen tot een aarzelende
onmiddellijkheid. [...] Maar tevens zijn er regels van een volkomen ongesierde
schoonheid, zoo eenvoudig en natuurlijk als ademhalen.’31
Jacques Bloem herdacht Danser in 1920 met warmte en mildheid. In een stille
verwijzing naar Verweys bundel Het eigen rijk (1912) schreef hij: ‘Op dien leeftijd
hebben vele dichters reeds werk gegeven, dat in aanleg misschien belangrijker is dan
dat van Danser. Maar ik ken slechts weinigen, die, zoo jong, reeds zoo absoluut hun
“eigen rijk” hebben gevonden, die hun noodzakelijke beperktheid [...] zóó volkomen
hebben weten te aanvaarden, dat zij eerder een deugd dan een gebrek van hen is
geworden.’32 En Bloem sloot af met de woorden: ‘Ik kan mij niet voorstellen dat
dergelijke gedichten niet zouden blijven voortleven in de gedachtenis van hen, die
zuivere en belangelooze kunst weten te waardeeren, evenals het beeld van hun dichter
in de harten van hen, die hem hebben gekend - zij het ook, zooals ik, slechts zeer
weinig - voortleeft.’33
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In het vaarwater (3)
Joris van Casteren De tweelingbroers Kuyten
Op 6 september 1937 schonk Maria Luisa Quintana, in 1898 geboren in het Spaanse
Santander, in Amsterdam het leven aan een woest spartelende tweeling. Tijdens de
barensweeën streden beide borelingen zo hevig om de voorrang dat de oudste er voor
de rest van zijn leven een mismaakte linkergezichtshelft aan overhield. Met haar
echtgenoot, de Nederlandse scheepskok Frans Kuyten, die haar bij een voorjaarsverlof
te Bilbao inpalmde en trouwde in het koude Holland, sprak Maria Luisa af dat hij
de naam voor de oudste zou bedenken en zij de naam voor de jongste.
De Duitsgezinde Frans eerde zijn eerste zoon met de namen Anton Adolf, naar
zijn politieke idolen van dat moment: Anton Mussert en Adolf Hitler. Maria Luisa,
die van het fascisme niets moest hebben, hield het bij de jongste eenvoudig op André.
Twee jaar later werd Frans Kuyten door de NSB naar Berlijn gestuurd en vervolgens
naar het Oostfront. Bij een ontploffing boorde een granaatscherf zich in zijn longen
en raakte hij blijvend invalide. Pas in 1947 - na de oorlog was hij in Duitsland
geïnterneerd geweest - keerde hij naar Nederland terug en ontdekte dat zijn
tuberculeuze vrouw gestorven was. Zijn zoons bevonden zich in het katholieke
Amsterdamse Burgerweeshuis. Frans hertrouwde met een joodse vrouw en hield
alleen met zoon André sporadisch contact.
‘Ik was ernstig mismaakt als kind,’ zegt Anton Adolf Kuyten (67), die thans enige
bekendheid geniet onder de schrijversnaam Anton Quintana, op een decemberdag
in 2004 in zijn rijtjeswoning te Hoorn. Hij draagt een grijs vest boven een verschoten
bruine broek. Een gestreepte kat springt van zijn schoot als hij opstaat om een glaasje
cola zonder prik in te schenken. Lederen sloffen met witte verfspatten schommelen
aan zijn voeten. Hij wijst op zijn verzakte linkergezichtshelft, waar het ene geloken
oog in verzonken ligt. ‘Op mijn veertiende is er plastische chirurgie aan te pas
gekomen,’ krast zijn stem. ‘Vroeger zag het er nog vreemder uit.’
In het weeshuis was de rivaliteit tussen de tweelingbroers groot. ‘André was mooi
en geliefd en ik mismaakt en gevreesd,’ zegt Anton. ‘Hij was braaf lid van het
weeshuiskrantje en van allerlei clubjes. De leiders dweepten met hem en hij beloofde
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André (links) en Anton Kuyten tijdens een door het Burgerweeshuis verzorgd uitje, circa 1942 (coll.
Anton Kuyten).
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Anton (links) en André op 13-jarige leeftijd in het weeshuis, gekleed als padvinders (coll. Anton
Kuyten).

dat hij priester zou worden.’ Anton daarentegen liep regelmatig weg. Op een keer
werd hij gesnapt en weggeborgen op een zolder waar ze hem vastklonken aan een
stang. Met meegesmokkelde lucifers stichtte hij een brandje, met een grootscheepse
evacuatie als gevolg. Dikwijls hadden de andere weesjongens het op Anton gemunt.
‘Dan koos André partij tegen mij,’ aldus Anton.
Op zijn zeventiende ondernam Anton Kuyten een geslaagde uitbraakpoging. Hij
vluchtte naar het buitenland en vier jaar lang trok hij al liftend Europa door. In Spanje
werd hij opgebracht voor landloperij en belandde in de gevangenis van Gerona. ‘Daar
besloot ik dat ik schrijver wilde worden,’ zegt hij. Bij gebrek aan papier krabbelde
hij in de namiddaghitte, gezeten op een stalen brits, zijn eerste zinnen op de flarden
van een wit overhemd dat een weldoener hem in Zwitserland geschonken had. ‘Ik
beschreef de landschappen die ik gedurende mijn omzwervingen gezien had.’
In 1959 keerde Anton naar Nederland terug. Hij betrok een eenvoudige woning
in Den Haag en zag zich ondanks de knagende schrijversambitie gedwongen baantjes
aan te nemen in fabrieken en hotels. Op een avond ging hij naar de bioscoop, waar
het Polygoon-journaal beelden van zijn broer vertoonde. ‘André bleek
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een aanstormend dichter te zijn,’ zegt Anton. ‘Hij had juist een aanmoedigingsprijs
in de wacht gesleept.’ De volgende dag spoorde Anton naar de hoofdstad. Een oudere
zuster vertelde hem dat André's avonds meestal te vinden was in de lobby van hotel
Americain aan het Leidseplein. ‘Ik ben er direct naar toe gegaan,’ zegt hij. ‘En ja
hoor, daar zat hij. Als een verheven, onaards dichter, te midden van die literaire
kliek.’
André, die na het weeshuis in een fatsoenlijk pleeggezin terecht was gekomen en
de kunstnijverheidsschool bezocht, publiceerde op dat moment in de Haagse Post
en schreef voor de VARA en AVRO gunstig ontvangen hoorspelen. Er waren gedichten
en verhalen van hem verschenen in Hollands Maandblad, Gandalf en Cartons voor
Letterkunde. ‘Ze bejubelden hem als een wonderkind,’ zegt Anton. In de door Ad
den Besten samengestelde bloemlezing Dichters van morgen (1958) was van André
Kuyten onder meer het vers ‘Broer Anton’ opgenomen: ‘zijn ouders wonen bij andere
mensen / hen iets vragen is bidden tot god om regen / of almacht hij heeft geen
verdriet // hij weet van hen en wandelt des morgens / en heeft plezier aan de bloemen
/ hij zingt voorzichtig met zijn grove stem / maar het is al goed wat hij doet.’ In zijn
Hoornse huiskamer zegt Anton: ‘Het is een bezweringsgedicht! Hij wenst dat ik van
andere ouders ben en hoopt dat ik voorgoed blijf zwerven.’
In Americain, omgeven door jonge literatoren als Harry Mulisch, Simon Vinkenoog
en Cees Nooteboom, staarde André zijn tweelingbroer glazig aan. ‘Hij had me vier
jaar niet gezien,’ zegt Anton. ‘Toch was er helemaal geen verbazing dat ik nog leefde.’
Anton stapte op zijn broer af ‘Ik vroeg: heb je bij je wat je geschreven hebt?’ Hij
had het bij zich. ‘Het was een scenario voor een film.’ Anton ging zitten en begon
te lezen. ‘Daarna zei ik: dat kan ik ook, en beter.’ Uit de kliek klonk besmuikt
gegrinnik op. ‘Het was een zweverige, hooggestemde club,’ merkt Anton op. ‘Ze
hadden misschien geld voor één drankje, maar ze zaten er de hele avond.’
Anton deelde zijn broer mede dat hij ook zou gaan schrijven. ‘André zei toen dat
hij ernstig met me moest spreken.’ Enkele ogenblikken zonderden de broers zich af.
‘In geen geval wilde hij dat ik de naam Kuyten zou gebruiken,’ zegt Anton. ‘En hij
bedong dat ik geen romans of gedichten zou publiceren. Ik mocht absoluut niet over
de liefde schrijven.’ Anton stemde toe in de door zijn broer gestelde voorwaarden.
‘Ik gaf mee omdat ik wist dat ik uiteindelijk zou winnen,’ zegt hij. André eiste dat
Anton de naam Quintana zou aannemen, de naam van hun moeder. ‘Ik wilde eigenlijk
een andere naam lanceren, maar dat accepteerde hij niet.’
In 1960 bracht uitgeversmaatschappij Ad. Donker in de Anker-reeks André Kuytens
langverwachte novelle Vloeistof uit, die hem een eervolle vermelding van de jury
van de Reina Prinsen Geerligsprijs opleverde. In Vloeistof voert Kuyten het personage
Anton ten tonele, dat de vriendin van hoofdpersoon Joseph afpikt om haar vervolgens
weer aan hem terug te schenken. In zijn woning in Hoorn windt Anton zich op. ‘Hij
heeft het over een Anton. Maar die Anton ben ik niet, dat is hijzelf! Ik heb
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nooit een gebaar in de richting van zijn vriendinnen gemaakt, terwijl dat andersom
wel anders was.’ Volgens Anton heeft zijn broer hem ‘gekannibaliseerd’. ‘Hij schrijft
over zichzelf, vlakt mij volledig weg en geeft het personage vervolgens mijn naam.’
Behalve autobiografische wrevel riep de novelle, die hij in Americain met een
plechtig gebaar van zijn broer overhandigd kreeg, bij Anton ook inhoudelijk weerzin
op. ‘Ik kon er geen chocola van maken,’ zegt hij. ‘Vloeistof, alleen die titel al. Ik
vond het slap, misschien ook omdat ik Hemingway gewend was.’ De recensenten
reageerden verdeeld op het werkje. Zo schreef de bespreker van de Nieuwe
Rotterdamse Courant op 30 januari 1961: ‘Kuyten is een schrijver met een niet gering
talent en hij wekt de indruk consciëntieus te werken.’ Aya Zikken voegde daar in
Vrij Nederland aan toe: ‘Wanneer Kuyten in de toekomst evenveel weet aan te vangen
met de problematiek die hij in dit debuut alleen nog maar met voorzichtige vingers
aanraakt, dan zou hij

André Kuyten in 1960

wel eens een heel bijzonder talent in de Nederlandse literatuur kunnen blijken te
zijn.’ In De Groene Amsterdammer meende C.J. Kelk daarentegen: ‘Het verhaal
bevat eigenlijk maar een enkele episode die vertellerskwaliteiten verraadt.’
Het jaar daarop bracht Donker Kuytens bundel Losse verhalen uit. De flaptekst
meldde: ‘Met grote bewogenheid tekent hij de “eenlingen” die, ondanks hun wil zich
aan te sluiten, altijd weer gedwongen zijn alleen verder te gaan.’ De Nieuwe
Rotterdamse Courant stelde zich ditmaal terughoudend op: ‘Het proza van Kuyten
is in dit tweede boekje in het algemeen veel beter verzorgd dan in zijn roman Vloeistof.
Maar nog altijd lijdt zijn werk aan een te grote vaagheid.’ C.J. Kelk was echter
enthousiaster en ook het Algemeen Handelsblad oordeelde positief: ‘André Kuyten
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heeft zijn mijmeringen in verhalen vastgelegd en het is hem gelukt ze tot realiteiten
te maken.’
In 1964 verscheen bij Donker het autobiografische Een weg naar buiten, waarin
André Kuyten, opnieuw middels het personage Anton, onverbloemd verslag deed
van zijn leven tot dat moment. Onder meer beschrijft hij de twee vooroorlogse jaren,
toen het gezin Kuyten nog compleet was: ‘Mussert en Van Geelkerken zijn kind aan
huis; ze trekken hun schoenen uit bij de kachel. De Grote Wittenburgerstraat: Joden
gooien hem eens een vuilnisbak op zijn rug. Een motorrijder pikt hem op, voordat
ze de grote man een kopje kleiner kunnen maken. In '39 wordt hij naar Berlijn
gestuurd. Anton is twee. Maria Luisa, nog hoopvol, ligt te beteren in een
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sanatorium. De partij zal zijn uitzending niet hebben kunnen bekostigen, waarom
anders moest hij haar juwelen verkopen, haar kleren en alle huisraad?’
Uitgebreid behandelde Kuyten zijn weeshuiservaringen, de begrafenis van de
moeder en zijn latere bezoek aan de vader en diens nieuwe, joodse vrouw. Bij Anton
riep Een weg naar buiten grote afkeer op. ‘Hij kwam opnieuw met die Anton op de
proppen, terwijl hij mij volledig uit zijn leven wegschrijft,’ zegt hij. ‘Ik kom in het
hele boek niet voor! Als hij de begrafenis van mijn moeder beschrijft, doet hij of ik
er niet ben.’ Hij nam het zijn broer bijzonder kwalijk. Op een avond op het
Rembrandtplein kwam de opgekropte woede tot uitbarsting. ‘Ik was op dat moment
met een Chinees meisje dat nogal snoepte,’ zegt hij. ‘We zaten bij café Monico en
André was erbij. Op een gegeven moment komt er vanuit de bioscoop een dame met
zo'n snoepblad binnen. André zei: zeg, moet je geen snoep voor haar kopen? Toen
sloeg ik hem en ik kon niet meer stoppen. Het werd een knokpartij over het hele
Rembrandtplein.’
In de pers viel het boek, dat de doorbraak van het bejubelde wonderkind André
Kuyten had moeten betekenen, een lauwe tot koele ontvangst ten deel. ‘Een weg
naar buiten vind ik, u zult het wel begrepen hebben, geen goede novelle,’ noteerde
Bernlef in De Groene Amsterdammer. Jan C. Villerius in de NRC: ‘Al bevat het boek
veel leesbare, boeiende passages, er valt geen duidelijke vooruitgang te constateren,
noch in compositorisch, noch in stilistisch, noch in psychologisch opzicht. Wel
integendeel. Een vergelijking met de beide voorgaande geschriften valt uit in het
nadeel van Kuytens jongste werkstuk.’ Iets welwillender betoonden zich Het Vrije
Volk en Het Parool: ‘Toch staan er enkele alinea's en zelfs een paar bladzijden in dit
bitterernstige, te literaire, niet al te best geschreven boekje, die de mogelijkheid open
laten dat André Kuyten over vijf of tien jaar of misschien morgen de roman schrijft
van dit soort jonge mensen.’
Inmiddels maakte Anton, onder de naam Quintana, binnen het thriller- en
avonturengenre in razend tempo furore. Zijn eerste thriller, De verre vriend uit 1969,
gaf hij een opdracht aan zijn broer mee: ‘Voor André, / Niet de snelste wint de
wedloop, / noch de sterkste de strijd, / want tijd en toeval treffen hen allen. (Prediker)’
Hij schreef het ene na het andere hoorspel, leverde gewaardeerde scripts voor
televisieseries af (De Kris Pusaka, Duel in de Diepte) en lanceerde in boekvorm de
populaire revolverheld Rufus, wiens misdaadavonturen in de hoofdstad al spoedig
verfilmd werden, met niemand minder dan Rijk de Gooyer in de hoofdrol. ‘Mijn
naam werd bekender en bekender,’ zegt Anton, die zijn misdaadromans steevast aan
zijn broer toezond. ‘Hij voelde zich toen nog niet belaagd, hoewel hij zag dat ze best
literair geschreven waren.’ Broer André vond de detectives goed. ‘Omdat ik veilig
op dat andere terrein zat.’ Toch vreesde hij Antons schrijverschap. Uit een brief aan
zijn broer, die André schreef toen hij een tijdje op Ibiza zat: ‘Ik ben bang dat jouw
talent mij gaat overvleugelen, want jij bent een ruw brok talent en ik een geslepen
steen.’
In 1969 probeerde André nog eenmaal zijn literaire talent te bewijzen. Bij de
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Voorzijde van de uitgave uit 1969.

Achterop een door Hans Pelgrom vervaardigd portret.

eenmansuitgeverij Paul Brand - volgens Anton ‘een oude nicht die op mijn broertje
viel’ - liet hij Het wilde westen, een Amsterdamse roman verschijnen. Het ging over
een zekere Hans Weder, die vrijkomt uit de gevangenis en verwikkeld raakt in de
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mysterieuze moord op zijn zusje Gonnie. Afgezien van de Leeuwarder Courant, die
hem ‘een talent’ bleef noemen, en de Provinciale Zeeuwse Courant, die de poging
de moeite waard vond, vielen de besprekers, in kwalificaties als ‘onhelder’ en ‘te
fragmentarische opzet’, Kuyten eendrachtig af. In de NRC merkte recensent Martin
Hartkamp op: ‘Het zou allemaal nog om te lachen zijn, als de nu 31-jarige Kuyten,
die enige naam geniet als hoorspelschrijver, niet tamelijk talentvol was begonnen,
om sindsdien steeds verder af te glijden.’
In zijn huiskamer merkt Anton op: ‘Hij is kapotgeschreven door de critici, dezelfden
die hem eerst het dak op prezen.’ Zijn broer kon het definitieve spaaklopen van zijn
literaire carrière niet te boven komen. ‘Hij leed er erg onder.’ Verder bergafwaarts
ging het na de opvoering van Kuytens toneelstuk Het verborgen leven van Jezus
Christus, dat vrijwel unaniem gekraakt werd. De Visser Neerlandia-prijs die hij
daarop voor een tv-spel in de wacht sleepte, tegelijk met zijn broer die iets meer
prijzengeld opstreek, kon hem niet vermurwen. ‘Hij werd manisch depressief,’ zegt
Anton. ‘Hij kreeg lithium voorgeschreven, dat haalt de toppen en de pieken van je
stemmingen af. Zijn creatieve uitingen werden daardoor afgeremd. Daarbij zette hij
het
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André (links) en Anton Kuyten in Engeland in 1979, op 41-jarige leeftijd (coll. Anton Kuyten).

op een drinken.’ Toen zijn broer in financiële nood kwam te zitten, schoof Anton
hem enkele televisieklussen toe. ‘Hij had geen cent te makken en is toen op mijn
voordracht ook voor de tv gaan schrijven. Hij vond dat een enorme concessie.’
André begon zich te identificeren met Vincent van Gogh, over wie hij een
twintigdelig hoorspel schreef. Tegen een reporter van de Haagsche Courant zei hij:
‘Als je eens wist hoe hij werd miskend. Hele pakken tekeningen zijn destijds door
allerlei mensen weggegooid.’ Op een dag kreeg Anton een telefoontje. ‘Een psychiater
die zei dat mijn broer ontspoorde. Of ik wilde tekenen, zodat hij opgenomen kon
worden.’ Anton weigerde en stelde zijn broer van het voornemen op de hoogte. Een
periode van ontspannning trad in. Minstens één keer per week zocht hij zijn broer
op, die in Scheveningen was gaan wonen. ‘Dan keken we naar een speelfilm.’ In de
zomer van 1979 ondernamen ze een gezamenlijke reis naar Engeland. ‘Het was toen
duidelijk dat ik de strijd gewonnen had,’ zegt Anton. ‘Ik had naam gemaakt en

De parelduiker. Jaargang 9

39
zijn naam was aan het verdwijnen. Eerst was ik de broer van de grote André Kuyten,
daarna waren de rollen omgedraaid. Hij zei tegen me: als ik het over mocht doen,
zou ik het doen zoals jij.’ Enkele weken na de trip naar Engeland werd André onwel.
's Avonds belde hij nog met zijn broer. 's Nachts stierf hij, 41 jaar oud.
Een jaar lang staarde Anton apathisch voor zich uit. Hij werd leesblind en kreeg geen
letter meer op papier. Na een afmattende reis door de jungle van Sumatra, waarbij
hij zichzelf hervond, zette hij zich aan De Bavianenkoning, een jeugdroman over
zekere Morengaroe, zoon van een Massaiherder en een Kikoejoe-boerin, die in de
hooglanden van Centraal-Afrika leeft en vanwege zijn gemengde bloed door de
stammen verstoten wordt en dan besluit een groep bavianen aan te voeren. Het boek
leverde hem een Gouden Griffel op. Meer jeugdboeken volgden. In 1985 verscheen
Het boek van Bod Pa, waar

Anton Kuyten, 2002 (foto Chris van Houts).

hij de Woutertje Pieterse Prijs en de Gouden Uil voor kreeg en dat tot in het Chinees
vertaald werd. ‘Eigenlijk is wat ik geschreven heb gewoon literatuur,’ zegt hij. ‘Maar
door die afspraak met mijn broer ben ik in het vakje jeugdboeken terechtgekomen.’
Hij laat besprekingen zien van twee recensenten die hem als volwaardig literator
betitelen.
In 2000 verscheen De Hemelruiter, zijn laatste jeugdboek. Sedertdien zwijgt hij.
‘Misschien schrijf ik wel nooit meer een boek.’ Hij denkt veel aan zijn gestorven
broer. ‘André's naam is volledig verdwenen,’ zegt hij. ‘Heel soms kom ik op een
rommelmarkt iets van hem tegen.’ Anton denkt dat zijn succes voor André moeilijk
te verteren was geweest. ‘Het schrijverschap is een manier geweest om te wedijveren
met elkaar.’ Op sombere momenten denkt hij wel eens dat ze beiden halftalenten
zijn geweest en dat ze samen ‘een genie’ hadden gevormd. ‘Het tweelingschap is
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een ongelukje,’ zegt hij. ‘Je hoort niet met z'n tweeën te zijn. Niet voor niets is die
geboorte zo'n vechtpartij. Een van de twee moet uiteindelijk het onderspit delven.’
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Arno van der Valk+
Ek maak my mond oop in Nederland
Gerard Reve aan het woord in Zuid-Afrika
‘Gerard Reve is het in grote lijnen eens met God’ stond er als kop boven het interview
dat Boudewijn Büch met Reve had voor Het Parool van 15 januari 1983. Behalve
dat hij Jan Wolkers en Harry Mulisch van harte een communistisch concentratiekamp
toewenste, noemde de volkssschrijver het ‘een legende’ dat de blanken naar
Zuid-Afrika waren gekomen om de zwarten te onderdrukken en voorspelde hij dat
stemrecht voor zwarten en kleurlingen meteen de laatste Zuid-Afrikaanse verkiezingen
zou inluiden. Het interview met Reve zorgde voor veel publieke ophef en vormde
het begin van een lange periode van verwijdering tussen Reve en Büch.
Verzet tegen de apartheidspolitiek van het blanke regime in Zuid-Afrika stond in
die dagen in het middelpunt van openbare discussie. Naast een verbod op wapenen
oliehandel met Zuid-Afrika hadden de Verenigde Naties een culturele boycot
uitgevaardigd, die contacten met Zuid-Afrikaanse intellectuelen aan banden legde.
Een van de weinige Nederlanders die deze boycot durfden te trotseren, was W.F.
Hermans, die op kosten van zijn Zuid-Afrikaanse uitgever Koos Human en enkele
universiteiten in maart 1983 door Zuid-Afrika toerde. Na thuiskomst belandde zijn
naam op een zwarte lijst van de VN en riep het Amsterdamse gemeentebestuur hem
uit tot ‘persona non grata’. Vervolgens werd een lezing van Hermans in De Balie in
Amsterdam op 3 januari 1984 onderbroken door een bommelding. En in februari
1984 zag Hermans onder druk van dreigementen van de Federatie Welzijnsorganisaties
van Surinamers af van een optreden op de Utrechtse Nacht van de Poëzie. In
Zuid-Afrika zelf stak een heftig en gewelddadig verzet op tegen de nieuwe grondwet,
die nog altijd geen politieke rechten voor de zwarte bevolking garandeerde, waardoor
de politiek van de ‘gescheiden ontwikkeling’ en de thuislanden zou worden
gehandhaafd. De Anti-Apartheidsbeweging Nederland pleitte voor een totale
economische boycot.
Zuid-Afrika hield de gemoederen dus bezig, ook die van Gerard Reve. In het
interview met Büch zei hij: ‘Ik heb er een hele studie van gemaakt.’ Reve voelde
zich een roepende in de woestijn: ‘Ik vraag geen begrip voor Zuid-Afrika. Ik zou het

+ Arno van der Valk (1970), neerlandicus, schreef eerder in De Parelduiker over W.F. Hermans.
Voor deze artikelen ontving hij in 2002 de Van Goens Prijs van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde.
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interessant vinden als mensen eens de moeite namen iets over dat land te weten
tekomen. Maar...ach... ik heb het gewoon opgegeven om mij verstaanbaar te maken.’
Misschien dat alle opwinding over zijn vermeend racistische uitspraken uit dit
interview Reve wel extra vastbesloten heeft gemaakt het omstreden land eens, net
als Hermans, met eigen ogen te gaan bekijken.
Na de voltooiing van De Stille Vriend vond Gerard Reve de tijd voor een bezoek
aan Zuid-Afrika. Op vrijdag 1 juni 1984 landde hij, in stilte, op Jan Smuts Airport.
De door de Zuid-Afrikaanse schrijfster Eleanor Baker (1944-2002) bij Reve
aanbevolen gastheer was Lucas Malan (1946). Hij haalde Reve af van het vliegveld
en nam hem mee naar zijn huis aan de Pantherstraat 43 in Kensington, een oostelijke
buurt van Johannesburg. Malan was al op 3 november 1983 per brief door Reve zelf
gewaarschuwd: ‘U moet niet alles wat ik schrijf, letterlijk opvatten, maar wel ernstig
nemen. Ik ben niet geheel goed bij het hoofd, maar ongevaarlijk.’ Reve logeerde tot
5 juni bij Lucas Malan en vertrok daarna naar Kaapstad. Reves Zuid-Afrikaanse
uitgever Koos Human ontving hem daarna, net als Hermans, in zijn buitenhuis in
Onrusrivier en initieerde een enkele lezing aan een universiteit. Maar in tegenstelling
tot Hermans kwam Reve overal op eigen kosten en hij werd niet officieel ontvangen
door de Nederlandse vertegenwoordiging. Hij logeerde achtereenvolgens bij dichter
en criticus Lucas Malan, bibliothecaris Piet Westra en zijn vrouw Reina, uitgever
Koos Human, romanschrijver Etienne Leroux en de Nederlandse consulgeneraal
Gerben Meihuizen.

Christelike etiek
Gerard Reve gaf tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika in totaal vijf interviews.1
Om te beginnen maakte hij via Lucas Malan kennis met Koos Prinsloo, net als hij
een schrijver onder vuur. Prinsloo (1957-1994) beleed openlijk zijn homoseksualiteit,
hij moest de hem toegekende Rapport-prijs inleveren wegens belastering van president
Botha, hij werd in elkaar geslagen door popster Johannes Kerkorrel naar aanleiding
van het verhaal ‘Die affair’ (uit de bundel Slagplaas, 1992) en uiteindelijk was hij
de eerste Afrikaanse schrijver die aan aids overleed. Onder de kop ‘Eksentriek,
ernstig’ sprak Reve zich tegenover Prinsloo in het door de regeringsgezinde uitgever
Napers uitgegeven dagblad Beeld (11 juni 1984) vrijmoedig uit. De volledige tekst
van het interview volgt hieronder.
Gerard Reve, skrywer van die ‘klassieke’ Nederlandse roman De Avonden, is op 'n
maandlange private besoek aan Suid-Afrika. Mnr. Reve volgt kort op die hakke van
W.F. Hermans wat verlede jaar hier was - die eerste keer in meer as drie dekades dat
Nederlandse skrywers besoek bring aan Suid-Afrika. Koos Prinsloo het met hom
gesels.
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Het interview van Koos Prinsloo met Gerard Reve, op 11 juni 1984 verschenen in het Zuid-Afrikaanse
dagblad Beeld.

‘Ek probeer om in te pas. Ek voel my nie hoër en beter as ander mense nie, maar
ek is gewoon deur wat ek van die wêreld en die lewe dink, iemand wat nie hierdie
wêreld en tyd pas nie. Emosioneel leef ek in die tweede helfte van díe sewentiende
eeu.’
Gerard Reve is aan die woord. Hy is eksentriek, dink goeie kitch is ‘prima’ - 'n
gedistingeerde heer van sestig. Hy dra 'n T-shirt onder sy hemp en baadjie, 'n goue
ring aan sy vinger. Sy grys hare is netjies gekam. Maar hoe jy dit met hom het, weet
jy nie heeltemal nie. 'n Mens kry die gevoel dat hy jou én homself aanhoudend
ironiseer. Tóg is jou blywendste indruk díe van 'n baie ernstige man.
Hy was in sy jong jare self 'n joernalis en het hom altyd vererg vir die nukke van
mense met wie 'n onderhoud gevoer word. ‘Òf jy moet iemand in jou huis toelaat òf
jy moet nie.’ Hy wou hulle altyd verwurg as hulle die onderhoud eers wou sien voor
publikasie.
Wat is die motivering vir sy besoek aan Suid-Afrika?
‘Dit is merkwaardig genoeg 'n ou sentiment uit my jeug - die “jongensboeke”;
Pieter Maritz en die heldhaftige onskuld van die Boere; dit wat my ouers my nog
vertel het.’2
‘Wat 'n Nederlander nie begryp nie, is dat daar in Suid-Afrika driemiljoen
Nederlanders sit wat 'n taal hanteer wat die domme Nederlander, selfs die intelektueel,
as 'n soort kindertaal beskou. Maar dit is 'n volwaardige Wes-Europese kultuurtaal.’
‘Ek wou sien wat in Suid-Afrika aangaan. Ek maak my mond oop in Nederland.
Kyk, Hermans sou in Utrecht optree en in 'n kulturele sentrum in Amsterdam, en
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sogenaamde vryheids- en anti-apartheidsgroepe het hom bedreig en hy het nie opgetree
niet, maar ek sal wel optree, sou dit my te beurt val. Ek is sestig jaar oud, laat hulle
dan maar my kop inslaan. Ek het miskien nie altyd gelyk nie, maar ek maak my mond
oop.’
Hy bring dus soos Hermans besoek ongeag teenkanting van bogenoemde
organisasies en die kultuurboikot teen Suid-Afrika?
‘Die beskuldigings teen Hermans is totaal absurd. Hy is een van die weinige
kunstenaars in Nederland wat deur die Rooi Leuen sien. Hy is 'n moeilike man, 'n
felle polemis, en hy het baie vyande. Ek was twintig, dertig jaar gelede 'n paar jaar
met hom bevriend. Hy is 'n onmoontlike man, maar die beskuldiging dat hy 'n rassis
is, is meer as absurd. Hy is dan getroud met 'n gekleurde vrou. Hy is so min 'n Fascis
of rassis as wat ek een is.’
‘Maar Nederland het 'n gekkehuis geword en dit geld vir byna die hele Wes-Europa,
behalwe miskien vir Wes-Duitsland en Engeland.’
Is dit waarom hy hom in Frankryk gevestig het?
‘Nee, tien jaar gelede wou ek gewoon 'n rustige plek hê waar ek kon skryf en met
rus gelaat word. En ek wou buite die stad woon.3 Dit is ook baie goedkoper, maar
ek kan oral woon. Ek woon die Mis by en gaan na alle vieringe en herdenkinge. Ek
probeer inpas, sosiaal wees.’
Hy val homself in die rede. Sy tande is zwart van rook en wyndrink, sê hy aan die
fotograaf. Sy regterkant is meer fotogenies, maar as dit 'n vyand is wat die foto's
neem kan die foto's vreeslik uitkom. Hy poseer vir 'n foto: mond toe, glas in die hand.
‘Ek het in my naïwiteit gedink dat ek hier nog mense sou vind wat in 'n ossewa
woon, met 'n lamp en die groot Statebybel. Ek was erg ontroer deur die huis van
Oom Paul in Pretoria.4 So droewig, so, ag...’
Wat dink hy van apartheid?
‘Ek weet nie presies of mens nog aan die apartheidspolitiek iets kan verander of
wegneem nie, maar ek sien geen bruikbare alternatief nie. Want jy kan wel
grondwetlike vryheid beveel, maar wat is vryheid? 'n Woord.’
‘As jy sien wat die vyfmiljoen mense in Suid-Afrika doen om die 22 miljoen mense
te verhef, aan hulle woonruimte te gee, selfbestuur te gee, eigendom te gee, is dit
bewonderingswaardig. Ek glo apartheid is nie gegrond op rassisme nie maar op 'n
Christelike etiek.’
‘Maar die apartheidspolitiek het vyftig jaar te laat gekom, en daarom het dit die
fanatieke angsaspekte en die geweldige oordrywing dat Swartes byvoorbeeld aparte
toiletgeriewe moet hê. Maar dit is 'n wedren teen tyd.’
‘Dit is iets wat die Nederlander nie kan verstaan nie. Nederland weet altyd wat
goed is vir ander volke. Kommunisme is goed vir Pole en Rusland. Nederland dink
hulle bepaal die wêreldpolitiek. Maar die Nederlander beleef alles teoreties op 'n
afstand, met sy krat bier en bak grondboontjies voor die televisie.’
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‘Daar is wel 'n kultuurverdrag met Rusland. Die Nederlandse skrywer, Frans
Kellendonk, laat hom deur die Russiese skrywersbond uitnooi om langs die Volga
te sit en Vodka drink terwyl honderde Russiese skrywers gevange sit in tweeduisend
werkkampe. Dít terwyl iemand wat in Rusland homoseksueel is vyf na sewe jaar
tronkstraf kry en Kellendonk behoort sélf tot die “herenliefde”. Maar niemand is
kwaad dat hy deur Rusland uitgenooi word nie.’
‘Ek weet nie wat ek sal teenkom wanneer ek terugkom in Nederland nie, maar ek
vind dit nie meer die moeite werd nie. Dit is 'n lost case, a doomed country. Hulle
is nog baie ryk, maar dit verdwyn. Dit maak geen verskil of dit 'n sosialistiese regering
of 'n koalisie is van Liberale en Christen-Demokrate nie. Die Christen-Demokrate
is net so swaksinnig soos die Sosialiste.’
‘Light is dawning upon them in Wes-Duitsland, Engeland en België. Elders ook.
Tot seker mate selfs in Frankryk.’
‘Maar dit was ook heel verstandig dat mnr. P.W. Botha Nederland nie besoek het
nie. Kyk, daar sou betogings in Nederland gewees het soos dié in Londen en
Wes-Duitsland. Maar die veiligheid van die persoon wat kom, mag nie in gevaar
gestel word nie. Ek verseker jou Nederland kon die veiligheid van mnr. Botha nie
waarborg nie.’
‘Dit is nie Suid-Afrika wat geïsoleer is nie, maar eindelijk Nederland wat 'n keer
geïsoleer is. Serves them right after all.’
‘Sedert De Avonden het 25 van sy werke die lig gesien. Wie lees sy boeke?
Driekwart van sy lesers is vroue. Die verklaring daarvoor is sy uitbeelding van
die liefde. ‘As 'n man na 'n vrou kyk kan hy ook goedertrou in gedagte hê, maar dit
is hoofsaaklik drif, begeerte en mag. 'n Vrou wat na 'n jongeling of man kyk, kan
ook begeer, maar sy kyk ook altyd as moeder. Dít herken 'n vrou in my werk, die
caring attitude.’
‘Inmiddels het ek wel 'n deel van my publiek verloor. Twintig, dertig jaar gelede
was my publiek jong akademici, studente, skoliere. Daardie leserspubliek het verlore
gegaan omdat onderwys in veral Nederland totaal verval het. 'n Jongeling van twintig
kan nie meer lees en skryf nie. Hulle lees geen boeke nie. Meissies nog wel. Ek vrees
dat my lesers nou veertig, vyftig jaar oud is. Dis heel tragies. Hulle kyk almal video.
Maar miskien kom daar weer 'n tyd dat dit chic sal wees om te lees.’
Sy geliefde skrywers?
Hy is veral geïnspireer deur die Russiese romanskrywer Ivan Toergenjef. ‘Ek
bewonder ok die werk van Gustav Flaubert, wat net soos ek 'n romantikus is in visie
maar 'n naturalis na tegniek - dus kranksinnige idees het (daarvan het ek baie:
romantiek, dekadensie, doodsdrif), maar tegelykertyd skryf as gewone mens in
gewone taal. Ek glo jy moet nooit die leesbaarheid en die entertainment value laat
ly onder die diepte van wat jy te sê het nie. Ek skryf in die eerste plaas vir leasure
and pleasure and not to be edified. As jy gestig wil word, moet jy kerk toe gaan.’
Die verskyning van sy twee briefromans Op Weg Naar Het Einde en Nader Tot
U het
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in die jare sestig 'n opskudding in Nederland veroorsaak. Wat is sy standpunt oor
sensuur?
‘Dit is 'n mensliewende standpunt dat jy mense teen bepaalde verderflike dinge
moet beskerm, maar wat is verderflik? Ek is jare lank uitgekryt vir 'n pornograaf,
wat ek absoluut nie is nie. Ek is heeltemal te veel oortuig van die heiligheid, die
sakramentele karakter van die seksulaiteit.’
‘Ek vind pornografie sleg. Soos die godslasteraar die naam van God laster, belaster
die pornograaf die naam van die grote god Eros. Dit is vuilskrywery - 'n veragtende
visie op die seksualiteit.’
‘Maar vervolging weens pornografie en godslastering is 'n ander saak. Want wat
is pornografie? Jy het geen bruikbare kriterium nie. Miskien moet jy die jeug beskerm
teen ervaringe waarvoor hulle nog nie ryp is nie. Dit is nie goed dat 'n kind van tien
'n boek lees waarin die seksualiteit net sadisties voorgestel word nie.’
Die onderhoud loop ten einde. As afterthought voeg hy by dat daar tog genoem
moet word dat hy 'n natuurliefhebber is... en 'n liefhebber van kinders.

Politiek asiel
Na terugkeer in Nederland zou Reve tegenover Lucas Malan mopperen dat het
vraaggesprek met Prinsloo in de Nederlandse pers vervalst was weergegeven, en
beklaagde hij zich dat geen krant of ‘verrekijkredactie’ contact met hem had
opgenomen.5 Hij had wel andere reacties gehad: ‘Tien dagen geleden werd ik in
Amsterdam op straat herkend en bijna gemolesteerd. Mijn terugkeer naar Zuid-Afrika
wordt misschien wel, wie weet, een zaak van politiek asiel.’ (brief van 22 juli 1984)
Reve beklaagde zich ten onrechte over de weergave van zijn woorden. De kranten
- waaronder NRC Handelsblad van 4 juli 1984 - citeerden correct, maar legden de
nadruk op de bewering dat de apartheid gegrond zou zijn op christelijke ethiek en
niet op racisme. Reve wilde nota bene Hennie Serfontein, correspondent van het
christelijke dagblad Trouw, niet te woord staan, omdat hem gebleken was dat de
journalist een communist zou zijn.
Terugblikkend concludeerde Reve, in een brief aan Piet Westra van 28 juli 1984:
‘Ik vond het vraaggesprek in Beeld en Die Burger niet zo slecht, al had ik wat meer
moeten zeggen over de ontwikkeling naar een herziening, en mogelijk binnen
afzienbare tijd een afschaffing, van de “kleine” apartheid. (Een oneigenlijke benaming,
want die “kleine” apartheid is eigenlijk de “grote”).’

Libertijn
In Zuid-Afrika schilde columnist L.I. Bertyn nog een appeltje met Reve. Samengevat
luidde zijn commentaar op het Reve-interview: nog net voordat hij door Madame
Tussaud wordt opgehaald, komt Reve gauw een paar bewonderaars in Zuid-Afrika
opscharrelen.6
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Achter deze ‘libertijn’ gaat Gerrit Olivier schuil, een journalist die aan Reve werd
voorgesteld en die, aldus Reve later, zijn homoseksuele geaardheid verborg onder
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een goedkoop marxisme. Bij hun tweede ontmoeting werd hij door Reve begroet
met de woorden: ‘O, ik had je helemaal niet herkend, je lijkt ook zo op iedereen.’
Olivier dacht op zijn beurt: en jij gaat steeds meer op jezelf lijken. In zijn ogen
gedroeg Reve zich in Zuid-Afrika als een karikatuur van zichzelf.
Olivier komt ook ter sprake in een brief van Reve aan Malan van 22 juli 1984:
‘Het is dus zaak, eventueel een geweer vast te houden om de apartheid te verdedigen
tegen het marxisme, communisme, socialisme of hoe die mensheidreddende systemen
mogen heten, die de mensen niet per dozijn onwettig 26 dagen te lang vasthouden,
maar bij tientallen miljoenen uitroeien voor een goed doel. (Gerrit O. wil graag
uitgeroeid worden. Ik heb liever, dat hij blijft leven, goed gevoed, sportend en
zonnebadend op de binnenplaats van de gevangenis, maar wel elk weekeinde langzaam
gemarteld wordt.)’
Toen ik Olivier confronteerde met dit citaat uit de brief van Reve, was hij niet
verbaasd. Hij deed het af als ironisch spel van iemand die alleen op zichzelf gericht
is. En zo dachten er meer. Ook Koos Prinsloo vond zijn eerste ontmoeting met Reve
bij Lucas Malan thuis in Johannesburg pijnlijk. Niet vanwege Reves standpunt inzake
apartheid of homoseksualiteit, maar omdat er geen gesprek met hem mogelijk was.
Reve sprak niet zozeer mét mensen, alswel tégen mensen.

Gevangene
Omdat Reve lang vaag bleef over zijn reisplannen, voelde zijn gastheer Lucas Malan
zich gedwongen vrienden in te schakelen om zijn gast te vergezellen. Zo vroeg hij
de boekhandelaar Marcus de Jong Reve te escorteren naar een bijeenkomst in Pretoria.
De Jong reed het bestelbusje van zijn boekwinkel door het dorre, desolate
winterlandschap van Johannesburg naar Pretoria. De reis werd zwijgend afgelegd,
zo af en toe onderbroken door wat gebrom of een vraag van Reve: ‘Plegen veel
Zuid-Afrikanen zelfmoord?’ De Jong vertelde dat hij juist in de krant had gelezen
dat Zuid-Afrika met Finland in de zelfmoord-top-drie stond. Reve kon zich dat met
een blik op het landschap helemaal voorstellen.
Uit brieven aan Joop Schafthuizen (16 juni 1984) en Lucas Malan (13 juni 1984)
spreekt Reves zwaarmoedigheid in Zuid-Afrika: ‘Ik zit soms een beetje te piekeren,
en wordt van tijd tot tijd ietwat depressief. Ik moet de waarheid vertellen, in
Nederland, over Zuid-Afrika.’ Behalve door de gedachte aan zijn missie in Nederland
en de voortdurende ontmoetingen met nieuwe mensen werd zijn zwaarmoedigheid
ook veroorzaakt door de tegenstelling tussen zijn romantische, archaïsche voorstelling
van het land van de boeren en de realiteit van de geladen situatie in Zuid-Afrika. Die
tegenstelling voelde Reve al voor zijn vertrek aan. Op 3 november 1983 schreef hij
Malan: ‘Ik weet niet, of mijn voorstelling van Zuid-Afrika enigszins in de buurt komt
van de werkelijkheid.’ Aan Joop bekende hij op 29 maart 1984: ‘Als ik me in de
politiek begeef, dan ga ik daar aan onder, door mijn hartstocht, door mijn gevoel
voor recht: ik moet het hoofd koel houden.’7
De autorit met de boekhandelaar kreeg nog een bijzonder vervolg. Het was
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Marcus de Jong die Reve een lang radio-interview afnam, te beluisteren in een
Nederlandstalige uitzending van de Zuid-Afrikaanse Wereldomroep, op 4 juli 1984.
De uitgeschreven tekst ervan wordt hieronder voor de eerste maal gepubliceerd.
Meneer Reve, u bent alweer bijna onderweg terug naar Nederland, of eigenlijk naar
Frankrijk, maar de vraag die ons nog - ja, ik zal niet zeggen kwelt - maar die nog
bij ons opkomt en die ook in Nederland speelt: wat heeft u eigenlijk bezield
Zuid-Afrika te bezoeken?
Ik ben mij een paar jaar geleden gaan informeren over Zuid-Afrika.8 Ik had bepaalde
vermoedens dat het beeld dat men in Nederland van Zuid-Afrika had, cultureel,
politiek, etnisch, zeer inaccuraat was. En ik ben tot de ontdekking gekomen dat men
in Nederland over Zuid-Afrika zo weinig weet, dat men eigenlijk wel kan zeggen
dat men in Nederland van Zuid-Afrika niets weet. En toen dacht ik: ik ga er naar toe.
Er waren ook, ach, eigenlijk nostalgische jeugdherinneringen: het leed van de
Boerenoorlog, dat klonk bij ons thuis nog na, bij mijn ouders, en die jongensboeken,
Pieter Maritz en dergelijke.
Ja, ik zou dat - wat eigenlijk in uw werk ook voorkomt - een soort jongensromantiek
willen noemen.
Dat speelde mee, zeker.
U zoekt, zoals Céline vroeger eigenlijk met de Duitse cultuur, u zoekt in Zuid-Afrika
een cultuur waar nog orde, waar nog stilte is, waarin uw taal nog kan weerklinken.
Heb ik het juist?
Er komt wel een zekere sentimentele opstelling bij; die nostalgische ideeën, die
dacht ik hier in woord en beeld te vinden. Zo extreem was het niet, maar ik dacht,
misschien zijn er nog wel godvrezende boeren die in een ossawa wonen en bij een
petroleumlamp een grote Bijbel lezen. Dat heb ik niet kunnen terugvinden.
Nee, Zuid-Afrika is een gewoon, een modern en ook al tot in een deel, zoals
West-Europa, geperverteerd land natuurlijk.
Dat was moeilijk te verwerken, dat alles, alles, alles nieuw is.
Er wordt zo gefluisterd dat Gerard Reve in Zuid-Afrika op bezoek is als een egotrip
en dat hij zich eigenlijk tegen de openbare mening in Nederland wil verzetten. Wat
zou u daarvan zeggen?
Ik geloof niet dat het veel zin meer heeft om in Nederland zich tegen de openbare
mening te verzetten. Of de openbare mening? Ik weet niet of het de openbare mening
is. Het is de mening van een aantal mensen die een terreur uitoefenen over de kranten,
media, radio, televisie. Men komt eigenlijk niet aan het woord. Als ik iets over
Zuid-Afrika zou willen vertellen in een openbare lezing in Nederland, zou ik door
de rode SA van het socialisme gemolesteerd worden. Zoals dat gebeurt, zoals Hermans
bedreigd is geworden en af heeft moeten zien van optreden.
Met andere woorden, u heeft geen duidelijke politieke bedoelingen gehad met uw
bezoek aan Zuid-Afrika. Uw bezoek aan Zuid-Afrika wordt door anderen gepolitiseerd
en vooral dan door links, zoals u het ziet?
Dat geloof ik stellig.
We kunnen hier dus de uitdrukking gebruiken die Thomas Mann gebruikte, ‘der
Politik des Unpoliti-
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Gerard Reve tijdens het gesprek met Koos Prinsloo, Zuid-Afrika, juni 1984 (foto Julia Lloyd).

schen’, nietwaar? Alles wat u doet en zegt, wordt politiek geïnterpreteerd.
Ja kijk, het is geen staatkundig bezoek, maar natuurlijk ben ik niet blind. Ik weet
wel dat het politiek is. Ik vind het boeiend, aangrijpend, ontroerend dat er ergens
overzee een gemeenschap, een groep mensen is, acht miljoen ongeveer in totaal, die
Nederlands als eerste taal spreken. En dan een Nederlands dat heel weinig, eigenlijk
betrekkelijk weinig afwijkt van het moderne, Europese Nederlands. Het
Zuid-Afrikaans, of zoals het hier heet: het Afrikaans. Dat Afrikaans heeft voor u een
bijzondere bekoring.
Ik heb ontdekt wat men in Nederland niet weet, men denkt in Nederland dat
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het een primitief kindertaaltje is. Het heeft zich anders ontwikkeld dan het
zeventiende-eeuwse Nederlands zich ontwikkeld heeft in Nederland, maar het is een
volwaardige West-Europese cultuurtaal die zich meten kan met het Duits, het
Nederlands in Europa, het Engels. Het is een volwaardige cultuurtaal, die door de
vereenvoudiging van de grammatica potentieel een wereldtaal is, omdat het de
taalstrijd met het Engels bijvoorbeeld gemakkelijk kan opnemen, omdat het
makkelijker is dan het Engels.
Dat is dus één deel van de bekoring die het Afrikaans voor u inhoudt. Het andere
is dat er in het Afrikaans nog uitdrukkingen en zinswendingen voorkomen die voor
de Nederlander archaïsch in de oren klinken en dat klinkt u aangenaam in de oren.
Dat sluit aan op uw, zal ik het maar noemen, plechtstatige stijl.
Ik ben eigenlijk, voel me erg verwant met de oude Afrikaner cultuur, omdat ik
eigenlijk niet ben wat men altijd beweert: een lichtzinnig schrijver, een godslasteraar
of een pornograaf. Ik ben in diepste wezen een christelijk auteur, een calvinistisch
schrijver. Mijn werk is doortrokken van eigenlijk in diepste wezen een calvinistische
levensvisie.
Ja, maar u bent van overtuiging rooms-katholiek. Iemand heeft al eens spottend
gezegd, u bent ‘rooms antiek’, maar in een brief aan Rudy Kousbroek meen ik, heeft
u gezegd dat u rooms-katholiek bent met een calvinistisch temperament. Heb ik het
juist?
Ja, ja, ik aanvaard wel de leerstellingen van de rooms-katholieke kerk, maar in
wezen ben ik toch een Nederlander en is mijn levensvisie niet rooms. Het is toch een
visie vol zondebesef en ideeën over verlossing, en weet ik veel.
U heeft zopas verwezen naar de Zuid-Afrikaanse cultuur, en een belangrijk deel
voor mij ook van de Zuid-Afrikaanse cultuur is de gastvrijheid, zowel onder blank
als zwart. Heeft u daar iets van kunnen merken?
Die is bepaald overweldigend en dat moet wel voortkomen uit de
pioniersmentaliteit. Iemand komt op de boerderij en hij moet eten tot hij uit elkaar
ploft, want misschien krijgt hij de volgende 48 uur, als hij voorttrekt, als hij alleen
maar gedroogd vlees bij zich heeft en water. Dan moet hij voortkunnen. Het is
overweldigend. Maar je merkt ook dat het ritme van de huishouding waar je logeert,
niet verandert door jouw komst. Dat is het bevrijdende voor een gast. Er wordt niet
beter of bijzonder gekookt, want het is altijd goed.
En een deel van de Zuid-Afrikaanse gastvrijheid is het consumeren van de
Zuid-Afrikaanse wijn. Wat heeft u daarvan kunnen drinken of proeven?
Die vind ik verrukkelijk! Ik heb tot nu toe geen slechte Zuid-Afrikaanse wijn
geproefd. Het is werkelijk Gods eigen bloed.
De wijze waarop u deze gastvrijheid van Zuid-Afrika aanvaard heeft, duidt voor
mij daarop dat u een wat romantisch-archaïsche opvatting heeft van dit land. In de
lijn daarvan heeft u een paar voor besef van buitenstaanders reactionaire
opmerkingen geplaatst die ook in de pers terecht gekomen zijn. U heeft onder andere
gezegd dat de apartheid op christelijke ethiek berust. Zou u daar iets verder van
kunnen zeggen?
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Ik weet niet of de apartheidspolitiek zoals die nu gevoerd wordt, effectief is, of het
de enige politiek is die werkelijk mogelijk is - ik zie overigens geen alternatief - maar
ik wil de laster en de misvatting in Nederland bestrijden dat deze politiek vergeleken
zou kunnen worden met bijvoorbeeld de rassenpolitiek van het Duitse Derde Rijk.
Het is een politiek die ambitieus is en die zich het welzijn van alle groepen en de
toekomst van alle groepen ten doel stelt. Of dat kan, is een ander punt. Daarom kan
de apartheidspolitiek ethisch op christelijke beginselen gefundeerd worden.
Dus u ontkent nu weer, zoals u in de pers gedaan hebt, dat u racist of fascist zou
zijn?
Ja, maar kijk, racist, fascist, reactionair, knecht van internationale oliekapitaal.
Kijk, dat zijn woorden die betekenen alleen maar: ‘die man is het met ons niet eens
en dat is heel schandelijk’. Kijk, een intelligent mens, een erudiet, is geen racist.
Waar vind je eigenlijk racisten?
Deze ietwat reactionaire opmerkingen van u worden door mensen hier en vooral
in Nederland ook beschouwd dat u maar wat badineert. Men krijgt de indruk dat u
met ernstige zaken, onder andere godsdienst en de seksualiteit, maar ook met de
apartheid een esthetisch taalspelletje speelt. Wat zegt u daarop?
Nee kijk, het is een heel groot menselijk drama dat aan de gang is en niemand
weet hoe het zal aflopen. Men ziet dus positieve resultaten van die apartheid, maar
men ziet natuurlijk dat elke politiek die consequent wordt doorgevoerd, deze etnische
politiek, ook onrecht moet bevatten. Het gaat er maar om dat je kunt geen politiek
maken met schone handen. Maar er is een andere politiek mogelijk, natuurlijk is een
liberale politiek mogelijk in Zuid-Afrika en dat betekent de ondergang van tientallen
miljoenen mensen van de honger. Kijk, Mexico bijvoorbeeld is een vrij land met een
grondwet, met een parlement, met vrije partijen, vrije verkiezingen, vrije vergadering,
vrije pers. Maar in Mexico-City wonen acht miljoen mensen waarvan vijf miljoen
indianen die volledige rechten hebben, maar die vijf miljoen indianen wonen onder
de blote hemel en geen postbode kan daar de oproep om te stemmen thuisbrengen.
Ik bedoel, dat is dus mensenliefde en liberalisme wat niks kost. Ik bedoel, als je daar
tegenover stelt dat handhaven nog een generatie van bijvoorbeeld een paternalistisch
bewind, een patriachaal bewind, je ziet ook in heel Zuid-Afrika dat de zogeheten
rechtse mensen, de vrome, calvinistische boeren, hun zwarte en bruine personeel het
beste behandelen. Veel beter dan die vooruitstrevende mensen. En veel meer begrip
voor de noden van die mensen hebben dan bijvoorbeeld het Engelssprekende deel
van Zuid-Afrika.
Nog een vraag. U bent zich er vermoedelijk wel van bewust dat wij in dit land
staat- en ook kerkcensuur hebben. Die censuur is tegenwoordig niet meer zo streng
als een paar jaar geleden, maar op het ogenblik is men weer zeer streng op onder
andere ultrarechtse en ook homofiele lectuur. Bent u zich daarvan bewust?
Ik ben er onvoldoende van op de hoogte. Censuur moet afgewezen worden. Censuur
is ineffeciënt en verstikt het culturele leven. Wat d'r wel moet zijn natuurlijk en wat
men dan ook graag censuur noemt, dat is de aansprakelijkheid voor de wet van wat
men schrijft. Het is goed dat er wetten zijn die laster, aantasting van eer en
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goede naam en dergelijke..., maar censuur kan ook uit menslievend oogpunt, met de
beste bedoelingen gehandhaafd worden, maar censuur is af te wijzen.
In een vrij onlangse brief aan Rudy Kousbroek heeft u onder andere geschreven:
‘Ik begin mij van Nederland te vervreemden.’ Deze vervreemding van Nederland,
deze vervreemding van Europa vindt nu in Zuid-Afrika ook plaats. Er is namelijk
sprake van dat de geringe plaats die het Nederlands nog in het onderwijs heeft,
binnenkort zal kunnen verdwijnen. Heeft u daar een reactie op?
Het zou diep te betreuren zijn. Het zou extra te betreuren zijn als de politiek daarbij
een rol zou spelen, als de houding van Nederland daarbij een rol zou spelen. (Steekt
een sigaret op.) Het lijkt mij ondenkbaar dat men taalonderwijs geeft in de eigen taal
zonder dat men ook de fundamenten en de afkomst van de taal ter sprake brengt.
Dan zou men zeggen, we hebben helemaal geen verleden. Een volk waarvan de
cultuur geen verleden heeft of geen verleden wil hebben, heeft ook geen toekomst.
Meneer Reve, u heeft, en dat heb ik zopas al even gezegd, niet alleen uiteraard
blanke mensen maar ook zwarte mensen ontmoet. Nu wil ik u twee vragen stellen.
U heeft steeds tegen deze mensen gewoon Nederlands kunnen spreken...
Ja.
...ook deze zwarte mensen hebben u gewoon verstaan...
Ja.
En u bent ook door hen gastvrij ontvangen.
Ja, ja.
Hoe gaat - ik herhaal het weer - uw ietwat reactionaire houding, hoe gaat die erin
bij deze zwarte Zuid-Afrikanen?
Ik geloof... ik weet het niet zeker, maar ik heb niet het gevoel dat er een grote
spanning is in de zin dat zwart en bruin de blanken haten. Ik geloof ook niet dat het
tot een conflict komt. Je ziet ook dat er een - ik kom weer op het begrip vrijheid,
kijk, ik logeerde bij de Afrikaanse romanschrijver Etienne Leroux op zijn grote
boerderij van 22.000 hectare in Koffiefontein en daar zag ik dat het niet zo is dat de
een eigenlijk de gevangene is van de ander.9 In veel meer mate is de blanke hier de
gevangene, gebonden aan het lot van de bruine, van de kleurlingen en de zwarten.
Die Leroux zegt tegen me: ‘ja, de droogte, we kunnen dit niet planten, we kunnen
dat niet planten. Ik heb zesenvijftig mensen, ik mag er wel dertig van ontslaan en ze
met drie maanden salaris zeggen dat ze kunnen opstappen. Maar dat kan ik niet doen.
Waar moeten die mensen blijven?’ Kijk, hij bemoeit zich met het welzijn van die
mensen, of de kinderen ziek zijn, of de kinderen goed leren, weet ik veel. Het is wel
zo dat hij in een groter huis woont en dat deze mensen hem aan tafel bedienen. Ja,
ja, maar hij waakt over ze. Wat je dus in een liberale maatschappij met meer krijgt.
Daar moeten die mensen zelf maar zien waar ze wonen.
U bent ook op bezoek geweest in de bekende, hoewel kleinere, zwarte woonbuurt
Alexandra, ten noordoosten van Johannesburg. U was gast, meen ik, van dominee
of dr. Buti...
Van het gemeentebestuur, ja.
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Wat zijn uw indrukken van Alexandra?
Nou, ik zie dat daar hard gewerkt wordt en dat de situatie moeilijk is. Dat er niet
veel kapitaal is, dat men krotten afbreekt en dat men betere huizen bouwt, maar het
blijft een groot probleem, het redden van de zwarte bevolking van toestanden zoals
in, noem maar wat, Angola, Zimbabwe en Mozambique. Dat kost schatten geld aan
de blanke gemeenschap, dat wordt allemaal opgebracht door de blanke gemeenschap.
Soweto, daar staan huizen, die kan een zwarte huren, aardige aantrekkelijke huizen,
natuurlijk een kwart van het formaat van een blank huis, maar een huis waar iedere
Nederlander, heel veel Nederlanders, arbeidersmensen, dolgraag in zouden willen
wonen.
In dat verband heeft u laatst eens tegen mij gezegd dat er zoiets bestaat als - zoals
het in het Engels heet - ‘the white men's burden’ [de last van de blanken]. Dus u heeft
de indruk dat de pijn die er geleden wordt onder, noemen we het, de apartheid door
de blanken geleden wordt?
Ik voel dat de bedreigde groep eigenlijk de blanken zijn, maar wat ik vertel
bijvoorbeeld over Soweto, waar je als zwarte een net huis kunt huren voor dertig
rand per maand en dat hij kan kopen voor vierduizend rand. Een miljoen mensen
zijn daar behoorlijk gehuisvest en dat is niet door zwarten gefinancierd. En het is de
vraag of dus deze politiek van de blanken economisch nog langer opgebracht kan
worden. Er zal dus hulp van buiten moeten komen, uit Europa en uit Amerika. Er
moeten investeringen komen, anders is die politiek niet vol te houden. Kijk, er is een
andere politiek ook heel goed mogelijk. Je kunt zeggen, wij blanken trekken ons
allemaal daar ten zuiden van de Oranjerivier terug en we geven jullie allemaal vrijheid,
maar dat betekent de hongersnood van 80,120 miljoen mensen en niet alleen in het
voormalige gebied van de republiek Zuid-Afrika, maar alle omringende gebieden.
De tijd heeft ons ingehaald, meneer Reve, nu een vraag waarop iedereen wacht.
En dat is deze. U bent, zoals dat heet, een schrijfdier. U kunt niet leven, geen dag
doorbrengen zonder te schrijven. Dat heeft u hier natuurlijk ook gedaan in
Zuid-Afrika. Mogen wij verwachten dat u over Zuid-Afrika zult schrijven of dat er
iets van dit bezoek neerslag zal vinden in een van uw boeken?
Dat zal stellig gebeuren, maar niet op korte termijn. Ik kan niet werken met de
snelheid van een journalist; de boel moet bezinken. Natuurlijk zal ik missschien wel
eens een artikel schrijven in Nederland. En kijk, als ik aan het woord kom voor de
televisie, als ik aan het woord kom voor de radio, als ik aan het woord kom in een
interview met een krant. Dat is de vraag. Men komt tegenover dat rode, linkse gespuis
simpelweg niet aan het woord. Het zijn marxistische spreekkoren die je de mond
snoeren. Het is het rode geweld in Amsterdam, de rode SA van de Partij van de Arbeid
en van de zogenaamde Pacifistisch-Socialistische Partij, de meest gewelddadige
partij, die je het spreken in het openbaar onmogelijk maken.
Om af te sluiten mogen we dus wel concluderen dat dit bezoek voor u als mens
niet alleen, maar ook als kunstenaar-schrijver een verruimende ervaring is geweest?
Het is de ingrijpendste ervaring die ik ooit in mijn leven gehad heb, wat betreft
het bezoeken van een land, wat betreft het maken van een reis. Héél moeilijk door
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de verscheidenheid, door de enorme afmetingen, voordat je een samenvattend beeld
hebt, duurt heel lang. Ik zal zeker nog een tweede keer moeten komen en langer
moeten blijven.

Excellentie
Er zijn nog meer getuigenissen van Reves bezoek aan Zuid-Afrika. De bezorger van
de Zuid-Afrikaanse editie van De Avonden, Etienne Britz, reed met de ‘Blanke Dichter
van Stad en Land’ richting Strandfontein en legde uit dat ze ‘bevrijd gebied’ betraden
- zoals de Anti-Apartheidsbeweging Nederland destijds de oproerige gebieden in
Zuid-Afrika noemde - en dat ze ieder moment een steen door de voorruit van de Fiat
Mirafiori konden verwachten. Uitgerekend op dat moment wilde Reve bij een
uitspanning voor niet-blanken gaan plassen. Britz maakte kennis met de schooljongen
Reve op zoek naar avontuur: juist op verboden terrein, midden in levensgevaarlijk
Zuid-Afrika, wilde hij zijn veelbesproken ‘Mannelijk Deel’ tevoorschijn halen voor
de toeschouwers aldaar.10
Met de van oorsprong Nederlandse schrijfster-journaliste Emma Huismans bezocht
Reve op 4 juni een saai leeuwenparkje even buiten Krugersdorp. Straalbezopen keek
hij urenlang gefascineerd naar neukende leeuwen. Ook daar moest hij genuttigde
wijn lozen, waartoe hij aanstalte maakte uit de auto te stappen. Huismans gaf hem
het consigne te urineren via het geopende autoraam. ‘Geen boeken, geen politiek,
geen Nederland en geen Zuid-Afrika,’ zo vatte Huismans haar belevenissen met
Reve later samen. ‘Ik denk dat hij mij gewoon makkelijk vond, omdat ik geen enkele
eis of vraag stelde, redelijk Nederlands sprak en zonder pretenties en
jargonwatervallen iets van goede wijn wist. En ik kende een paar vogels die daar
zaten of zwiepten. Hij toonde plotseling belangstelling voor vogels, hoewel hij amper
een bosduif van een alkje kon onderscheiden.’11
De morgen van die vierde juni had hij aan Joop Schafthuizen geschreven: ‘Ik drink
weinig - alleen maar lichte Kaapse wijn, zoals iedereen, en er is geen zucht bij mij
om veel te drinken of door te zakken. Ik weet niet hoe dat komt, en hoe ik na een
half flesje kan ophouden. De grote gastvrijheid ontroert me, en ik ben bang om me
te misdragen - vandaar misschien die beheersing.’12 In werkelijkheid was de
aangrijpende reis door Zuid-Afrika een aaneenschakeling van dagen met goede
Zuid-Afrikaanse wijn.
Bij zijn eerste bezoek aan de ambtswoning van consul-generaal Gerben Meihuizen
liet Reve, zittend op de stoep, uit piëteit voor Hare Majesteit de Kaapse wijn nog aan
zich voorbijgaan en beperkte hij zich tot sapjes, maar toen hij er later logeerde, voerde
het ‘onvolprezen natuurproduct’ hem met regelmaat naar de wijnkelder. Eerst nog
ingeleid met een vraag aan de ‘excellentie’ - een titel waarop een consul-generaal
helemaal geen aanspraak kon maken -, later geheel op eigen initiatief. Ook bij Leroux
werd stevig gedronken. De tweede vrouw van Leroux, Elisabeth Joubert, was een
alcoholiste die geregeld in de loop van de avond agressief werd. Over zo'n voor-
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val tijdens Reves bezoek gaat het gedicht ‘Die besoeker’ van Daniël Hugo (1955)
in de bundel Verse van die ongeloof uit 1989.

Krans
Volgens Etienne Britz wilde Reve in 1984 naar Zuid-Afrika komen ter ondersteuning
van de lezers en schrijvers die tijdens de crisisjaren van apartheid getroffen werden
door de Nederlandse culturele boycot, hoewel dat uit de interviews met Reve nergens
blijkt.13 De Zuid-Afrikaanse omroep was wel geïnteresseerd in een televisie-interview
met een bekende Nederlandse schrijver die anticommunistisch was en de apartheid
moreel te rechtvaardigen vond. Reve ging in op een uitnodiging voor een
televisiegesprek met Gerrit Olivier.
Reve vond de Zuid-Afrikaanse televisie uitermate saai, maar hij prees de manieren
van de televisiejongens. Zeker in vergelijking met de domheid, brutaliteit en vulgariteit
van hun Nederlandse collega's. Wat hij allemaal in het omroepgebouw zag
‘rondhuppelen, gaf mij niet de indruk dat men daar drijfjachten op homoos houdt’.14
Tijdens het nog geen tien minuten durende televisie-interview ging het - aldus
verklaarde de interviewer later - al snel de verkeerde kant op. Reve vertelde een krans
te willen leggen bij het Voortrekkersmonument, en toen Olivier hem uitlegde dat hij
daarmee rechtse, militante lieden eerde, trok Reve zijn wens in de erotische sfeer.
Juist deze gevaarlijke, mooie jongens spraken hem aan. In werkelijkheid zou Reve
geen krans leggen toen hij met De Jong op de terugweg van Pretoria dit monument
van de Boerenoorlog bezocht. Hij was diep onder de indruk van het haast fascistoïde
gebouw en de Heldenzaal, waar in een marmeren fries van bij elkaar negentig meter
lengte de hoogtepunten van de Grote Trek en de Slag bij de Bloedrivier verbeeld
worden, en hij vond het jammer geen fototoestel bij zich te hebben om de stoere
mannen te fotograferen.
Na dit heikele onderwerp vervolgde Reve het gesprek met een uiteenzetting over
katholicisme en homoseksualiteit, waarna het pas goed tot de programmamakers
doordrong welke vergissing zij hadden begaan. Het interview werd op de avond van
de uitzending zonder uitleg door de censor van de Suid Afrikaanse Uitsaaikorporasie
geschrapt en haalde helaas ook het media-archief niet.

Alles is mythe
Uit alle brieven, interviews en ooggetuigenverslagen komt het beeld naar voren van
een Reve die in de gespannen Zuid-Afrikaanse realiteit slechts zijn eigen
mythologische voorstelling van de wereld volgt. In reactie op het essay ‘Die
ontmitologisering van die Afrikaner’ van de historicus Floors A. van Jaarsveld schreef
Reve aan Lucas Malan dat dit soort artikelen altijd als gebrek hebben dat de auteur
wil leven zonder mythe, een mythe wil vervangen door waarheid.15 ‘Het is goed en
gezond, om mythe niet te verwarren met geschiedenis, maar leven zonder mythe is
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niet mogelijk: een staat, een volk, een vlag, een volkslied, een feestdag, een huwelijk,
de liefde, de kunst, de religie - alles is mythe.’ En het marxisme, het geloof
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in de vooruitgang, de gelijkheid van alle mensen en sociale gerechtigheid vond Reve
‘heel wat kwalijker zaak dan de onschuldige Boerenmythe’.16
De reacties die Hennie Serfontein verzamelde na het interview met Prinsloo, maken
duidelijk dat Reve in Zuid-Afrika niet serieus werd genomen. Criticus en universitair
docent Ampie Coetzee zei over het interview in Beeld/Die Burger: ‘Hij praat louter
stront.’ En professor Jack Gerwel - destijds departementshoofd Nederlands en
Afrikaans van de kleurlingen-universiteit van Wes-Kaapland en later
directeur-generaal van het kantoor van president Mandela en secretaris van diens
kabinet - voegde eraan toe: ‘Zijn zotheden over apartheid zijn zo oppervlakkig en
op zo'n niveau dat een gesprek daarover niet mogelijk is.’17
Een voorbeeld verduidelijkt dat. Al in 1968 onderscheidde Reve ‘een theoretisch
racisme dat uit menselijke emoties een rationalisatie maakt’, waarvan hij zei: ‘Ik zie
daarin niets wat goed is of deugt. Het is volslagen onzin. Ik geloof niet dat de kwaliteit
van de mens met zijn huidskleur te maken heeft.’18 Hij maakte vervolgens gewag
van ‘bepaalde gevoelens’ bij de ‘weldadige voorstelling van zaken’ dat mooie blonde
jongens een negerjongen martelen. ‘Niet politiek, niet in concreto, geen opinie van
mij dus maar een diepgezetelde emotie, die niet onderdrukt kan worden.’ Maar de
gedachte dat negers een blanke jongen zouden martelen, vervult hem met afschuw,
verklaarde hij. En hij vond niets immoreels aan die gevoelens, zo lang ze maar niet
als theorie werden verkondigd.
Vrijwel alle Zuid-Afrikaanse brieven en anekdoten zijn doortrokken van
vergelijkbare fantasieën. Toen hij bij een hoteleigenaar in Koffiefontein een zebrahuid
voor zijn Schiedamse levensgezel kocht, fantaseerde hij bij Leroux in de auto hoe
hij met het lange stuk touw dat om de zak met zebrahuid zat, een jongen zou kunnen
vastbinden, of dat hij een huis zou kunnen kopen in het dorp en dat de zwarte jongens
maar al te graag voor hem zouden willen werken. Enzovoort, enzovoort.

Andere tijden
Wat leverde het bezoek aan Zuid-Afrika Reve op? Zijn naam kwam op een zwarte
lijst van de VN, naast die van Hermans. De literaire verwerking van zijn aangrijpende
ervaringen bleef uit. En toen Reve in 1994 in De Groene Amsterdammer zei dat
negers en blanken elk hun eigen, van elkaar onafhankelijke staat moeten hebben en
dat negers ‘erfelijk minder begaafd’ zijn dan blanken, waren de publieke reacties
lauw. De politieke tijden leken veranderd. Of was soms de kijk op Reve veranderd,
milder geworden? Ook toen het NPS / VPRO-televisieprogramma Andere Tijden in
2003 inging op de ‘racisme-rel’ rond een openbaar optreden van Reve in 1975, bleef
de conclusie in het midden: was Reve een racist, een clown of een profeet?19
Zeker is dat hij kan schrijven, ‘maar dat is dan ook alles: echt het leven aankunnen,
daarvan is geen sprake’, liet hij Piet en Reina Westra weten in een brief van 28 juli
1984. Om de reis terug naar Nederland aan te kunnen, had Reve tegen de vliegangst
een kwart liter wijn achtergehouden uit de kelder van consul-generaal Mei-
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huizen. Maar de uitwerking ervan haalde niet het tijdstip van landing. Zo zette Gerard
Reve op vrijdag 29 juni 1984 nuchter en oververmoeid voet op Nederlandse bodem.
Hij kwam op Schiphol door de douane met de zebrahuid in zijn bagage en als geintje
voor Joop het bordje ‘Slegs vir blankes’ in de hand.
Met dank (voor hun archiefmateriaal, brieven, e-mails en mondelinge informatie)
aan Walter Baker, Etienne Britz, Hugo Daniël, Emma Huismans, Koos Human, Ena
Jansen, Marcus de Jong, John Kannemeyer, Nop Maas, Lucas Malan, Gerben
Meihuizen, Gerrit Olivier, Henriëtte Roos, Riana Scheepers, Abraham de Vries en
Piet Westra.

Eindnoten:
1 Twee daarvan gingen vooral over zijn werk en schrijverschap en blijven hier verder buiten
beschouwing: ‘Vraaggesprek: Gerard Reve met P.E. Westra, julie 1984’, in: Standpunte 38
(1985), 1 [= 175] (feb), p. 44-50, en het radio-interview met Andreas Cornelius, uitgezonden
door de SAUK/SABC op dinsdag 24 augustus 1984.
2 In zijn jeugd las Reve vermoedelijk Aug. Niemann, Pieter Maritz. Lotgevallen van een
Transvaalschen Boerenjongen (1932) en A. Littooy, De legende van het spookschip ‘De
Vliegende Hollander’ en zijn kapitein Willem Vanderdecken uit Terneuzen (1933). Zie noot
193 in de door Nop Maas bezorgde Brieven aan Matroos Vosch (1997).
3 Reve schreef herhaaldelijk dat hij op zoek is naar een huis in Zuid-Afrika, maar vraagt
geadresseerden niet over dit onderwerp terug te schrijven vanwege Joop.
4 Het bezoek, in gezelschap van Lucas Malan, aan het geboortehuis van Paul Kruger op zaterdag
2 juni staat beschreven in Brieven aan Matroos Vosch, p. 262. Kruger (1825-1904) was de
Boerenleider tijdens de strijd voor de onafhankelijkehid van de Republiek van Zuid-Afrika.
5 Het interview met Prinsloo werd wel, onder de titel ‘Eksentrieke liefhebber van “kitsch”’,
overgenomen door het Zuid-Afrikaanse dagblad Die Burger van 14 juni 1984, zij het
gecensureerd. Zo verdwenen de passages over het wurgen van geïnterviewden, ‘de kultuurboikot’,
‘kommunisme’, christen-democraten en socialisten (‘net so swaksinnig’) en de ‘sadisties
voorgestelde seksualiteit’.
6 ‘Wie moet ons glo?’ in Beeld, 14 juni 1984, en ‘Geen pornografie in ossewa-land’ in Die Burger,
14 juni 1984.
7 Brieven aan Matroos Vosch, p. 261.
8 Volgens het interview met Westra is hij er tegen zijn wil ingerold, nadat hij in de wachtkamer
bij de dokter een blad las van de culturele vereniging Nederland-Zuid-Afrika waaruit bleek dat
hij de ‘Nederlandse onzin over Zuid-Afrika’ niet moest geloven.
9 Over dit bezoek aan de romanschrijver Etienne Leroux (1922-1989) schreef hij Koos Human
op 5 juli 1984: ‘Dat verblijf bij Leroux is één van de indrukwekkendste ervaringen van mijn
leven geweest [...] Ik vond die tragiese allure van collega Leroux, van profeet die zich “tot de
jongeren wil wenden” en dag en nacht tobt over God, de Dood en hoe het allemaal verder moet,
erg mooi. Het is wel een spel en een rol, maar daarbij 100% echt.’
10 Etienne Britz, ‘Uithoeke: Met Reve in die wyke van die volk’, in Beeld, 10 april 2003.
11 In een e-mail aan mij, d.d. 27 februari 2003.
12 Brieven aan Matroos Vosch, p. 263-264.
13 Etienne Britz, ‘TV was mos destyds die saaie sensor’, in: Die Burger, 27 mei 1998.
14 Brief aan Lucas Malan van 22 juli 1984.
15 De dissidente Zuid-Afrikaanse historicus Floors A. van Jaarsveld werd persoonlijk geconfronteerd
met het extreme gedachtegoed van de Afrikaner Weerstands-beweging. Zijn essay ‘Die
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ontmitologisering van die Afrikaner’ is te vinden in A.J. Coetzee (red.), Hulsels van kristal.
Bundel aangebied aan Ernst van Heerden by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag op
20 maart 1981 (1981).
Brief aan Lucas Malan van 22 juli 1984.
Hennie Cerfontein, ‘Gerard Reve roept over christelijke apartheid’, in Trouw, 3 juli 1984.
Trino Flothuis, ‘Leve het kapitalisme! Van het Reve provoceert rood Nederland’, in Haagse
Post, 30 maart 1968.
Uitgezonden op 16 december 2003. Op 15 mei 1975 droeg Reve tijdens de Nacht van de Poëzie
in Kortrijk het gedicht ‘Voor eigen erf’ voor. Enkele jaren daarvoor had hij in een brief aan
Simon Carmiggelt, opgenomen in De taal der liefde (1972), geschreven: ‘Nu moeten we nog
van die Surinaamse en Curaçaose & Antilliaanse troep af. Ik ben er erg voor, dat die prachtvolken
zo gauw mogelijk geheel onafhankelijk worden, en ons niks meer kosten, zodat we ze allemaal
met een zak vol spiegeltjes en kralen op de tjoeki tjoeki stoomboot kunnen zetten, enkele reis
Takki Takki Oerwoud, meneer!’
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R. Breugelmans+
Een echo van gelukzaligheid
Bijzondere Couperus-correspondentie ingezien
In 1983 publiceerde F.L. Bastet in het tijdschrift Maatstaf voor de eerste maal zijn
uitgave van brieven die Louis Couperus, bijna allemaal in het Frans, heeft geschreven
aan twee Florentijnse vriendinnen, Emma Garzes en Maria Lodomez. Al eerder had
Bastet overtuigend laten zien dat Emma model heeft gestaan voor Elettra, de
innemende vrouwelijke hoofdpersoon in vele feuilletons van Couperus. Emma's
broer Giulio Lodomez zou, aldus Bastet, schuilgaan achter Orlando, de naam die
Couperus in zijn feuilletons meegaf aan zijn mysterieuze Italiaanse vriend.
In zijn inleiding in Maatstaf gaf Bastet, wiens essays recent bekroond zijn met de
P.C. Hooftprijs 2005, vele lezenswaardige bijzonderheden. Zo vertelde hij dat hij
slechts 39 brieven kon publiceren uit een reeks van 72 stuks, en dat de ontbrekende
33 waarschijnlijk - op instigatie van Louis' weduwe Elisabeth (overleden in 1960)?
- vernietigd waren. Over de omstandigheden waarin hij moest werken om de brieven
te kunnen publiceren en de vraag waar ze zich bevonden, was hij toen noodgedwongen
minder mededeelzaam.
Bij de heruitgave in zijn bundeling van resterende Couperiana Al die verloren
paradijzen... Van en over Louis Couperus (Amsterdam 2001) kon Bastet subtiel
wraak nemen in een nieuwe, herschreven inleiding. Zo bleek (zie aldaar p. 34-35)
dat de brieven sinds 1953 in het bezit waren van Johan B.W. Polak, Amsterdams
mecenas, uitgever en literair verzamelaar, die leefde van 1928 tot 1992. Bastet
beschrijft in een in elk geval voor de lezer hilarisch verslag aan welke strapatsen hij
blootstond, voor hij tot publicatie kon overgaan. Het belangrijkste was dat hij
beschikte over een typoscript van de brieven en dat hij, na zijn ‘dreigement’ de
brieven op grond daarvan uit te geven, uiteindelijk inzage kreeg in veertien van de
39 originelen. Uiteraard was Bastet met deze gang van zaken niet blijde, want hij
vond terecht het niet prettig dat hij zich bij zijn uitgave grotendeels moest baseren
op een afschrift dat hij ‘volstrekt onbetrouwbaar’ noemt.
Gelukkig is die onbetrouwbaarheid nogal meegevallen, zoals ik kon constateren
dankzij de medewerking van de huidige bezitter van de resterende originelen, die

+ R. Breugelmans is oud-conservator Westerse gedrukte werken aan de bibliotheek van de
Universiteit Leiden. Hij promoveerde op een boekhistorisch-bibliografisch onderwerp en
publiceerde onder meer over Louis Couperus.
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weliswaar onbekend wenst te blijven, maar, in tegenstelling tot Polak, wél inzage
verleende. Daarvoor zeg ik hem oprecht dank.

Fantastique
Bastet heeft duidelijk een leestekst willen bieden, niet een die tot in de laatste
tekstkritische puntjes is verantwoord. Hij heeft zo nu en dan de interpunctie en de
spelling genormaliseerd - zo werd Couperus' ‘içi’ ‘ici’ - en de alinea-indeling is niet
altijd conform de originelen. Hier heb ik alleen de belangrijkste leesfouten verbeterd,
klaarblijkelijke zetfouten zijn niet vermeld:
brief 20: viendrez > viendriez
brief 27: fantastique > patriotique
brief 30: parvenu > parvenir
brief 32: je tenais peut-être > je tenais trop peut-être; Rez-de-chaussé >
Rez-de-chaussée
brief 39: chose de nous > chose de vous
Dat valt dus best mee. Eens te meer blijkt dat Bastet voortreffelijk werk heeft verricht.
Ook heb ik gekeken naar de poststempels op de (pren)briefkaarten en de gelukkig
in een aantal gevallen bewaard gebleven enveloppen. Deze dragen meestal twee
stempels: die van de verzenddatum en de aankomstdatum. De eerste daarvan is
bepalend voor de datering van de brief als Couperus die niet zelf had gedateerd. Op
alle kaarten ontbreekt een datering. Kaarten uit Nederland zijn vaak, zeker als de
brief uit meer stuks bestaat, verzonden in een envelop, die in die gevallen niet bewaard
is.
Ik heb slechts één afwijking geconstateerd: de datum van verzending van brief 22
is 24, niet 25 februari 1911. Bij brief 9 is het verzendstempel niet geheel te lezen,
maar de plaats van verzending is duidelijk Nice, het aankomststempel is 23 april
1908, zodat de kaart waarschijnlijk op de 22ste is gepost.

Marken
Nu de brieven van Couperus voor me liggen, kan ik, in aansluiting op Bastets
mededelingen hierover, nog wat meer zeggen over de voorstellingen op de
prentbriefkaarten. Behalve bij brief 2 gaat het om afbeeldingen die, inclusief het
onderschrift, de gehele oppervlakte van de kaart beslaan.
Prentbriefkaart 1 heeft als onderschrift ‘Roma - Galleria Rospigliosi - L'Aurora’,
nummer 2 geeft links - in kleur! - op de mededelingenkant een wandschildering uit
de ‘villa van Cicero’ in Pompeï weer, een danseres met een cimbaal. Nummer 5, met
het poststempel ‘Bologna-Firenze’, vermeldt: ‘Un saluto dai Bagni della Porretta Hotel Porretta - Proprietà Masi Pietro’. Dit was kennelijk het hotel waar het echtpaar
Couperus twee weken dacht te verblijven. Van nummer 6 heeft Bastet het onderschrift
gegeven, al dient ‘Ricci’ verbeterd te worden in ‘Riccio’, terwijl bij
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Prentbriefkaart van 22 december 1906. (In zijn Al die verloren paradijzen heeft Frédéric Bastet de
tekst van alle 39 kaarten en brieven getranscribeerd Zijn nummering wordt hier gevolgd: dit is nummer
2. De fotografische reproducties zijn vervaardigd door Paul Dijstelberge)

nummer 7 ‘dell’ gelezen moet worden in plaats van ‘del’. Nummer 10 vertoont eerder
dan een strandgezicht een zonsondergang boven zee en het plaatje wordt verder
opgefleurd door enige bloemen en een telegraafpaal met draden waarop twee vogels
zitten, terwijl nummer 18, een fraai gekleurde kaart in reliëf, een klok laat zien met
eromheen voorstellingen van de twaalf uren. Het onderschrift luidt: ‘Roma Le ore
di Raffaello/Ogni ora che batte desti nel/vostro cuore un'eco di felicità’ [De klok van
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Kaart van (waarschijnlijk) juni 1907 (Bastet nr. 3).
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Kaart van 31 augustus 1907 (Bastet nr 6).

Rafaël. Moge zij ieder uur dat zij slaat, uw hart een echo van gelukzaligheid
schenken]. Couperus noemde dit kunstwerk nog even in zijn feuilleton ‘De uren’,
gepubliceerd op 18 december 1915 in Het Vaderland (VW 27, p. 675). Nummer 21
is eveneens gekleurd; het lichtelijk lugubere plaatje stelt een groepje mensen voor
van wie de voorste een brandende fakkel meevoert, en heeft als onderschrift: ‘Rome.
- The Catacombs’, blijkens de gedrukte tekst op de achterkant die van St. Calixtus.
Nummer 24 beeldt zoals de brief ook mededeelt een doge af. Het onderschrift vertelt
ons
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Kaart van 5 juni 1908 (Bastet nr. 10).

om wie het gaat: ‘Venezia - Museo Civico / Ritratto del Doge Francesco Foscari.
(Gentile Bellini)’.
Nu de kaarten die uit Nederland verzonden zijn. Ze hebben typisch ‘Hollandse’
afbeeldingen. Het onderschrift van nummer 26 maakt in het Nederlands, Frans,
Engels en Duits duidelijk waar het om gaat: ‘H.J. Weissenbruch. Landschap met
molen bij Schiedam’, enzovoort, uit een reeks ‘Moderne kunst - Holland’. Nummer
27 bestaat uit vier door Couperus genummerde kaarten. Van kaart 1 en 2 is de
voorstelling conform Bastets opgave, maar op 3 en 4 zijn klederdrachten afgebeeld:
op 3 die van een vrouw en een meisje van ‘Zeeland Walcheren’ en op 4 van twee
vrouwen
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Brief van 7 november 1908; envelop, aanhef en slot (Bastet nr. 14)
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Kaart van 23 december 1909 (Bastet nr. 18).
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Kaart, ongedateerd, waarschijnlijk 1915 (Bastet nr. 31).
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Slot van brief aan Emma Garzes van 22 februari 1916 (Bastet nr. 33).

van Marken, en dus niet van Volendam. Met de nummers 28 en 29 begeven we ons
wederom op het gebied van de schilderkunst, ditmaal de zeventiende-eeuwse:
‘Rijksmuseum - Amsterdam. Rembrandt van Rijn. De staalmeesters’ en ‘Stedelijk
museum - Haarlem. Frans Hals. Vergadering van officieren van de
Cloveniers-Doelen’, beide onderschriften ook in vier talen.
Over de kaarten rest nog één opmerking: ik ben er zeker van dat de nummers 34,
35 en 36 gezamenlijk verzonden zijn, net als de twee kaarten van nummer 15 en de
vier van nummer 27. Dit zou betekenen dat die drie nummers brief nummer 34
worden en dat de nummers 37, 38 en 39 omgenummerd worden tot 35, 36 en 37.

Piano nobile
Naast de biografische details in de vooral in de latere jaren persoonlijke brieven,
bood brief 32, gedateerd 10.X.XV, ten slotte nog een aangename verrassing: de
plattegronden van het woongedeelte van Hoogewal 2 in Den Haag, dat het echtpaar
Couperus, door de oorlog gedwongen Italië te verlaten, net betrokken had. Als
toelichting schreef hij in de brief: ‘Ik zend U een kleine plattegrond van ons huis,
gelegen in het centrum; het bevindt zich boven een kleermaker, de deur is klein, de
trap... niet die van het Palazzo Niccolini, maar is men eenmaal boven gekomen, laat
ik zeggen op de piano nobile, want in dit land hebben wij vele verdiepingen en
trappen, dan is het heel aardig en onze vrienden zeggen ons dat wij in deze
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Uit de brief van 10 oktober 1915 (Bastet nr 32). Schets [1] en schets [2]

twee maanden ons interieur reeds artistiek en comfortabel hebben weten in te richten...
Maar alles is nieuw, en ik mis mijn oude souvenirs! En mijn boeken!! En zovéle
dingen: het aardige portret van mijn moeder...’ (Bastet, p. 79) De weergave van de
tekeningetjes in Bastets uitgave moest, omdat hij niet over het origineel voor
reproductie kon beschikken, min of meer nagetekend worden en dat leverde enige
onnauwkeurighed op. Hier volgen de reproducties van Couperus' schetsen. (Zie voor
de verklaring van Couperus' uitleg p. 76-77 en 79 van Bastets uitgave.)
Schets [1] geeft de plattegrond van de begane grond weer: de ‘Rez-de-chaussée’,
met links de deur en de trap naar boven en daarnaast de winkelruimte, die ingenomen
werd door de kleermaker.
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Uit de brief van 10 oktober 1915 (Bastet nr. 32). Schets [3] en schets [4].

In schets [2] krijgen we eerst een soort oriëntatie voor de voorkant van het pand
met behulp van de aanduiding ‘Vue sur canal’, waarbij het ‘canal’ is aangegeven
met een slingerlijntje. Ongeveer ter zelfder hoogte staat: ‘Premier Etage’, waaronder
de indeling van die verdieping volgt.
Hierna komt schets [3] voor de ‘2e Etage’, natuurlijk weer met het ‘Vue sur canal’
door twee door Couperus getekende ramen en vanaf een balkon.
Blijkens schets [4] was de ‘3e etage’ gereserveerd voor opslagruimte voor kolen
(arme kolenman die dat al die trappen op moest sjouwen en misschien stonden daar
in de zomer ook de kachels die Kees schoonmaakte), een logeerkamer, eens voor
Emma Garzes?, en het inmiddels beroemde platje waar poezen en katers elkaar
konden ontmoeten.
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Laagwater

Jan Paul Hinrichs
Bourgeois Laarmans ontmaskerd
In het Elsschot-nummer van De Parelduiker (jrg. 6, 2001, nr. 4-5) beschreef ik de
moeite die men moet doen, wil men in het bezit komen van uitverkochte Bulgaarse,
Estische en Tsjechische vertalingen van werk van Willem Elsschot. In het stuk wees
ik ook op het boek van mijn oud-docent dr. A.A. Fokker (1911-1990), Nederlands
voor slavisten: een proeve van contrastieve grammatica (De Slavische Stichting te
Leiden, 1988), waarin voorbeeldzinnen uit een Russische Elsschot-vertaling
dienstdoen bij een vergelijking van de Nederlandse en Russische grammatica. In
Karel van het Reves Siberisch dagboek (1966) treedt Fokker op als de ‘Oom Fok’
die de auteur in 1961 in Moskou ontmoette en die toen beweerde dat het Russische
ijs dat men op straat koopt, naar petroleum smaakt. De Russische Elsschot-uitgave
was ik op dat
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moment nooit ergens tegengekomen. Antiquarisch schijnt die nooit te worden
aangeboden.
In oktober 2004 kreeg ik een uitnodiging in de bus voor de verkoop van boeken
uit het bezit van een in 2003 overleden slaviste, te houden in een woonhuis te
Oegstgeest en georganiseerd door een andere oud-docent. Alle boeken die op tafel
lagen, kostten één euro. Een exemplaar van de Russische Elsschot lag erbij. Het
bleek het handexemplaar van A.A. Fokker te zijn, dat de laatste bezitster, die met
Fokker bevriend was geweest, uit zijn nalatenschap had verworven. De aantekeningen
met potlood die Fokker voor zijn studies had gemaakt, stonden er nog in. Zo kwam
ook dit boek weer terecht bij de hoofdstedelijke Elsschot-verzamelaar die me voor
elke gevonden vertaling met een gul diner pleegt te belonen.
De Russische Elsschot is een ingebonden boek dat in 1972 verscheen in de reeks
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‘Meesters van het hedendaagse proza’ van de Moskouse uitgeverij Progress. De
lange boektitel dekt de inhoud: Villa roz: roman. Silki: roman. Syr: povestj. Tanker:
povestj. Bloezjdajoesjtsji tsjelovek: povestj. Of te wel: Villa des roses: roman. Lijmen:
roman. Kaas: vertelling. Het tankschip: vertelling. Het dwaallicht: vertelling.
Aangezien Het been als deel twee van Lijmen is opgenomen, hebben we hier te maken
met een beknopt Verzameld werk. Informatie over de oplage, die in Russische boeken
gewoonlijk is vermeld, ontbreekt. Vermoedelijk komt dat omdat het een vertaling
uit een taal van een kapitalistisch land betreft: hoewel de Sovjet-Unie de Berner
Conventie op dat moment niet getekend had, wilde men blijkbaar ook niet al te zeer
te koop lopen met de precieze hoeveelheid boeken waarmee men auteursrechten
ontdook. In het boek ontbreekt ook de informatie dat de vertaling van Het dwaallicht
eerder verscheen in het toonaangevende tijdschrift Novy mir (1972, nr. 5). Hiermee
bereikte Elsschot in één keer een oplage van 157.000 exemplaren: zo'n oplage zal
hij nooit in wat voor taal dan

ook hebben gehaald. De vertaling van Het tankschip verscheen eerder in de bundel
Rasskazy beljgijskich pisatelej (Verhalen van Belgische schrijvers; Moskou, Progress,
1968). Dit gegeven ontleen ik aan de Bibliografie van de Nederlandse literatuur in
Russische vertaling van Werner Scheltjens (Sint-Petersburg, Aleteja, 2003), een
naslagwerk waarin men kan nagaan dat Multatuli in Rusland onze meest vertaalde
auteur is.
De Russische Elsschot uit 1972 is samengesteld en uitvoerig ingeleid door I.D.
Sjkoenajeva, die het verschijnen van het boek zelf niet meer heeft meegemaakt. Een
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redactionele voetnoot meldt dat in de tekst van het voorwoord enige veranderingen
zijn aangebracht die niet meer met haar konden worden besproken. Misschien gaat
het wel om de twee plichtmatige verwijzingen naar Lenins verzameld werk die men
aantreft, of naar de slotzin waarin gesteld wordt dat in Elsschots proza ‘het zakelijke
en politieke leven van de bourgeois met al zijn enorme banaliteit en cynisme wordt
ontmaskerd’. Kennelijk wil het voorwoord de censuur ook
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De zeven houtsneden van T. Tolstaja in de Russische Elsschot-vertaling uit 1972. Bij achtereenvolgens
Villa des roses, Lijmen, Lijmen, Het been, Kaas, Het tankschip en Het dwaallicht

ter wille zijn door bijzondere aandacht te geven aan de politiek meest incorrecte
opmerking van het boek, de slotzinnen van Het tankschip: ‘Op de oorlog, Frans,
want oorlog is een zegening. En het kapitalisme heeft toch zijn goede kant, is 't waar
of niet?’ Zo'n uitspraak, zo lezen we, hoort bij Elsschots uitbeelding van een
zakenwereld waar de logica nu eenmaal absurd is en het absurde logisch heet. Aan
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de vertaling kwamen vier vertaalsters en één vertaler te pas. Een bijzonderheid van
het boek zijn de zeven houtsneden van de kunstenares T. Tolstaja, die wel tot de top
gerekend mogen worden van de illustraties die ooit bij Elsschots werk zijn gemaakt.
Over de kunstenares - die niet dezelfde kan zijn als de gelijknamige romanschrijfster
- heb ik verder niets kunnen achterhalen. Maar Tolstaja moet de vertaling nauwgezet
hebben bestudeerd, anders had zij de donkere, cynische middenstanderssfeer van
Elsschots proza niet zo subtiel kunnen uitbeelden.
Ten slotte nog een opmerking over de boekenmarkt in het oude Oostblok. Men
pleegt die vooral te associeren met censuur die over alles waakte en met sombere,
lelijke uitgaven. Toch werden in de oude tijd ook heel wat bijzondere boeken
uitgegeven. Oostblok-redacties werden vaak bevolkt door erudiete redacteuren die
een onleesbaar politiek boekje bedachten om ook een écht interessante uitgave te
kunnen doordrukken. Vooral uit de DDR en Tsjechoslowakije ken ik verrassende
vertalingen die alleen dankzij het gebrek aan marktwerking konden verschijnen. In
de Sovjet-Unie lag alles wat moeizamer, maar ook daar gebeurden soms mooie
dingen, zoals de uitgave van deze Elsschot: nog altijd de meest uitgebreide
Elsschot-vertaling die ooit verscheen. Het was juist deze enigszins belegen uitgave
op grond waarvan de Petersburgse docente neerlandistiek Irina Michajlova enkele
jaren geleden in Neerlandica extra muros schreef dat Elsschot de meest geliefde
Nederlandstalige auteur onder haar studenten is.
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Reinder Storm
Opgedragen en afgeschreven
In 2004 was het vijftig jaar geleden dat de Koninklijke Bibliotheek, met steun van
de Vereeniging Vrienden der Koninklijke Bibliotheek, een belangrijke collectie
publicaties kon aankopen van E. du Perron (1899-1940). Deze van oorsprong
Nederlands-Indische schrijver geldt als een van de belangrijkste Nederlandse auteurs
van de periode tussen de twee wereldoorlogen. Zijn zeer talrijke Brieven, in negen
delen gepubliceerd, zijn de levendigst denkbare introductie tot de Nederlandse
literatuurgeschiedenis van die periode.
De collectie Du Perron-uitgaven die de KB in 1954 verwierf, is vooral interessant
omdat deze een flink aantal zeer zeldzame en obscure publicaties bevat die Du Perron
in de jaren twintig voor zijn eigen plezier in kleine oplagen liet drukken. De collectie
werd destijds aangekocht van uitgever A.A.M. Stols. Het eerste boekje dat Stols
drukte voor Du Perron, was Het boozige boekje uit 1926, in een oplage van vijftig
exemplaren, genummerd en in het colofon gesigneerd door Du Perron en Stols.
Van Het boozige boekje is onlangs in Vlaanderen een bijzonder exemplaar ontdekt.
In een hoeveelheid afgeschreven publicaties van een regionale openbare bibliotheek
die klaarstond voor het oud papier, trof een medewerker die het geheel nog eens
doorliep, het boekje aan. Het is - geheel zoals het in gevallen als deze niet hoort,
maar zoals een vlijtige bibliotheekmedewerker het nu eenmaal aanpakt - ontdaan
van het oorspronkelijke omslag, voorzien van de nodige etiketten, stempels en met
balpen

De opdracht voorin Het boozige boekje (coll. KB).

geschreven plaats- en onderwerpsnummers en ten slotte in een blinde en
geplastificeerde bibliotheekband gestoken.
Waarom het boekje de aandacht trok, was omdat er met de hand iets voorin
geschreven stond: ‘Aan Paul van Ostaijen als aangekondigd EduP.’
Het is, kortom, van een op zichzelf al zeldzaam boekje een opdrachtexemplaar,
en dan ook nog eens met een opdracht aan de belangrijkste expressionistische dichter
van ons taalgebied: Paul van Ostaijen (1896-1928). Het boekje is een tastbaar blijk
van de vriendschap tussen de twee auteurs, die duurde van 1925 tot Van Ostaijens
zeer ontijdige overlijden. De invloed die zij op elkaars werk, en meer bepaald op
elkaars poëzie-opvattingen hebben gehad, is voor hun beider ontwikkeling van groot
belang geweest.
De vinder van het boekje trad in contact met het Nederlands-Vlaamse E. du Perron
Genootschap. Allereerst werd hem het belang van dit Boozige boekje duidelijk
gemaakt. Vervolgens werd besloten er via het EDPG een goede bestemming voor te
zoeken. Zodoende werd dit bijzondere exemplaar ten geschenke aangeboden aan de
Koninklijke Bibliotheek. Vanzelfsprekend werd het daar, ondanks het op het eerste
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gezicht onbeduidende uiterlijk, in grote erkentelijkheid aanvaard. Het boekje zal
worden toegevoegd aan de Du Perron-collectie.
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