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Frontispice en titelpagina van Filter (collectie M. van der Aa).

Kees Snoek
‘Pierrot is eindlik naar de maan’: Du Perrons fantaisisme in de
kwatrijnen van Filter
In de tijd dat E. du Perron redacteur was van De Driehoek - het blad verscheen van
april 1925 tot januari 1926 - publiceerde hij in de reeks ‘Cahiers van De Driehoek’
de novelles Claudia en Een tussen vijf. Ze verschenen onder het pseudoniem Duco
Perkens, dat hij eerder had gebruikt voor de ultrakorte roman Het roerend bezit
(1924). Claudia verscheen in mei 1925 in een oplage van 300 genummerde
exemplaren, Een tussen vijf in september 1925 in een oplage van 315 genummerde
exemplaren. Eerder dan het tijdschrift bestond er een uitgeverij ‘De Driehoek’, die
was opgericht door de Vlaamse constructivist Jozef Peeters (1895-1960) in
samenwerking met de vooral als geldschieter fungerende Du Perron. Als uitgave van
De Driehoek verscheen al in november 1924 Duco Perkens' dichtbundel Kwartier
per dag, waarin de combinatie opvalt van een modernistische vormgeving met de
tamelijk ik-gerichte pose van een verveelde en soms wat melancholieke dilettant.1.
Voor de uitgave van deze bundel had Jozef Peeters een uitgebreide overeenkomst
opgesteld, waarin werd bedongen dat Du Perron de drukkosten zou dragen.2. Peeters
wilde duidelijk niet de vingers branden aan een product dat slechts aan de oppervlakte
modernistisch mocht heten. De oplage van Kwartier per dag bedroeg 250 genummerde
exemplaren.
Waren de twee novelles en de dichtbundel in hun kwaliteit van Driehoek-uitgaven
van een modernistisch ‘keurmerk’ voorzien, dit was niet weggelegd voor
negenenveertig kwatrijnen die Du Perron schreef tussen 28 januari en 17 maart 1925.
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Hij had zich gedwongen elke dag één kwatrijn te maken: in ‘inspiratie’ - dat overleefde
artikel uit de Romantiek - geloofde hij niet. Voor Peeters konden deze kwatrijnen
echter niet door de beugel, want ze rijmden! In zijn ‘Herinneringen aan “modern”
Vlaanderen’ heeft Du Perron een notitie gemaakt van de ‘militaire’ kant van de
apodictische Peeters. Deze uitte zich onder andere in het verbod aan Carel Willink
om figuratief te schilderen en aan Du Perron om te rijmen.3.
De kwatrijnen verschenen dan ook niet bij De Driehoek, maar bij de antiquaar
Raoul Simonson (1896-1965), die zich rond die tijd tevens begon te manifesteren
als kleine uitgever. Het boekje kreeg de titel Filter en rolde in juli 1925 van de persen
van A. Breuer. De oplage bedroeg slechts vijfenzeventig exemplaren. Du Perrons
verklaring in zijn gesprek met G.H. 's-Gravesande (4 december 1929), dat hij het
modernisme nog steeds als ‘een heilzame ziekte’ beschouwde,
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is tekenend voor zijn verhouding tot de avant-garde. Zijn oordeel over het modernisme
luidt als volgt: ‘In het proza heeft het geleid - kàn het tenminste leiden - tot
verscherping en verkorting en afwezigheid van breedsprakigheid, en in de poëzie
van een valsch aesthetisme en van goedkoop geworden ornamenten’.4.
Deze uitspraak is een vaststelling van compositorische en stilistische winst, meer
niet. Ook in de jaren dat Du Perron zich achter het mom van Duco Perkens als
modernist afficheerde, verzette hij zich tegen bepaalde uitingen van de modernistische
beweging. Dan rijst de vraag, welk soort modernisme Du Perron eigenlijk nastreefde
en hoe modernistisch hij in feite was. Een nadere beschouwing van Filter kan een
bijdrage vormen tot een duidelijker begrip van Du Perrons poëtica in zijn
modernistische periode.
Niet alle kwatrijnen in de bundel vertonen de ‘krankzinnigheid van die verschillende
combinaties’ die Ter Braak constateerde en die hij voorzag van het predikaat ‘bijna
geniaal’.5.
Een aantal kwatrijnen is tamelijk rechttoe-rechtaan en aan sommige verzen liggen
banale huiselijke incidenten ten grondslag. Voor het kwatrijn over de theosofische
tante Sofie, ‘wier endeldarm begint te slijten’, stond tante Toetie (Albertine Henny-Du
Perron) model.6.
Bij Du Perron-lezers is zij vooral bekend geworden in haar fictionele vermomming
van ‘tante Tine’ in Het land van herkomst (1935). Du Perrons moeder, die haar
omgeving bij tijd en wijle de schrik aanjoeg met haar heftige uitvallen en
sfeerbedervende scènes, is natuurlijk de ‘Mevrouw’ in het volgende kwatrijn:
Twee hondjes hebben op 't tapijt
hun gele mensewee gegoten
Mevrouw heeft haar logé's beschoten
met gillen uit haar zielestrijd.

In verscheidene kwatrijnen komen bedienden voor met de namen Alberta en Marie.
Bij een latere schifting en bewerking, voor de verzamelbundel Poging tot afstand
(1927), werd Alberta gewijzigd in Simona: mogelijk een verwijzing naar de dienstbode
Simone Sechez (1907-1990), die op 2 maart 1926 was bevallen van Du Perrons zoon
Gille. Tevens werden twaalf kwatrijnen geschrapt en kwamen er twee nieuwe bij.
In de poëtisch meest geslaagde verzen zijn twee ogenschijnlijk uiteenlopende
waarnemingen bijeengezet, waardoor ze een bizarre wending krijgen en soms iets
van een raadsel hebben:
Waar is de tennis-girl gebleven
met elpen lach in baksteenwang
God heeft de wet dat iedre slang
zou kruipen nóg niet opgeheven.

Een intrigerend kwatrijn over de ambivalente natuur van de mens, dat Du Perron
mijns inziens ten onrechte uit de latere selectie heeft geweerd, is het volgende:
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't Zij koele hals of koele wangen
vrolike Frans bergt kwaaie Frans
greep niet de abdes heur rozekrans
om zich voorzichtig te verhangen.

Er zijn satirische kwatrijnen, woordspelerige kwatrijnen en ook een paar ‘poëticale’
kwatrijnen, die gaan over het dichten. Wat te denken van deze twee, waarin dichters
van clichématige sentimentele poëzie (genre Alice Nahon) op de korrel worden
genomen:
Poëten driekwart of vier-tienden
die weer uit bei uw ogen schreit
het hart is vorm voor zoetigheid
en ookwel driehoek voor bijzienden
De schreeuw van rozen door de nacht
door wind verkracht en van seringen
te zingen met veel handewringen
Maar neen wij hebben ons bedacht.

In de volgende twee kwatrijnen wordt op meer impliciete wijze afgerekend met een
verouderd soort poëzie:
En zal dus nooit de maan meer wenen
en zijn nu alle kosters dood
en komt nooit weer een zilvervloot
riep B met berry-berry-benen
Achter het fronsen der gordijnen
moet wis een dikke waarheid staan
Pierrot is eindlik naar de maan
en dies kan ook de maan verdwijnen.

De gedachte achter het eerste kwatrijn is dat romantische poëzie vol maneschijn,
religieus geïnspireerde poëzie en vaderlands-nationalistische poëzie voorgoed tot
het verleden behoren. Het tweede kwatrijn is een indirecte aanval op de ‘dikke
waarheid’ van romantische poëzie. Te denken valt ook aan Marinetti's verklaring in
zijn futuristisch manifest, dat het maanlicht dient te worden afgeschaft.
Zelf heeft Du Perron voor de gedichten van de afdeling ‘Vermoeide jeugd’ in zijn
verzamelbundel Mikrochaos (1932) - het herziene Filter maakte daar deel van uit gewezen op mogelijke invloeden van diverse Franse auteurs. Hij omgeeft zijn
suggesties echter met veel vraagtekens: ‘een beetje Apollinaire, een héél klein beetje
Derème (in de contr'assonances van: “De nacht hangt als een stukke lei”), een beetje
Toulet misschien (in Filter - of misschien toch meer Apollinaire?); en ongetwijfeld
Pellerin (in Windstilte). Van Ostaijen nihil’.7.
Tristan Derème (1889-1941) en Jean Pellerin (1885-1921) behoorden samen met
Francis Carco (1886-1958) tot de fantaisistische school, die zich beriep op een lange
traditie van Charles d'Orléans (1394-1465) en François Villon (15e eeuw) tot en met
Tristan Corbière (1845-1875). Hun grote voorbeeld was Paul-Jean Toulet (1867-1920).
Deze moderne fantaisististen zetten zich af tegen de lyrische
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Du Perron in Bastia, 4 jan 1925 (collectie A.E. du Perron).

bombast uit romantische en symbolistische koker en gaven gestalte aan een nieuw
classicisme, waarin de oude thema's van landelijke geneugten, vriendschap, liefde
en het voorbijgaan van de tijd gecombineerd werden met de moderne thematiek van
de grote stad. Fantaisistische poëzie is ironisch, burlesk en soms een tikje
melancholiek. Francis Carco spreekt van ‘een soort fantaisistische poëzie waarvan
de soms felle, soms bevallige glimlach een zeer grote onrust verbergt’. De fantaisisten
schreven zelden ‘vers libres’ of prozagedichten, maar wel veel virtuoos rijmende,
vooral korte, gedichten. Pellerin had daarbij een voorliefde voor pastiches. Vooral
Tristan Derème is schoolvormend opgetreden, al heeft de ‘school’ zelf de Eerste
Wereldoorlog nauwelijks overleefd. In een tijd dat het vrije vers hoogtij vierde,
verdedigde Derème het goed recht van het rijm. Rijm en prosodie waren bij de
fantaisisten evenwel nooit in een eng keurslijf gegoten, maar werden altijd op speelse
wijze gehanteerd; halfrijm komt veelvuldig voor.8.
In augustus 1924 las Du Perron in een Zwitsers kuuroord een dichtbundel van Toulet.
Hij liet zijn Zwitserse vriendin Julia Duboux weten, dat deze dichter hem
‘verstrooiing’ bood; hij was soms wel gecharmeerd van hem, maar dat was lang niet
altijd het geval.9.
Ondanks de hier uitgedrukte reserve voor Toulet, meende Du Perron later toch
diens invloed op Filter te moeten onderkennen. Du Perrons beste kwatrijnen hebben
inderdaad een karakter van luchtige speelsheid dat ze in de buurt brengt van de
fantaisisten. Een satirische inslag en een zekere gekunsteldheid zijn evenmin vreemd
aan deze poëzieschool. In de Nederlandse literatuur hebben Jan Greshoff en Richard
Minne er het sterkst de invloed van ondergaan.
Maar misschien hebben in Filter nog andere invloeden meegespeeld. Boeiend is
het later weggelaten kwatrijn:
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Weer komt Auroor en uitgelezen
is 't werk van menig tuin-asceet
driewerf gezegend hij die weet
sisindirans van Soendanezen.

Hier wordt een natuurobservatie losjes verbonden met het kennen van Soendanese
volksliedjes. Voor het eerst sinds hij in augustus 1921 naar Europa was gekomen,
roept Du Perron in dit kwatrijn vluchtig iets op van zijn land van herkomst. Het is
niet zo gek om na het fantaisisme, dat zich beriep op de traditie van de troubadours,
ook te kijken naar Indonesische tradities. Enkele van de kwatrijnen hebben in hun
grilligheid wel iets weg van een pantoen: een vierregelig vers waarin aan concrete
gegevens een verrassende draai wordt gegeven, vaak met een melancholieke, bizarre
of laconieke slotregel. In de literatuur van de Indonesische archipel en Maleisië is
het pantoen een veelvuldig voorkomende vorm van traditionele volkspoëzie; het is
ook nu nog een zeer levend genre. In Het land van herkomst heeft Du Perron enkele
pantoens geciteerd die zijn baboe Alima voor hem zong. Hij noemt ze ‘liedjes’, maar
naar inhoud en vorm zijn het pantoens:
Boeroeng kakatoea
Méntjlok di djendela
Ma Lima soedah toea,
Giginja tinggal doea.
(De vogel kakatoe
Strijkt op het venster neer.
Ma Lima is al oud.
Zij heeft nog maar twee tanden).10.

Van een vergelijkbare simpelheid met een laconieke wending aan het einde is
bijvoorbeeld het Filter-kwatrijn:
Ik heb met eerbied het portret
van Vader uit de lijst genomen
waar zóveel stof was in-gekomen
en toen weer in de lijst gezet

of ook het volgende:
Marie kom hier geef mij je handen
en let een weinig op het vuur
't is buiten winderig en guur
ik wil je ook wel mijn hart verpanden.

In een bespreking van Filter uitte Constant van Wessem zijn waardering voor de
‘Spielerei’, die de dichter ‘al spelende’ had gevonden. Hij stelt dat er een elektrisch
verband bestaat tussen ‘eenige regels zonder zin en de onbenoembare “Waarheid”’.
Louter ernstige dichters (‘gezicht-in-de-handen poeëten’) hebben daar echter geen
vermoeden van. De bespreking eindigt met de gecursiveerde zin: ‘Ik feliciteer den
schrijver’. Dat de kritiek zo gunstig uitviel, was niet zo verwonderlijk: Constant van
Wessem had zelf onder het pseudoniem Frederik Chasalle fantaisistische prozastukken
gepubliceerd. Hij gebruikte voor zijn kritiek de ini-
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tialen F. CH. en publiceerde hem in De Driehoek.11. Andere contemporaine recensies
van Filter zijn mij helaas niet bekend.
In zijn boek over de humor in de Nederlandse literatuur (1929) besteedt C. Veth
enige aandacht aan Duco Perkens' kwatrijnen. De strekking was hem veelal duister,
wat hij toeschreef aan het vermeende dadaïstische karakter ervan (‘Dadaïstisch geloof
ik dat ze zijn’), en hij vond de humor in de wèl begrijpelijke kwatrijnen ‘nogal hard’.12.
Tamelijk lovend daarentegen is Warners in zijn standaardwerk over het Nederlandse
kwatrijn (1947). Weliswaar behoort Du Perron volgens hem niet tot de grootmeesters
van het genre en behandelt hij niet het ‘hoge motief van eeuwige kringloop der stof,
of van de goddelijke liefde’, maar in zijn alledaagse stofkeuze bereikt hij een
‘zeldzame kleurrijkheid en onmatige verbeelding’. Warners noemt de kwatrijnen
‘surrealistische en vaak op wartaal gelijkende gedichtjes’. Veth met zijn dadaïsme
en Warners met zijn surrealisme slaan er in literair-historisch opzicht maar een slag
naar. Het fantaisisme was hun kennelijk onbekend. Wat dit betreft heeft Rein Bloem,
in een bespreking van Du Perrons verzamelde poëzie, het juister gezien. Sprekend
over de invloeden die Du Perron heeft ondergaan, zegt hij: ‘Ironie is de grootste
gemene deler van deze ongeregelden; fantaïsisme dus, geen expressionisme, kubisme,
dadaïsme of surrealisme.’ Maar dit houdt voor Rein Bloem meteen ook een
veroordeling in: zijns inziens ontbrak het Du Perron en de Nederlandse poëzie in die
tijd aan ‘zicht op internationale, experimentele poëzie’.13.
Warners herkent in Du Perrons kwatrijnen een ‘volkomen eigen geluid’. Bij gebrek
aan ‘hoge motieven’ wordt er in het vierregelig vers niet een ‘grootse gedachte’
gesublimeerd, maar ‘een snapshot’ gegeven, ‘waar men vaak diepere achtergronden
in vindt of vaker speurt, maar die ook wel eens om het zuivere woordplezier
geschreven zijn en dan neigen naar de vocalise in het kort: Julie, Marie, Marie, Julie,/
Simona heeft een vaas gebroken,/ Marie, wie heeft er kwaad gesproken/ en wie gejokt
van jullie drie? De klanken van dit kwatrijn zijn belangrijker dan de feitelijke inhoud,
die nauwelijks bestaat’. Dit laatste oordeel klinkt op het eerste gezicht aannemelijk,
maar wie van Du Perrons leven op de hoogte is, onderkent in dit kwatrijn onmiddellijk
het beeld van tegen elkaar stokende dienstboden, beducht voor de toorn van hun
gebiedster. Tot welke ‘zielestrijd’ zal deze gebroken vaas ‘Mevrouw’ weer niet
brengen?
Kritiek heeft Warners ook, maar hij verpakt deze in milde vorm: de duisterheid van
de meeste verzen maakt, dat men dan naar de diepere achtergronden moet speuren
(met een grote dosis goede wil). Uiterst positief is daarentegen zijn mening dat Du
Perrons ‘verbluffend meesterschap over het dagelijkse woord, zijn weerga in onze
poëzie niet vindt’. Een uitvoerige analyse van de gedichten wil en kan Warners niet
beproeven, maar wel wil hij kwijt, dat Du Perrons dichtkunst de poëzie is ‘van het
getormenteerde hart, in de onverbiddelijke klauwen van het intellect, van de scherpe
meedogenloze redenering’. Overdrijft Warners niet een beetje? Of verwoordt hij hier
zijn oordeel over alle poëzie van Du Perron? Dat hij toch veel moeite had met deze
ongebruikelijke kwatrijnen, blijkt uit zijn verzuchting dat de dichter het de lezer niet
makkelijk maakt: hij hult zich ‘in de mantel
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Du Perron in Cannes, december 1924 of januari 1925 (collectie A.E. du Perron).

van een barbaarse symboliek’. Anders dan in traditionele kwatrijnen, worden we
hier getroffen door ‘rauwheid en ondichterlijkheid’, waarachter evenwel ‘een andere
wereld’ opdoemt.14.
Opmerkelijk is de lof die Warners, zijn bedenkingen ten spijt, voor de kwatrijnen
van Filter over heeft en de welwillendheid waarmee hij bereid is ook de duisterste
verzen zinrijk te vinden.
In scherp contrast daarmee komt Ada Deprez tot een veroordeling van Du Perrons
vroege poëzie (Kwartier per dag, Filter, Windstilte en Alle de rozen): ‘Men trof erin
hypermoderne experimenten aan, picareske en erotische gedichten en af en toe
virtuoze kwatrijnen. Het geheel deed echter al te zeer als een spel aan, met associaties,
assonanties en verkortingen, een gegoochel met contrast, climax en
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anticlimax, een oefening in de technische knepen van het dichterschap. Ze waren
poëtisch zeker niet belangrijk’.15. Dit oordeel hangt samen met Deprez' inzicht dat
Du Perron zich pas door het contact met Paul van Ostaijen bewust is geworden van
zijn eigen mogelijkheden en grenzen - en literair volwassen is geworden. Nu is het
zeer de vraag of Van Ostaijen enige waardering zou hebben opgebracht voor Du
Perrons latere parlando-gedichten. Ik denk van niet. Voor hem was Duco Perkens
de prozaïst van het Nederlandse modernisme, maar de Perkens die ‘had besloten
moderne gedichten te schrijven en nu met dit voornemen in de Groene Aap is
gelogeerd’ kon hem niet bekoren.16. Ook ik meen dat de dichtende Duco Perkens veel
hybridische, gewilde en soms krampachtige producten heeft geschapen, maar ik
maak een uitzondering voor menig kwatrijn uit Filter: een bundel met reminiscenties
aan de pantoen-traditie en met vleugen speels fantaisisme.
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Johan Daisne, 1938 (foto: Paul Walther).
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Ernst Bruinsma
Uitgeverij Manteau en het jongerentijdschrift Werk
In een brief aan de weduwe van de Nederlandse schrijver en journalist Nico Rost
schreef Johan Daisne in 1969: ‘Net voor de oorlog heb ik Nico ook onder pseudoniem
willen binnensmokkelen in het Vlaams-Hollandse tijdschrift Werk (ik was daarvan
een der 4 redacteuren); het kwam uit en Mevr. Manteau is toen een tijdje boos op
me geweest’.1. Achter dit ogenschijnlijk onschuldige zinnetje, dat haast als terloops
met pen aan een lange getypte brief werd toegevoegd, gaat een vrij dramatisch verhaal
schuil. In zekere zin luidde deze actie van Daisne het einde in van het tijdschrift
Werk, waarmee de in 1938 begonnen uitgeverij Manteau zo graag had willen scoren.
En mevrouw Manteau was daar begrijpelijkerwijs ‘een beetje boos’ over.
De uitgeverij van Angèle Manteau werd officieel op 1 april 1938 bij het
handelsregister in Brussel ingeschreven. Bij de oprichting van het bedrijf werd
Manteau, die sedert 1932 een importboekhandel in de hoofdstad had, financieel
gesteund door de Nederlandse uitgeverij H.P. Leopold.2. Literaire kwaliteit brengen
is het credo van de nieuwe uitgeverij. Maar ook: zoveel mogelijk politiek neutraal
blijven, net als de meeste andere uitgeverijen van dat moment. In de herfst van dat
jaar maakte Manteau haar debuut als uitgever, hoewel ze voordien ook al enkele
boeken in opdracht van andere uitgeverijen op de Vlaamse markt had gebracht met
een aangepaste titelpagina. Haar eerste echte eigen titel was een herdruk van de
roman Wrakken van Emmanuel de Bom. Deze bekende Van-Nu-en-Strakser zou dat
jaar zeventig worden en die gelegenheid vormde een mooie aanleiding om met een
herdruk van zijn bekende roman te komen. De jonge Maurice Gilliams werd
bovendien bereid gevonden om een inleiding voor de herdruk van Wrakken te
schrijven.
Het uitgeven van literair-historisch belangwekkend werk zou een van de belangrijkste
pijlers worden waarop uitgeverij Manteau werd gebouwd en in die zin is de herdruk
van Wrakken symptomatisch te noemen voor het fondsbeleid van het bedrijf. Met
name de groep rond Van Nu en Straks neemt een opvallende plaats in binnen het
fonds van Manteau. Want naast werk van De Bom verscheen bij haar ook een bundel
van Arnold Sauwen en de uitgeverij publiceerde voorts de verzamelde werken van
Herman Teirlinck, August Vermeylen en Karel van de Woestijne. En tenslotte was
Manteau aan het eind van de oorlog ook de beoogde uitgever van een nieuw tijdschrift
dat de groep van Van Nu en Straks na de opheffing van Vlaanderen weer zou binden.
Ik doel hier op het tijdschrift Diogenes dat uiteindelijk na de oorlog als Nieuw Vlaams
Tijdschrift bij de socialistische uitgeverij Ontwikkeling zou verschijnen.3.
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De tweede pijler waarop het jonge uitgeversbedrijf wilde bouwen, moest worden
gevormd door nieuw werk van jonge Vlaamse en Nederlandse auteurs. Om jong
talent op te sporen maakt een uitgeverij over het algemeen graag gebruik van een
literair tijdschrift. Toen Robert Leopold, een neef van de bekende dichter J.H. Leopold
overigens, werd benaderd voor een nieuw op te richten Vlaams-Nederlands
jongerentijdschrift, zocht hij al snel de samenwerking met Manteau. Het idee was
afkomstig van Jan Greshoff en de titel voor het blad stond ook al vast. Greshoff was
een oude bekende van Manteau want via hem was ze eind jaren twintig, begin jaren
dertig als jonge studente scheikunde in aanraking gekomen met de Nederlandse
literatuur en tot 1934 had ze bij hem in huis gewoond. De oprichting van het tijdschrift
zou overigens een van de laatste wapenfeiten van Greshoff in Europa blijken, want
de inmiddels vijftigjarige literaire duizendpoot verliet mei 1939 het oude continent
om zich in Zuid-Afrika te gaan vestigen. Het eerste nummer van Werk verscheen in
januari 1939 en Greshoff heeft dus vermoedelijk een vijftal nummers redelijk van
nabij kunnen volgen. Na zijn vertrek werd al snel duidelijk dat het tijdschrift geen
lang leven meer beschoren zou zijn en het doek viel definitief begin december 1939.
Onder redactie van Ed. Hoornik, Adriaan van der Veen, Jan Schepens en Johan
Daisne had het jongerentijdschrift het toen precies twaalf nummers volgehouden.
In zijn Letterkundig Prentenboek uit 1943 beschrijft Jan Schepens hoe hij in een van
de wintermaanden van 1938 werd uitgenodigd bij Jan Greshoff thuis in Brussel. De
heren kenden elkaar overigens al langer, want ze zaten samen in de redactie van
Kroniek van kunst en kultuur en Schepens werkte op dat moment

Aty en Jan Greshoff, 1938 (collectie Letterkundig Museum, Den Haag).
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druk aan een monografie over Greshoff. Het boekje verscheen later dat jaar bij de
Maastrichtse uitgever Sander Stols, toevallig eveneens een goede vriend van Greshoff.
Toen Jan Schepens eenmaal was binnengelokt in het ‘Mekka der vriendschap’ aan
de Aug. Reyerslaan 130, deed Greshoff hem de plannen uit de doeken voor een nieuw
tijdschrift voor jonge schrijvers. Als redacteur van Groot Nederland had hij gemerkt
dat de generatie die na Forum debuteerde meer goed werk leverde dan Groot
Nederland kon publiceren en daarom moest aan de jongeren een kans worden
geboden. Adriaan van der Veen, op dat moment persoonlijk secretaris van Greshoff
en redacteur van het Hollands Weekblad dat in Brussel verscheen, was al aangezocht
voor de redactie. Ook Jan Schepens zei zijn medewerking toe.
Om het plan een redelijke kans van slagen te bieden, schakelde Greshoff de hulp in
van Frans Delbeke. Deze mecenas was directeur van een gloeilampenfabriek in
Engeland en schrijver van enkele (overigens weinig gesmaakte) toneelstukken.
Delbeke toonde zich erg enthousiast over het plan en wilde het jongerentijdschrift
gelukkig ook graag financieel ondersteunen.4. Wel had hij bezwaren tegen de formule
van een kwartaaltijdschrift. In zijn bedelbrief had Greshoff blijkbaar ook al over de
beoogde redacteuren van het jongerentijdschrift gesproken en het bleek dat hij naast
Van der Veen en Schepens evenzeer een derde naam op het oog had. Delbeke schreef
namelijk aan Greshoff: ‘De vooruitgezette namen klinken goed. Thiery ken ik echter
niet. Kortom ben ik principieel te vinden voor een plan hetwelk den saaien boel wat
nieuw leven moet inpompen en zoals gezegd zie ik met belangstelling naar verder
nieuws aangaande de onderneming’.5. De reactie van Delbeke is typerend voor die
periode, want de literaire gemeenschap zat inderdaad met smart te wachten tot een
nieuwe schrijversgeneratie (na Forum) zou opstaan. En interessant is ook dat Greshoff
de naam van Daisne blijkbaar al heeft genoemd terwijl die op dat moment nog maar
zeer terloops was gecontacteerd en pas half mei volledig zou worden ingelicht over
de plannen.
Het is mij nog niet helemaal duidelijk waarom Greshoff juist Daisne bij zijn plannen
wilde betrekken. De jonge dichter uit Gent had in 1935 zijn debuut gemaakt en nadien
drie bundels uitgegeven bij uitgeverij Varior van Paul de Rijck in de reeks Cahiers
van de Waterkluis. En in 1937 had hij zelfs al een eigen tijdschrift opgericht:
Klaverendrie. Dit blad, met gedichten ‘uit en voor het leven’, maakte hij samen met
zijn linkse kameraden Marcel Coole en Luc van Brabant en het driemanschap wist
tot september 1939 het blad moeiteloos met eigen werk te vullen. Pas daarna werden
ook andere schrijvers tot het blad toegelaten. Het ligt voor de hand dat de ambitieuze
dichter Daisne op enig moment contact heeft gezocht met Greshoff, op dat ogenblik
immers een van de meest invloedrijke literaire figuren in België en Nederland. Zover
bekend hebben zij tot mei 1938 niet of nauwelijks persoonlijk contact gehad. Sterker
nog: in maart 1938 had Daisne via Daan Boens zijn bundel Kernamout zonder
resultaat opgestuurd naar Groot Nederland, nadat de bundel in december 1937 ook
al was afgewezen voor De Vrije Bladen.6. Maar misschien is Greshoff overtuigd door
Paul de Rijck, Jan Schepens of Raymond Herreman, die allen erg enthousiast waren
over Daisnes gedichten. Bovendien was de onvermoeibare Gentse verzenmaker ook
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Ed. Hoornik, 1938 (collectie Letterkundig Museum, Den Haag).

besprekingen voor diverse tijdschriften. En ten slotte werden in mei toch enkele
gedichten voor Groot Nederland aanvaard en dat zal de verhoudingen definitief ten
gunste van Daisne hebben doen keren.7. Andersom zal het aanbod van Groot
Nederland ook Daisne beslist welwillend hebben gestemd om positief te reageren
op het verzoek dat hem zou worden gedaan.
Op 17 mei 1938 werd Daisne namelijk door Greshoff ontboden voor een afspraak
in de Taverne du Passage. Dit was een bekend koffiehuis in Brussel waar Greshoff
gewoonlijk al zijn zaken en zijn drukke correspondentie afwikkelde. De heren spraken
een half uurtje met elkaar en toen Daisne 's avonds in pension Windsor in de
Regentlaan terugkeerde, bracht hij zijn ouders onmiddellijk op de hoogte van het
verloop van het gesprek. Uit deze brief worden enkele dingen duidelijk. In de eerste
plaats was Greshoff ondanks Delbekes tegenwerpingen nog steeds van plan om het
blad vier maal per jaar te laten verschijnen met een omvang van 160 pagina's.
Bovendien werd in deze brief ook al iets over de inhoud prijsgegeven: ‘Uitsluitend
letterkundig, althans om te beginnen. Geen kleur, iedereen gewenscht. Geen kleine
kritieken, maar ernstige studies. Voor het overige novellen, romans, poëzie.
Voorbehouden voor jongere generatie, met uitsluiting van alle
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anderen’. Verder blijkt dat men in oktober al met een eerste nummer wilde komen.
Daisne greep het aanbod met beide handen aan en schreef naar huis: ‘Ik denk wel
dat je zult vinden dat ik goed gehandeld heb met me accoord te verklaren. Hier wordt
gelegenheid geboden om op groote schaal te werken, ook in Holland’.8.
Opmerkelijk aan deze brief is dat de Nederlandse firma H.P. Leopold uit Den Haag
blijkbaar de uitgever van het blad zou worden. Daar staat dan weer tegenover dat
Angèle Manteau veertien dagen nadien een uitnodiging aan Daisne stuurde voor een
eerste beraadslaging met Jan Schepens en Adriaan van der Veen.9. En spoedig daarna
werd ook door Manteau en niet door Leopold een begroting gemaakt voor Werk.
Daaruit wordt duidelijk dat de uitgevers op een oplage van vijfhonderd exemplaren
mikten en rekenden op ongeveer tweehonderd abonnementen: honderd voor België
en honderd voor Nederland.10.
Enkele weken later, op 19 juni 1938, werden de tot dan toe in het geheim voorbereide
plannen plotseling wereldkundig gemaakt in een berichtje in het Algemeen
Handelsblad: ‘Het blad [...] zal vier maal per jaar verschijnen, uitsluitend werk van
jongeren bevatten, en een omvang hebben van 160 bladzijden per aflevering’. In het
bericht wordt abusievelijk Importboekhandel Manteau slechts als redactieadres
opgegeven, en wordt de naam genoemd van een tweede Nederlandse redacteur,
namelijk Ed. Hoornik. Hoornik was overigens als journalist verbonden aan het
Algemeen Handelsblad en heeft het bericht naar alle waarschijnlijkheid aan de redactie
doorgespeeld. Hij was tevens de meest ervaren auteur op dat moment, en had al
bijdragen geleverd aan een hele reeks tijdschriften: Groot Nederland, Het Venster,
Forum, De Gemeenschap, De Nieuwe Gids, De Nieuwe Gemeenschap en Helikon.
Heel opmerkelijk is dat in het berichtje indirect aan Forum werd gerefereerd. Dat
blad was immers opgeheven vanwege een onoverkomelijk verschil van mening tussen
de Vlaamse en Nederlandse redactie. Het krantenbericht meldde nu: ‘Het tijdschrift
zal niet in een Vlaamsch en Nederlandsch gedeelte worden gesplitst; de bijdragen
zullen naast elkaar worden opgenomen’. De mannen van Forum zelf bleven intussen
afstand houden. Zij keken verwachtingsvol toe hoe eindelijk een nieuwe generatie
opstond. Zo schreef Menno ter Braak enkele weken na het krantenberichtje aan Du
Perron: ‘Wij hadden verleden week Van der Veen te logeeren, die erg geschikt wordt
en nu met Hoornik een jongerentijdschrift gaat opzetten (uitg. Leopold). Hij
ontwikkelde zijn plannen en ik voel me werkelijk oud. Dat is geen coquetterie’.11.
Duidelijk is dus dat zowel Hoornik, getuige het krantenbericht, als Van der Veen
vooral uitgeverij Leopold als de uitgever van het blad zagen. Een miskenning van
de Vlaamse inbreng die, zoals duidelijk zal worden, symptomatisch was voor het
blad en ook het vroegtijdige einde van het tijdschrift zou betekenen. Toch was Angèle
Manteau wel degelijk al vroeg bij de plannen betrokken. Wanneer dat precies was,
vermoedelijk ergens tussen half mei en begin juni, valt niet meer te achterhalen.
Het werd intussen ook hoog tijd dat de redacteuren elkaar eens zouden ontmoeten.
Tot dan hadden zij alleen hun vriendschappelijke omgang met Jan Greshoff gemeen.
Van der Veen schreef in dat verband aan Greshoff: ‘Het is natuurlijk
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noodig zoodra ik in Brussel terug ben met Schepens en Daisne te spreken. En ook
Hoornik zal daarna te Brussel moeten komen. Er zijn duizelingwekkend veel dingen
te doen. Hoornik kent Schepens' werk en waardeert het zéér. En hij wil, net als ik,
graag met Daisne kennismaken. We zullen het goed met elkaar kunnen vinden en
als we allemaal ons best doen is er iets heel goeds van Werk te maken. Van de ijver
van Hoornik ben ik overtuigd en ik wil nu niets liever dan zoo gauw mogelijk met
de Vlaamsche redacteuren overleggen en met mevr. Closset’.12. Mevrouw
Closset-Manteau is inmiddels nauw betrokken bij de plannen en ze heeft ook overleg
gevoerd met Delbeke aan wie ze eind juni 1938 een uitgewerkt plan voorlegt.
Daaruit blijkt dat Werk een kwartaalblad voor de jongste generatie moet worden en
zich wat haar betreft, en dat past precies in haar beleid als uitgever, boven de partijen
zou moeten stellen: ‘In Vlaanderen ziet het er, voor jongeren, nog minder rooskleurig
uit, want langzamerhand hebben politieke en godsdienstige kwesties de overhand
gekregen in de litteraire bladen. En toch is er een jonge generatie op komst, die talent
heeft, produceeren wil, en weinig gelegenheid heeft om zich uit te spreken’.13. Elk
nummer zou aan het begin van elk seizoen moeten verschijnen en met deze frequentie
zou volgens Manteau een zekere kwaliteit gewaarborgd zijn. Literaire kwaliteit was
immers waar zij als uitgever naar streefde: ‘Op die manier is men niet verplicht de
eerste de beste bijdrage op te nemen, om een nummer te vullen, maar men heeft allen
tijd om iedere opname zorgvuldig te overwegen’.
Dit uitgewerkte plan werd in Engeland besproken door Leopold en Delbeke. Zij
hadden wel wat kritiek op de opzet. Helaas zijn de brieven niet bewaard gebleven,
maar enkele van hun bezwaren werden snel duidelijk en waren ook al uit Delbekes
eerste brief aan Greshoff gebleken: de omvang van het tijdschrift en de
verschijningsfrequentie moeten anders en men struikelt over de naam. Uit een brief
van Manteau aan Jan Greshoff blijkt namelijk duidelijk dat niet alleen Schepens
ontevreden was over de naam van het blad. Die schreef eerder aan Greshoff: ‘Werk
klinkt té neutraal, alhoewel Kloek en gedurfd en rustig-zeker. Wellicht vinden we
nóg iets beters’.14. En Leopold, die overwoog om te stoppen met De Vrije Bladen,
wilde deze naam om redenen van continuïteit op een of andere wijze aan dit nieuwe
initiatief verbinden. Er zijn namen gevallen als De Vrije Bladen van Noord en Zuid
en Werk, de nieuwe Vrije Bladen maar het bleef uiteindelijk gewoon Werk.15.
Over de omvang en de frequentie van het blad hadden Daisne en Schepens ook al
overlegd. Aanvankelijk lag het zoals gezegd in de bedoeling het tijdschrift eens per
kwartaal te laten verschijnen, maar in de zomer van 1938 zou Daisne hebben
voorgesteld er een maandelijks tijdschrift van te maken. Jan Schepens schreef daarop
aan ‘Beste Herman’ in dat hem zo typerende cryptische taalgebruik: ‘Tdschr elke m.
In pl. v. 3-m.: Ja, wat moet ik daarover zeggen. Een maandel-uitgave heeft een
tijdelijker karakter, is minder academisch (om Greshoffs woord te gebruiken) dan
een quarterly review. We zullen de zaak in een verg. bij Manteau moeten in orde
brengen’.16.
Bij Manteau waren na het berichtje in het Algemeen Handelsblad de eerste bij-
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dragen al binnengestroomd. Het werd zo langzamerhand echt hoog tijd voor een
bijeenkomst om de redacteuren kennis te laten maken en de eerste nummers samen
te stellen. Ook Delbeke en Leopold drongen daar op aan. Zo schreef Manteau aan
Greshoff: ‘La conclusion est que les rédacteurs doivent le plus tôt possible, mettre
les deux premiers numéros et le manifeste sur pied, a fin de montrer “wat zij presteeren
kunnen”, et alors la jeune rédaction pourra se montrer bien plus forte vis-à-vis de
Delbeke et de Leopold. Mais comme vous le voyez, voilà bien des changements; à
part cela, la revue est accueillie avec beaucoup de sympathie, sauf de la part de
Gilliams, qui aurait sans doute voulu entrer dans la rédaction’.17. Manteau had goede
contacten met Gilliams nadat hij zich bereid had verklaard om een voorwoord te
schrijven voor de heruitgave van Wrakken van De Bom. Gilliams weigerde echter
zijn medewerking aan het jongerentijdschrift: ‘Savez-vous que Gilliams est contre
Werk, et qu'il a refusé d'y collaborer. C'est surtout la présence de Schepens dans la
rédaction qui l'irrite’.18.
Een eerste vergadering heeft pas in augustus plaatsgevonden in Den Haag, in café
Riche aan het Buitenhof. Van der Veen en Hoornik hadden enkele maanden eerder
al een soort verlanglijstje gemaakt en dat zal daar wellicht besproken zijn. In een
verslag aan Greshoff schrijft Van der Veen: ‘Een kort manifest door mij te schrijven
en wat dan door de andere redacteuren van kantteekeningen kan worden voorzien;
onderteekend Redactie. Zóó kort dat de bladen het heelemaal kunnen overnemen,
géén grote woorden. Proza: van Schepens, essay over Vestdijk; Veen Novelle;
Gomperts; Cola Debrot; essay - misschien over werk van Rudi van Lier; M. Gilliams;
P. v. Steen; A. van Schendel Jr.?; Johanna Herts?; Stenfert Kroese; Theun de Vries
(die pas 30 j. is). Poëzie: Hoornik; Daisne; Mok; Vasalis; V. Hattum; Gerard
Achterberg; A. Morriën; E. v.d. Steen; H. Hoekstra; Noordstar. Natuurlijk zullen er
afvallen en anderen vooral Vlamingen bijkomen. Het eerste nummer vooral moet
geheel in evenwicht zijn; wij stellen ons van de abonnementen in Vlaanderen veel
voor’.19.
Daags nadien schreef Schepens aan Greshoff over de eerste gezamenlijke vergadering:
‘Dinsdagavond hadden de vier redakteurs van Werk een drukke vergadering, zoodat
het 1e nr. en ook gedeeltelijk het 2e nr. ineenzit. V. d. Veen zal je wel geschreven
hebben, meen ik. [...] Hoornik viel me buitengewoon mee. Een knappe kerel. Iemand
die mijn vriend zou kunnen zijn, moest hij dichterbij wonen’.20. Schepens verbleef
op dat moment voor een aantal dagen in Scheveningen, waar hij enkele ontmoetingen
had met Simon Vestdijk in verband met een groot essay dat hij voorbereidde. Vestdijk
was naast Arthur van Schendel op dat moment de meest bewonderde Nederlandse
romancier. Het was de bedoeling dat althans een gedeelte van dit essay in het eerste
nummer van Werk zou verschijnen. Dat lukte niet, maar het verscheen wel later dat
jaar. Ook Daisne toonde zich tevreden over die eerste beraadslagingen en kon zich
vooral vinden in het uitgangspunt dat het jongerentijdschrift politiek neutraal zou
blijven. Zo schreef hij aan Albert Westerlinck: ‘Ten einde een zoo ruim mogelijke
samenwerking te verzekeren ten dienste van een zoo breed mogelijk geformuleerd
menschelijk ideaal, door middel van scheppend letterkundig werk, zal WERK zich
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voorkeur aan het creatieve boven het critiseerende’.21.
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Uiteindelijk kan Manteau op 31 december aan Frans Delbeke melden dat het eerste
nummer gereed is. Delbeke was volgens afspraak voor de helft eigenaar van het blad
geworden en Leopold en Manteau voor de andere helft. ‘Wij hebben u gisteren doen
toekomen een exemplaar van het eerste nummer van WERK, het letterkundig
tijdschrift dat wij hebben kunnen uitgeven, dank zij Uw welwillende en
daadwerkelijke belangstelling voor de Nederlandsche letteren’.22. In de inleiding van
het eerste nummer, geschreven door Van der Veen en Hoornik, werd nog eens
beklemtoond dat de redactie geen vast omlijnd literair programma had en zich derhalve
ook niet afzette tegen een vorige generatie. Men koos er dan ook nadrukkelijk voor
om ‘scheppende arbeid’ de voorrang te geven boven kritiek. De jongeren zagen zich
verenigd in hun ‘wantrouwen in en hun afkeer van groote woorden, holle phrasen
en massaal hoera-geroep, waarmee men thans het intellect tot zwijgen poogt te
brengen en het zuiver gevoel tracht te verwarren’. De gevoelige harten kozen er dus
voor om aan het ‘werk’ te gaan zonder programma: ‘De afwezigheid van een principe
bewaart ons voor slavernij aan dit principe. Ons eenige criterium is kwaliteit’.
De vraag is nu natuurlijk waar die kwaliteit in de praktijk precies voor stond. Een
antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig te geven, omdat Werk in de eerste plaats
gewoon een anthologisch tijdschrift was. Er hebben in die twaalf nummers ruim
zeventig auteurs bijgedragen en slechts een vijfde van hen was Vlaming. Het principe
van gelijke verdeling werd dus lang niet gehaald. Aan essayistiek heeft het blad zich,
conform de uitgangspunten, inderdaad nauwelijks bezondigd: er verschenen slechts
acht kritische bijdragen in de gehele jaargang, tegenover één toneelstuk, ruim dertig
prozabijdragen en meer dan driehonderd gedichten. Als we het ene toneelstuk van
Jan de Hartog dat bijna een geheel nummer vulde even niet meerekenen, behoren
Jan Schepens, Adriaan Morriën en Johan Daisne tot de auteurs die het grootste aantal
bladzijden hebben gevuld. Als we de genres afzonderlijk bekijken dan scoren bij de
poëzie behalve Johan Daisne vooral de Nederlanders het hoogst: ik noem Maurits
Mok, L.Th. Lehmann, Jac. van Hattum, Gerrit Achterberg en Ed. Hoornik. Bij het
proza is Schepens nog altijd onbetwiste leider, op de voet gevolgd door Adriaan
Morriën en Kees Greshoff (de zoon van Jan Greshoff). Juist dat ene verhaal van
Greshoff jr., vierendertig pagina's lang, heeft uiteindelijk, samen met de actie van
Daisne die Rost wilde binnensmokkelen, voor grote problemen gezorgd.
Achteraf is door zowel Manteau als Schepens én Van der Veen benadrukt dat de
redactie uiteenviel vanwege de grote onderlinge ruzies. Van der Veen en Hoornik
hebben ook wel gesuggereerd dat de redactionele inbreng van de Vlamingen te gering
was omdat ze het blad vooral gebruikten om hun eigen werk te publiceren.23. De
eerder genoemde cijfers geven hen in zekere zin gelijk, maar de ‘waarheid’ is zoals
gebruikelijk natuurlijk veel prozaïscher. In feite ontstonden al na enkele maanden
grote problemen en, hoe wreed is het lot, indirect door initiator Greshoff zelf. Want
wat was er aan de hand? Tijdens de voorbereidingen was afgesproken dat de
redacteuren allemaal hun zegje mochten doen over alle inzendingen, ook over elkaars
kopij. Als er twee stemmen tegen waren, zou niet tot plaatsing worden overgegaan.
In maart werd die regeling plotseling veranderd en het nieuwe reglement fungeerde
als splijtzwam in de redactionele gelederen. Nu
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Jan Schepens, 1938 (tekening: Nojorkam).

mochten de Nederlandse redacteuren de Nederlandse inzendingen beoordelen en
Daisne en Schepens de Vlaamse kopij. Er ontstond meteen ook al een praktisch
probleem omdat Greshoff een Franstalige novelle van zijn zoon had ingestuurd, zeer
goed wetend dat in elk geval Van der Veen enthousiast was over de bijdrage. Hoornik
verwachtte dat met name het Frans een probleem zou zijn, want eerder had Schepens
al anderstalige gedichten afgewezen, maar toch schreef hij Greshoff dat hij één lijn
wilde trekken met Van der Veen.24. Of Schepens en Daisne toen echt tegen waren is
niet meer te achterhalen, Manteau was dat in elk geval wel. In een brief aan
procuratiehouder M.C. Loot van uitgeverij Leopold maakte ze haar ongenoegen
kenbaar: ‘Wat betreft de nieuwe regeling aangaande het goedkeuren van de bijdragen
betreft, ik zou haast zeggen: “Nu komt de kat uit de mouw”. Ik ontving nl. Zaterdag
namiddag een bijdrage in het Fransch van Kees Greshoff ter goedkeuring van de
redacteuren. Deze novelle heeft K.G. ongeveer 3 jaar geleden geschreven, het werd
eerst gezonden naar verschillende Fransche bladen, die het vanzelfsprekend
weigerden, omdat het veel te veel onder invloed staat van André Gide en Louis
Guilloux. Het is wel interessant, maar erg jong, en tevens ouderwets, want in de
jonge Fransche letterkunde is men toch wat verder geraakt dan
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André Gide’.25. Bovendien zei Manteau: ‘Een bijdrage in het Fransch hoort m.i. in
ons tijdschrift niet thuis’. Problematisch is alleen dat ze dit niet aan Greshoff heeft
meegedeeld en, zoals achteraf bleek, zelfs vóór diens vertrek naar Zuid-Afrika
afspraken heeft gemaakt om het stuk tòch op te nemen.
Het feit dat Manteau en niet de redactie zo'n brief op hoge poten naar Den Haag
stuurde, is kenmerkend voor haar toenemende bemoeienissen met redactionele
aangelegenheden. Manteau was het geruzie tussen de redacteuren na enkele maanden
flink beu. Ze heeft in die periode serieus overwogen om zelf maar in de redactie te
gaan zitten. Greshoff heeft haar dat uiteindelijk uit het hoofd weten te praten. Manteau
vond bovendien dat de redactionele kosten voor het blad te hoog opliepen en dat was
extra vervelend omdat de toegezegde halfjaarlijkse betaling van Delbeke maar niet
binnenkwam. Ten slotte bleek tot haar groot verdriet dat ze vooralsnog erg weinig
jonge Vlaamse schrijvers aan haar fonds kon toevoegen omdat er in Vlaanderen
blijkbaar een zeker wantrouwen tegenover het tijdschrift bestond of omdat Daisne
en Schepens te weinig hun best deden. In elk geval werden haar partijdige
bemoeienissen met het redactionele werk door Van der Veen en Hoornik als zeer
irritant ervaren.26. Zij verwierpen ook de kritiek dat de onkosten voor het blad te hoog
opliepen vanwege de frequente redactievergaderingen. Anders dan bijvoorbeeld in
Groot Nederland het geval was, waar bijdragen meestal op verzoek werden ingestuurd,
moest bij Werk gewoon beraadslaagd worden over alle inzendingen. Bovendien
vonden de Nederlanders de partijdige opstelling van Manteau niet terecht omdat juist
de Vlaamse redacteuren, althans volgens Hoornik, ernstig tekort schoten. Hoornik
schreef aan Manteau: ‘Of Vlaanderen heeft geen behoefte aan een jongeren-tijdschrift,
om de eenvoudige reden, dat er geen schrijvers zijn, òf de Vlaamsche redacteuren
weten mèt die schrijvers geen contact aan te knoopen, zijn gespeend van initiatief,
en gebruiken Werk alleen voor eigen bijdragen, die de critiek voldoende heeft
gequalificeerd!’. Dat is ferme taal en Hoornik durfde nog wel een stapje verder te
gaan. Hij wist namelijk zeker, getuige de recensies in de kranten, dat er voldoende
jonge schrijvers in Vlaanderen te vinden waren en concludeerde: ‘Als Daisne noch
Schepens kans zien die aan Werk te verbinden, als ze geen spoor van activiteit in die
richting ontplooien, bezetten ze een plaats, waar ze niet thuis hooren’.27. Ten slotte
werd de hoogoplopende ruzie uitgepraat en ook Manteau werd wat minder nerveus
toen Delbeke op 24 april 1939 eindelijk met geld over de brug kwam. Hij stuurde
Manteau een cheque ter waarde van 600 gulden en toonde zich zeer tevreden over
de inhoud van het blad en de keurige typografische verzorging.
De relatieve rust keerde weer en de volgende nummers werden in betrekkelijke
harmonie gemaakt. Tot eind augustus een tweede bom barstte en ditmaal met
opvallend meer impact. Op 24 augustus schreef Manteau aan Daisne dat ze het hem
zeer kwalijk nam dat hij een bijdrage van ene Leo Meter voor Werk had aangenomen
en dat zelfs al een voorschot op diens honorarium werd uitbetaald: ‘wij moeten U
mededeelen dat U de andere redacteurs hadt [sic] moeten verwittigen dat Leo Meter
een pseudoniem was van den heer Nico Rost, en ze hadden U kunnen antwoorden
dat Nico Rost zeker niet tot de generatie van Werk behoort, en in Nederland zijn
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literaire kwaliteit die Manteau op het oog had en deze actie is
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Daisne duur komen te staan. Want Manteau weigerde nu om van het verhaal Gojim,
in juni in Werk verschenen, een aparte uitgave (met een tekening van Frits van den
Berghe) te maken. Bovendien werd Johan Daisne bijna uit de redactie verwijderd.
Dat laatste was te danken aan Schepens die zulks verontwaardigd had geëist in een
briefkaart aan Daisne: ‘De weinig oprechte manier, waarop u een onbenullig artikel
van Nico Rost in Werk hebt proberen te introduceeren, heeft mij in de gelegenheid
gesteld uw “vriendschap” naar haar juiste waarde te leren schatten. Dit is dus de
tweede maal dat u achter mijn rug konkelt. De eerste maal door aan Paul de Rijck
de kaften te bezorgen met het redactioneele oordeel van ons viertal. De tweede maal:
het geval van den Vlaamschen Meter, die een Holl. Rost is. De derde maal zult u de
gelegenheid niet meer krijgen, want ik heb Hoornik en Van der Veen voor de keuze
gesteld: gij uit de redactie of ik...’.29. Een beetje boter op zijn hoofd had Schepens
eigenlijk wel, want uit een brief van Daisnes moeder blijkt dat hij wel degelijk van
tevoren wist wie Meter in werkelijkheid was. Dat was ook wel logisch want Rost en
Schepens waren, evenals Jan Greshoff overigens, allebei zeer actief betrokken bij
Kroniek van kunst en kultuur.
Daisne heeft zich wel verweerd tegen de aantijgingen van Schepens en Manteau door
fijntjes op te merken dat het onthullen van een pseudoniem niet tot zijn taken behoorde
en dat Rost zeker niet te oud was omdat ten slotte ook Basiel de Craene, die zestien
jaar ouder was dan Rost, mocht meewerken aan Werk.30. Hij mocht uiteindelijk wel
deel uit blijven maken van de redactie, op aandringen van Leopold en Manteau die
geen schandaal wilden. Maar de redactie zou worden uitgebreid met Kees
Lekkerkerker, die zich ook met de administratieve rompslomp in Brussel zou gaan
bezighouden. Blijft de vraag natuurlijk waarom Manteau en Schepens zo fel tegen
de bijdrage van Rost waren? Ik vermoed dat dit, naast het punt van het
generatieverschil, misschien toch ook te maken heeft met diens communistische
sympathieën. Manteau streefde immers met Leopold een zekere neutraliteit na in
haar fonds. Schepens mocht als ambtenaar ook niets te maken hebben met het
communisme en had zich tijdens zijn langdurige polemiek met Toussaint van Boelaere
ook al eens bezorgd om zijn carrière getoond toen die hem en Greshoff verweet voor
een communistisch blaadje te schrijven.31. Met dat blaadje werd Kroniek van kunst
en kultuur bedoeld.
Intussen dook er een nog veel groter gevaar op voor de redactie, want in diezelfde
periode dreigde ook Van der Veen met opstappen. Dit maal niet in verband met Rost,
maar vanwege de aanslepende kwestie rond de novelle van Kees Greshoff die in
maart ook al tot problemen had geleid. Manteau bleek namelijk aan Jan Greshoff
haar bezwaren helemaal niet kenbaar te hebben gemaakt. Het stuk werd ook aanvaard
door de redactie, maar ten slotte toch tegengehouden door Manteau. Ofschoon het
verhaal op verzoek naar het Nederlands was vertaald door Fred Batten, een intieme
vriend van Eddy du Perron. Greshoff kon zo'n ingreep van de uitgever op zichzelf
wel billijken, maar voelde zich onbehoorlijk behandeld omdat hij vlak voor vertrek
nog afspraken had gemaakt voor overdrukjes en Helmut Salden zelfs al een ontwerp
vervaardigde voor het omslag. Hij meende dat Manteau toen haar bezwaren had
kenbaar moeten maken. Van der Veen dreigde met opstappen vanwege deze
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toepasselijk getiteld ‘De nutteloze komedie’, ver-
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scheen uiteindelijk in het decembernummer. Van der Veen kreeg trouwens naar
aanleiding van deze hele zaak wel een fikse reprimande van Greshoff, die zich vanuit
Zuid-Afrika uiterst ontevreden toonde over het niveau van Werk: ‘wanneer je geen
kans ziet betere nummers te maken, dan bewijst dit of jou [sic] onbekwaamheid als
redactie-secretaris, of, dat er niets onder de jeugd van eenig belang aanwezig is. In
beide gevallen moet er iets gebeuren. In het eerste moet er een bekwamer man de
leiding nemen en in het tweedegeval [sic] moet het blad zoo spoedig mogelijk
verdwijnen’.32.
Verdwijnen deed het blad nog niet, hoewel het nu toch niet erg lang meer kon duren.
Want niet alleen viel het Vlaamse deel van de redactie uiteen, het rommelde ook in
Nederlandse fractie, ondanks het nakende redacteurschap van Kees Lekkerkerker.
Adriaan van der Veen was namelijk redacteur van Het Vaderland geworden en trof
ook voorbereidingen voor zijn vertrek naar Amerika. Hij had zijn hoofd dus bij andere
zaken en daar kwam nog bij dat Van der Veen, nadat hij twee boekjes bij Leopold
had uitgegeven, eigenlijk terug wilde naar Stols. Hoornik, die overigens ook al de
poëziekroniek van Groot Nederland verzorgde, was bovendien in september in
gesprek geraakt met uitgever John Meulenhoff, die zijn fonds een meer literair
karakter wilde geven en daarom een literair tijdschrift wilde oprichten. Hoornik
accepteerde Meulenhoffs voorstel om met Cola Debrot en Han Hoekstra de redactie
van het blad Perspectief te vormen, dat uiteindelijk in maart 1940 als Criterium ter
wereld kwam. Daarnaast zou hij, nadat hij eerst al door Querido was gepolst om
leiding te geven aan een nieuwe reeks gedichtenbundels, vanaf 1940 ook de
poëziereeks ‘Helikon’ van Stols gaan leiden. Volgens Johan Daisne kwam daar nog
bij dat Manteau vanaf de tweede jaargang geen honorarium meer kon uitkeren en
daar hadden Hoornik, die al niet veel verdiende, en Van der Veen geen trek in. ‘Wat
kaasventen!’, was het commentaar van Daisne.
Vermoedelijk was Manteau niet of nauwelijks op de hoogte van al deze
ontwikkelingen en tot haar grote verbazing moest ze in december 1939 in de krant
lezen dat zowel Hoornik als Van der Veen waren opgestapt. Haar echtgenoot, François
Closset, schreef hierover op 11 januari 1940 in een brief aan Greshoff: ‘Puis un beau
matin, ma femme lit dans le Vaderland et dans le Rotterdammer et l'Algemeen
Handelsblad que Hoornik et Van der Veen donnent leur démission et quelques heures
après elle reçoit une lettre de Hoornik (qui le jour avant ou deux jours avant avait
une conversation téléphonique avec Leopold et qui semblait d'accord pour continuer
sur les nouvelles bases) signée van der Veen annonçant qu'ils ne pouvaient accepter.
Schepens annonçait lui aussi sa démission, mais par le voie de la presse quelques
jours après. Et alors Angèle et Leopold ont décide [sic] de ne pas continuer la
publication de Werk’.
Voor Angèle Manteau waren de druiven wel bijzonder zuur. Het tijdschrift had haar
immers de mogelijkheid geboden om met haar jonge uitgeverij een brug te slaan
tussen Nederland en Vlaanderen en aldus nieuw talent voor haar nog zo kleine fonds
te werven. Een belangrijke pijler voor haar bedrijf dreigde met de opheffing van
Werk grotendeels te worden weggeslagen en dat verklaart misschien ook wel waarom
ze, waarschijnlijk tegen beter weten in, haar uiterste best heeft
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gedaan het blad in leven te houden terwijl de eerste spanningen al na enkele nummers
merkbaar waren. Behalve Johan Daisne, die haar zijn hele leven trouw zou blijven,
leverde Werk en de eveneens in 1939 verschenen bloemlezing In aanbouw Manteau
alleen een overdrukje van Polyfoto van Schepens op en in 1940 een bundel gedichten
van Jan D'Haese. De enige jonge auteur die Manteau naast Daisne op dat moment
tot haar fonds mocht rekenen, was Herwig Hensen en die was haar door Raymond
Herreman toegespeeld. De ruzie met Daisne zou overigens kort maar hevig zijn,
want begin 1940 publiceerde Manteau zijn gedichtenbundel Het einde van een zomer.
Tijdens de oorlog zou Manteau wel aansluiting vinden bij de jongste generatie, toen
ze werk mocht gaan uitgeven van Piet van Aken, Louis Paul Boon en Hubert Lampo.
Maar dat is weer een ander verhaal.33.
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AMVC document
Jan Stuyck
Ik zou elk gedicht beginnen met een vloek
Het handschrift van Bert Decortes Refreinen
Ondanks het feit dat het uitgeven van gedichten bepaald geen lucratieve bezigheid
was, laat staan in oorlogstijd, besloot Angèle Manteau in 1943 toch de bundel
Refreinen van Bert Decorte (1915) uit te geven. De zaken gingen goed en bovendien
had Decorte behoorlijk indruk gemaakt met zijn debuut Germinal (1937, Uilenspiegel,
Hoogstraten). Vooral Raymond Herreman, adviseur van Manteau, was laaiend
enthousiast over het werk van de jonge dichter en mogelijk mede dankzij hem en
Johan Daisne belandde de auteur in 1942 met Een stillere dag bij het inmiddels zeer
belangrijke uitgevershuis Manteau. Later dat jaar verscheen ook nog de bundel
Yoshiwara en verzorgde Decorte bovendien samen met Leo Symoens een vertaling
voor Manteau van de roman Die Marcellusflut (1939) door Joachim von der Göltz.
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Met zijn Refreinen exploreerde Decorte op speelse wijze de mogelijkheden van de
ballade. In het openingsgedicht ‘Ballade voor mijzelf’ sprak hij zichzelf vermanend
toe: zijn vorige poëzie
bracht allemaal niet veel aarde aan den dijk;
dus een nieuw lied, op degelijker veren!
't Is naar de menschen dat je uw kop moet keeren,
jij die te vaak naar hooge heemlen staart,
want buiten hen valt er haast niets te leeren.

Het handschrift van de bundel illustreert deze nieuwe houding van de dichter op wel
erg letterlijke wijze. Tussen andere toevoegingen en schrappingen door, tekende de
dichter namelijk talloze verschillende ‘menschen’ bij de handgeschreven tekst. Zo
zijn onder meer een zelfportret en tekeningen van diverse collega-schrijvers te
herkennen: bijvoorbeeld Lode Zielens, maar ook Leon Trotski.
De ‘Ballade van den criticus’ is echter grotendeels gevrijwaard gebleven van Decortes
tekenwoede. Rechts bovenaan het handschrift staat slechts het hoofd van Frans Buyle
getekend, destijds poëziecriticus bij de collaborerende krant 't Vlaamsche Land. De
gelijkenis met de echte Frans Buyle, nota bene onderwerp
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van het gedicht zelf, is frappant. In het gedicht reageert Decorte scherp op de nogal
aanmatigende en denigrerende manier waarop Buyle de Vlaamse poëzie - Decorte
incluis - bekritiseerde. Oorspronkelijk begon de laatste strofe met het woord ‘Prince’,
maar Decorte heeft zich later bedacht en veranderde dit in ‘Führer’. In een nog later
stadium werd ook dit woord geschrapt en vulde Decorte
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het niet minder gevaarlijke woord ‘Duce’ op deze plaats in. Maar van dit openlijk
ridiculiseren van de collaborerende Buyle is in de gedrukte bundel niets terug te
vinden. De ‘Führer’ wordt opnieuw ‘Prince’ genoemd en de ‘dictator’ is twee regels
later een ‘hidalgo’ geworden. Om voor de hand liggende redenen drong Manteau
anno 1943, in volle bezettingstijd, aan op deze definitieve versie. Nochtans schreef
de dichter haar dat jaar:
'k zou elk gedicht beginnen met een vloek
om den stommerds een steen naar den kop te smijten,
om de zielige sufferds te stampen tot koek
en rauw en snauwend van mij af te bijten.

Zowel Decortes tekeningen als de woordvarianten in het handschrift en het typoscript
tonen aan wat de dichter oorspronkelijk voor ogen stond met zijn balladen. Wie wil
nagaan of Decorte er met Refreinen in geslaagd is een nieuwe inhoud aan zijn poëzie
te geven en het achterste van zijn tong te laten zien, kan het handschrift en typoscript
raadplegen in het AMVC. Zijn trefzeker tekentalent staat alleszins buiten kijf.
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Hans Vandevoorde
Vlaamsche Oogst, een blij mysterie uit de vooroorlogse letteren
De hierna als bijlage afgedrukte, onbekende tekst van Karel van de Woestijne werd
teruggevonden in het archief van de familie Herckenrath. Hij moest dienen als
inleiding bij een bloemlezing van Adolf Herckenrath (1879-1958) uit Van Nu en
Straks, het Vlaamse avant-gardetijdschrift dat tussen 1893 en 1901 onder leiding van
August Vermeylen verscheen. Toen de anthologie Vlaamsche Oogst, Proza en Poëzie
van hedendaagsche Zuid-Nederlandsche Schrijvers midden 1904 van de persen rolde,
bevatte die echter geen inleidend woord van Van de Woestijne, maar wel een
‘Voorwoord’ van August Vermeylen en een historische ‘Inleiding’ door Prosper van
Langendonck. Het boek kwam uit bij de Nederlandse uitgever S.L. van Looy.
Oorspronkelijk was het echter de bedoeling geweest dat C.A.J. van Dishoeck het
zou publiceren.
De ongepubliceerde tekst over Van Nu en Straks is om verscheidene redenen van
belang. Leg je hem om te beginnen naast de collegenotities uit de jaren dat Van de
Woestijne professor was aan de universiteit van Gent,1. dan is het wonderlijk te
merken hoe Van de Woestijne zijn visie op Van Nu en Straks zijn hele leven trouw
is gebleven. Met een afstand van twintig jaar beklemtoont hij zowel in de ene als de
andere tekst dat Van Nu en Straks brak met het schreeuwerige flamingantisme en
het eigen volk cultureel wou verheffen. Verder treft de inleiding nog steeds door de
synthetische visie van de vierentwintigjarige Van de Woestijne, die Van Nu en Straks
pas vanaf de tweede reeks - die in 1896 startte - bewust had meegemaakt. Ten slotte
blijkt uit de tekst dat Van de Woestijne zich sterk met de Van Nu en Straksers
identificeerde. Kort voor hij deze inleiding schreef, toen het tijdschrift dus nog bestond
en hij allerlei plannen smeedde voor nieuwe bladen, was dit lang niet altijd het geval
geweest. Van de Woestijne bewees met zijn bezielde inleiding - waarvan de zinnen
af en toe ontsporen - dat hij tot de rechte leer teruggekeerd was.
De tekst dateert hoogstwaarschijnlijk van juni 1902, wat we kunnen opmaken uit de
- ook grotendeels onbekende - briefwisseling van Van de Woestijne met Herckenrath,
die zich eveneens in het archief van de familie bevindt.2. In een brief met poststempel
14 juni 1902 schreef Van de Woestijne dat hij een ‘kort voorwoord’ voor de
bloemlezing zou willen schrijven, zonder te ondertekenen, en op 26 juni meldde hij
met een visitekaartje dat de inleiding voor de bloemlezing was geschreven. Van de
Woestijne was in die tijd goed bevriend met Herckenrath. Zoals bekend droeg hij
zijn Laethemsche brieven (1901) aan hem op en omgekeerd wijdde Herckenrath
‘Twee Sonnetten’ in het Nederlandse tijdschrift De Arbeid aan zijn ‘vriend Karel
van de Woestijne’.3. Op aansporen van Van de
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Woestijne zond Herckenrath ook werk naar Van Nu en Straks, dat in de
september-aflevering van de laatste jaargang werd opgenomen.

Propaganda
De brief van 14 juni begint met de woorden: ‘Ik dacht juist aan de Anthologie als ik
uw postkaart ontving. Dus, Dishoeck is er ingeloopen?’.4. Dit betekent wellicht dat
Van Dishoeck overwoog om de bloemlezing te publiceren. In een brief met
poststempel 21 augustus feliciteert Van de Woestijne Herckenrath met zijn ‘succes
bij van Dishoeck’. Deze komt de volgende week bij Herckenrath op bezoek. Maar
op 29 September drukt Van Dishoeck schriftelijk zijn aarzeling ten overstaan van
de uitgave uit. Hij heeft blijkbaar twee bezwaren: ten eerste is er het auteursrecht5.
(de auteurs zouden het stuk dat ze geven nooit meer in een bundel kunnen opnemen);
ten tweede zijn dergelijke uitgaven, tenzij voor schoolgebruik, in Nederland onbekend.
Komt daarbij: ‘U hadt een voorwoord geschreven vertelde mij de heer Vermeylen,
dat hij niet goed vond’. Toch mag Herckenrath het op eigen risico proberen. Als hij
tweehonderd inschrijvers verzameld heeft, valt aan een uitgave te denken.
In een brief van 14 december ontraadt Van Dishoeck nogmaals de uitgave. Hij herhaalt
dat men in Nederland dit soort publicaties niet kent. Een bijkomend argument is dat
de tijd nog niet rijp is: de auteurs in kwestie zijn nog zo jong. Teirlinck is nauwelijks
drieëntwintig. Bovendien meent hij dat het biografietje van Teirlinck (dat Herckenrath
als proef zond?) slecht opgesteld is. Het is onbekend waarom en wanneer Van
Dishoeck definitief afhaakt. Waarschijnlijk zinspeelt Baekelmans op dat feit wanneer
hij zich in mei 1904 afvraagt wie er met Herckenrath de keuze heeft gemaakt: ‘Wie
waren die Oogstkeurders? Vreesde H. nogmaals de tegenkantingen te ontmoeten,
die hij, drie jaar geleden, ondervond toen zijn boek persklaar lag bij een Hollandsch
uitgever, en onverwacht de onderhandelingen afsprongen?’.6.
Niet alleen de uitgever vindt de gebloemleesden nog niet rijp, ook sommige auteurs
vinden van zichzelf dat ze nog niet tot volle bloei gekomen zijn. Herman Teirlinck,
Herckenraths studiegenoot aan de universiteit van Gent, die pas na veel heen en weer
geschrijf een definitieve keuze maakte, reageert op een ludieke wijze op diens
uitnodiging om een biografietje te sturen: ‘Van schrijvers die beginnen en geene
biografie wegens hunne jeugd bezitten, vind ik het nog al gek toch te biografeeren.
Beken met mij dat het onnoozel is. Ik wensch dat de “biografie” welke gij gemaakt
hebt zich beperke bij drij vier woorden omtrent mijn ouderdom, bijv., mijn geslacht,
mijn lengte, enz. Wat wil-de, om de liefde gods, méer zeggen? 'k Hebbe, zei me lest
een lieve meid, bruine oogen - zeg dat. Verder zes pijlkens baard... Dat zegge ik. Ge
moogt 't herhalen’.7.
Bijna iedereen vindt dus dat de uitgave te vroeg komt: de uitgever (Van Dishoeck),
de auteurs en later ook de pers. Wat heeft Herckenrath ondanks deze tegenkanting
dan toch gedreven om zijn initiatief door te zetten? ‘Dit boek heeft zijne verschijning
te danken aan de onverschilligheid waarmeê het publiek de ontluiking van de
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opkomende generatie bejegende,’ beweerde Herckenrath jaren later in een interview
met het N.I.R.8. In een kaartje aan Edmond van Offel noemde Herckenrath de
anthologie een ‘propagandawerk’. ‘Het werk zou door 't publiceeren van zoo een
uitgave van geen waarde verliezen, integendeel, wanneer er een boek van uwe hand
zal in 't licht gezonden worden, zullen velen zich dan uw naam herinneren en meer
vertrouwen hebben; in een woord, zij zullen zich spoediger geneigd voelen om uw
arbeid te koopen.’9. Daarom kan er dus geen honorarium betaald worden.

Keuze
Het is goed mogelijk dat het idee voor Vlaamsche Oogst door Van de Woestijne
werd ingefluisterd. In elk geval was hij zeer nauw bij het initiatief betrokken, wat
blijkt uit de suggesties die hij in de reeds geciteerde brief van 14 juni 1902 deed:
- Ik heb dadelijk aan Ontrop geschreven dat hij u zoo spoedig mogelijk
zijn verzen, naast enkele biographische nota's opsturen zou.
- Voor 't geen Buysse aangaat, ik ben op mijn gedachten teruggekeerd.
Thans vind ik dat het beter ware, eene novelle in haar geheel op te nemen,
b.v. De wraak van Permentier, uit ‘Te Lande’. Ik breng u het boek
Maandag meê.
Dan krijgt ge ook Vic [de Meyere]'s verzen: daar snuisteren [we] samen
in; zoek ook in den ‘Arbeid’. Misschien ware 't goed aan de dichters te
vragen of ze niet verkiezen iets onuitgegevens geplaatst te zien.
Voor wat mij aangaat: ik zie liever geen proza geplaatst. Maar krijg ik dan
een paar bldz. meer verzen? Dan zou ik geven: le Wijding-sonnet, 2e
‘Zegen deze' avond, God’, 3e ‘de Moeder en de Zoon’, 4e ‘Thanatos’, 5e
Leie-zang. Dat zou, klein gedrukt ± 12 bdz. uitmaken. Is dat te veel?
Ik breng van Offel's ‘Twee Droomen’ meê: het kan best geplaatst worden.
Zou er ook niets zijn in dezes ‘Bloei’?
We moeten vooral voor een mooie bloemlezing uit Prosper van
Langendonck zorgen. Ware ik u, ik schreef hem daar zelf voor te zorgen,
b.v. 15 bldz. tekst: Hetzelfde voor Hegenscheidt, wien ge ook volgenden
keus zoudt kunnen bieden: le Rust; 2e gansch ‘Muziek en Leven’; 3e
‘Onmacht’; 4e ‘Marialiedje’; 5e ‘Harpzang uit Starkadd’.
En Vermeylen? Verzen en proza? Dan zou ik hem voorstellen: le ‘Thans
zijn de tijden rijp...’; 2e ‘Dagen van Onmacht’; 3e ‘Een Jeugd’.
Enfin, we spreken er Maandag verder over.
Uw Karel
van Streuvels zou ik opnemen: 'tzij ‘De Oogst’, 't zij ‘Het Woud’, uit
‘Zomerland’: nog altijd één der schoonste novellen.
Wie die suggesties met de uiteindelijke keuze vergelijkt, merkt dat deze - behalve
de selectie uit Vermeylens werk - toch sterk afwijkt. Bovendien kwam er in de
anthologie een afdeling beschouwend proza bij.
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woorden: ‘Een Hollandsch uitgever heeft Herckenrath gelast met het opmaken eener
bloemlezing uit het werk der “van Nu en Straksers”’. Circa 16 juni schrijft Van de
Woestijne ook Emmanuel de Bom aan met bijna identiek dezelfde woorden.11. Twee
dagen na ontvangst van de brief van 14 juni stuurt Herckenrath zelf een verzoek aan
Van Offel. Daarin deelt hij mee dat een Hollandse uitgever hem gevraagd had om
een bloemlezing uit Van Nu en Straks samen te stellen.12. Hetzelfde gebeurt in een
brief aan Baekelmans.13. Blijkbaar hebben hij en Van de Woestijne afgesproken naar
een Hollandse uitgever te verwijzen, hoewel dat wat voorbarig was.
Streuvels geeft Herckenrath vreemd genoeg al op 7 juni toestemming om ‘Woud’
of een ander klein stuk op te nemen, alsook verzen van Gezelle. Vermeylen antwoordt
op 19 juni. De keuze bevalt hem zeer goed maar hij heeft een bemerking over de
indeling tussen voorlopers en anderen. Gezelle vindt hij geen voorloper, ‘om de
eenvoudige reden dat hij veel verder gegaan is en meer bereikt heeft dan wie ook na
hem’. Hij bekritiseert de opname van Ontrop en Toussaint, maar maakt Herckenrath
attent op Alfred Weustenraad, Delfien van Haute en Caesar Gezelle. Wat het proza
betreft, vindt hij het onrechtvaardig dat Reimond Stijns er buiten werd gelaten. In
een voetnoot raadt hij aan de verzen van Leonce du Catillon en Lambrecht Lambrechts
te herlezen. Herckenrath is Vermeylen in alles, behalve in Du Catillon en
Weustenraad, gevolgd. Du Catillon had nochtans gedichten in Van Nu en Straks
gepubliceerd.

Onmachtig
Vermeylen, de meest gezaghebbende criticus van rond de eeuwwende, schreef
vermoedelijk op verzoek van Herckenrath het woord vooraf bij Vlaamsche Oogst.
Dit ‘Voorwoord’ stuurde hij Herckenrath op 21 mei 1904, maar was reeds
aangekondigd in het prospectus. Het prospectus begint met woorden die het begin
van Van de Woestijnes tekst echoën: ‘Dit is een anthologie, gelezen hoofdzakelijk
uit het werk der Vlamingen, die meê hebben gearbeid aan het tijdschrift Van Nu en
Straks, of die, naar werk en geest, te zeer dezer groepeering verwant zijn, dan dat
we ze achterwege zouden laten’. Ook Vermeylen pikte op dat begin in, maar legde
tevens de band met het tijdschrift Vlaanderen, dat door hem en Teirlinck opgericht
is: ‘Dit wil vooral een bloemlezing zijn uit die Vlaamsche dichters en schrijvers, die
zich in het laatste decennium hebben doen gelden, een beeld van het nieuw literair
leven, waarvan het tijdschrift Van Nu en Straks, nu door Vlaanderen voortgezet, het
voornaamste orgaan geweest is’ (Vlaamsche Oogst, IX).
Waarom Herckenrath de inleiding door Van de Woestijne liet vallen is mij onbekend.
Misschien had dat met het oordeel van Vermeylen te maken. Op 13 januari 1903
ging Vermeylen er nog van uit dat Herckenrath het inleidend woord zelf geschreven
had of zou schrijven. Een half jaar later blijkt Vermeylen echter voor een inleiding
bij Van Langendonck te bemiddelen. Hij schrijft Herckenrath op 26 juli: ‘Van
Langendonck zal de Inleiding schrijven, ook voor het proza, maar die vóór October
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Herckenrath schrijft: ‘Verleden week was ik slechts heel vluchtig bij van
Langendonck; hij sprak me niet over de Inleiding uwer bloemlezing. Hij is overigens
ziek en over last. - Wilt ge dat hij dat voor-woord schrijft, dring dan maar duchtig
aan!...’.
Of Van de Woestijne zich verder nog met de uitgave bemoeid heeft, is de vraag.
Begin 1904 schrijft hij aan De Bom: ‘En nu: de “Vlaamsche Oogst”, van Herckenrath,
onmachtige, te Gent... Het schijnt dat het werk in druk is, en verschijnen moet einde
Februari. Wat van u nu eigenlijk verschijnt? Zie, ik weet niet eens wat van mij
opgenomen wordt, en ik veeg er vierkant mijn botten aan, voor zoover dat mogelijk
is... Voor verdere inlichtingen: Ad. Herckenrath, Eendrachtstraat (dáarom maakt hij
bloemlezingen), 44, te Gent’.14. De uitdrukking ‘onmachtige’ kan slaan op het feit
dat de bloemlezing aanzienlijke vertraging had opgelopen.15. maar ze kan ook te
maken hebben met Herckenraths eigen creatieve werk. Van de Woestijne, die nooit
verlegen zat om een sneer naar vrienden, had reeds vroeger ten overstaan van Victor
de Meyere zijn reserves geuit over het talent van Herckenrath. Toen hij in 1902 De
Meyere berichtte dat hij aan Herckenrath en René de Clercq geschreven had dat zij
verzen moesten zenden voor het tijdschrift De Arbeid, en dat beiden het zeker zouden
doen omdat ze vertrouwen in hem hadden, voegde hij eraan toe niet zo heel veel
goeds van Herckenrath te verwachten: ‘hij is een nietig mensch, die niets persoonlijks
in zich heeft’.16.
Misschien heeft Van de Woestijne begin 1904 ook al iets voorvoeld van komende
strubbelingen. Hij wisselt eind 1903 en in de loop van 1904 brieven met Herckenrath
over een paar plannen (een uitgave met Georges Minne, de publicatie van de
verzenbundel De Boomgaard der Vogelen en der Vruchten), maar geen daarvan
wordt verwezenlijkt. Na 1904 is de relatie volledig bekoeld. In een brief aan Van
Dishoeck uit 1905 doet Van de Woestijne zijn beklag over Herckenrath. Hij schrijft
dat Herckenrath onvriendelijk is geweest en dat hij hem ‘slechts opzoekt als er profijt
bij is voor hem’.17. Van de Woestijne zinspeelt hier vermoedelijk op het feit dat
Herckenrath hem dat jaar van plagiaat beschuldigd zou hebben.18. Later worden de
plooien weer enigszins glad gestreken en werkt Van de Woestijne mee aan het
tijdschrift Nieuw Leven, dat Herckenrath uitgeeft (1908-1910). Hij doet Herckenrath
ook nog enkele voorstellen voor uitgaven, waar nooit op ingegaan is.

Kwade genius
Naar aanleiding van het prospectus, dat in elk geval al in maart 1904 klaar was,
ontstond in het Antwerpse theaterblad Lucifer een polemiek. In de aflevering van 27
maart suggereerde een zekere Jan van Dielighem dat Herckenrath ‘onder den invloed
van persoonlijke kwesties’ schrijvers genegeerd had. Onder de gedupeerden vermeldde
hij Leonce du Catillon, Fernand Toussaint, Willem Gijssels, Jef Mennekens, Nico
Gunzburg, Leo Krijn, Hendrik Coopman Thz.. Uit ‘andere Steden’ dan Brussel
noemde hij in een voetnoot Richard de Cneudt, Jan Eelen en Karel van den Oever.
In een tweede voetnoot liet hij niet na erop te wijzen dat
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Herckenrath wel zichzelf opnam in de anthologie. Van Dielighem raakte daarmee
de achillespees van het geval. Hij kon in zijn stuk immers wijzen op het feit dat
Toussaint en Mennekens in 1897 ook verzen in Van Nu en Straks publiceerden maar
uit de bloemlezing geweerd werden.
Vooral Toussaint en Mennekens hadden dus reden tot woede en reageerden dan ook
furieus. Toussaint kroop in de pen om na Van Dielighem zijn duit in het zakje te
doen19. en reageerde ook op Herckenraths antwoord. Zoals Van Dielighem meende
hij dat privé-kwesties meespeelden en bovendien dat Herckenrath behoefte had aan
‘vleierij’. In zijn reactie op Toussaint vroeg Herckenrath zich af of Mennekens niet
achter het pseudoniem Van Dielighem zat.20. Hij had gelijk, want Mennekens gebruikte
deze schuilnaam wel vaker om zijn artikelen te ondertekenen.
Op de achtergrond van de polemiek speelt de figuur van Van de Woestijne een
belangrijke rol, misschien zelfs de hoofdrol. Mennekens, alias Van Dielighem,
suggereerde dat Herckenrath onbevoegd was omdat hij als poëet ‘nog te veel onder
andermans invloed’ lag. Dezelfde venijnige verwijzing maakte Toussaint met naam
en toenaam: ‘De heer Adolf Herckenrath heeft het uitsprekelijk genoegen
ondervonden, 't aller-laatste nummer van [V]an Nu en Straks, eindelijk door een paar
gedichten van hem aangevuld te zien, die, zoo ze niet flauwer, dan toch ook niet
beter zijn dan zijn verder werk, meestal futloos afkooksel van 't werk van Karel van
de Woestijne’.21. Hij meende dat Herckenrath Van de Woestijne ook als criticus in
het Tijdschrift van het Willemsfonds22. napraatte.
Het is duidelijk dat Toussaint en Van Dielighem de hand van Van de Woestijne in
de weglating van sommige schrijvers zagen. Zij hadden reden om Van de Woestijne
als Herckenraths kwade genius te beschouwen. Onder de gesupprimeerde dichters
waren er nogal wat van wie bekend was dat Van de Woestijne ze niet lustte. Over
Du Catillon deed hij al schamper in een brief die hij - uitgerekend aan Toussaint schreef in 1894!23. Tegen De Cneudt had hij een vehement stuk geschreven in Onze
Vlagge.24. Met Toussaint zelf had Van de Woestijne een zeer ambigue relatie. Aan
de poëzie van Mennekens - die hij reeds kende uit de tijd dat zij beiden in 1894
meededen aan de letterkundige prijskamp van het Brusselse taalminnende
leerlingengenootschap ‘Help U Zelf’ - bracht hij in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 14 mei 1927 hulde, zij het met duidelijke reserves. Hij spreekt van ‘eentonigheid,
die u dommelig zou maken indien gij geen van plicht bewust criticus waart’. ‘De
dichter is altijd dweepziek-sentimenteel geweest en romanesk, en daar houden wij
nu zoo heel veel niet meer van in dit land.’25.

Ontvangst
Verwijzend naar de polemiek met Toussaint schreef Vermeylen in de brief die de
zending van zijn woord vooraf begeleidde: ‘Ik heb hartelijk gelachen bij uwen wensch,
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heel warm gemaakt heb, en dat er in uwe keus een en ander is, waar ik niet volmondig
meê instem. Maar hoe zou 't anders kunnen?’.
Vermeylen zelf liep dus niet echt warm voor de bloemlezing. Zoals Teirlinck zag
hij de opgenomen literatuur slechts als werk van beginners. Dat blijkt uit een brief
aan Van Dishoeck van 15 oktober 1904: ‘Nog een woordje omtrent den VI. Oogst
van Herckenrath. Toen we er over gesproken hebben scheen u ook weinig geneigd,
die anthologie uit te geven. Dat het boek een goede zaak kon worden, daar kon ik
natuurlijk niet over oordelen: maar ik zei u, dat Herckenrath niet de geschikte persoon
was om zoo iets tot stand te brengen, en, onder ons gezegd, ik blijf nog eenigszins
bij die meening. In mijn “Voorwoord” is 't wel duidelijk, dat ik me voor 't idee der
bloemlezing niet warm maak, en de bescheidenheid is er gemeend, en niet een
beleefdheids-formule voor den Hollandschen lezer!’.26.
Blijkbaar had Van Dishoeck, die het tijdschrift Vlaanderen uitgaf en wel eens een
beroep deed op sommige redacteurs om hem te adviseren, Vermeylen verweten dat
hij het commerciële succes van de bloemlezing verkeerd had ingeschat. Als we de
opgave van het aantal verkochte exemplaren mogen geloven, was die inderdaad een
voltreffer. In een brief aan Karel Jonckheere deelde Herckenrath tijdens een terugblik
op de uitgave het cijfer mee: ‘Ik vatte het plan op en toen de keuze klaar was, ging
ik Vermeylen en Van Langendonck opzoeken. Ze waren eerst de mening toegedaan
dat het ogenblik niet gekomen was om daarmee voor de dag te komen. Ik kon hen
echter voor mijn plan winnen. Het boek verscheen en werd een groot succes. Een
jaar nadien waren 3000 exemplaren verkocht. De pers was met de keus zeer
ingenomen’.27.
Dat laatste moet in elk geval gerelativeerd worden. In de Vlaamse bladen was de
teneur eerder kritisch, in Nederland welwillend.28. De bloemlezing geeft echter achteraf
gezien een vrij juiste inschatting van Van Nu en Straks29. en heeft bijgedragen tot de
canonisering van het tijdschrift. Bovendien had zij zeker haar betekenis voor de
tijdgenoten. De Nederlandse lezer, voor wie deze anthologie uit Van Nu en Straks
in de eerste plaats was bestemd, kon kennismaken met meer dan het reeds befaamde
proza van Streuvels en Teirlinck. Voor jongere Vlaamse lezers was het boek een
openbaring. Joris Eeckhout beschrijft in zijn Herinneringen aan Karel Van de
Woestijne hoe hij verlangend uitkeek naar de bloemlezing en daar voor het eerst
meer van Van de Woestijne te lezen kreeg.30. Mathieu Rutten ontleende het boekje
als jonge student van de Luikse professor en jeugdvriend van Herckenrath, René
Verdeyen.31. Ook voor hem was het een revelatie. Een herdruk is er nooit gekomen.32.
Daardoor geraakte de anthologie al vlug in de vergetelheid. Kort voor de Tweede
Wereldoorlog noemde Karel Jonckheere Vlaamsche Oogst nochtans een van de ‘vijf
blijde mysteriën van onze vooroorlogsche letteren’.

ZL. Jaargang 1

Eindnoten:
1. Voor het eerst gedoceerd tijdens het academiejaar 1922-23 (A. van Elslander, ‘Het Gents
professoraat van Karel van de Woestijne (1920-1929)’, in: Spieghel Historiael van de Bond
van Gentse Germanisten, 22 (1980), nr. 1-2, p. 47). De collegenotities werden uitgegeven door
Joris Eeckhout in zijn Litteraire Profielen VIII, Standaard Boekhandel,
Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 1939, p. 78-142.
2. Een aantal brieven werd door Mathieu Rutten uitgegeven ter gelegenheid van een tentoonstelling
in Latem in 1978 (Catalogus Latem 1978, p. 20-35). Voor haar licentieverhandeling (Adolf
Herckenrath. Leven en Werken, ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent
1960) kon Vera Libert de briefwisseling in beperkte mate gebruiken. Sommige brieven werden
haar slechts voorgelezen door de weduwe Herckenrath. In de brieven van Van de Woestijne en
alle andere auteurs kreeg ik bereidwillig inzage van de erven Herckenrath, Helga en Guy,
kinderen van Walter Herckenrath. Ik dank ze daarvoor hartelijk en ook voor de toestemming
om van alle brieven een kopie te bezorgen aan het AMVC in Antwerpen en (alleen van de
Nederlandse brieven) aan het Letterkundig Museum in Den Haag. Tenzij anders vermeld citeer
ik uit de correspondentie die zich in het familiearchief bevindt.
3. ‘Twee Sonnetten. Voor mijn vriend Karel van de Woestijne’, in: De Arbeid. Maandschrift voor
Literatuur en Kunst onder Redactie van Ed. Verburgh en Victor de Meyere 3 (1900-1901), p.
37-38.
4. Datum poststempel. Of een bepaalde brief bij de enveloppe hoorde waar hij instak, is lang niet
altijd zeker. Een aantal brieven in het archief Herckenrath zat pertinent verkeerd of niet in een
enveloppe. De datering die M. Rutten (o.c.) van enkele brieven gaf, is niet steeds correct. Met
het oog op een uitgave van de brieven heb ik een voorlopige chronologische klassering gemaakt,
die zich eveneens in het AMVC bevindt.
5. Herckenrath wou ook werk opnemen dat nog niet in een bundel gepubliceerd was. Dat blijkt
onder meer uit een briefkaart van Herman Teirlinck van 11 januari 1903. Hij ging daarmee in
op een suggestie van Van de Woestijne (cf. diens brief van 14 juni 1902).
6. ‘Nog Vlaamsche Oogst’, Lucifer 3 (1904), nr. 37, 24 mei.
7. Briefkaart met poststempel 12 januari 1903. Ook in zijn bespreking in Vlaanderen (3 (1905),
nr. 2, februari, p. 97-101) formuleert Teirlinck de mening dat de vruchten nog niet rijp genoeg
waren om te oogsten. Om deze visie te ondersteunen verwijst hij ook naar het ‘Voorwoord’
van Vermeylen (cf. infra).
8. Interview uit 1940. Volgens Vera Libert (o.c., p. 47) was het eerst de bedoeling geweest om
een getrouw beeld te geven van wat Vlaanderen gepresteerd had na Conscience. Zij steunt
vermoedelijk op een interview van Herckenrath met K. Jonckheere in ‘Vergeet niet te lezen’
(20 november 1956). In het interview geeft Herckenrath dat niet als de ‘oorspronkelijke’
bedoeling op, maar gewoonweg als de bedoeling zonder meer. Overigens heeft hij het over
‘voor en na Conscience’. Het geheugen speelde Herckenrath toen al parten, wat blijkt uit het
feit dat hij de bloemlezing in 1909 situeerde.
9. Kaartje van 19 juni 1902 (AMVC).
10. Karel van de Woestijne, Brieven aan Lode Ontrop, uitgegeven met een inleiding en
aantekeningen door Anne Marie Musschoot, Secretariaat van de Koninklijke Academie van
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1985, p. 125-126.
11. Brief met poststempel 16 juni 1902 (AMVC). Het is de eerste brief van Van de Woestijne aan
De Bom sinds jaren en dus waarschijnlijk het startpunt voor de vriendschap met De Bom.
12. AMVC. Brief ook geciteerd bij Libert, o.c., p. 80.
13. Brief met poststempel 25 juni 1902 (AMVC).
14. Brief van 17 januari 1904 (AMVC).
15. Op 12 januari 1903 beloofde Herckenrath aan De Bom dat de bloemlezing einde maart of begin
april in de handel zou zijn (AMVC).
16. Brief van of kort na 23 september 1902, bewaard in het AMVC. In potlood genummerd door
Eugène de Bock als 23+148 en door M. Rutten als 113+128.
17. Brief van eind juli/begin augustus 1905. Zie Leo Jansen & Jan Robert (red.) ‘Altijd maar
bijeenblijven’. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929, [Achter het boek 29], Letterkundig
Museum/Bas Lubberhuizen, Den Haag/Amsterdam 1997, p. 46.
18. Zie een brief aan Karel van den Oever, die vermoedelijk van na 18 februari 1906 dateert:
‘Intusschen kwam uit dat mijn beschuldiger Herckenrath was. De duts! Hij-zelf heeft me
tweemaal geplagieerd’. Het (anonieme) artikeltje verscheen in Onze Tijd van 28 januari 1906.
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23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

Lucifer 3 (1904), nr. 33, 1 mei.
Lucifer 3 (1904), nr. 35, 15 mei.
Lucifer 3 (1904), nr. 35, 15 mei.
Ook over een voordracht en over de bijdrage ‘Vlaanderen’ van Herckenrath in het Tijdschrift
van het Willemsfonds werd in Lucifer kritisch bericht. W. gaf op 17 april 1904 een verslag van
de lezing ‘Op de Grenzen en de Grenzen over’, die Herckenrath hield voor de ‘Bond der
leerlingen en oud-leerlingen der Koninklijke Academie’ (3, nr. 31). Over het artikel ‘Vlaanderen’
verschenen vier bijdragen door dezelfde Jan van Dielighem (nr. 34-37).
‘Maar L. du Catillon zal, geloof ik, ons niet veel eer aanbrengen (...)’ (AMVC).
J.A. (ps.), ‘Boekbeoordeling. Van dichterleven, verzen van Richard de Cneudt [...]’, in: Onze
Vlagge 1 (1898), afl. 8, april, p. 116-122.
Karel van de Woestijne, Verzameld werk 5, Manteau, Brussel 1949, p. 666.
Geciteerd in G.H. 's-Gravesande, De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en
documenten, Manteau, Brussel s.d., p. 66.
Geciteerd in de toespraak van Jonckheere ‘Herckenrath als bloemlezer’, De Toneelschool 3
(1940), nr. 9-10 en in Libert, o.c., p. 81. In het interview met het N.I.R. (1940) herhaalde
Herckenrath dit cijfer en noemde de bundel ‘uitverkocht’.
Na de polemiek in Lucifer werd de bloemlezing in Vlaanderen onder meer gesignaleerd of
besproken door: Pol Anri (Het Volksbelang 38 (1904), nr. 45, 12 nov., p. 3 & Tijdschrift van
het Willemsfonds 9 (1904), deel 2, p. 254-255), Joris Eeckhout (Jong Dietschland (1905), oogst,
p. 188-189), Herman Teirlinck (o.c.), Leo van Puyvelde (Jong Dietschland (1904)
kerstaflevering, p. 124-125 & De Groene Linde 4 (1905), juli, p. 254-255) en August Vermeylen
(Vlaanderen 3 (1905), afl. 1, p. 56 & afl. 2, p. 102-104).
In Nederland door An. (De Nederlandsche spectator (1904), nr. 41, p. 533-534, H.J. Boeken
(XXe Eeuw (1905), januari, p. 99-104, J.N. van Hall (De Gids 68 1904, deel 4, p. 549-554),
Maria Viola (Van onzen tijd 5 (1904-1905), oktober, p. 99-104).
Cf. Jonckheere, o.c: ‘Niemand was u voor om de door u opgenomen[en] als erkende meesters
aan te duiden. Ook de inleiders tot het boek hebt gij weten te kiezen.’
Joris Eeckhout, Herinneringen aan Karel van de Woestijne, Steenlandt, Kortrijk [1930], p. 12.
Zijn recensie in Jong Dietschland was nochtans allesbehalve goedkeurend. Hij vond de titel
voorbarig en verweet Herckenrath dat hij andere tijdschriften (De Arbeid en De Nieuwe Arbeid,
Dietsche Warande & Belfort bijv.) en een aantal dichters zoals Richard de Cneudt, Jef Mennekens
en Willem Gijssels verwaarloosd had.
‘Ten geleide’, in Ad. Herckenrath, Maandkalender, De Spiegel. Maandschrift voor Poëzie 1
(1945), nr. 8, dec., p. 5.
Een plan voor een herdruk bestond nochtans. Zie in het AMVC Herckenraths kaartjes van 25
april 1906 aan Baekelmans en van 10 april en 25 mei aan De Bom. De tweede geheel omgewerkte
druk zou uit twee delen bestaan en beter verzorgd zijn, schrijft Herckenrath in het kaartje van
10 april (vgl. ook een kaartje aan Edmond van Offel van 1 mei 1906, AMVC). Nog later is
sprake van een herdruk in drie delen (brief aan Hendrik Coopman Thz. van 18 december 1910,
AMVC).
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Kaartje van Herman Teirlinck in verband met Vlaamsche Oogst, 25 december 1903 (collectie
Herckenrath).
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Karel van de Woestijne
Een onbekende tekst over Van Nu en Straks
Hier bieden wij den lezer eene Zuid-Nederlandsche Anthologie aan. Wij hebben ze
gelezen uit het werk der jongere Vlamingen, die hunne schriften, hoofdzakelijk,
vergaêrden in het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’, of die uit den invloed, door dit
tijdschrift geoefend, den lust en de gedachte, die hun tot schrijven spoorden, putten,
en hun toonde de baan die ze volgen zouden.
Dit is dus eene bloemlezing uit de verzen en het proza der zoogenaamde
‘Van-Nu-en-Straksers.’*
In eene nieuwere literatuur binnen-geleid door een behendig poëtisch dilettant die
goed van begrip was: Pol de Mont, en door eene sentimenteele en schoonbegaafde,
vorm-rijke dichteres: Hélène Swarth vooraf-gegaan, ander-weegs, van goede en
kloeke, eigen-landige roman-schrijvers; zeer verstandige en zeer sympathieke lezers
van het werk der Vlamingen die hun uiting hadden in ‘La Jeune Belgique’ en wat
daaruit was gevolgd, en van de jongere dichters die in Frankrijk Verlaine en Mallarmé
volgden, méer nog dan van de Nederlanders die zich om ‘den Nieuwen Gids’ hadden
geschaard (al waren deze trouwe mede-helpers), hadden een drietal onder hun:
Vermeylen, van Langendonck, de Bom, waar zich, tot eene Redactie, toe voegde
Cyriel Buysse, in 1894 de eerste afleveringen van een tijdschrift, het bewijs hunner
kunde en het spreken hunner hoop, in het licht gegeven, en gedoopt: ‘Van Nu en
Straks’.
Hun pogen en willen was, dat ze Vlaanderens letter-kunst zouden redden van
lawaaiërige flaminganterij en zoetsappige banaliteit van minne-liederen, om hare
dichters - zoo ook het streven was der Nieuwe-Gidsers in Holland, en in Frankrijk,
van Symbolisten en Decadenten - nauwer bij hun-zelven, bij hun eigen eigenheid te
brengen, hoe deze zich ook mocht uiten. En dat wilden ze doen met de meeste pracht:
hun tijdschrift was een toonbeeld van typographische en ornamenteele schoonheid,
en vele schilders, waar-onder de hoogsten uit Noord-Nederland, hielpen daartoe, met
platen en sier-werk, den Vlaming Henry van de Velde, die het op zich genomen had
deze uiterlijke vormen te bezorgen.
En uitslag was, dat we - naast veel gedichten en enkel proza van Hollanders, en
die minder mooi waren - veel schoon werk mochten lezen van de redacteuren, en
van nieuw-gekomenen onder de Vlamingen: den heerlijk-optredenden Goethiaan
Alfred Hegenscheidt, en Victor de Meyere, en, met luttelen arbeid, Edmond van
Offel. En ook deze verrassing werd ons gebracht: een magnifiek gedicht, ergens
opgedolven uit eene verstofte vergetelheid, van Hugo Verriest, priester in
West-Vlaanderen, die hun dieper en hechter het werk leerde te waardeeren van den
grooten Guido Gezelle en van Albrecht Rodenbach, die zoo jong en
bejammerens-waard gestorven was.
Deze West-Vlaamsche drieëenheid die hun nieuwe, en zuiver-Vlaamsche
schoonheid wees; het dieper gevoel dat zij toch Vlamingen waren, al was in hun de
afkeer groot voor schreeuwende vlamingerij; het woelen, anderzijds, in de ziel der
meesten, van de groote stroomingen die de wereld doorvoeren, en veel leelij-
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ke toestanden meêrukten, en zuiverder mieken het begrip van en het streven om
sociale rechtvaardigheid: dit bracht er hun toe, ook andere dan louter literaire idealen
te voeden. Veel eenheid van meening over vele zaken was het, dat de
‘Van-Nu-en-Straksers’ als meer dan eene letterkundige groepeering liet vooruittreden.
En, na dat hun tijdschrift op had gehouden, meer dan een jaar lang, te verschijnen,
mochten zij, zelfstandig, solidair en zelfbewust, naar voren komen, onder nieuwen
vorm, die niet alleen uiterlijk was.
Vermeylen schreef zijne ‘Kritiek der Vlaamsche Beweging’ die aller uitspraak
mocht heeten. En Mesnil, nieuw-bijgetreden, zei, in sociale opstellen, wat veler
overtuiging was.
Maar niet alleen hun gedachten-wereld werd klaarder uitgesproken: ook hun kunst
schoot dieper wortel, sproot uit in nieuwe looten; want de eerste jaargang dezer
nieuwe reeks bracht de schoone kracht aan van Streuvels' proza, en de verzen van
van de Woestijne.
Zoo groeiden zij steeds hooger en steeds dieper, en de vruchten werden rijp en
goed. Zelf-analyse (zoo ze is uitgesproken in stukken als ‘Stroomingen in de Diepte’
en ‘Een Jeugd’), en liefde voor hun land dat ze, zoo niet als flamingant, dan toch als
bewust Vlaming beminden (en spraken uit in werken als van Buysse, en Streuvels,
de Bom en Baekelmans, en Teirlinck die later, en eerst als gevoelig dichter, bijtrad)
mieken sterke, eigen-aardige prozaschrijvers; en de dichters wilden niets schuldig
zijn, en trachtten hun-zelven te blijven, 'tzij ze zongen van hun-zelven, 'tzij van hun
land. Hun getal wies aan, en ‘Van Nu en Straks’ werd, om zijn ernst, ontzien en
invloed-rijk.
Thans kan het niet blijven voort-bestaan: andere bezigheden zouden zijne opstellers
innemen, die misschien van meer praktisch nut zullen zijn voor hun volk. Want zij
gelooven dat ze tot taak hebben nuttig te zijn voor hun volk. Dáarom schreven zij,
of dáartoe zwenkte hun schrijven, dat hun volk zou bekend worden, en door
bekendheid rijker. En ze willen ook meer doen dan schrijven ten bate dier bekendheid:
want hun arbeiden moet zijn dat hun volk zich ontwikkele: dit is hun streven, in
grooten deele, van thans.
Eene intellectuëele groepeering, die meer deed en wilde dan literatuurtje spelen, en
werkelijk, in eigen land, meer en beters schiep dan alleen letterkundige beweging,
mocht niet bedolven blijven in een weinig verspreid, thans verdwenen, tijdschrift.
Wij verzamelden, met dit doel, deze bloemlezing, die moge de Spiegel en de Fakkel
zijn, waar men 't geestesleven dier jonge mannen in leven zie, en lichten moge en
liefde doen ontbranden bij wie oogen heeft voor een zwaren tak van den
Nederlandschen stam.

Eindnoten:
* Alleen de heer Baekelmans, onder de auteurs die hier werden opgenomen, werkte aan het
tijdschrift nooit meê. Maar hij is, naar werk en geest, te zeer dezer groepeering verwant, dat we
hem achterwege zouden laten.
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De kleine garnaal
De kleine garnaal is een rubriek gewijd aan een van die vele literaire randfiguren
die, meestal terecht, door de mazen van het net der officiële
literatuurgeschiedschrijving glippen maar die stuk voor stuk een onmisbare schakel
vormen in het literaire ecosysteem. Niet zelden zijn het ook ongemeen boeiende
personages. Frans Delbeke, met wie we de reeks openen, mag als prototype van de
kleine garnaal gelden.

Manu van der Aa
Frans Delbeke
Dat Frans Delbeke in deze rubriek mag figureren, dankt hij niet aan zijn literaire
oeuvre dat zowel gedichten als toneelstukken en een roman omvat. De kwaliteit van
zijn werk was immers van in het begin omstreden. Bovendien mag, zoals zal blijken,
gerust de vraag worden gesteld of Delbeke wel als de ware auteur van ‘zijn’ betere
werk beschouwd mag worden. Delbeke heeft zich echter wel op andere vlakken
verdienstelijk gemaakt voor de literatuur, met name als organisator, coach en financier.
Vooral Gerard Walschap en Hendrik Marsman hebben veel aan hem te danken.

Frans Delbeke (collectie AMVC).

Frans Delbeke werd geboren in 1890 te Roeselare als zoon van de flamingantische
en katholieke volksvertegenwoordiger Julius Delbeke (1859-1916). Hij voltooide de
Grieks-Latijnse humaniora aan het Klein Seminarie van zijn geboortestad.
Rechtenstudies in Leuven mislukten echter. Vanaf 1907 publiceerde hij enkele
gedichten in verschillende tijdschriften, waaronder Vlaamsche Arbeid en Dietsche
Warande en Belfort. Literair-kritische bijdragen kon hij kwijt in Nieuwe wegen, een
plaatselijk blad waarvan hij enige tijd redactiesecretaris was en waaraan onder meer
Lode Dosfel en August van Cauwelaert meewerkten. In 1912 werd hij, door
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tussenkomst van politieke vrienden van zijn vader, secretaris bij het Ministerie van
Spoorwegen in Brussel. Waarschijnlijk ontstond daar de vriendschap met Lode Dosfel
die als juridisch adviseur op hetzelfde ministerie werkte. In 1913 huwde hij met
Joséphine Lessire, dochter van een verzekeringsmakelaar met
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goede relaties in Londen. Vandaar dat het echtpaar bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog naar Engeland kon vluchten.
Toen hij in 1919, met vrouw en zoontje, naar Vlaanderen terugkeerde, vestigde
Delbeke zich als verzekeringsmakelaar te Antwerpen. Tegelijkertijd stortte hij zich
weer in het culturele leven en in 1922 werd hij hoofdredacteur van Het Vlaamsche
Land, een katholiek weekblad (annex uitgeverij en bestelboekhandel) dat August
van Cauwelaert in 1919 had opgericht. Delbeke zocht meteen zijn oude
Vlaams-nationalistische vriend Dosfel aan om, onder het pseudoniem Thomas van
der Schelde, wekelijks een opiniestuk te schrijven. Daarmee werd de gematigde
Vlaamsgezinde koers van het blad meteen iets radicaler.
In de loop van 1922 belandde ook Gerard Walschap bij Het Vlaamsche Land, eerst
als boekhandelaar en kort daarna als redactiesecretaris van het weekblad. Delbeke
en Walschap konden blijkbaar goed met elkaar overweg, getuige Walschaps brief
van 7 juni 1923 aan zijn toekomstige vrouw, Ninette Theunissen, waarin hij een
ietwat schertsend beeld geeft van zijn relatie met Delbeke: ‘Het is de nobelste man
die ik ken en haast een heilige is hij. En hij is assureur! Vandaar zo zakenmens. Ik
heb hem gans kunnen overtuigen van mijn literaire opvattingen en hij spotte nu
fijntjes met me’.
Toen de firma in 1924 in financiële moeilijkheden raakte, werden de boekhandel en
de uitgeverij overgenomen door De Vlaamsche Boekenhalle en nam Delbeke de
zakelijke leiding over het weekblad. Vermoedelijk verwierf hij er later ook de
eigendom over. In ieder geval werd de samenwerking tussen Delbeke en Walschap
vanaf 1924 nog hechter: samen schreven ze het wekelijkse, anoniem gepubliceerde
hoofdartikel ‘Op den uitkijk’, ze traden beiden toe tot de katholieke
kunstenaarsvereniging De Pelgrim en bovendien maakten ze tijdens de weekends
tendentieuze katholieke toneelstukken. In De Nieuwe Linie van 5 oktober 1968 vertelt
Walschap daarover: ‘We zaten dan letterlijk naast elkaar te werken. Delbeke vulde
bladzijde na bladzijde en ik zorgde dan dat het goed op papier kwam. Ik was zogezegd
de opschrijver’. In 1924 en 1925 kwamen zo vijf stukken tot stand die ook allemaal
met succes werden opgevoerd. Flirt (1924) werd zelfs bekroond met een staatsprijs
van 1000 frank.
Het zal duidelijk zijn dat Walschap veruit de betere schrijver was van de twee en, in
het licht van wat zal volgen, is het zelfs de vraag in hoeverre deze ‘vriendschap’,
althans in het begin, niet op louter zakelijke gronden was gevest en dus eerder op
een verstandshuwelijk leek. Immers, Delbeke had geld genoeg maar literair talent te
kort, Walschap had dat talent maar had gebrek aan geld. Opvallend is in ieder geval
dat Walschap in 1924 tot tweemaal toe overdreven vooringenomen schrijft over het
toneelstuk van Delbeke, De Vrek (1923). Een eerste keer doet hij dat in Averbode's
weekblad. Hoewel hij daar in een laatste alinea niet kan verzwijgen dat Delbeke een
vriend van hem is, geeft hij zijn ‘kritische’ bijdrage toch een mooi, zichzelf
rechtvaardigend staartje: ‘...ik hoop nooit te kort te schieten aan de plicht mijn
bescheiden bijdrage aan te brengen opdat noch in de kunst noch in katholieke actie
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onbekend blijve wat voor de vlaamsche kunst een nieuwe aanwinst is en voor het
katholieke Vlaanderen een apostolaat’. In Ons volk
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ontwaakt kan Walschap onder het pseudoniem G.v.M. zonder enige schroom alle
registers opentrekken. Hij besluit zijn omvangrijke stuk met de retorische vraag:
‘...mogen wij de vaardigste onzer tooneelartisten niet om de opvoering vragen van
Delbeke's Vrek, het waardigste katholieke tooneelstuk dat wij sinds jaren kregen,
een der zuiverste en sterkste stukken onzer tooneellitteratuur der laatste decenniën?’.
En is het toeval dat wanneer er na het faillissement van Het Vlaamsche Land een
einde komt aan de samenwerking, Walschap daarover op 14 december 1926 aan
Godelaine rapporteert in de volgende woorden: ‘Vennootschap Delbeke-Walschap
heeft geliquideerd’?
Delbeke, die zich getuige een brief van 28 november 1926 aan Walschap ‘voor
duizenden’ in de schulden had gestoken, koos na de ondergang van Het Vlaamsche
Land voor het radicale Vlaams-nationalistische Jong Dietschland, terwijl Walschap
het gematigde blad Hooger Leven ging leiden. Door deze kwestie kwam het trouwens
tot een kortstondige breuk tussen de vrienden maar ook na de verzoening werden
hun contacten voor langere tijd schaarser. Toch stond Delbeke Walschap begin jaren
dertig ter zijde in zijn conflict met pater Emiel Valvekens over de boekhouding van
Hooger Leven.
Over wat Delbeke tussen 1927 en 1934 verder uitvoerde, weten we niet veel meer
dan dat hij enige tijd bestuurslid was van het Katholiek Vlaamsch Volkstoneel. Daar
ging de strijd om Het Vlaamse Volkstoneel in 1924 aan vooraf waarin Delbeke ook
een prominente rol heeft gespeeld. Delbeke gaf toen namelijk leiding aan een groep
katholieken die, kort samengevat, van oordeel waren dat Het Vlaamse Volkstoneel
van Jan Oscar de Gruyter te weinig aandacht besteedde aan werk van katholieke
Vlaamse schrijvers en dat er dus een nieuw gezelschap nodig was. Het resultaat was
dat Delbeke op 12 april 1924 een contract ondertekende waarin bepaald werd dat hij
het Vlaamse Volkstoneel voor 20.000 frank van De Gruyter overnam. Ook hier
kunnen weer vragen gesteld worden bij de motieven van Delbeke. Wies Moens
rapporteerde op 21 februari 1924 immers aan J. Goossenaerts: ‘Volgens M. Thuysbaert
is Delbeke de spil van alles, hij “alleen”: hij wil absoluut zijn stukken op de voorgrond
brengen, en gaat zùlke mensen uit de weg (als mij en anderen) van wie hij weet of
raadt dat ze met zijn literatuur niet bijster hoog oplopen’. En laat het nu net De
Gruyter zijn die Delbeke afraadde zijn stuk De Vrek op te voeren of te publiceren
‘omdat het technies erg onbeholpen is - en wat de taal betrest, èn wat de dialoog, èn
wat de bouw’, aldus Delbeke in een brief aan Goossenaerts op 26 juli 1923. In de
twee daaropvolgende seizoenen voerde het VVT zowel Lente als De vuurproef op,
stukken van het schrijversduo Walschap-Delbeke.
In 1934 begon een turbulente periode in Delbekes bestaan. Na een echtscheiding in
oktober 1934, verhuisde hij naar het Brusselse om in Vilvoorde een
gloeilampenfabriek te starten. In 1935 nam hij met een laatste en vermoedelijk
autobiografisch geïnspireerd toneelstuk over een liefdeloos huwelijk, De doodendans,
definitief afscheid van het Vlaamse theater. Het stuk kreeg voor de katholieke lezers
de kwalificatie ‘streng voorbehouden’ mee. Delbekes geloof in de katholieke kerk
was eind jaren '20 aan het wankelen gegaan wat, net als bij Walschap, zou resulteren
in een resoluut afscheid van de kerk. Nog in hetzelfde jaar kreeg
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Delbekes breuk met zijn verleden geografisch gestalte: hij emigreerde naar Engeland
en hertrouwde er met Eleanor Jacobson, een jongere vrouw van Jamaicaanse afkomst.
De lampenfabriek die hij daar uit de grond stampte, maakte hem op erg korte tijd tot
een bijzonder welgesteld man.
Toch bleef Delbeke de Nederlandstalige literatuur op de voet volgen. Niet alleen
bouwde hij een bibliotheek uit waarover Walschap op 20 juni 1946 aan Fernand
Toussaint van Boelaere schreef dat ‘zelfs een bibliofiel als gij [er] respect zou voor
hebben’, hij onderhield de relatie met Walschap en zocht, via Jan Greshoff, ook
contact met andere Nederlandse schrijvers.
Op 24 oktober 1937 schreef hij aan Jan Greshoff, die hij nog niet persoonlijk kende,
dat hij rond 15 november in Brussel zou zijn en zinnens was ‘een som gelds waarschijnlijk 10.000 frank - te uwer beschikking te stellen ten bate van in behoeftige
omstandigheden verkeerende schrijvers’. Tegelijkertijd stuurde hij gedichten mee
voor beoordeling en eventuele plaatsing in Greshoffs tijdschrift, Groot Nederland.
Delbeke moet zelf beseft hebben dat dit geen goede indruk maakte en voegde in post
scriptum toe: ‘Ik hoef u natuurlijk niet te vragen uw oordeel over mijn gedichten niet
te laten beïnvloeden door het mogelijks sympathieke van mijn voornemen’. Dat heeft
Greshoff ook niet gedaan want de gedichten werden voor zover ik heb kunnen
achterhalen nooit gepubliceerd. Nochtans vertegenwoordigen die 10.000 frank van
1937 in hedendaags perspectief toch zowat 200.000 frank. Wel liet Greshoff weten
dat hij in plaats van meerdere schrijvers te begunstigen, liever het hele bedrag aan
Hendrik Marsman zou schenken. De dichter Marsman zwierf op dat moment door
Italië, zonder inkomen want advocaat af en levend van uitgeversvoorschotten en
sporadische giften van de Nederlandse mecenassen Van der Meulen en Radermacher
Schorer. Het aanbod van Delbeke was hem dus meer dan welgevallig.
Op 21 november 1937 berichtte Delbeke aan Greshoff dat hij het geld had
overgeschreven en ‘Gij kunt dus H. Marsman dit bedrag van mijn part overhandigen
met mijn kameraadschappelijke groeten’. Verder wilde hij graag ‘een of ander van
[Marsmans] werken met opdracht ontvangen en eventueel broederlijk met hem
corresponderen’. Marsman kon moeilijk anders dan op deze vragen ingaan. Op 15
december ontving Delbeke een eerste brief en enkele boeken van Marsman. In zijn
antwoordbrief van twee dagen later lichtte hij zijn demarche toe: ‘Ik heb dit jaar een
beetje geld verdiend - ik ben echter helemaal geen Cresus - en heb mij den
egoistischen luxe gepermitteerd daarvan een onorthodoks gebruik te maken’. Delbeke
kon het niet laten om ook Marsman een aantal van zijn gedichten voor te leggen al
was het maar ‘te nadere kennismaking’ en hij voegde er heel bescheiden aan toe: ‘Ik
heb geen illusies meer en allerminst litteraire pretentie’.
Delbekes bewering ‘een beetje geld’ te hebben verdiend was zelfs naar Engelse
normen een serieus understatement. Dat mag blijken uit wat Greshoff rond Kerstmis
van 1937 overkwam. Delbeke had Greshoff uitgenodigd in Londen maar moest van
zijn dokter om gezondheidsredenen naar zonniger oorden en hij vertrok naar San
Remo. Greshoff mocht toch op Delbekes kosten een kamer in het Bedford Hotel
betrekken en kreeg de beschikking over diens wagen met
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chauffeur, de diensten van ‘onze nurse Miss Silva’ en Delbekes secretaris Mr. Matson.
Toen Jan Greshoff het jaar daarop, in 1938, vijftig werd, stuurde Delbeke hem een
cheque van £10, wat alleszins genoeg geweest moet zijn om een reisje te betalen,
zoals Delbeke zelf suggereerde.
Toch had de mecenas ook ernstiger zaken om handen. Op 2 december schreef hij
aan Greshoff: ‘Wat een ellendige toestand toch in Duitschland! Familieleden van
mijn vrouw zijn op het ogenblik in concentratie-kampen opgesloten en ik vertrek
binnenkort naar Hitlers vervloekte land... ik hoop dat ik mijn zenuwen zal weten te
beheerschen -’. Of de missie enig succes heeft gehad, weet ik niet, maar dat hij zich
een heel eind in het hol van de leeuw had gewaagd, leid ik af uit de brief van 17
december aan Greshoff: ‘Ik ben zoo pas van Duitschland teruggekeerd en nog onder
den indruk van al het menschonterende en afschuwelijke dat ik aldaar heb gezien en
gehoord...’.
Tussendoor had Delbeke nog financiële en organisatorische hulp geboden bij de
oprichting van het jongerentijdschrift Werk dat op initiatief van Greshoff in 1939
door Manteau en Leopold werd uitgegeven.1.
In datzelfde jaar had ook Gerard Walschap dringende financiële hulp nodig. Delbeke
was van oordeel dat Walschap pas aan een goede job zou kunnen raken met een
universitair diploma. Daarom stelde hij voor vier jaren studie te sponsoren à rato van
20.000 frank (nu ± 425.000 frank) per jaar. Walschap weigerde maar Delbeke stuurde
hem tot aan het uitbreken van de oorlog niettemin een vijftal keren 5.000 frank.
Bovendien mocht Walschap gratis beschikken over Delbekes villa in San Remo. Als
tegenprestatie zou Walschap Delbekes roman Tusschen twee werelden redigeren en
laten publiceren bij zijn uitgever Nijgh & Van Ditmar. De roman verscheen begin
1940 inderdaad bij de genoemde Nederlandse uitgeverij. Opvallend is dat Menno
ter Braaks bespreking van deze roman op 11 mei in Het vaderland - overigens het
allerlaatste stuk dat Ter Braak ooit publiceerde: op 14 mei pleegde hij zelfmoord getiteld was ‘Naast Walschap’. Ter Braak, die Walschaps werk bewonderde, wist
na de lectuur van Vaarwel dan dat Delbeke met Walschap bevriend was. Misschien
zelfs had Doeke Zijlstra, directeur van Nijgh & Van Ditmar die ook Ter Braaks
uitgever was, hem op de hoogte gebracht van Walschaps hand in Tusschen twee
werelden. Ter Braak vergeleek Delbekes roman met Sybille, een vergelijking die
zoals hij zelf toegaf ‘uiteraard in het nadeel van Delbeke moest uitvallen’ maar had
het verder welwillend over het ‘zeer sympathieke en zeker niet onbelangrijk boek’
en ‘een tendensroman [...] waarin de tendens zeker de moeite waard is’.
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog isoleerde Delbeke vrijwel compleet van
zijn Nederlandstalige literaire contacten. Alleen met Jan Greshoff, die in Zuid-Afrika
woonde, wisselde hij een paar brieven. Uit die wegens de censuur in het Engels
gevoerde correspondentie weten we dat Delbeke geprobeerd heeft om Marsman naar
Engeland te krijgen: ‘I had written to Marsman immediately after the invasion that
he should come to this country, but I never received any reply to my letter’, schreef
hij op 8 augustus 1940. Wel had hij contact met de vrouw van Marsman die, na de
schipbreuk waarbij haar man het leven het, in Engeland toef-
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de. Delbeke vermeldde tussendoor ook dat hij na een zenuwinzinking op advies van
zijn dokter zijn zaak volledig had opgegeven. Op 13 februari 1941 stuurde hij Greshoff
nog het eerste hoofdstuk van een roman waaraan hij eind 1939 begonnen was. Uit
de correspondentie van Walschap (aan F. Toussaint van Boelaere, 20 juni 1946)
weten we dat het boek in 1946 af was en Het zilveren snoer heette. De roman die
Walschap ‘heel wat sterker’ dan Tusschen twee werelden achtte, zou echter nooit
verschijnen. Het manuscript werd kort voor zijn dood vernietigd. In dezelfde brief
aan Greshoff had Delbeke het over zijn reactie op het overlijden van Hendrik
Marsman, Menno ter Braak en Eddy du Perron: ‘I find that so far I cannot take up
their books, for although I did not know them personally I feel their death not only
as a personal loss but as a catastrophe for our literature’.
Kort na de oorlog zochten Delbeke en Gerard Walschap weer contact met elkaar.
Walschap, die zich tijdens de oorlog in de ogen van sommigen verdacht had gemaakt
en slachtoffer dreigde te worden van de repressie, verloor tijdelijk zijn baan als
inspecteur van de openbare bibliotheken. Delbeke sprong uiteraard weer voor hem
in de bres en stuurde tot driemaal toe een bedrag van 10.000 frank (nu ongeveer
75.000 frank). Hoewel financieel blijkbaar nog steeds in goeden doen, ging het met
zijn mentale en fysieke gezondheid nog steeds niet goed. In juni van 1946 bezocht
Walschap zijn depressieve vriend in diens huis in Somerset. Ze spraken veel over
literatuur en de voorbije oorlog. Delbeke schijnt zich daarna op mentaal vlak enigszins
hersteld te hebben. Op 29 juli schrijft hij aan Walschap: ‘Het is trouwens woordelijk
waar dat uw bezoek mij verlost heeft v[an] de bedompte, misselijke zwaarmoedigheid
die op mij woog: ik heb weer zin in mijn werk gekregen evenals vroeger, ofschoon
mijn physische krachten mij nogal gauw begeven en soms helemaal in den steek
laten’.
In de loop van het volgende jaar werd duidelijk dat maagkanker de oorzaak was van
al de ellende. Frans Delbeke overleed op 12 juli 1947 te Londen.
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Eindnoten:
1. Zie ook het stuk van Ernst Bruinsma in dit nummer.
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Joris van Parys
Haar kleine Johannes
Frederik van Eeden, Sophie Monnier en Le petit Jean (Parijs 1921)
‘Honteuse et abominable’
‘Hélas! mon très cher ami’, schrijft Frederik van Eeden in maart 1922 aan Romain
Rolland, ‘le critique d'Anvers a parfaitement raison. La traduction des dernières pages
est simplement honteuse et abominable’.1. De vertaling waar het over gaat is het slot
van de pas verschenen Parijse boekuitgave van het eerste deel van De kleine Johannes,
waarin vertaalster Sophie Monnier haar wijsheid door die van de auteur heeft gemengd
en expliciete verwijzingen naar de katholieke leer heeft ingelast. ‘Enfin, tout est mal
compris, orné de choses rhétoriques’, zucht Van Eeden, en hij citeert een paar krasse
voorbeelden. De affaire is des te pijnlijker omdat hij had gehoopt eindelijk ook in
Parijs naam te maken, omdat Nobelprijswinnaar Rolland het voorwoord heeft willen
schrijven en omdat de vertaling is verschenen in de internationale collectie ‘Les
prosateurs étrangers modernes’ (Editions F. Rieder & Cie) van Rollands vriend Léon
Bazalgette.2.
Bob Claessens, vertaler en redacteur van het Antwerpse internationalistisch
kunsttijdschrift Lumière, kan zijn ogen niet geloven als hij de versie van Monnier
naast de Nederlandse tekst legt. In het nummer van 15 februari 1922 neemt hij haar
‘trahison littéraire’ onder de loep en komt tot de conclusie dat ze het slot heeft
misbruikt om de lezer een godsdienstlesje - ‘un joli cours de religion’ - mee te geven.
Omdat hij ervan uitgaat dat de auteur de vertaling niet te zien heeft gekregen voor
ze naar de drukker ging, komt het bij Claessens niet op hem van medeplichtigheid
te verdenken. Wellicht had hij die mogelijkheid niet zonder meer uitgesloten als hij
had geweten van Van Eedens beslissing om zich op 18 februari in de abdij van het
Noord-Brabantse Oosterhout te laten dopen en daarmee formeel over te gaan tot het
katholicisme. Hoewel Van Eeden in de brief uit maart aan Rolland verzekert dat de
ingrepen in de vertaling niets met zijn bekering te maken hebben, blijkt een paar
weken later uit zijn getormenteerde reacties op They call me a Carpenter van Upton
Sinclair hoezeer hij tegen zijn overtuiging had moeten handelen als hij Monniers
interpretatie had willen corrigeren. In een brief aan Sinclair noemt hij de hoofdfiguur
in de roman ‘an American version of my Dutch Christ’. Monnier zou natuurlijk niets
liever willen dan dat de samenloop van omstandigheden geen louter toeval is. ‘Quelle
étrange coïncidence’, schrijft ze aan Van Eeden, ‘qu' à l'heure, où le Petit Jean fait
son entrée en France, l'auteur a lui aussi trouvé la Lumière’.
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Op de verbijsterde vraag van Bazalgette of Claessens' kritiek terecht is, kan de auteur
niet anders dan antwoorden dat hij heeft nagelaten de vertaling helemaal na te lezen.
Bazalgette beseft dat hij snel moet reageren om de schade te beperken en te
voorkomen dat zijn hele collectie in een kwaad daglicht komt te staan. In het
aprilnummer van Lumière verschijnt een brief van hem aan recensent Claessens
waarin hij erkent dat de verminking van het laatste hoofdstuk ‘n'est que trop réelle’.
Hij benadrukt dat Van Eeden zich onmiddellijk van de corrupte versie heeft
gedistantieerd en dat de ingrepen in een volgende editie ongedaan zullen worden
gemaakt.
En Monnier? ‘On m'avait assuré que votre français était excellent et je n'ai pas lu la
fin du livre’, schrijft Van Eeden in antwoord op een van haar brieven. Hij wil zijn
deel van de verantwoordelijkheid niet afschuiven, maar natuurlijk had zij zich als
vertaalster nooit ofte nimmer mogen permitteren wat ze in Le petit Jean heeft gedaan:
‘Pardonnez-moi que je vous dise franchement que jamais, mais jamais le traducteur
a le droit d'ajouter, ou de changer les mots d'une oeuvre d'art’. Monniers geloof is
sterker dan de feiten. Een week nadat ze zich vertwijfeld heeft geëxcuseerd probeert
ze Van Eeden zover te krijgen dat hij haar vertaling alsnog goedkeurt. Ze is en blijft
ervan overtuigd dat de meeste Nederlandse lezers de ‘finale’ hebben geïnterpreteerd
zoals zij dat heeft gedaan. Haar reacties bewijzen dat ze de vertaling voor een stuk
als haar eigen geesteskind beschouwt: ‘Je ferais tout pour qu'on ne fasse pas attaque
à mon Petit Jean’. Als de auteur haar desavoueert, vreest ze dat er onmiddellijk
twijfels zullen rijzen omtrent de oprechtheid van zijn bekering. In een laatste kort
antwoord op de larmoyante epistels waarin ze zijn steun afsmeekt schrijft Van Eeden
in juni dat de zaak te gênant is om er nog op terug te komen: ‘La seule chose que je
puis vous promettre c'est de me taire sur cette affaire’. Aanvankelijk had hij zich
voorgenomen alles wat in de vertaling afweek van de Nederlandse versie aan te
strepen, maar dat kost hem veel te veel tijd. In opdracht van Bazalgette zal Monnier
haar vertaling van de laatste bladzijden zelf herzien.
In de causerie ‘Frederik van Eeden in vertaling’ die de Vlaming Karel van de Put in
1948 in Amsterdam voor het Van Eeden-Genootschap houdt, wordt de Franse
vertaling van Monnier ‘een minder aangenaam episodetje’ genoemd.3. Van de Put
citeert uitvoerig uit de recensie van Claessens, neemt de reactie van Bazalgette
integraal over maar laat de context helemaal buiten beschouwing. Jan Fontijn heeft
in Trots verbrijzeld, het tweede deel van zijn Van Eeden-biografie, minder
belangstelling voor Monnier dan voor haar zoon Arthur, die in de laatste maanden
van zijn leven door Van Eeden in bescherming wordt genomen. Over de moeder zegt
Fontijn alleen dat ze zich na de dood van haar zoon uit dankbaarheid voor Van Eeden
op de vertaling van De kleine Johannes gooit en in een brief aan de auteur vraagt ‘of
de man die op het einde van het eerste deel van De kleine Johannes aan komt schrijden
over het water, misschien Christus was’. De biograaf staat er niet bij stil dat Monnier
met die vraag komt nadat het boek verschenen is. Kortom, de ontstaansgeschiedenis
en de receptie van de vertaling die in december 1921 in Parijs het licht ziet, vormen
een tot nu toe nooit gereconstrueerd verhaal met meer dan één bizarre kant. Een
verhaal dat begint in mei 1915, tijdens een korte vakantie van het echtpaar Van Eeden
bij hun vriendin Thérèse Boon in
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Scheveningen. Van haar hoort Van Eeden over de dubieuze dokter Bolten ‘aartskwakzalver’ en ‘geldwolf’, noemt hij hem later - die zijn jonge Ierse patiënt
Arthur Harper in een Schevenings sanatorium laat verkommeren.

‘Overvloeyend van dankbaarheid en liefde’
You know, Maïtre, with what love I have translated le petit Johannes. This
beautiful work is for me, a sweet link with the past, for my boy read it
with me, the last months of his life.
(Sophie Monnier aan Frederik van Eeden, ongedat.)
Op 3 mei noteert Van Eeden in zijn dagboek dat bij voor het eerst bij Arthur is
geweest: ‘Zijn arme moeder zag uit op mijn komst als op die van den Messias, zeide
ze. Haar dankbaarheid was grenzeloos’. Blijkbaar is Van Eeden na dat eerste bezoek
zo aangedaan, dat hij onmiddellijk een ander onderkomen voor Arthur en zijn moeder
zoekt. Twee dagen later al worden ze door hem weggehaald uit het sanatorium en
afgeleverd bij een juffrouw Van Bemmelen. Hoeveel zijn ingrijpen voor het
wanhopige tweetal betekent, wordt pas na zijn vertrek uit Scheveningen helemaal
duidelijk. Thuis in Bussum ontvangt hij ‘aandoenlijke brieven van Arthur en zijn
moeder, overvloeyend van dankbaarheid en liefde’. In september spreekt hij van ‘de
arme jongen’ die ‘smachtend’ uitziet naar zijn bezoek.
In zijn aantekeningen heeft Van Eeden het altijd over ‘de jongen’, maar zo jong is
Arthur niet meer. Hij wordt in augustus dertig en is de gescheiden echtgenoot van
de Nederlandse Anne-Marie Herkenrath, bij wie hij een dochtertje van tien heeft.4.
In Den Haag staat hij vanaf 1913 ingeschreven als Arthur Frederic Monnier Harper,
‘Musicus en Vliegenier’. Uit Van Eedens dagboek en correspondentie blijkt dat
Arthur een begaafd violist was die ten gevolge van een beroerte sinds een jaar
halfzijdig verlamd is en zijn spraakvermogen heeft verloren. Zijn moeder Sophie
Monnier is in 1864 geboren in Neuchâtel, in het Franstalige deel van Zwitserland.
Ze is getrouwd met de Ier Andrew Harper en staat onder zijn naam in Den Haag
ingeschreven, hoewel haar echtgenoot zelf zich daar nooit heeft laten registreren.
Aangezien Andrew in het verhaal van Arthurs laatste levensjaar niet één keer ter
sprake komt, bestaat zijn huwelijk met Monnier waarschijnlijk alleen nog op papier.
Door toedoen van Van Eeden zal Arthur in september een operatie van de laatste
kans ondergaan. De ingreep is geen succes. Drie maanden later, na zijn bezoek van
24 december, schrijft Van Eeden dat de jongeman hem ‘nagenoeg stervende’ lijkt.
Van de moeder zal hij achteraf horen dat ze in die laatste maanden samen met Arthur
De kleine Johannes heeft gelezen en dat haar zoon hoopte ooit nog in staat te zijn
zelf muziek bij het verhaal te componeren: ‘he had a beautiful score in his head and
was anxiously waiting to be strong enough to put that splendid book to music’. Wat
Van Eedens summiere aantekeningen vooral duidelijk maken is dat moeder en zoon
permanent in geldnood verkeren. Voor de operatie verbleven ze bij juffrouw Van
Bemmelen; na de operatie trekken ze in bij Thérèse Boon. De huur voor een eigen
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zichtloze toestand veroorzaakt alleen maar ondraaglijker. ‘Hij is nu met zijn moeder
bij Boon aan huis’, schrijft Van Eeden. ‘Maar de twee vrouwen kunnen nu elkander
weer niet verdragen. En moeder en zoon snakken naar een eigen huisje. Dit verlangen
gaf hem plotseling kracht tot spreeken, hij zei: ‘my own mother, home!’ (24.12.15).
De lijdensweg van Arthur eindigt een week later.5. Van Eeden in zijn dagboek, 4
januari 1916: ‘Harper is gestorven. “Home”’.
Eind 1916 overlijdt onverwacht ook Thérèse Boon. In de lange Engelse brief die
Monnier in februari 1917 aan Van Eeden schrijft, heeft ze het uitvoerig over haar
laatste gesprek met Boon, die haar als nieuwjaarscadeau de Engelse vertaling van
De kleine Johannes had willen kopen en had voorspeld dat het boek een bijzondere
rol in haar leven zou gaan spelen. In haar wanhopig zoeken naar een houvast gaat
Monnier het boek van Van Eeden ervaren als een reddingsboei en de vertaling als
‘a moral task’. In haar geëxalteerde geest krijgt de behoefte om De kleine Johannes
te vertalen ten slotte de proporties van een heilige plicht die ze namens haar overleden
zoon te vervullen heeft: ‘almost as a religious legacy, left by him for me to do. The
little Johannes so appeals to me, that in translating it, I seem to almost have found a
new child’.
Merkwaardig genoeg komt in de hele correspondentie tussen Van Eeden en Monnier
op geen enkel moment de vertaling ter sprake die Camille Huysmans en Georges
Khnopff in 1899 in het Parijse blad La plume hebben gepubliceerd. Nog opvallender
is het ontbreken van verwijzingen naar de vertaling van Léon Paschal, die van maart
tot mei 1918 in Leiden in Sijthoffs Revue de Hollande verschijnt. In een paar brieven
verwijst Monnier terloops naar ander vertaalwerk waar ze mee bezig is, maar het is
zo goed als zeker dat ze geen enkele ervaring heeft met literaire vertalingen. Dat
gebrek aan ervaring compenseert ze door haar toewijding. Ze verzekert Van Eeden
dat ze naar een zo levendig mogelijke vertaling streeft, ‘without staining by an
erroneous translation the moral beauty of the original’. Bazalgette reageert opgetogen
op de kwaliteit van haar Frans. Rolland zal De kleine Johannes in zijn voorwoord
omschrijven als ‘ce beau songe mélancolique d'une enfance rêveuse, dont la traduction
souple et nuancée de Madame Sophie Harper-Monnier a su rendre le charm’. In een
brief aan Monnier schrijft hij: ‘Et merci à vous, chère Madame, de nous avoir permis,
par votre excellente traduction, d'introduire ce chef-d'oeuvre dans la littérature
française’.

‘Avant-propos de Romain Rolland’
Ce m'est une joie de présenter Frederik van Eeden au public français.
Parmi les grands écrivains de l'Europe, il m'est un des plus chers. Bien
avant de nous être vus, je savais qu'il était mon ami et que j'étais son ami.
Je l'ai su, dès le premier jour que j'ai lu quelques pages de lui. Depuis,
cette amitié n'a cessé de s'affermir, et l'épreuve redoutable des années de
guerre l'a trempée.
(Romain Rolland, voorwoord in Le petit Jean)
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veel-vertaald auteur en hardnekkig bestrijder van de Europese ziekte die hij
‘Nationalitis’ noemt een belangrijke schakel in de internationale vriendenkring

ZL. Jaargang 1

57
rond Romain Rolland. Het spreekt dan ook vanzelf dat Rolland in 1918 onmiddellijk
ingaat op zijn verzoek om het voorwoord voor de Franse editie van De kleine Johannes
te schrijven. Van Eeden en Monnier rekenen erop dat het mede dankzij het prestige
van de Franse Nobelprijswinnaar geen probleem kan zijn om in Parijs een uitgever
te vinden voor een boek waarvan voor de oorlog al Engelse en Duitse vertalingen
verschenen zijn. Ze beseffen niet welke kwalijke reputatie Rolland in Frankrijk heeft
en hoe rancuneus het naoorlogse Parijs tegenover de ‘defaitist’ van Au-dessus de la
mêlée blijft. Terwijl hij in het buitenland als een van de grote intellectuelen en
schrijvers van zijn tijd wordt beschouwd, wordt Rolland in eigen land doodgezwegen
en wordt zijn werk systematisch geboycot. In een brief aan Stefan Zweig uit april
1919 citeert hij wat zijn uitgever Ollendorff hem schrijft: omdat de Parijse kranten
bang zijn abonnees te verliezen als ze de naam Rolland ook maar vermelden, hebben
ze zelfs betaalde advertenties voor zijn nieuwe roman Colas Breugnon geweigerd.
De oude vriend die directeur is bij Hachette, zijn tweede uitgever in Parijs, heeft
laten weten dat hij Le petit Jean alleen kan verkopen als Rollands voorwoord
weggelaten wordt of zonder vermelding van de auteur mag worden gebruikt. ‘On
me demande de supprimer ma préface à votre Petit Johannès’, schrijft Rolland aan
Van Eeden, ‘ou de la publier sans ma signature. Naturellement, j'ai répondu qu'on
publie la préface sans mon nom. Le côté humoristique de la chose m'amuse’. In zijn
ironische reactie zegt Van Eeden te hopen dat hij tenminste in Nederland zal mogen
onthullen wie de auteur van het voorwoord is.
Het wordt snel duidelijk dat Hachette alleen maar een voorwendsel zoekt om te
kunnen weigeren. Begin april 1919 komt de definitieve beslissing om het boek niet
uit te geven, zogenaamd omdat het de bedoeling was een geïllustreerde editie te
maken en de uitgever geen geschikte illustrator vond. Nadat Rolland ook bij
Ollendorff op een beleefde weigering is gestuit, komt hij eind augustus met een
voorlopige oplossing. Twee vrienden van hem, de Franse dichter René Arcos en de
Vlaamse houtsnijder Frans Masereel, zijn een paar maanden eerder in Genève gestart
met een eigen uitgeversbedrijfje, Le Sablier, dat zich wil toeleggen op kleine, door
Masereel te illustreren luxe-edities in beperkte oplagen. ‘C'est là que vient de paraître
mon irrespectueuse et voltairienne Liluli’, schrijft Rolland. Hij is met Le Sablier
overeengekomen dat hij het recht heeft zijn satire later in Parijs door Ollendorff te
laten heruitgeven en stelt voor dat Van Eeden dezelfde regeling treft: de vertaling
van De kleine Johannes in Genève publiceren in een oplage van 600 à 1000
exemplaren, in afwachting dat het boek een kans krijgt bij een Franse uitgever. Van
Eeden gaat onmiddellijk akkoord: ‘J'espère que “le Sablier” publiera le “petit
Johannes” illustré par Masereel. Avec votre préface’. In november krijgt Arcos van
zijn drukker een offerte voor 750 exemplaren ‘sur volumineux anglais’, 30 exemplaren
op Ingres d'Arches en 10 op Japans. Kosten, inclusief band en bindwerk: een kleine
3000 Zwitserse francs. Dat is het eerste en het laatste spoor van het plan voor de
Sablier-uitgave, maar blijkens een brief van Rolland aan Van Eeden had het boek in
het voorjaar van 1920 moeten verschijnen: ‘Le Petit Johannès doit toujours être
publié par le Sablier de Genève, en mars ou avril. Arcos l'admire beaucoup; et il
faudrait des difficultés financières bien graves pour qu'il renonçât’.
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Mogelijk heeft Rolland op dat moment al redenen om te vermoeden dat Le Sablier
de financiering niet rond zal krijgen. Door een forse koersdaling van de Franse franc
ten opzichte van de Zwitserse munt en de daarmee gepaard gaande problemen in de
transport- en papiersector zijn Arcos en Masereel genoodzaakt het ene veelbelovende
project na het andere te laten varen. Een van de titels die ze moeten afvoeren is De
Kleine Johannes. Om een boek van 250 bladzijden uit te geven is er meer geld nodig
dan de bescheiden kredieten waarover ze kunnen beschikken. Medio maart ontvangt
Van Eeden een eerste brief van Bazalgette: omdat Arcos de vertaling van De kleine
Johannes niet zelf kan uitgeven is hij bereid het manuscript af te staan voor de
internationale collectie die Bazalgette in Parijs heeft opgezet.

Prosateurs étrangers modernes
Cher Docteur van Eeden, Je me permets de vous écrire sur le conseil de
notre grand ami Romain Rolland, qui m'engage à essayer de publier un
livre de vous dans la collection annoncée sur le prospectus ci-joint, et que
je suis chargé de diriger... En un mot, et avant tout, je viens vous exprimer
mon grand et sincère désir de publier la traduction d'une oeuvre de vous,
dans cette collection des Prosateurs Etrangers, où je voudrais grouper
quelques-uns des plus puissants écrivains d'Europe.
(Léon Bazalgette aan Frederik van Eeden, 16 maart 1920)
Léon Bazalgette, naaste vriend van Rolland, Arcos en Masereel, is de eerste Franse
vertaler en biograaf van Walt Whitman en Henry Thoreau, en vanaf 1920 uitgever
van de eclectische collectie ‘Prosateurs étrangers modernes’, waarin als eerste titel
de vertaling van Het ezelken (Le bourriquet) van zijn oude vriend Cyriel Buysse
verschijnt. Naast werk van Dostojevski, Thomas Hardy, Knut Hamsun, Gottfried
Keller en jonge Amerikaanse auteurs zoals Sherwood Anderson en John Dos Passos
zal Bazalgette onder andere ook Felix Timmermans' Pallieter uitgeven. Via Rolland
en Arcos belandt Monniers vertaling van De kleine Johannes eveneens op zijn bureau.
Net als Van Eeden is Bazalgette een onverzettelijk internationalist. Hun vriendschap
met Rolland en hun gemeenschappelijke affiniteiten met Whitman en Thoreau zorgen
bij voorbaat voor wederzijds vertrouwen en respect, en bij hun eerste kennismaking
in de zomer van 1920 ontstaat onmiddellijk een persoonlijke sympathie. De
kennismaking heeft trouwens een gunstige invloed op Van Eedens verblijf in Parijs,
waar hij de eerste dag rondwandelt ‘in diepe somberheid, geen weemoed maar dorre
naargeestigheid’. Wanneer hij bij Rieder hoort dat de vertaling van De kleine Johannes
pas in maart 1921 zal kunnen verschijnen, is dat niet van aard om hem op te vrolijken,
maar 's anderendaags, 7 augustus, heeft hij een afspraak met Bazalgette die zijn
stemming doet omslaan: ‘Van morgen, 11 uur sprak ik Basalgette [sic], Rolland's
vriend. Een zuidelijk Fransch type, een prettig mensch om mee te praten. Hij sprak
oover de réunie die wij noodig hebben, van krachten uit alle landen. Hij noemde nog
Duhamel en Barbusse. Wij spraken af voor Maandag. Dit doet aan de oude tijd
denken’. In 1921 zal Van Eeden in Monde nouveau een stuk over de
Whitman-biografie van Bazalgette publiceren, en in 1923 zal Bazalgette een artikel
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dagboek bijzonder treft: ‘Het ontroerde mij zeer, door de fijne, liefderijke
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wijze waarop hij mij ziet, zonder mij daarom te sparen. Ik moest er van schreyen,
wat mij goed deed’.
In het najaar van 1920 is er een amusante briefwisseling over de vertaling van de
titel De kleine Johannes: moet dat in het Frans definitief Le petit Jean worden, of Le
petit Johannès? Bazalgette geeft de voorkeur aan Jean - ‘vous connaissez mes
compatriotes’, schrijft hij - terwijl Van Eeden meer voelt voor Johannes omdat Petit
Jean hem doet denken aan ‘Jantje’, een naam met een totaal andere gevoelswaarde.
De uitgever overtuigt hem met het argument dat het Franse equivalent van ‘Jantje’
niet ‘petit Jean’ maar ‘Jeannot’ is. Over de vertaling zelf schrijft Bazalgette nog:
Je l'ai revu avec soin et, en appréciant l'excellence de la version de Mme
Harper-Monnier, j'ai effacé quelques minuscules ‘batavismes’ de langue,
inévitables lorsqu'on n'est pas Français de France. Et maintenant c'est tout
à fait au point. Je me réjouis beaucoup à la pensée de voir paraître enfin
votre grand livre.
Omdat de verschijningsdatum in extremis wordt verschoven naar het najaar, wordt
het december 1921 voordat het eerste exemplaar van Le petit Jean in Bussum arriveert.
Reacties zijn er nog niet, schrijft Bazalgette twee dagen voor Kerstmis: ‘il faudra
laisser aux gens le temps de se remettre des émotions familiales de Noël et du Nouvel
An’. Als er interessante recensies verschijnen zal hij die zeker doorsturen.

Het laatste hoofdstuk
Oh! ce que je m'en veux de ne pas avoir été chez vous lire ce dernier
chapitre, puisque tout mon être, toute mon âme déliraient de cette apothéose
finale. J'aurais dû me méfier de ma plume qui suivait ce sens que je prêtais
à votre sublime fin.
(Sophie Monnier aan Frederik van Eeden, 26 mei 1922)
In Nederland leest geen mens Franse vertalingen van Nederlandse boeken - behalve
de Belgische Hagenaar Léon Paschal, die zijn eigen vertaling van De kleine Johannes
in de Revue de Hollande heeft gepubliceerd terwijl Monnier aan haar versie werkte.
Ook de redactie van het Antwerpse maandblad Lumière, dat in de jaren 1919-1923
in de contacten tussen de Nederlandstalige en de Franstalige literatuur een cruciale
rol speelt, heeft vanzelfsprekend belangstelling. Een van de redacteuren is Bob
Claessens, die in 1920 voor Bazalgette Pallieter in het Frans heeft vertaald en naar
eigen zeggen eveneens aan een vertaling van De kleine Johannes werkte toen hij
hoorde dat een mevrouw in Nederland al zo goed als klaar was met een Franse versie.
Monniers vertaling noemt Claessens in zijn recensie ‘remarquable d'ailleurs de
souplesse et d'élégance’. Die kwaliteiten wegen evenwel niet op tegen het feit dat
de vertaalster de laatste bladzijden grondig heeft aangepast aan haar katholieke
geloofsovertuiging. De voorbeelden die door Claessens en door Van Eeden zelf in
de brief aan Rolland geciteerd worden, geven een idee van de ravage die Monnier
in haar zendingsijver heeft aangericht, maar de enormiteit van de verminking is alleen
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vertaalster interpoleert, weglaat en ‘verfraait’, hoe de valse retoriek van haar
interpolaties de poëzie van Van Eedens proza wegdrukt en de gewijde sfeer van het
slot verdrinkt in schrille pathos. Het ontroerende zinnetje ‘Ik wil bij u zijn’
bijvoorbeeld wordt bij Monnier: ‘Je veux, oh je veux te suivre à jamais’. Veel
kwalijker nog zijn de inhoudelijke ingrepen: ‘Daar is het Grote Licht’ wordt ‘Je suis
la vraie Lumière’; ‘de ernstige mens’ wordt ‘le Fils de l'Homme’; ‘Noem die namen
niet’ wordt ‘Ne profane pas la Sainteté du saint Nom!’. Vervolgens wordt een hele
zin ingelast die er bij Van Eeden niet staat: ‘On ne le prononçait qu'en s'inclinant
avec respect, et comme si chaque fois l'on se fût trouvé en présence de la Sainte
Personne’. Wat er in het Nederlands wél staat is bij Monnier verdwenen: ‘zij zijn tot
draf geworden voor de zwijnen en tot narreklederen voor de dwazen’. Zo gaat het
door, tot en met de laatste alinea.
Wie in de geautomatiseerde catalogus van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
de naam Harper-Monnier aanklikt komt niet terecht bij Le petit Jean maar bij de in
1917 in Den Haag verschenen Franse vertaling van Christus consolator, or,
Comfortable words for burdened hearts. Dat boek uit 1893 van de Amerikaanse
bisschop Gilbert Haven was Monnier aan het vertalen toen ze in 1915 kennismaakte
met De kleine Johannes.6. Het lijkt erop dat ze de woorden van Van Eedens ‘Dutch
Christ’ heeft gelezen in het licht van de ‘paroles pour les coeurs brisés’ van bisschop
Havens ‘Christus consolator’.
In maart 1922 - een paar weken na de onthulling in Lumière - komt Van Eeden voor
een lezing naar Antwerpen, waar hij onder andere zijn vooroorlogse vertaler Camille
Huysmans ontmoet. Onvermijdelijk wordt hij door Huysmans aangesproken over
Le petit Jean, en even onvermijdelijk komt de affaire in augustus ter sprake tijdens
zijn bezoek bij Romain Rolland in het Zwitserse Villeneuve. ‘Je viendrai vous
demander pardon en tout’, heeft hij in juni aan Rolland beloofd. In Van Eedens
dagboekaantekeningen over het bezoek wordt het pijnlijke onderwerp niet aangeroerd.
Uit de reacties die hij voor en na zijn lezing in Lugano opvangt, meent hij zelfs te
mogen afleiden dat de Franse en de eveneens in 1921 verschenen Italiaanse vertaling
van De kleine Johannes een succes zijn.7. Een succes? Van de eerste editie zijn er
niet meer dan 380 exemplaren bestemd voor de boekhandel, en de volgende edities
zijn waarschijnlijk geen herdrukken maar titeluitgaven. In de tweede en derde editie
staat 1921 als jaar van uitgave vermeld, terwijl Van Eeden in juni 1922 aan Monnier
schrijft: ‘Si par bonheur une seconde édition doit suivre’. In 1923 zegt hij in een brief
aan Rolland: ‘Je crains que cette malheureuse traduction... sera bientôt oubliée et
que la deuxième et troisième partie ne seront jamais publiées’.

Et caetera
je vous rappelle que ‘la traductrice de la maison Rieder’, pour employer
l'une de vos formules, était présentée et patronnée par le Dr Frederik van
Eeden lui-même, qui l'a reconnu avec la plus parfaite franchise.
(Léon Bazalgette aan Léon Paschal, 15 mei 1928)
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in 1873 geboren in Mechelen, al vanaf 1897 woonachtig in Den Haag,
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waar hij ingeschreven staat als leraar van de Krijgsschool. Zijn uur van glorie heeft
de Franstalige Vlaming beleefd toen de eerbiedwaardige Mercure de France in 1910
bereid bleek zijn kunsttheoretische studie met de imposante titel Esthétique nouvelle
fondée sur la psychologie du génie uit te geven.
Intrigerender dan zijn nieuwe esthetica is Paschals hardnekkig streven om erkenning
te vinden als vertaler van De kleine Johannes. Hij was nog geen dertig toen hij, van
december 1902 tot juni 1903, in de Brusselse Revue de Belgique een bewerking
getiteld ‘Jeannot’ publiceerde. Hij was vijfenveertig toen in Sijthoffs Revue de
Hollande de eerste versie van zijn vertaling ‘Le petit Johannès’ verscheen. En hij is
vijfenvijftig als hij tot de conclusie komt dat hij met de herziene versie van zijn
vertaling geen kans maakt om in Parijs een geïnteresseerde uitgever te vinden en
ervoor te zorgen dat de Rieder-editie belandt waar ze volgens hem thuishoort: in de
papiermolen.
In een ongepubliceerd manuscript vertelt Paschal zijn versie van het verhaal over de
reacties op Le petit Jean. Niet hij maar Sijthoff zou als eerste gereageerd hebben:
‘l'éditeur Sijthoff ayant envoyé mon Petit Johannès au Rotterdamsche Courant en
guise de protestation contre le Petit Jean, le R.C. publia un article où ma traduction
était opposée à celle qui venait de paraître’.8. Nadat hij zelf Monniers vertaling heeft
gelezen voelt hij zich zo gechoqueerd, dat hij de brochure La grande misère des
traductions littéraires (1928) schrijft waarin Le petit Jean als typevoorbeeld van een
corrupte vertaling aan de kaak wordt gesteld.
Dat Paschal zich zeven jaar na de publicatie van Le petit Jean zo hardnekkig in de
Rieder-uitgave blijft vastbijten is alleen te verklaren door zijn verbittering over het
gebrek aan erkenning en steun voor zijn eigen vertaling. In zijn rancune keert hij
zich in het voorwoord van zijn brochure tegen iedereen die bij de Parijse editie
betrokken was. Tegen Monnier natuurlijk, maar ook tegen Rolland, die hij ervan
beschuldigt zich het voorwoord door Van Eeden als het ware te hebben laten dicteren;
tegen Bazalgette, die hem het gras voor de voeten heeft weggemaaid; en ten slotte
tegen Van Eeden, die hij beschuldigt van medeplichtigheid.
In 1926 heeft Paschal tevergeefs geprobeerd een Parijse uitgever voor zijn ‘Petit
Johannès’ te interesseren. Librairie Pion weigert - ‘malgré la supériorité de votre
traduction’ - omdat er al een Franse editie bestaat. Librairie Stock toont aanvankelijk
wel interesse, maar die verdwijnt als De kleine Johannes geen kinderboek blijkt te
zijn. ‘Il y a beaucoup de charme dans cette histoire’, schrijft de uitgever, ‘mais il s'y
trouve un mélange, qui ne plaira jamais en France, de fantaisie et de conceptions
philosophiques où la vie et même les idées sur la religion et sur Dieu sont traitées
avec une certaine partialité.’ Mogelijk krijgt Van Eeden door Paschal een kopie van
de brief toegestuurd, want een paar dagen later al antwoordt hij de vertaler dat hij
de bezwaren van Stock begrijpt, al is hij het er niet mee eens dat zijn boek ‘een
mengsel’ wordt genoemd. Hij staat kort stil bij een paar vragen die Paschal hem heeft
voorgelegd en eindigt met de verzekering dat hij bereid blijft hem te helpen - ‘als ik
kan’ schrijft hij er met de hand onder de getypte brief bij. Het is dus pertinent onjuist
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De reactie van Rolland op de brochure is niet bewaard gebleven, wel het briefje
waarmee Bazalgette op 15 mei 1928 Paschal kort en krachtig van repliek dient. De
uitgever doet geen moeite om beleefd te zijn. Hij vindt het lasterlijk dat de vertaler
Van Eeden blijft achtervolgen met een zaak die jaren geleden al in het reine getrokken
is en Rieder van onfatsoenlijke praktijken blijft beschuldigen zonder dat daar enige
reden toe bestaat. Misschien is Paschal er na die repliek eindelijk in geslaagd De
kleine Johannes los te laten. In 1931 verschijnt in Den Haag zijn laatste boek: Le
Génie, la beauté, la gloire et caetera.

Romain Rolland (links) met Frans Masereel en René Arcos in Genève, kort na de oprichting
van de Editions du Sablier (1919) (Collectie P. Vorms).
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Brieven
1 Frederik van Eeden aan Romain Rolland, Bussum 21.3.1922
10.

Hélas! mon très cher ami, le critique d'Anvers a parfaitement raison. La traduction
des dernières pages est simplement honteuse et abominable. Au lieu de traduire
fidèlement, cette malheureuse femme a ajouté sa propre sagesse à la mienne, partout
je trouve des explications qui ne se trouvent pas dans l'original. Toute cette phrase
sur le ‘Nom’ est falsifiée. L'original dit tout simplement: ne prononce pas ces noms.
Ils étaient saints et purs comme les habits du prêtre, et nourrissant comme du blé.
Maintenant ils sont nourriture pour les cochons et costumes pour les sots, etc.
Enfin, tout est mal compris, orné de choses rhétoriques. Jean ne parlerais jamais de
‘Divine Révélation.’ Les mots ‘Va! va, mon enfant, où le devoir t'appelle’ ‘Je suis
la vraie Lumière’ ‘le Fils de l'homme’ tout ça n'est pas dans l'original.
Et ce geste ‘il se jeta dans les bras ouverts, prêts à le recevoir’ est tout à fait faux et
mal compris. L'original est beaucoup plus simple, plus sévère, plus sobre.
Et hélas! je suis à blamer moi-même, parce que ne craignant de trouver des choses
comme je vous ai indiqués, je n'ai pas lu la traduction. Quand Bazalgette me disait
que le Français était bon, cela m'a suffi. Je ne me sentais pas en état de trouver et de
corriger les fautes, que j'espérais ne pas être sérieuses. Camille Huysmans que j'ai
parlé l'autre jour à Anvers me disait que c'était lui, avec George Khnopff, qui avait
traduit mon livre et l'a publié dans ‘La plume.’ Cette traduction me paraissait correcte
et fine. Je n'aurais jamais cru qu'on oserait ajouter des choses qui ne sont pas dans
l'original. Mais certainement je porte la responsabilité par ma nonchalance, ou plutôt
par ma lâcheté. Mon évolution religieuse n'entre pour rien là-dedans. L'original en
Hollandais reste absolument intacte. Seulement, j'ai publié une lettre disant que la
vérité du passé n'est pas toujours la vérité du présent. Et quand on trouverait des
contradictions je priais de croire aux dernières opinions.
Maintenant je ne sais que faire. N'est-ce pas une blamage pour vous? Pardonnez-moi
alors. Mais où trouver un meilleur traducteur? Et justement j'ai fini des choses que
je voudrais faire lire par les Français. Les drames ‘Enfants de Dieu’ et ‘Jenuda’ tous
les deux bons pour le théâtre, et la petite Lampe du Sanctuaire.
Enfin! il faut avoir patience. Mille amitiés de votre
Van Eeden
‘Enfants de Dieu’: Kindren Gods; ‘la petite Lampe du Sanctuaire’: Het rode lampje.

2 Léon Bazalgette aan Frederik van Eeden, Parijs 23.3.1922
Bien cher Dr. Van Eeden,
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Je me préparais à vous écrire au sujet de l'article sur Le Petit Jean dans ‘Lumière’
d'Anvers, lorsque Romain Rolland me communique votre lettre.
Alors l'auteur de l'article a raison et c'est la traductrice qui est coupable. Et c'est
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moi qui encours la responsabilité grave d'avoir publié un livre qui déforme votre
pensée.
Je serais tout prêt à prendre sur mes épaules cette responsabilité (puis qu'il nous faut
bien porter notre Croix), mais il y a d'autres intérêts en jeu. Cet acte de malhonnêteté
littéraire, commis par la traductrice, jette le discrédit sur toute une collection que
nous nous sommes toujours efforcés de maintenir à un niveau élevé.
C'est pourquoi je me permets de vous demander, cher Dr. Van Eeden, si vous voulez
bien accepter de partager avec moi cette responsabilité, en déclarant que vous n'aviez
pas lu tout le manuscrit, et que cette déformation des pages finales vous avait échappé;
que vous la réprouvez; et que le texte du Kleine Johannes demeure le même.
Si vous m'écriviez cela, avec permission d'en user, je pourrais le communiquer à la
revue d'Anvers qui le publierait dans son prochain no. Je n'aimerais pas que cet article
restât sans réponse, à cause de l'accusation précise qu'il contient.
Autre chose: Est-ce que ce sont seulement ces dernières pages qui sont fautives, ou
est-ce que le livre entier est traité avec le même sans-gêne extraordinaire? S'il s'agit
seulement des dernières pages, je les ferai remplacer par une version correcte pour
une future édition.
Si c'était le livre entier qui était mauvais, le cas serait plus grave.
De toute façon, si vous ne refusez pas de m'écrire ce mot, je vous serai bien
reconnaissant de me l'envoyer le plus tôt possible, pour qu'il puisse paraître dans le
prochain no de la revue d'Anvers.
Il ne me reste plus de place, aujourd'hui, pour vous parler d'autres choses, comme
j'aurais voulu. J'espère que tout va bien à Walden et que vous vous préparez à
accueillir le printemps pascal.
Je suis accablé de travail. Bien affectueusement votre
L. Bazalgette

3 Léon Bazalgette aan de redactie van Lumière
(gepubliceerd in het nummer van 15 april 1922)
Mon cher Bob Claessens,
L'altération des trois dernières pages du Petit Jean, par vous signalée (no du 15 fév)
n'est que trop réelle. Frederik van Eeden m'écrit pour la réprouver énergiquement et
s'accuser de n'avoir pas lu d'assez près le manuscrit de la version Harper-Monnier
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pour s'en être aperçu à temps. Ce passage sera rétabli conformément au texte, dans
une prochaine édition du Petit Jean.
En attendant, je déplore cette malheureuse déformation, qui vous a justement indigné.
Mais l'idée serait-elle venue à quiconque de vérifier la fidélité d'une traduction dont
le manuscrit était recommandé par l'auteur lui-même?
Bien cordialement à vous
Léon Bazalgette
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Brief van Sophie Monnier aan Van Eeden van 25 maart 1922 (UB, Amsterdam).

4 Sophie Harper-Monnier aan Frederik van Eeden, Scheveningen 25.3.1922
Cher Maître. J'ai été bien malade de la grippe, c'est pourquoi je n'ai pas répondu à
votre bonne carte, ni ne vous ai communiqué le content de quelques lettres reçues
de l'étranger m'apprenant la joie et l'émotion que la lecture du Petit Jean avait causées.
Entre autres, une de Romain Rolland qui me fit tant plaisir, il dit: ‘Et merci à vous,
chère Madame, de nous avoir permis, par votre excellente traduction, d'introduire ce
chef d'oeuvre dans la littérature française.’
J'avais été si heureuse de voir votre si parfaite oeuvre comprise et reçue en France
avec enthousiasme. J'ai appris que le monde des lettres l'avait appréciée d'emblée
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et j'en étais contente, beaucoup pour vous aussi, parce que peu d'autres ont réussi à
développer le travail d'une âme, aussi intensément que vous l'avez fait dans le ‘K.
Johannes.’
Vous ne saurez jamais comme cette oeuvre puissante m'a passionnée en la traduisant.
Je relisais, je chantais en sourdine chaque phrase pour en mieux saisir le sens de
l'auteur. J'ai suivi vos conférences sur le ‘K J’, j'ai assisté à des contreverses sans
nombre de gens lettrés qui tout comme moi placent votre ‘K J’ à la tête de la littérature
hollandaise, et si rien, non rien, ne m'avait apporté une réelle joie, depuis la mort de
mes enfants, ce succès, en France, de votre livre brought me that thrill of gladness I
had thought dead for ever in me, mais.... mais... voilà, ce bonheur est aujourd'hui
changé en larmes, parce que par une lettre triste de Romain Rolland j'apprends qu'un
critique d' Anvers dit que j'ai modifié gravement dans le dernier chapitre la pensée
de l'auteur, que je donne à l'apparition de la fin, un caractère beaucoup moins libre
de tout dogme religieux.
Je suis très très malheureuse de ce qui arrive, j'en suis toute bouleversée, d'autant
plus que j'étais loin de me douter qu'une telle question allait être soulevée sachant
qu'un grand nombre de hollandais interprètent comme je l'ai fait ce dernier chapitre.
Un exemple:
Un soir, que vous donniez une conférence: pendant la pause, tout un côté de la salle
où je me trouvais en compagnie de plusieurs gens instruits et du meilleur monde, se
mit à discuter comme toujours, sur l'interprétation de ce dernier chapitre. ‘Moi’, disait
l'un, ‘je comprends l'apparition ainsi’.... ‘moi aussi’ disaient d'autres, ‘pas moi,
répliquait une autre, Van Eeden veut dire ceci...’ Et vous Mrs Harper, demanda
subitement un homme lettré bien connu. ‘Oh, dis-je, je crois qu'il n'y a pas de doute,
c'est bien la figure du Christ, et si l'auteur la voile dans son texte, c'est pour vous
faire comprendre qu'il faut avoir l'esprit du Christ en soi, pas seulement sur les lèvres,
sinon à quoi servirait ces douleurs et ce long travail d'une âme si ce n'était point pour
avoir fait trouver au Kleine Johannes la vraie Lumière, c'est ce à quoi, j'en suis sûre,
le génie de Van Eeden s'est appliqué à nous montrer.’
‘Bravo! dirent plusieurs voix, c'est bien ainsi que nous autres, vrais hollandais,
comprenons cette finale.’
La conférence terminée, j'ai été vous dire où j'en étais avec ma traduction. En 2 mots,
je vous fis part de mon hésitation quant à la traduction de certains passages, surtout
du dernier chapitre tant discuté une heure auparavant.
Je me souviendrai toujours de l'impression qu'une dame agée qui m'avait
accompagnée, et moi, avons ressentie en voyant l'intense expression presque mystique
qui se répandit sur vos traits quand je vous expliquai que je n'étais pas la seule à
hésiter comment justement il fallait interpréter l'apparition de la fin. Etait-ce oui ou
non le Christ, le fils de Dieu?
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Je vous vois encore, la tête penchée, perdu en une pensée profonde belle apparemment.
Au bout d'une longue minute comme quelqu'un qui venait de voir dans un autre
monde, vous m'avez souri en répondant lentement et doucement: ‘Je suis bien sûr
que vous saurez interpréter la pensée de l'auteur du “K J”, mais si quelque passage
vous paraît obscure ou que la difficulté de la langue vous arrête ici ou là, prenez votre
version anglaise qui est très correcte. Du reste, vous m'enverrez votre mauscrit aussitôt
achevé et je vous promets de le lire bien attentivement.’

ZL. Jaargang 1

67
Je vous l'ai envoyé et vous me l'avez rendu au bout de 3 semaines avec une lettre me
disant que vous en étiez satisfait et que la traduction vous paraissait excellente. Je
vous avais averti que ma version anglaise, dans le dernier chapitre, mettait des
majuscules aux noms de: Homme, Lui, Moi, Vous, Lumière, etc. ce qui forcément
éloignait ce doute que soulève tant de contreverses parmi les lecteurs hollandais,
parce que le texte hollandais donnant ces noms avec une lettre minuscule laisse un
doute.
Vous ayant donc dit que je les avais aussi traduits avec des lettres majuscules, j'ai
tout naturellement pensé que vous le trouviez bien puisque dans votre lettre qui
accompagnait mon manuscrit vous ne m'en dites rien et que par contre vous m'aviez
fait d'autres remarques que j'avais pris soin d'exécuter à la lettre.
La question maintenant est de s'entendre gentiment ensemble. Si vous êtes de l'avis
du critique d'Anvers, voyons ce qu'il y a de mieux à faire pour rectifier l'erreur.
Voulons-nous proposer à l'éditeur de bien vouloir composer une notice habile avec
rectification du dernier chapitre que je remettrais sur pied mais avec vous, cette fois,
qu'il ne se glisse pas de malentendu, pour que les jaloux, les amers, les furieux parce
que vous avez embrassé la foi catholique, n'aient plus de cailloux à jeter.
Tout peut se rectifier en ce monde; il n'y a que le mal qui tache d'une marque indélible
ce qui n'est certes pas le cas pour mon manque d'interprétation de votre pensée, erreur
qui du reste ne saurait jamais faire que crier un athée.
Je vous écrivais à Noël (je ne me souviens plus les mots, mais dans ce sens: ‘Quelle
étrange coïncidence, qu'à l'heure, où le Petit Jean fait son entrée en France, l'auteur
a lui aussi trouvé la Lumière: ainsi tous les deux vont maintenant porter la Foi et la
Force que vous aspirez à répandre. Oh, Maître, je suis triste audelà de toute expression
au sujet de cet article, mais je puis compter sur vous, n'est-ce pas? comme je sais que
nous pouvons compter sur Romain Rolland pour arranger la chose avec l'éditeur. ‘Le
Petit Jean’ est pour moi, comme un être vivant, il me tenait presque lieu d'enfant
pendant que j'y travaillais. Je suis si seule au monde, ça ne peut vous étonner un tel
sentiment, n'est-ce pas? Je ferais tout pour qu'on ne fasse pas attaque à mon Petit
Jean.
Quelle immense bonté vit en Romain Rolland et quelle âme noble et grande que la
sienne, je suis remplie d'admiration respectueuse devant une si belle nature.
Et maintenant, cher Maître, je vous fais mes excuses pour ce volume de lettre, qui
était nécessaire pour se comprendre.
Veuillez me répondre en français, pas en hollandais. Le français me rappelle vos
visites to my beloved boy parce que le plus souvent vous parliez en français plutôt
qu'en anglais.
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J'ai appris à me soumettre à la volonté de Dieu, oh, mais que je souffre! La douleur
est ma compagne de route.
Présentez mes bons souvenirs à Madame et aux garçons.
Recevez, cher Maître, mes salutations distinguées.
S. Harper-Monnier
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5 Frederik van Eeden aan Sophie Monnier, Bussum 24.5.1922
Chère Madame,
Pardonnez-moi de ne pas avoir répondu plus tôt. Ce qui est arrivé m'était si pénible
que j'ai laissé votre lettre longtemps sans la lire. C'était ma faute évidemment je n'ai
pas lu votre traduction attentivement. Ce n'était pas vrai ce que je vous ai dit. On
m'avait assuré que votre français était excellent et je n'ai pas lu la fin du livre.
Pardonnez-moi que je vous dise franchement que jamais, mais jamais le traducteur
a le droit d'ajouter, ou de changer les mots d'une oeuvre d'art. Pourtant je le répète:
la faute est à moi, et j'ai prié le généreux R. Rolland de me pardonner.
J'ai l'intention d'indiquer les phrases et les mots qui sont ajoutés ou changés dans la
traduction, et je ferai ce que vous proposez.
Veuillez bien croire à ma sympathie avec la perte que vous avez subie, et je prierai
pour vous comme vous l'avez demandé.
Avec mes meilleurs souhaits
le vôtre
Frederik van Eeden

6 Frederik van Eeden aan Romain Rolland, Bussum 11.5.1928
Mon cher ami.
C'est avec un profond ennui, spécialement pour vous et pour Bazalgette que je me
rappelle la malheureuse histoire de la traduction du ‘Kleine Johannes’ par Madame
Monnier Harper. C'est ma faute, mea maxima culpa.
J'ai traité en médecin le fils de Madame M.H., jeune violiste plein de promesses,
dans une très sérieuse maladie. Plusieurs fois Madame H. m'a exprimé sa
reconnaissance. En tachant de faire quelque chose pour la mère et son fils, dans des
conditions pénibles, je lui ai confié la traduction du ‘Kleine Johannes’ et je suivais
son travail jusqu'au milieu. C'est alors que voulant hâter les choses, je perda
l'accuratesse nécessaire, jusqu'à un jour, averti par vous, Romain Rolland, je me
trouvais en face de quelques énormités, dont la paternité m'est absolument étrange.
Les quelques scènes qui ensuivaient, je passerai par clémence pour la mère. La
conclusion reste bref, que ni Romain Rolland, ni Monsieur Bazalgette est le coupable,
mais seulement la traductrice et moi-même, pour ma manque d'accuratesse.
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Je vous prie, cher ami, de pardonner ma négligence, et d'exprimer mes regrets à M
Bazalgette et à vous. Excusez la mauvaise écriture, l'âge commence son triste métier.
Pourtant je ne me plains pas.
En toute amitié,
Frederik van Eeden
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7 Léon Bazalgette aan Léon Paschal, Parijs 15.5.1928
A monsieur Léon Paschal
Je pourrais négliger de relever l'évidente bonne foi d'une attaque par laquelle vous
cherchez à exploiter un accident, d'ancienne date, contre un noble et grand écrivain,
une maison d'édition et une collection qui n'ont aucune attache avec l'Institut de
Coopération Intellectuelle ni avec aucun autre organe de la Société des Nations, que
vous prônez.
Puisque vous semblez ignorer que la question de la version française de Kleine
Johannes est règlé depuis longtemps, dans un sens qui met hors de cause l'écrivain,
la maison d'édition et la collection, que vous accusez, ridiculement, de malhonnêteté,
je vous rappelle que ‘la traductrice de la maison Rieder’, pour employer l'une de vos
formules, était présentée et patronnée par le Dr Frederik van Eeden lui-même, qui
l'a reconnu avec la plus parfaite franchise.
Je vous autorise à publier ces lignes dans un supplément de votre opuscule ‘destiné
aux seuls intéressés’. Au nombre desquels je vous prie de ne pas me compter.
Léon Bazalgette
‘votre opuscule’: de brochure La grande misère des traductions littéraires.

Bronnen
Jan Fontijn, Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901,
Querido, Amsterdam 1996.
Léon Paschal, La grande misère des traductions littéraires. À propos de l'enquête
des Cahiers du Sud (Avril 1927) et de l'ordre du jour des Pen Clubs (Bruxelles,
Juin 1927), Den Haag 1928 (brochure, hors commerce).
Karel van de Put, ‘Frederik van Eeden in vertaling. De Kleine Johannes I’,
Mededelingen van het Frederik van Eeden Genootschap XII, Amsterdam 1950,
p. 17-30.
Joris van Parys, ‘Verre neven, naaste vrienden. Cyriel Buysse, Frans Masereel
en hun Franse vriend Léon Bazalgette’ en ‘Cher Bazal. Een portret in brieven
van Léon Bazalgette (1873-1928)’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap XIII, Gent 1997, p. 7-86.
H.W. van Tricht, ‘In memoriam Karel van de Put’, in: Mededelingen van het
Frederik van Eeden-Genootschap, Amsterdam 1966, p. 1-2.
H.W. van Tricht (ed.), Frederik van Eeden. Dagboek 1878-1923 (4 delen),
Tjeenk Willink, Culemborg 1971-1972.
Bibliothèque Nationale te Parijs (Département des manuscrits occidentaux):
correspondentie tussen Romain Rolland en Léon Bazalgette.

ZL. Jaargang 1

Frederik van Eeden-archief van de Universiteit Amsterdam
(Handschriftenafdeling, UBA): correspondentie van Frederik van Eeden met
Léon Bazalgette (UBA XXIV B15), Sophie Harper-Monnier (UBA XXIV B13
en C59), Romain Rolland (UBA XXIV B15 en C71), Upton Sinclair (UBA
XXIV C76).
Koninklijke Bibliotheek te Brussel (Archives et Musée de la littérature, ML):
correspondentie van Léon Paschal met Frederik van Eeden (ML 57/21), Librairie
Stock (ML 57/22-23), Librairie Plon (ML 57/24), Léon Bazalgette (ML 69/5),
Romain Rolland (ML 69/53-54) en Jean-Marie Culot (ML 161/4-5).
Privé-archief, Meyrin (Zwitserland): correspondentie tussen Albert Kundig en
René Arcos (Editions du Sablier).
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5. Uit de overlijdensakte (kopie Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag).: ‘Heden den derden
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krantenknipsel: ‘Madame Andrew Harper, née Monnier a l'inexprimable douleur de vous faire
part de la perte cruelle et navrante qui la frappe en la personne de son fils bien-aimé et à jamais
inoubliable.’
6. De volledige vermelding van de Franse vertaling in de catalogus: ‘Christus consolator: paroles
pour les coeurs brisés / par Monseigneur l'Evêque de Durham; trad. de l'Anglais par Sophie
Harper-Monnier’ (Boucher, Den Haag 1917). In een brief aan Van Eeden verwijst Monnier
naar ‘the Bishop's Book’.
7. Eveneens in 1921 is de zevende oplage van de Duitse vertaling verschenen.
8. Musée de la littérature (Koninklijke Bibliotheek, Brussel).
9. In zijn antwoord op een brief van Rolland klaagt Paschal dat hij door Van Eeden altijd onheus
behandeld is. In een ongedateerde kladversie van een brief heeft hij het over ‘l'attitude
embarassée, réticente et, somme toute, discourtoise qu'eût M. Frederik van Eeden chaque fois
que j'eus affaire à lui et que j'attribuais, faute de meilleures raisons, au caractère souvent assez
rustre qu'ont les Hollandais’ (Musée de la littérature, Koninklijke Bibliotheek, Brussel).
10. Selectie uit de correspondentie over Le petit Jean. De brieven 1-6 bevinden zich in het Frederik
van Eeden-archief van de Universiteit Amsterdam (UBA); brief 7 berust in het Musée de la
littérature (Koninklijke Bibliotheek, Brussel).
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[Nummer 1]

Brief van Pierken: ‘Potpoerie oover de kriezies en d'erbergiers’, Koekoek, 29 september 1932, p. 10
(collectie AMSAB)
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Vincent Neyt & Manu van der Aa
Pierken, een kind van vele vaders: De Maegt, Parasie, Van den
Berghe en Minne.
Tussen 1931 en 1935 verdeelde de Gentse socialistische krant Vooruit wekelijks het
satirische bijblad Koekoek. Humoristische artikels opgehangen aan de belangrijkste
nieuwsfeiten van de voorbije week kwamen er van Richard Minne, Raymond
Herreman, Gaston Crommen en George Hamers. De vele illustraties in het blad waren
onder andere van de hand van Frits van den Berghe en Jozef Cantré. Koekoek was
een succes. De mengeling van fijnzinnige satire en volkse humor sloeg aan bij alle
lezers van Vooruit. Veruit het populairst waren de ‘Brieven van Pierken’ die telkens
bestonden uit een tekst van Richard Minne (1891-1965) en enkele illustraties van
Frits van den Berghe (1883-1939). Pierken was een Gents jongetje van ongeveer
acht jaar oud. Bij monde van Pierken probeerde Minne het volkse leven in Gent te
evoceren. Daartoe ontwikkelde hij een uitzonderlijke manier van vertellen: het
schoolopstel (waarschijnlijk de enige soort teksten die alle ‘volkse’ lezers van Vooruit
tijdens hun opvoeding hebben moeten schrijven) vol spelfouten en dialectwoorden.
Van den Berghe maakte de illusie van het kinderopstel volledig door zijn illustraties
‘met een kinderhand’ in de marges te tekenen, alsof Pierken de tekeningetjes zelf
toevoegde als verduidelijking van de tekst. Het resultaat was een laagdrempelig
geïllustreerd vervolgverhaal dat zo succesvol was dat het na het verdwijnen van
Koekoek voortgezet werd in Vooruit waar het bleef verschijnen tot enkele weken
voor Minnes dood in 1965.1. Toen Vooruit-medewerker Nico Rost in de jaren vijftig
aan een Gentse taxichauffeur vroeg wat hij bij voorkeur las, antwoordde die: de
sportrubriek natuurlijk, maar ook ‘Pierke. Dat zijn wij’.2.
Boeiend is natuurlijk de vraag waar Minne de inspiratie haalde voor een
schrijfformule die na 34 jaar (van 1931 tot 1965) zijn houdbaarheidsdatum nog steeds
niet overschreden had. In de Minne-biografie van Marco Daane wordt gewezen op
de invloed van Jules Renards Poil de Carotte (1893): een Bildungsroman over een
plattelandsjoch die opgebouwd is uit ‘losse fragmenten uit het leven van de
hoofdfiguur, die zich aaneenrijgen tot een steeds duidelijker beeld van hem’.3. Minne
paste diezelfde episodische stijlfiguur ook toe op zijn ‘roman in schuifjes’ Heineke
Vos en zijn biograaf (1933), waar hij meer dan tien jaar lang moeizaam aan sleutelde.4.
Qua vorm echter (kinderopstel met tekeningen) werden de ‘Brieven van Pierken’
steeds beschouwd als uniek of ‘het zoveelste bewijs van Van den Berghes
vernieuwende aanpak’.5. Waar er voor dat laatste nog wel wat te zeggen valt, is het
ondertussen duidelijk geworden dat Minne het concept zeker elders heeft gehaald.
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Het eerste ‘Filozofische Opstel van 't Pallieterken’: 9 april 1922 (collectie Centrale Bibliotheek Gent)
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De Filozofische Opstellen van 't Pallieterken
Pierken kende namelijk een aantal directe voorlopers. Het ‘kinderopstel’ was in het
interbellum zelfs een weliswaar bescheiden, doch apart genre in de Vlaamse pers.
Het satirische weekblad Pallieter (1922-1928) introduceerde het ‘opstel’ al in 1922.
Pallieter was het blad van Alfons Martens en zijn zwager Filip de Pillecyn. Zij
verkondigden radicaal-Vlaamse stellingen, verdedigden de activistische
Vlaams-nationalisten en haalden vaak en zwaar uit naar andersdenkenden.6. Elk
nummer bevatte een aantal vaste rubrieken: ‘Gemengde berichten’, ‘Caricaturen uit
het buitenland’, ‘Op de Ezelsbank!’ en (niet wekelijks maar vaak) een ‘Binnenlandsch
overzicht’. De vaste rubrieken namen telkens de laatste pagina's in beslag en werden
voorafgegaan door een aantal uitgebreide hoofdartikelen, meestal gesigneerd door
‘Pallieter’. In het tweede nummer van de eerste jaargang al heeft ‘Pallieter’ zijn zoon
‘Pallieterken’ gevraagd een opstel voor de krant te schrijven. Zijn eerste bijdrage
verscheen dan ook onder de titel ‘De filozofische Opstellen van 't Pallieterken’ op 9
april 1922 en begon als volgt:
Pa heefd gezeit dat ik ook moet schrijven in zijn gazet. Pa, zei kik, ik en
heb kik daar geen verstant van, ge moet Gij daar geen verstant van hebben
zei Pa. In een gazet staan altijt stommetijten, alsgij ze niet en schrijft, dan
schrijft een ander ze. [...] Ik zal hier mijn opstellen van de School geven.
Dan krijge die dingen tog beteekenis, want tot nu toe en wiste kik niet
waar al die dingen moesten voor dienen.7.
De ‘Filozofische Opstellen’ verschenen zes jaargangen lang zeer regelmatig. De
identiteit van de auteur is ondertussen geen mysterie meer. In een interview met Joos
Florquin somde hoofdredacteur De Pillecyn alle vaste medewerkers van Pallieter
op: ‘een flinke redactie waarin alle politieke strekkingen waren vertegenwoordigd:
als liberalen Paul Kenis en Johan de Maegt van Het Laatste Nieuws, die de
kinderopstelletjes leverde. Als socialisten Raymond Herreman en Karel Leroux’.8.
Johan de Maegt (1876-1938) was ook in een ander opzicht een voorganger van
Minne: hij schreef bijna twintig jaar lang (van 2-3 februari 1919 tot 28 februari 1938)
in Het Laatste Nieuws dagelijks het feuilleton ‘Verloren Hoekske’ onder het
pseudoniem ‘A. Rannah’ en wordt beschouwd als één van de eerste Vlaamse
cursiefjesauteurs. Net zoals de column In 20 lijnen van Minne werden zijn stukjes
een aantal keren gebundeld.9. Voor de eerste bloemlezing schreef Herman Teirlinck
zelfs een inleiding, waarin hij zijn waardering voor De Maegt uitsprak.10. Maar de
‘Filozofische Opstellen van 't Pallieterken’ hebben in de literatuurgeschiedschrijving
van die periode tot nog toe nooit de aandacht gekregen die ze verdienen.
De ‘Opstellen’ uit de eerste jaargang volgen een vaste structuur: de Meester (in
de ‘Brieven van Pierken’ vervangen door een Broeder) geeft de leerlingen een
opdracht voor een opstel, en Pallieterken trekt hiermee naar zijn vader om hem om
raad te vragen. Pa geeft aan alle onderwerpen een flamingantistische draai.
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Johan De Maegt, vermoedelijk december 1937. Op de achterkant staat in onbekende hand: ‘Fransche
strafexpeditie op Corsica’ (collectie AMVC)

Pallieterken zelf blijft neutraal: hij maakt eigenaardige associaties en stelt soms de
onnozelste vragen. Taalminnaar De Maegt doorspekt de teksten daarenboven met
tal van fijne woordspelingen en kwinkslagen. Een voorbeeld - in het kort - an deze
structuur, toegepast op de ingewikkelde en veelzijdige problematiek van het venster:
Ge zuldt alle zeit Onze Meester een opstel maken over het fenster, goet
zei kik ik zal het doen. Pa zei kik tegen Pa ik moet een opstel maken over
het fenster. Over welk fenster zeit Pa over een in t dak voor de arme mensen
of in ne zwarte muur en nog voor die mensen of een dat blinkt en in een
witte muur staat en niet voor de arme mensen is. [...] De venster zeit Pa
[...] dat
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is om tocht te hebben en om er bloempotten op te planten die dan op uw
kop vallen als het wint is punt. [...] Goed zeit Pa, een huis zonder vensters
is, tis [...] [e]en gevangenis. Daar steken ze de kleine dieven in om hen te
leeren meer te stelen en de groote Vlamingen die den Duitsch hebben
vermoordt pastop wattage schrijft, en die hem niet hebben vermoordt, de
Vlaming kan nooit goed doen punt. [...] En ik ging slapen, in mijn kamer
was een groot fenster en twas donker. Als er geen zon is helpt geen fenster.
En hier doe ik mijn opstel toe.11.
De overeenkomsten tussen deze ‘Opstellen van 't Pallieterken’ en Minnes ‘Brieven
van Pierken’ zijn bijzonder treffend. Ze zijn vergelijkbaar qua personages
(P(all)ie(te)rke), taalgebruik (dialectisch, vol taalfouten), opbouw en humor. Beide
broodschrijvers waren gedwongen hun creativiteit in te passen in de politieke
boodschap van de krant: het activistisch getinte flamingantisme bij De Maegt en de
sociaaldemocratie bij Minne, hetgeen ze allebei met een gezonde dosis ironie en
relativering deden. De Maegt en Minne waren allebei niet de meest politiek overtuigde
redactieleden van hun krant. Dat kan misschien de reden zijn waarom ze voor het
creatieve genre van het ‘kinderopstel’ kozen.
Zelden gelijkenissen zonder verschillen. Minne kon zich niet lang aan de vaste
opbouw ‘opdracht in klas - uitwerking thuis’ en aan het beperkte aantal personages
houden. Deze structuur is in sommige ‘Brieven’ zelfs totaal onvindbaar: Pierken
functioneert in enkele afleveringen uitsluitend als ‘getuige’ en registreert de
gebeurtenissen in het gezin De Spiegelleire zonder zelf een rol te spelen. Ook het
gebruik van een ‘losse spelling’ heeft Minne geradicaliseerd. De ‘Opstellen’ van De
Maegt zijn niet in één bepaald dialect geschreven. De ingrepen beperken zich tot
enkele algemeenheden uit de spreektaal (zoals ‘zei kik’), een zeer chaotische omgang
met de d/t-regel bij werkwoorden (heefd, ge zuldt, [ze] hebben vermoordt), en een
<d> die aan het einde van een woord als /t/ wordt uitgesproken, wordt ook zo
geschreven (verstant, wint).
Toch is er een aantal eigenaardige spellingsvormen in de ‘Opstellen’ aanwezig
die De Maegt niet altijd even consequent gebruikte en volhield. Markant is
bijvoorbeeld dat Pallieterken na enkele opstellen in de eerste jaargang overschakelt
van ‘schrijven’ naar ‘skrijven’ (van ‘verschil’ naar ‘verskil’). Deze dialectvariant
wordt meestal gesitueerd in de streek rond Kortrijk, maar ook in het Vlaams-Brabantse
Pajottenland komt /sk/ voor. De Maegt is geboren in Beert, een dorp enkele kilometers
ten westen van Halle. Beert ligt net binnen de Brabantse skzone.12. Het is dus zeer
plausibel dat De Maegt in een dialect met ‘sk’ is grootgebracht. De spelling <sk>
wordt enkele ‘Opstellen’ lang courant - maar verre van consequent - gebruikt, en
sterft daarna een onopgemerkte dood.
De hele Pallieter roept nog steeds meer vragen op dan dat er antwoorden voorhanden
zijn. Gaston Durnez heeft terecht opgemerkt dat de geschiedenis van dit roemruchte
weekblad nog moet worden geschreven.13. Er zijn weinig relevante brieven van en
over de redactieleden uit die periode overgeleverd die de onderlin-
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ge taakverdeling en sociale verhoudingen op de redactie wat uit het duister zouden
kunnen halen. In het geval van De Maegt staat vast dat hij behalve de ‘Filozofische
Opstellen van 't Pallieterken’ ook de rubriek ‘De vrouw van Pallieter. Dagboek van
Marieken’ verzorgde: toen ‘Pallieterken’ in de zomer van 1922 een vakantie van drie
of vier weken aankondigde, kwam dit nieuwe dagboek van de moeder van
‘Pallieterken’ (dus de vrouw van de fictieve hoofdredacteur ‘Pallieter’) in de plaats.
Wanneer de ‘Opstellen van 't Pallieterken’ na een vakantie van acht weken
terugkeerden, bleef ook het dagboek van zijn moeder (ongeveer) elke week
verschijnen. De Maegt hield zich ook hier ver af van de journalistiek pur sang. Naast
de wekelijkse opstellen van de zoon, beschreef hij in het ‘Dagboek’ ook elke week
het leven van de vrouw van de denkbeeldige redacteur ‘Pallieter’. Dit is nogmaals
een aanwijzing dat De Maegt zichzelf niet als een deel van de kernredactie
beschouwde. Alle redacteurs schreven geëngageerde actuele artikelen onder het
groepspseudoniem ‘Pallieter’.
Bovendien stond De Maegt ook fel op zijn strepen wat zijn eigen rubrieken betrof.
In de elfde Pallieter van de eerste jaargang bijvoorbeeld, verscheen op de
gebruikelijke plaats geen opstel van Pallieterken, maar een uitzonderlijk kort opstel
‘van Pallieterken zijn Kozijn’. Ter verklaring de ondertitel: ‘Dit is niet van ons
gewoon Pallieterken, dat thans lijdt aan de mazelen’.14. Die week vroeg de Meester
om een opstel over ‘de Neegers’. Pa liet zich op zijn gebruikelijke toon ontvallen
dat de Vlamingen de witte negers van België zijn (‘Nu moette da weer nie skrijve
zei Pa tegen mij, Tstaat er al zei kik’).
Het opstel is naar alle waarschijnlijkheid niet door De Maegt geschreven, want de
volgende week kwam ‘gewoon’ Pallieterken terug met een snedige ‘Brief aan mijnen
Kozein’:
Mijnen Kozein, ik wist ik niet als dat ik een kozein had; maar ik neem Pa
zijn penne in de hand om het u te laten weten als dat ik ferm kwaad ben
op u. Watte! zonder t mij te zeggen neemt gij mijn plaats in ons blad in
verleeden week dat is niet schoon. [...] Maar allo die van het blad hebben
t er onder geskreven dat het ons gewoon Pallieterken niet was. Maar dat
was niet noodig. Want dat zouden de menschen toch zelf wel hebben
gezien want daar waren 12 stommetijten in: Zooveel schrijf ik er nooit.
[...] Ten eerste ge skrijft neegers. De negers hebben maar 1 e, dat is al
genoeg [...]. En in ons land zeit Pa zijn er ook 4 miljoen Vlamingen gij en
ik er bij en dat zijn ook geen negers want de negers worden niet vierkant
uitgelachen als zij hun eigen taal spreken[.]15.
Pallieterken voelde zich duidelijk op de tenen getrapt maar erg diep was de wonde
niet, hij sloot zelfs af met de verzoenende woorden: ‘Saan rakkun! Dat is Kongoleesch
en wild zeggen Dag negerken’. De introductie van een kozijn en de daaropvolgende
boze brief van Pallieterken zijn te omslachtig en onlogisch om zó bedacht te zijn
door De Maegt. Bovendien komt de kozijn verder nergens meer ter sprake. Het genre
kende hiermee al na zeven weken zijn eerste ‘gestolen opstel’.
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Op 27 maart 1927 verscheen het laatste ‘Opstel van 't Pallieterken’.16. Pallieter ging
nog door tot 17 juni 1928. De Maegt leverde in de voorlaatste jaargang nog maar
heel af en toe kopij voor zijn rubriek. Het sluitstuk ‘Met Alffasten’ bevat geen enkele
aanwijzing dat De Maegt wist dat hij zijn laatste bijdrage aan het schrijven was. Al
gaat het wel over ‘begraven worden’ in deze mooie zin van zijn moeder: ‘[ge moet
stillekes zwijgen over] 't laatste kostuum asdatse alle mensen aantrekken asse
neergeleit worden in t'donkere kostuum van de aarde waar as dat nu de bloemen van
de lente gaan opbloeien’. Met de volgende woorden sloot De Maegt zijn laatste opstel
af:
Sluit nu maar u opstel Pallieterken en zet Pa zijn pantoffels klaar en denk
nu maar niet dat Ma denkt dat Pa leelijk gekleed is want Pa, Pallieterken
draagt het kostuum van den arbeid en dattis altijt schoon,, [sic] ook omdat
wij hem omgeven menneken, mettat schoonste van alle kostumes, onze
liefde.17.
Waarom de bijdragen van Pallieterken ophielden, is niet bekend. Waarschijnlijk heeft
De Maegt de samenwerking opgezegd, en liet hij een redactie achter die hem heel
genegen was. Van dit laatste leverde de redactie zelf het bewijs in een uitgebreide
laudatio aan het adres van Johan de Maegt in een nummer van oktober 1927. Joz de
Swerts, de vaste illustrator van Pallieter, tekende een flatterend portret van de
ex-medewerker op de voorpagina, en in een drie pagina's tellend artikel benadrukte
Filip de Pillecyn het zachte karakter en de scherpzinnigheid van de schrijver van de
‘Verloren Hoekskes’. Bij het grote publiek was het niet bekend dat De Maegt de
schrijver was van de ‘Filozofische Opstellen’, dus werden deze stukjes nergens
uitdrukkelijk aangehaald. Maar De Pillecyn kon het niet laten in zeer mysterieuze
bewoordingen De Maegt even aan hun Pallieterken te koppelen:
Wat zijn fantasie buiten de dagbladpers ons heeft voortgebracht, daarover
zwijgen wij, omdat hij het vermoedelijk liefst zoo zal hebben. Maar daar
is geen een in Vlaanderen die zoo fijn en scherpzinnig zoo kiesch en zoo
vol werkelijken zin over en door het kind heeft gesproken als Johan de
Maegt.18.
Aan Pallieter zelf kwam een minder bruusk einde. In het laatste nummer in 1928
werd een ‘tijdelijke’ stopzetting aangekondigd:
‘Pallieter’, eerste reeks, zal wegens onvoorziene omstandigheden, half
Juni worden geschorst. Hij verdwijnt dus niet zoals men soms verkeerdelijk
zou kunnen besluiten. [...] Wij kunnen thans niet zeggen wanneer hij
opnieuw zal verschijnen. [...] Wie intusschen zijn abonnementsgeld voor
de rest van 't jaar terugverlangt, kan dit op de eerste aanvraag terugkrijgen
bij het beheer 138, Em. Jacqmainlaan, Brussel en NIET bij den
drukker. Wie het niet terugvraagt zal later de vernieuwde ‘Pallieter’ voor
den correspondeerenden tijd kosteloos ontvangen.19.
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De Pillecyn vertelde later aan Gaston Durnez dat Pallieter moest verdwijnen omdat
er ‘een devaluatie was gekomen en de pastoors en de schoolmeesters van Vlaanderen,
die onze voornaamste abonnees waren, het jaargeld niet meer konden betalen’.20. In
een afscheidsartikel klaagden de redacteurs het ‘onverdraagzame Vlaanderen’ aan.
De krant was in financiële moeilijkheden geraakt omdat er in België niemand in het
provocerende Pallieter durfde te adverteren.21.
Hiermee was een eerste reeks ‘kinderopstellen’ in de Vlaamse literatuur definitief
afgerond. Het staat vast dat Minne Pallieter kende, en dus waarschijnlijk ook de
‘Opstellen’. Zijn mederedacteurs van het tijdschrift 't Fonteintje (1921-1924),
Herreman en Leroux, waren redactiemedewerkers van Pallieter. In de overgeleverde
briefwisseling tussen Minne en Herreman komt Pallieter af en toe ter sprake. Minne
becommentarieerde de lay-out van het weekblad en heeft dus zeker enkele nummers
doorbladerd.22.

Reinaert: Firmin Parasie zegt zijn gedacht
Het pionierswerk van Johan de Maegt in de jaren twintig werd niet alleen door Minne
opgemerkt. Al in 1930 werd het genre opnieuw opgenomen in het veertiendaags
satirisch tijdschrift Reinaert (januari 1930 - mei 1940). Reinaert was radicaal
Vlaamsgezind. ‘Gematigde’ Vlamingen zoals Frans van Cauwelaert, Camille
Huysmans en Gustaaf Sap werden regelmatig gehekeld. De radicale Jong-Vlaamse
activisten werden als voorbeeld naar voren geschoven.23. Hoofdredacteur (en
waarschijnlijk schrijver van nagenoeg alle artikels in Reinaert) was Firmin Parasie
(1897-1976), één van de intrigerendste ‘kleine garnalen’ uit onze persgeschiedenis.24.
Na zijn gevangenisstraf wegens activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog werd
Parasie in de tweede helft van de jaren twintig actief in extreem-rechtse kranten en
tijdschriften. Hij was redacteur bij de Rheinisch-Westfalische Zeitung en schreef
enkele bijdragen voor Pallieter.
Reinaert verscheen voor het eerst op 4 januari 1930, een symbolisch jaartal:
honderd jaar na het ontstaan van België. Reinaert was er om een balans op te maken
na honderd jaar ‘Onafhankelijkheid’, en was vanzelfsprekend niet mals in zijn oordeel:
‘Geen universiteit voor de flamins; geen middelbaar noch lager onderwijs voor de
flamins; al wat de flamins noodig hebben, dat zijn gevangenissen, belastingontvangers
en gendarmen’. Vlaanderen leefde volgens de redactie al honderd jaar onder de
onderdrukking van de Walen, en de auteur sloot de beginselverklaring af met de
duidelijke oproep: ‘Vlaanderen zelfstandig!’.25.
Hoewel de beginselverklaring, de toon, de rubrieken en de illustraties het
tegenovergestelde deden vermoeden, was Reinaert niet de voortzetting van Pallieter
zoals die in de laatste nummers in 1928 werd beloofd. Maar ook het Vlaamse
lezerspubliek dacht dat het om een nieuwe Pallieter ging; waardoor Parasie ertoe
gedwongen werd in zijn eerste nummers steeds maar te herhalen dat Reinaert niets
te maken had met de ‘heeren van Pallieter’. Zoals al even aangegeven schreef Parasie
een tijd wekelijkse bijdragen voor Pallieter. Hij verzorgde
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Firmin Parasie in 1944 (collectie Militair Gerechtshof)

de rubrieken ‘Het epistel van de week’ (dat hij signeerde met ‘De Wesp’) en ‘Het
theaterhoekje’. In 1927 begon hij in deze laatste rubriek een polemiek tegen het
‘Vlaamsche Volkstooneel’ (VVT) die zijn ontslag uit de redactie tot gevolg had. In
1926 behaalde deze vereniging haar grootste succes met de opvoering van Anton
van de Veldes Tijl waarin Lamme Goedzak werd voorgesteld als een karakterloze
Vlaming en Tijl als de idealistische activist.26. In de zomer van 1927 werd Tijl zelfs
enkele keren opgevoerd in de Comédie des Champs Elysées in Parijs.27.
Parasie pakte in zijn ‘Theaterhoekje’ op 6 augustus 1927 uit met een
aanstootgevende ontdekking: in het communistische blad ‘L'Humanité’ was een
uiterst lovende recensie van de Franse opvoering van Tijl verschenen.28. Hij
beschuldigde het VVT ervan een ‘elastieken Tijl’ te hebben geschreven die het
zomaar inhoudelijk veranderde om in de smaak van de franskiljons te vallen, én van
het ‘koketteren’ met het communisme. ‘Fransgezind’ en ‘communistisch’ waren
waarschijnlijk de ergste verwijten die men een flamingant toen kon maken. Jan Boon,
hoofdredacteur van De Standaard en algemeen secretaris van het VVT, reageerde
onmiddellijk en ontkende resoluut dat er aan ‘geest noch strekking’ iets veranderd
was in de Franse vertaling van het stuk. De polemiek sleepte nog enkele nummers
aan tot de redactie van Pallieter op 8 oktober ingreep:
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BELANGRIJK BERICHT
Onzen redactiesecretaris is eenige weken in vacantie geweest met het
spijtig gevolg dat er in een paar nummers ongecontroleerde copie is
verschenen, welke jammer genoeg niet in den gewonen toon was gesteld.
Ook in dit nummer staan er een paar dingen - o.w. de eere-ezelsbank waarvan de redactie de verantwoordelijkheid niet op zich neemt. De eerste
vorm was reeds afgedrukt, toen we dit merkten, anders hadden we
natuurlijk die copie niet opgenomen.
DE REDACTIE29.
De redactiesecretaris op vakantie was Alfons Martens. Martens was al sinds 1911
hoofdredacteur van het katholieke geïllustreerde weekblad Ons volk ontwaakt, dat
de wegbereider was van de in 1914 opgerichte krant De Standaard.30. Ons volk
ontwaakt en De Standaard waren bij uitstek de persorganen van de ‘gematigde’
Vlaamsgezinden (in vergelijking met Parasie althans), dus kon Martens deze aanvallen
op het VVT en de laster aan het adres van Jan Boon in Pallieter, zijn ander
‘geesteskind’, geenszins toelaten. Martens was bij zijn terugkeer van vakantie
waarschijnlijk danig geschrokken van de radicale koers waarin Parasie het satirische
weekblad de voorafgaande weken had geduwd. Voor Martens moest Pallieter alleen
andersdenkenden (zogenaamde ‘franskiljons’) aanvallen, het mocht geen forum
worden voor interne conflicten binnen de Vlaamse Beweging. Vanaf het nummer
van 16 oktober 1927 verdwenen ‘Het theaterhoekje’ en ‘Het epistel van de week’
dan ook voorgoed uit Pallieter.
Met deze uitweiding over Parasie en Pallieter schetsten we een context waarin de
oprichting van Reinaert bekeken moet worden. Parasie wilde zich afzetten tegen de
katholieke variant van het flamingantisme, die hij verpersoonlijkt zag in Alfons
Martens, Jan Boon en Julius Hoste jr. (van Het Laatste Nieuws). Dat de lezers de
link legden tussen de twee satirische bladen was hem een doorn in het oog.
Verwonderlijk was de verwarring natuurlijk niet. Parasie had de inhoudelijke opbouw
van het blad immers helemaal overgenomen: een tekening van een ‘Vlaamsche kop’
met bijhorend hoofdartikel, een uitgebreide sectie ‘Gemengde berichten’, karikaturen
en een ‘Ezelsbank’ (waar op zetfouten en eigenaardige formuleringen in andere
kranten werd gewezen). Ook zijn eigen Pallieter-rubriek, ‘Het epistel van de week’,
was er vanaf het eerste nummer weer bij.
Martens en Boon waren niet te spreken over het radicale Reinaert en de verdachte
gelijkenissen met Pallieter. Enkele dagen vóór het verschijnen van het eerste nummer
publiceerde De Standaard een artikel waarin de vroegere redactie van Pallieter zich
formeel distantieerde van Reinaert:
Naar aanleiding van een nieuw Vlaamsch spotblad
Van verschillende zijden wordt ons gevraagd of het aangekondigde nieuwe
Vlaamsche spotblad ‘Reinaert’ de voortzetting is van ‘Pallieter’. Uit te
bevoegder zijde ingewonnen inlichtingen blijkt dat ‘Reinaert’, met
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‘Pallieter’ niets heeft uit te staan. Er werd blijkbaar met opzet verwarring
gesticht doordat in een propaganda-artikel voor 't nieuwe spotblad werd
gezegd dat verschillende vroegere medewerkers van ‘Pallieter’ aan
‘Reinaert’ zouden medewerken. De eenige vroegere medewerker van
‘Pallieter’ die naar ‘Reinaert’ overgaat zal wel die zijn, die destijds door
de redactie van ‘Pallieter’ werd buitengezet wegens zijn onhebbelijkheden
tegenover verschillende Vlamingen en ‘Het Vlaamsche Volkstooneel’.
Anderzijds hoorden we dat voorbereidingen worden getroffen om ‘Pallieter’
vernieuwd terug te doen verschijnen.31.
De reactie van Parasie in het tweede nummer van Reinaert was verwoestend. In zijn
‘epistel van de week’ ventileerde hij zijn woede in een brok venijn met de titel: ‘Aan
een inktbeest op de Jacqmainlaan’. ‘Emiel Jacqmainlaan 127’ was het redactieadres
van De Standaard en Ons volk ontwaakt.32. Reinaert, zo schreef Parasie aan Jan Boon,
had niets dan last door de verwarring met Pallieter, vooral omdat er heel wat abonnees
waren die nog een eitje te pellen hadden met redactiesecretaris Martens:
Gij [Boon] zijt dus op informatie geweest [bij Martens] om te vernemen
dat die booze Reinaert niets gemeens had met dien braven Pallieter. Meent
ge nu soms dat wij er belang bij hadden, ons als voortzetters van Pallieter
te laten doorgaan? Men heeft ons uitgescholden; ge weet wel, de abonné's
die hun mooie centen nooit hebben teruggezien, die niet wisten waar ze
zich hoefden te wenden, die ook den drukker hebben lastig gevallen, terwijl
de meneer met de centen op zak dat alles aan zijn zolen lapte.33.

De Filosofische Opstellen van Klein Pallieterken: De Maegt of niet De
Maegt?
Tussen de boze brieven van ex-abonnees over hun ‘mooie centen’ zaten ook enkele
briefjes met een heel andere toon:
Men vraagt ons van verschillende zijden naar nieuws van klein Pallieterke
(niet verwarren met den grooten kwibus van de Jacqmainlaan). Gezien de
belangstelling zullen we vanaf volgend nummer de filozofische opstellen
opnemen.34.
Drie jaar na zijn laatste ‘Filozofische Opstel’ kreeg De Maegt hier een mooi
complimentje van zijn ex-lezers in een blad dat niet het zijne was. De redactie, die
wellicht alleen door Parasie gevoerd werd, stemde meteen in, wat er op kan wijzen
dat ook Parasie behoorde tot de liefhebbers. Even plausibel is dat hij de mogelijkheden
van het genre inzag voor het uitdragen van zijn boodschap en met de ‘Opstellen’ een
humoristisch rustpunt wilde inbouwen tussen al het polemisch en satirisch
wapengekletter in Reinaert. In elk geval, in het vierde nummer van de
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eerste jaargang van Reinaert verscheen op 15 februari 1930 de eerste in een reeks
‘Filosofische Opstellen van Klein Pallieterken’: ‘De wil en de gril’.35. Ter vergelijking,
de eerste regels:
Meester zegd, kinderen schrijfd eens een schoon opstel over den wil en
den gril. De gril, dat is iets willen dat goet is, zooals een nieuw zusterke,
of een groot pak chokola; de wil, dat is een slechte gril, iets willen dat men
niet mag hebben zooals een vliegmachien of de maan.36.
De schrijver van dit opstel neemt de draad weer op waar die in Pallieter is blijven
liggen. Het is niet plausibel dat Parasie De Maegt heeft kunnen overtuigen zijn
populaire opstellen in Reinaert voort te zetten nadat hij zich al vroegtijdig uit de
redactie van Pallieter had teruggetrokken. Er is niet meer dan een handvol
toespelingen op het auteurschap in Reinaert te vinden. Geen enkele van die
toespelingen biedt onweerlegbare bewijzen van een verderzetting door de
oorspronkelijke auteur of een ‘gestolen’ verderzetting. Maar bij duidelijke overweging
lijkt het tweede ons meer plausibel.
In het nummer van Reinaert dat volgde op het eerste ‘Filosofische Opstel’ stond
in de rubriek ‘Gemengde berichten’ deze pesterig vage toelichting:
De filosofische opstellen werden niet geschreven door een redakteur van
een blauw blad. We moeten dit uitdrukkelijk verklaren, zoniet vliegt die
sukkelaar nog buiten in naam van de vrije Vlaamse gedachte, Vlaamsche
editie van le libre examen. De schrijver dezer opstellen is dezelfde gebleven
van vroeger. Met zijn gewone bescheidenheid zal hij het zelf wel overal
loopen vertellen, behalve aan wie 't niet weten mag.37.
De toelichting is eerder een verduistering. Parasie spreekt in raadsels: de opstellen,
zo schrijft hij, werden niet geschreven door De Maegt (redacteur van Het Laatste
Nieuws, ‘een blauw blad’) en dit moet uitdrukkelijk verklaard worden, omdat Julius
Hoste jr. (één van die gematigde Vlaamsgezinden waar Parasie het mee aan de stok
had) hem anders ten onrechte zou ontslaan vanwege zijn medewerking. Maar daarna
draait Parasie alles weer om door te stellen dat de schrijver dezelfde is gebleven als
vroeger, en gebruikt het woord ‘bescheidenheid’ dat in elke beschrijving van het
karakter van De Maegt opduikt. Begrijpe wie kan.
Een volgende aanwijzing is duidelijker. De Maegt is waarschijnlijk niet de auteur
om de eenvoudige reden dat hij in de nieuwe ‘Opstellen’ voortdurend als personage
opgevoerd wordt: ‘Johanneke de Macht’ is één van de klasgenoten van Pallieterken,
samen met onder meer Fonske Snoeck, Suske van der Schelden en Gaëtan Zeep.
Over elk onderwerp dat de Meester in de klas aansnijdt, doen deze kinderen hun
zegje. Telkens als Johanneke de Macht zich roert, voegt de auteur er een verwijzing
aan toe naar de schrijver van het ‘Verloren Hoekske’ en de ‘Filozofische Opstellen’
in Pallieter. Al in ‘De wil en de gril’, het eerste opstel, wordt Johanneke de Macht
opgevoerd:
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Meester zegd, kinderen met veel grillen, ik wil zeggen met veel willen,
zijn hoovaardigaards. En hij keek naar Johanneke De Macht, die overal
gaat vertellen dat de schoonste en de beste opstellen van hem zijn, en die
veel slaag kreigd van zijne pa omdat hij geen opstellen mag maken, want
zijn pa wild dat hij voor aggent leerd en dat hij de gebroken beenen en de
moorden opteld [...]. Zijne pa is altijd vies sedert dat hij gedekreerd is om
knecht te zijn van een Franschen baron, en hij moet in een verloren hoekske
zitten vanals hij thuiskomt, en hij krijgt dan nog zottigheid van zijne pa,
omdat hij in dat hoekske niet kan blijven stilzitten, en den baas van zijn
pa geen lawijd in dat hoekske wil hooren.38.
Hier insinueert de auteur net als in het ‘Gemengde bericht’ dat Julius Hoste jr. van
Het Laatste Nieuws (zijn ‘pa’) niet wilde dat De Maegt zijn ‘Opstellen’ schreef en
beter een gewone journalist zou worden die de krant zou vullen met berichten over
‘de gebroken beenen en de moorden’, een zegswijze die toen courant was om een
krantenschrijver te kenschetsen. Parasie noemde Het Laatste Nieuws in Reinaert
consequent ‘Het Wreedste Nieuws’ en insinueerde dat Hoste zijn medewerkers
opdroeg over zo veel mogelijk sensationele ongevallen en moorden te berichten.
Werd De Maegt door Hoste gedwongen zijn werk voor Pallieter te beëindigen
toen geleidelijk aan overal bekend raakte dat de opstellen van zijn hand waren?
Parasie was rond de tijd van het einde van de samenwerking tussen Pallieter en De
Maegt in 1927 nog steeds lid van de redactie en wist dus wat er aan de hand was.
Aan de beschuldigingen aan het adres van Hoste komt in dit citaat maar geen einde:
Hoste zou De Maegt opgedragen hebben ook in zijn ‘Verloren Hoekske’ in het gareel
te blijven lopen, sinds een ‘Franschen baron’ er de touwtjes in handen had genomen.
Parasie insinueerde op talrijke andere plaatsen in Reinaert dat Het Laatste Nieuws
eigenlijk in handen was van de liberale volksvertegenwoordiger Albert Devèze.39.
Hoste jr. behoorde daarenboven tot het soort Vlaamsgezinde waar Parasie een hekel
aan had: hij kwam op voor de toepassing van het minimumprogramma, maar kantte
zich fel tegen het activisme en het Vlaamse separatisme, de dubbele kern van het
engagement van Parasie.
In de daaropvolgende ‘Filosofische Opstellen’ wordt voortdurend naar de
onderdrukking van Johan de Maegt verwezen: in ‘De nachtigaal’ vergelijkt de auteur
De Maegt met dit prachtige dier, dat in een verloren hoekske zit te zingen, ‘maar er
zit een leelijke zwarte dikke voogel, persies een kraai of een koekoek rond zijn nest,
en hij durfd zijn bek niet opendoen’.40. Het is volstrekt onaannemelijk dat Johan de
Maegt in deze bewoordingen over zichzelf of zijn werkgever zou schrijven in een
‘Opstel’. De niets ontziende confronterende aanpak van Parasie in Reinaert staat
mijlenver van de ‘Opstellen’ van De Maegt. Die zou zich niet thuis hebben gevoeld
in dit blad. Hem was het vooral om het taalspel te doen. De enkele flamingantistische
slagzinnen voegde hij slechts aan de stukjes toe om ze de juiste politieke kleur te
geven. Bovendien werd hij zelden persoonlijk en pakte hij nooit iemand uit de eigen
Vlaamsgezinde rangen aan.
Dat laatste gebeurde in de hele Pallieter principieel niet. Alleen Parasie hield

ZL. Jaargang 1

16

Een ‘Filosofisch Opstel van Klein Pallieterken’ in Reinaert: ‘De Herfst’ (collectie Stadsbibliotheek
Antwerpen)
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zich niet altijd aan die regels. Drie jaar na zijn ontslag rekende hij in de eerste
nummers van zijn eigen Reinaert ook zonder pardon af met de krantenmannen van
De Standaard, Het Laatste Nieuws en Ons volk ontwaakt.
Maar er was nog een ander facet aan het karakter van Parasie, die tijdens de Eerste
Wereldoorlog een filologische opleiding had genoten aan de door de Duitsers
vernederlandste universiteit van Gent (de zogenaamde Von Bissing-universiteit). Hij
had namelijk een duidelijke mening over de Vlaamse literatuur, publiceerde zijn
opvattingen over de toneelwereld al jaren (eerst in de Nieuwe Gentsche Courant en
daarna in Pallieter) en had met tal van literatoren persoonlijk contact. Enkele van
die contacten waren bovendien op ruzie uitgelopen. Volgens Marco Daane was hij
in het bijzonder wrokkig tegenover Richard Minne, Achilles Mussche, toneelauteur
Herman van Overbeke en Clovis Baert omdat zij hem wegens zijn activistische
overtuigingen uit de redactie van Regenboog hadden gewerkt, het tijdschrift dat
Parasie in 1917 zelf had opgericht.41. Ook zij werden in de eerste nummers van
Reinaert door de mangel gehaald. Maar de literatoren werden opvallend milder
bejegend dan de krantenredacteurs. In een reeks literaire parodieën passeerden onder
meer de revue: Reimond H..., Achilles M...., Richard M...42., Marnix G... en Gerard
W...
De ‘Filosofische Opstellen’ kunnen in dezelfde reeks van literaire parodieën gezien
worden. Met dat verschil dat Parasie waarschijnlijk heel wat bewondering en respect
had voor De Maegt. Hij vergelijkt hem met een nachtegaal en noemt hem een
‘sukkelaar’ die onder de knoet wordt gehouden door die zwarte dikke kraai van Het
Laatste Nieuws. Het begrip ‘parodie’ wordt in dit stuk dan ook zonder de negatieve
connotatie ‘spottend met het origineel’ gebruikt. Hoewel er geen sluitend bewijs
geleverd kan worden, nemen wij dus aan dat Firmin Parasie de auteur was van zowel
de satirisch getoonzette ‘Gemengde berichten’ als van de parodistische ‘Filosofische
Opstellen van Klein Pallieterken’.

De Opstellen van Parasieken
In Reinaert zijn in totaal 36 ‘Filosofische Opstellen van Klein Pallieterken’
verschenen: twintig in de eerste jaargang (1930), negen in de tweede jaargang, zes
in de derde en één in de vierde.43. Na 9 december 1933 zweeg Pallieterken voorgoed.
De ‘Opstellen’ kenden een licht polemische start door de insinuaties aan het adres
van de ‘pa’ van Johanneke de Macht, maar Parasie slaagde er - in de geest van zijn
voorganger - gemakkelijk in Pallieterken buiten het journalistieke steekspel te houden.
Pallieterken beschreef plezante volkse scènes op school en thuis die doorspekt waren
met gevatte ‘kinderlijke’ inzichten. Allerlei aspecten uit de leefwereld van een
volksjongen kwamen aan bod. De gelijkenis met de titels van sommige ‘Brieven van
Pierken’ is bijzonder markant: ‘Het leeger’ (Reinaert, 10 mei 1930) tegenover ‘Het
leeger’ (Koekoek, 12 november 1931); ‘De preisdeeling’ (Reinaert, 2 augustus 1930)
tegenover ‘De prijzelink’ (Koekoek, 21 juli 1932);
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‘Sindniklaas’ (Reinaert, 20 december 1930) tegenover ‘Sint-Nieklaas, alemansvrient’
(Koekoek, 3 december 1931); ‘Karnavval’ (Reinaert, 28 februari 1931) tegenover
‘De Spiegelleires vieren Karnaval’ (Koekoek, 11 februari 1932).
De ‘Opstellen’ moesten kunnen doorgaan als een voortzetting van de reeks in
Pallieter, dus opbouw, taal en keuze van de onderwerpen moesten overeenkomen.
Parasie slaagde daar wonderwel in. De overeenkomst is op sommige plaatsen zelfs
zo treffend, dat wij op de mogelijkheid zouden durven wijzen dat Parasie wel eens
de schrijver geweest zou kunnen zijn van het mysterieuze opstel van ‘Pallieterken
zijn kozijn’ over de ‘neegers’ (zie boven). De ‘pa’ van Pallieters kozijn had de stelling
geponeerd dat de Vlamingen de witte negers waren van België. De Maegt reageerde
uiterst fel tegen deze redenering, en wees zijn kozijn op een spelfout: ‘[G]e skrijft
neegers. De negers hebben maar 1 e, dat is al genoeg’.44. Tien jaar later verscheen
dezelfde redenering en dezelfde spelfout opnieuw in een ‘Filosofisch Opstel van
Pallieterken’ van Parasie:
Keik, zegd mijne pa, vroegger waaren wij de Chineezen van Europpa [...].
In den oorlog waaren wij de witte neegers, la chair à canon, die mogten
vegten om de fransche grens te verdeediggen. Nu zijn wij de roothuidden
[...] de verdoemden die men met een lasso samenbind [...] om ze te
verdelgen, zegd mijne pa.45.
Werd in 1922, in tempore non suspecto bij een onverwacht uitblijven van kopij van
De Maegt, door de redactie van Pallieter een beroep gedaan op het literaire
‘inlevingsvermogen’ van collega-redacteur Parasie?
Parasie bracht zijn favoriete aspecten van de ‘Opstellen’ van De Maegt in zijn
eigen vervolgverhaal in een iets gewijzigde vorm uitgebreid naar voren. Hij begon
elk opstel met een lange scène in de klas met een vaste schare klasgenoten, wat De
Maegt slechts af en toe had gedaan. Fonske Snoeck en Suske van der Schelden zijn
vergelijkbaar met Minnes Rosten Teelesfoor en Faalentijn: ze zijn er om domme
dingen te zeggen en zich de toorn van de Meester of de Broeder op de hals te halen.
Tenminste op het eerste gezicht, want voor de goede verstaander had Parasie de
namen en de karakters van de klasgenootjes van een politieke dubbele bodem
voorzien.
Zo hebben we naast Johanneke de Macht ook Suske van der Schelden kunnen
identificeren: de naam verwees naar de Antwerpse politicus Frans van Cauwelaert.46.
Met Corneel Fennein, de naam van een ander vriendje, alludeerde Parasie
vermoedelijk op de belgicistische, katholieke volksvertegenwoordiger Corneel
Fieullien.47. Fonske Snoeck die het in vrijwel elk opstel aan de stok krijgt met Corneel
Fennein is qua flamingantisme de radicaalste van de bende. Mogelijk voerde Parasie
met hem zijn kinderlijk alter ego ten tonele. Alle jongens in de klas van Pallieterken
zijn arme drommels behalve Gaëtan Zeep: ‘Gaëtan zijne pa is zeer rijk sedert den
oorlog omdat hij barakken heeft gemaakt, en hij is gedekoreerd, en hij leerd Fransch,
om den minister te bedanken voor zijn dekoratie’.48. Vader en zoon Zeep krijgen
privélessen Frans van de Meester die als wederdienst
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geregeld ritjes mag maken in de ‘otaumobbiel’ van vader Zeep. Hierover kan de
vader van Pallieterken zich serieus druk maken. Net zoals in de opstellen van De
Maegt komt de ‘ruk naar rechts’ telkens van de pa van Pallieterken. Maar ook
Pallieterken zelf en Fonske Snoeck laten zich geregeld rechtse praat ontvallen. De
typische activistische schietschijven komen in elk opstel aan bod: invalide generaals,
de Brabançonne en het Frans in Vlaanderen. Parasie had dus merkbaar meer aandacht
voor de politieke boodschap in zijn opstellen dan De Maegt, die zoals gezegd wel
eens een heel opstel over ‘het venster’ placht te schrijven. Toch zijn de beste van
Parasies opstellen, zoals die van De Maegt en Minnes ‘Brieven van Pierken’, ook
vandaag nog best genietbaar.

Reinaert tussen Pallieter en Koekoek
Een ander, spectaculairder verschil is dat Parasie alle ‘Opstellen’ in Reinaert liet
illustreren. Daardoor vormen de kinderopstellen in Reinaert een onmisbare schakel
tussen De Maegts model in Pallieter en Minnes eveneens geïllusteerde ‘Brieven van
Pierken’ in Koekoek. Opmerkelijk is wel dat De Maegt een voorafschaduwing van
deze vernieuwing had gegeven in zijn eerste ‘Filozofische Opstel’ uit 1922: bij ‘het
paart en het koe’ zijn twee kindertekeningen van de betreffende dieren toegevoegd.
Alle volgende ‘Opstellen’ in Pallieter verschenen echter zonder illustraties.

v.l.n.r.:?, Frits van den Berghe, Firmin Parasie, Gustaaf De Smet, vermoedelijk 1929 (collectie Militair
Gerechtshof)

In Reinaert waren alle rubriekstitels geïllustreerd. De voorlopig
niet-geïdentificeerde huisillustrator die signeerde met ‘Tijl’, tekende ook voor de
‘Opstellen’ een vaste kop: de titel is met een slordige kinderhand neergepend, links
daarvan in het klein een boom langs een weg, rechts van de titel een jongetje in
schooluniform
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dat een speelgoedauto aan een koord achter zich aan trekt. Een ‘Opstel’ besloeg
telkens twee pagina's; Tijl tekende onderaan beide pagina's één scène uit de tekst.
De eerste elf ‘Opstellen’ zijn door Tijl geïllustreerd. Hij tekende in de eerste helft
van 1930 als enige illustrator heel het tijdschrift vol. Maar vanaf juli 1930 duiken er
andere tekeningen met nieuwe signaturen op: ‘Reintje’, ‘P.’ en later ‘Pallieterken’.
Tijl verdwijnt na 2 augustus 1930 volledig uit Reinaert, op de occasionele herdruk
van een oude tekening na. Ook zijn wekelijkse tekening op het voorblad moest door
iemand overgenomen worden. ‘Reintje’ nam enkele covers voor zijn rekening, een
aantal bleef ongesigneerd. Vanaf 11 oktober 1930 nam ‘Joost’ die vaste taak op zich.
‘Joost’ was het pseudoniem van niemand minder dan Frits van den Berghe.49. Een
kleine maand later (vanaf 8 november 1930) neemt Van den Berghe onder het
pseudoniem ‘Pallieterken’ ook de ‘Opstellen’ voor zijn rekening. Van 2 augustus
(vertrek Tijl) tot 8 november (voor het eerst de signatuur ‘Pallieterken’) zijn de
illustraties gesigneerd met ‘P.’. Het is mogelijk dat ook deze tekeningen van de hand
van Van den Berghe zijn. Het zou zelfs kunnen dat Van den Berghe schuil ging achter
‘P.’, ‘Pallieterken’ én ‘Reintje’.
In het laatste nummer waaraan Tijl meewerkte (2 augustus 1930) werd namelijk
al in gemaskeerde termen een personeelswissel aangekondigd. Er was protest van
de lezers gekomen ‘omdat klein Pallieterken niet in ieder nummer medewerkt. We
kunnen het jongske niet overladen, en om iedereen welgevallig te zijn, zullen we
hem wat meer illustraties toevertrouwen. In Dadelaïde volgen reeds wat staaltjes van
zijn kunnen’.50. Dit is de aankondiging van Frits van den Berghes medewerking. Bij
de Walschap-persiflage ‘Dadelaïde’ staan inderdaad tekeningen gesigneerd ‘P’. Op
de redactie moet het idee zijn ontstaan dat Van den Berghe als ‘klein Pallieterken’
moest tekenen: de fictieve jonge medewerker verzorgde vanaf dan zelf de illustraties
bij zijn ‘Opstel’ en hielp om de rest van Reinaert vol te tekenen.
Wat er ook van zij, Frits van den Berghe heeft dus een tijd lang tegelijkertijd
‘Pallieterken’ en ‘Pierken’ getekend. De twee stripfiguurtjes leken bovendien sterk
op elkaar. Dat ook Koekoek met kinderopstellen voor de dag kwam, is niet
verwonderlijk: twee van de leden van de kernredactie waren heel nauw betrokken
bij de voorlopers: Herreman als redacteur van Pallieter maar natuurlijk vooral Van
den Berghe als illustrator van Reinaert. Herreman en Van den Berghe wisten uit
ervaring dat het genre van de kinderopstellen bijzonder goed aansloeg bij de lezers.
Het zal voor de Koekoek-redactie waarschijnlijk niet moeilijk geweest zijn om de
geknipte auteur voor dit extra huiswerk te vinden. De overeenkomsten in talent,
interesses en inborst tussen Minne en De Maegt zullen iedereen (en Herreman in het
bijzonder) toen zeker opgevallen zijn. Misschien kwam het voorstel zelfs van de
jonge Vooruit-medewerker Minne zelf.
De opgang van Pierken ging ongeveer samen met de neergang van Pallieterken. De
rubriek in Reinaert bloedde dood. Het probleem was duidelijk een gebrek aan
discipline van de auteur: twintig in de eerste jaargang, negen in de tweede, zes in de
derde, één in de vierde. Kleine stilistische verschillen en vooral de povere kwa-
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Cartoon van Frits van den Berghe in Koekoek, op 20 augustus 1931, p. 3 (collectie AMSAB)

liteit van de latere opstellen, zouden zelfs kunnen wijzen op een andere auteur. Na
elke lange stilte van Pallieterken kwam hij met veel goede voornemens terug: hij
was telkens ziek geweest, maar was weer helemaal de oude. Het allerlaatste
‘Filosofische Opstel van Klein Pallieterken’ was daar het duidelijkste voorbeeld van:
Gejachte Rijnaardt,
Ik ben veel groter gewoorden sindts ik vroeger aan Rijnaardt meewerkte,
maar ik schreif dus ook veel beeter [...]. Wanneer ik opniew na veele
maanden of jaaren of zelfs weeken en dagen stilzweiggen weer de pen in
de handt neem, dan is het omdat mijne pa mei zegde, wel Pallieterke, gij
moet eens een oofdstuk schreiven over de eerleikheidt [...]. [I]k zal weer
in de toekomsdt reegelmattig meedewerken met de voorligting van mijne
pen en van mijn wetenscgap. Ik verzoek u, daar ik nu zooveel grooter ben
en zoo goed schrief als veele vlaamske digtters [...] mij een goede plaadts
in uw blad te gunnen, en mij een deegeleik onorrarriom te stuuren voor
mijn meedewerkinch.51.
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Frits van den Berghe haakte nog vroeger af dan Parasie: hij tekende voor het laatst
een illustratie bij een ‘Opstel’ in augustus 1932 (voor ‘De Vreedesduif’)52.. Daarna
verschenen nog drie ongeïllustreerde ‘Opstellen’. Parasie had er duidelijk moeite
mee om van zijn speelse alter ego afscheid te nemen, maar zag waarschijnlijk ook
wel in dat Minne het genre met veel meer creativiteit en vooral veel
vernieuwingsdrang aanpakte. Opvallend is daarbij dat beide bladen elkaar nooit direct
aanvielen. Was dit uit respect voor hun gedeelde medewerker? Eén enkele keer
noemde Parasie Koekoek ‘een melancholisch socialistisch weekblad van Gent’.53.
Maar dat was op 6 juni 1931: vijf dagen vóór ‘Ik en mijn eerste koomune’ (het
‘piloot-Pierken’) verscheen. Parasie kon Minne daarenboven bezwaarlijk van plagiaat
beschuldigen, want daar was hijzelf net zo schuldig aan.
Hoewel Minne dus verre van de uitvinder van het genre was, heeft hij het de
onafhankelijkheid gegeven die het verdiende. Hij schreef weliswaar ook voor een
politiek geëngageerde krant, maar het socialisme is in de ‘Brieven van Pierken’ maar
één stem (die van de ‘Gaazebuize’) tussen de andere. Minne vond niet zozeer het
uitdragen van een eigen politiek standpunt belangrijk, maar eerder het spottend
aanwijzen van de fouten in alle andere standpunten. Minne schreef opstellen zoals
De Maegt dat deed: hij wentelde zich volledig in de talige vrijheid van het genre.
Hij breidde het aantal terugkerende personages drastisch uit. Vooral voor de familie
van zijn hoofdpersonage had hij meer aandacht dan zijn voorgangers. Hij begreep
zeer goed dat het humoristische gehalte en het feuilletonaspect uiteindelijk de tijd
zouden doorstaan, en het politieke gekibbel niet.
Dit verhaal heeft een eigenaardig post scriptum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
dook Firmin Parasie opnieuw diep in de collaboratie. Als functionaris van Belgapress
ging hij zich aan het begin van de oorlog bemoeien met de nieuwe redactie van de
gestolen Vooruit!. Hij zou redacteur/collaborateur Leon de Budt, die na de dood van
Van den Berghe de illustraties van de ‘Brieven van Pierken’ had overgenomen,
‘gedwongen’ hebben de nog steeds populaire rubriek verder te zetten, weliswaar
zonder Minne, maar met teksten van Leo Poppe.54. Of De Budt gedwongen werd is
niet zeker, wat wel vaststaat is dat zijn tekeningen drie jaar lang bij de teksten van
Poppe (die zich onder het pseudoniem ‘Leo Primus’ bekend maakte) in de gestolen
Vooruit! zijn verschenen. Met Poppe was het genre opnieuw een ‘afkijker’ rijker.55.
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Stefan van den Bossche
De Zonnewende. Vlaamse bibliofielen in het spoor van De Zilverdistel
Tijdens het tweede decennium van de twintigste eeuw verscheen in Nederland de
bibliofiele reeks De Zilverdistel. Onder leiding van P.N. van Eyck, Jan Greshoff en
J.C. Bloem werd op geregelde tijdstippen en in kleine oplage literair werk
gepubliceerd. Het veelgeprezen voorbeeld werkte ook in Vlaanderen inspirerend
maar kreeg daar net geen navolging. De aanzet tot de realisatie van een Vlaamse
Zilverdistel, die De Zonnewende moest heten, werd gegeven door de ambitieuze en
naar erkenning hunkerende romancier en ambtenaar F.V. Toussaint van Boelaere.
Toussaint had gehoopt in De Zilverdistel een centrale rol te kunnen spelen en er
eventueel te publiceren, iets wat hem nooit is gelukt. Hij zocht voor de
verwezenlijking van zijn bibliofiele droom dan maar de steun van Jan van Nijlen die
hij bewonderde omdat die het in 1911 wél voor mekaar had gekregen bij De
Zilverdistel een dichtbundel te laten verschijnen. Hoewel in de bewaarde
correspondentie weinig brieven van Van Nijlen zelf terug te vinden zijn, blijkt dat
zijn rol niet gering was. Met de Eerste Wereldoorlog en de vlucht van Van Nijlen
naar Nederland, strandde De Zonnewende in zijn embryonale fase.
In april 1909 had Jan van Nijlen ontslag genomen als redacteur van het tijdschrift
Vlaamsche Arbeid, een periodiek waarvan Karel van den Oever en Jozef Muls de in
die tijd streng katholieke toonaard bepaalden. Van Nijlen had al een paar dichtbundels
gepubliceerd: in 1906 zijn debuut Verzen en in 1909 Het licht, werk dat slechts in
beperkte kring werd verdeeld en besproken.
Zijn beste literaire vrienden waren min of meer op Nederland gericht: de
flamboyante publicist en latere kunsthistoricus Ary Delen, door Max Rooses opgeleid
tot bibliofiel en toentertijd Antwerps correspondent van het Algemeen Handelsblad,
en Alfons de Ridder die in Rotterdam woonde en als Willem Elsschot spoedig zou
debuteren met Villa des roses. Elsschot had overigens als ‘Fonne van den bakker’
gefigureerd in het titelverhaal van Delens verhalenbundel Prinskensdag (1910). Ary
Delen en de romancier Lode Baekelmans waren getuigen bij Van Nijlens huwelijk
met Margaretha (Griet) van Eeckhoven.
De figuur die alles en iedereen zou samenhouden, was een Nederlander. Jan
Greshoff zou Van Nijlen decennia lang tot publiceren aansporen. Zonder zijn niet
aflatende inmenging en bemoeienissen zou Van Nijlen zo goed als zeker nooit een
dichter van betekenis geworden zijn. Jan van Nijlen bedankte met een trouwe en
onvoorwaardelijke vriendschap. Toen de dichter met zijn vrouw bij het uitbreken
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van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland vluchtte, stond Greshoff klaar om het
jonge koppel onderdak te bieden in het pension van zijn moeder in Apeldoorn.
Net als Jan van Nijlen, had ook de jonge journalist Jan Greshoff al een handvol
artistieke strepen verdiend. Naast een paar dichtbundels en een bundel beschouwingen,
was hij leverancier van bijdragen aan verscheidene tijdschriften, zoals De Gids en
De Nieuwe Gids. In 1910 zette hij ter presentatie van de jonge dichtersgeneratie met
Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1911 een nogal prestigieuze jaarlijkse
bloemlezing op die vijf jaar zou standhouden. Met J.C. Bloem en P.N. van Eyck als hij adepten van Albert Verwey en zijn tijdschrift De Beweging - vormde hij in
1910 de eerste redactie van De Zilverdistel. Ook met Bloem zou Jan van Nijlen
vriendschap voor het leven sluiten.
Van Nijlen hield het als journalist al spoedig voor bekeken. La Métropole en kortstondig - het Antwerpse halfwekelijkse blad De Standaard konden in hem niet
de verhoopte journalistieke vlam opwekken. Het blijft onduidelijk wat hij
beroepsmatig uitrichtte na eind 1908, toen hij na een conflict met de leiding uit de
rangen van de katholieke stadskrant La Métropole verdween. Wel is bekend dat hij
in maart 1910 als bediende aan de slag ging in de Antwerpse boekhandel 't
Kersouwken. Vermoedelijk werd zijn inkomen nadien uit klusjes in de effectenhandel
van zijn vader en uit het publiceren van gedichten en andere bijdragen
bijeengesprokkeld.1.
Van Nijlen leverde vanaf 1910 nog haast uitsluitend bijdragen aan Nederlandse
tijdschriften en uitgevers. In februari 1911 - volop in zijn wittebroodsweken - ontving
hij dan het prettige bericht dat De Zilverdistel zijn bundel Naar 't geluk wou uitgeven.
Naar alle waarschijnlijkheid was de invloed van zijn vriend Greshoff daar niet vreemd
aan.2. Uit een brief van Bloem aan Van Eyck blijkt immers dat beiden vonden dat de
pas opgerichte uitgeverij toen belangrijker en dringender dingen te doen had dan een
bundel van de jonge Antwerpenaar uit te geven. Zelfs de nu zo goed als vergeten
dichter J.J de Stoppelaar leek voorrang te krijgen op Van Nijlen.3.
De Stoppelaar4. had toen al, en dat verklaarde natuurlijk wel iets, zijn eerste
gedichten in De Beweging gepubliceerd. Het lijdt niet de minste twijfel dat het vooral
Van Eyck was die voor zijn poëzie gewonnen was. Toen een jaar later De Stoppelaars
bundel De Parelduiker elders verscheen, bleef Van Eyck bijzonder enthousiast.5.
Dat niet deze bundel maar wel Naar 't geluk bij De Zilverdistel van de persen
rolde, mag zonder meer een klein wonder heten. Nadien sprak Bloem zich nog wel
eens geïrriteerd over Van Nijlen uit,6. maar een half jaar later, bij het lezen van de
bundel en dankzij het gedicht ‘Herfst in het dorp’ verzoende hij zich definitief met
de Antwerpse dichter.7.
De reeks De Zilverdistel zou in Vlaanderen inspirerend werken. Toussaint van
Boelaere polste Greshoff in verband met de publicatiemogelijkheden bij De
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Jan Greshoff en hondje Daisy, omstreeks 1913 (collectie Sophie van Nijlen)

Zilverdistel. Greshoffs reactie liet, zoals dat bij hem wel vaker het geval was, even
op zich wachten. Daarop vroeg Toussaint aan Ary Delen om bij Greshoff op antwoord
aan te dringen. Delen en Toussaint kenden elkaar al meer dan tien jaar. Beiden
onderhielden sedert hun medewerking aan het Antwerpse studententijdschrift
Alvoorder een intens contact. Na Toussaints vraag om bemiddeling bij Jan Greshoff,
vond Ary Delen dat Toussaint beter meteen Van Eyck zou contacteren, hoewel de
nogal eenzijdige en door De Beweging gedicteerde smaak van de redacteurs van De
Zilverdistel niet meteen perspectieven opende. Over de uitgave van Van Nijlens
dichtbundel Naar 't geluk waren beiden dan weer erg enthousiast: hij werd duur maar
tegelijk ‘superb’ bevonden.8.
In mei 1912 was het duidelijk geworden dat de ideeën omtrent een Vlaams bibliofiel
tijdschrift - een tegenhanger van De Witte Mier - onwerkbaar waren.9. Precies in De
Witte Mier brak Toussaint een lans voor het opzetten van een reeks fraai uitgegeven
letterkundige publicaties. Om ook in Vlaanderen en Nederland vergelijk-
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bare uitgaven te realiseren, pleitte hij voor ondersteuning door ‘eene vereeniging van
vrienden van het moderne boek’, met als doel de leden ervan belangrijk werk van
buitenlandse schrijvers aan betaalbare prijzen te leveren. De vereniging zou bovendien
middelen werven om klassiek werk of bloemlezingen opnieuw te laten drukken of
te bewerken. Later bepaalde Toussaint zelf het aantal leden van deze vereniging op
vijftig. Dat moest volgens hem ook het aantal worden van de oplage van elk boek.10.
Het was een tweede poging om zich bij De Zilverdistel in de kijker te werken. De
verwoede inspanningen van Toussaint werden door P.N. van Eyck en J.C. Bloem
echter op scepticisme onthaald.11.
Dat Van Eyck zich wellicht toch tot de idee aangetrokken voelde, bewijst het feit
dat hij later met Van Royen de ‘Vereeniging van vyftig’ oprichtte om De Zilverdistel
meer financiële armslag te bezorgen. De samenwerking met Toussaints vereniging
werd nooit gerealiseerd. Later verkeerde Toussaint echter wel in de veronderstelling
dat de beheerders van De Zilverdistel precies zijn naar Franse voorbeelden
geconcipieerde plan hadden overgenomen en uitgevoerd.12.
Als geen ander wist Ary Delen Toussaints interesse voor bibliofiele uitgaven aan te
zwengelen. Begin juni 1913 reageerde hij op een brief waarin Toussaint had
geïnformeerd naar de mogelijkheden om zich als redacteur aan uitgeverij De
Zilverdistel te verbinden. Delen wist echter dat Van Eyck op dat ogenblik door ziekte
van Greshoff de zaken alleen beredderde en hij waarschijnlijk geen tweede literaire
redacteur naast zich zou dulden.13.
Even later vatten Toussaint en Delen het plan op om in Vlaanderen een
vergelijkbare reeks te beginnen. Omdat Jan van Nijlen twee jaar eerder een
dichtbundel in De Zilverdistel wist te plaatsen, werd hij met Delen in de ogen van
Toussaint een interessante vennoot in de op te richten uitgeverij. Jan van Nijlen werd
gepolst door Ary Delen maar hoedde zich ervoor om rechtstreeks met Toussaint in
contact te treden. Niettemin bleek hij eind 1913 al meteen een toonaangevende stem
in het project te hebben. Delen meldde Toussaint dat hij met Van Nijlen over de
uitgeverij had gesproken. Een eerste publicatie zou de Laethemsche brieven over de
lente aan Adolf Herckenrath van Karel van de Woestijne worden. Van Nijlen vond
echter een volledige editie van de gedichten van Prosper van Langendonck een betere
aanzet. Het doelpubliek daarvoor was ruimer en de eerste publicatie van de nieuwe
uitgeverij moest in ieder geval de aandacht trekken. De uitgave van de Laethemsche
brieven kon als nummer twee fungeren. Van Nijlen en Delen vreesden echter dat de
inleiding van Van de Woestijne zelf moeilijk te krijgen zou zijn, immers, zo schreef
Delen: ‘Karel heeft tijd noodig om zijn beloften te vervullen.’14.
De initiatiefnemers hadden ook al spoedig een naam bedacht voor hun project:
De Zonnewende.15. Op 27 maart 1913 schreef Delen aan Toussaint dat hij met Van
Nijlen lang over de verschillende plannen had gesproken. Het leek Delen en Van
Nijlen niet meteen aangewezen om met een werk van een van de redacteurs van wal
te steken. Toussaints Het gesprek in Tractoria werd even op de wachtlijst
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geplaatst. Delen bracht de boodschap over: ‘We moeten iemand nemen die algemeen
als een der aller-állereerste figuren onzer literatuur aanzien wordt. Daarom ware Van
Langendonck het ideaal geweest’. Als een uitgave van het werk van Van Langendonck
niet lukte, werd geopteerd voor een editie van de verzamelde gedichten van Jac. van
Looy, ook al een auteur wiens werk door Van Nijlen sedert zijn collegejaren werd
bewonderd.16.
Het werk van Toussaint zou, als een teken van goede wil vanwege de Antwerpse tak
van de redactie, als tweede nummer in de reeks kunnen verschijnen. Alle redacteurs
waren het verder eens over de publicatie van werk van Justus de Harduyn, Karel van
de Woestijnes Laethemsche brieven en een toneelwerk van Herman Teirlinck. Andere
voorstellen, waaronder alweer een tekst van Toussaint, Jardin des Caresses, werden
met enige reserve behandeld. Voor Sententiën en gedachten van Lodewijk van Deyssel
voelde geen van beide Antwerpse redacteurs veel. Wrakken van Emmanuel de Bom
dan, ook een idee van Toussaint, verdiende wel heruitgegeven te worden maar een
bibliofiele editie leek niet meteen wenselijk. Ten slotte was er het voorstel om een
boekje van Charles-Louis Philippe uit te geven, maar daar moest nog met de familie
over onderhandeld worden. Delen en Van Nijlen formuleerden voor alle duidelijkheid
nog een viertal eigen voorstellen: een bloemlezing uit het werk van Stalpaert van de
Wiele (met inleiding door Van Nijlen), een heruitgave van 't Antwerpsch liedboek,
een bloemlezing uit het werk van Jan Luiken (eveneens door Van Nijlen in te leiden)
en een heruitgave van het onvindbaar geworden Le Drageoir aux Epices van J.K.
Huysmans. Ary Delen voelde ook meer voor de sonnetten van P.C. Boutens dan voor
werk van Herman Gorter of Frans Mijnssen.17.
De voorwaarde bij uitstek waar de drie redacteurs-uitgevers het over eens moesten
zijn, bestond erin dat geen boek zou worden uitgegeven zonder de volstrekte zekerheid
dat de kosten ervan gedekt werden. Delen noch Van Nijlen voelde zich geroepen om
geld in de onderneming te stoppen. Als een schrijver zelf een boek ter publicatie had
aangeboden, moest hij ook zelf aansprakelijk blijven voor het financiële risico dat
met de uitgave ervan gepaard ging, zelfs al betrof het een boek van een van de drie
uitgevers. De boodschap aan het adres van Toussaint was eens te meer
ondubbelzinnig.18.
Uit de reeks van geformuleerde voorstellen blijkt dat De Zonnewende bibliofiele
uitgaven van zowel oude als contemporaine literatuur wilde brengen. Delen en Van
Nijlen, Toussaint pas in tweede instantie, vonden elkaar perfect in hun voorkeuren.
Het is bovendien duidelijk welke impact Van Nijlen op de hele zaak heeft gehad. Zo
kwamen De Laethemsche brieven over de lente later nog terecht in de mede door
Van Nijlen samengestelde reeks Palladium. Van Nijlens voorstel om Huysmans'
boek uit te geven, lag ook al voor de hand, gezien zijn preoccupatie met de Franse
auteur, over wie hij enkele jaren tevoren in Vlaamsche Arbeid een tweedelig essay
had geschreven. Ook de idee om werk van de Franse prozaïst Charles-Louis Philippe
te kiezen, was van hem afkomstig.19.
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Het spreekt voor zich dat Van Nijlen en Delen meteen door hadden dat Toussaint
De Zonnewende hoofdzakelijk wou gebruiken om zijn eigen werk in onder te brengen.
Ongetwijfeld was Van Nijlen op de hoogte van het mislukte charmeoffensief dat
Toussaint eerder tegenover De Zilverdistel had ontplooid. P.N. van Eyck hoorde van
Toussaint zelf over de plannen met betrekking tot De Zonnewende. In een brief aan
Van Nijlen wenste Van Eyck de Vlamingen alle wind in de zeilen maar hoopte dat
het succes van hun onderneming zich niet tegen hun voorbeeld De Zilverdistel zou
keren. Er bestonden genoeg behoorlijke titels om, mits vriendschappelijk overleg,
uit mekaars vaarwater te blijven.20.
Van Eyck hoefde zich niet lang zorgen te maken: verder dan een door een drietal
in temperament erg verschillende literatoren uitgewerkte denkoefening is De
Zonnewende niet geraakt.
In april 1914 waren de vooruitzichten voor de uitgavenreeks nog erg goed. Van
de Woestijne had toestemming gegeven om de Laethemsche brieven te publiceren
en diende nog enkel de voorwaarden te vernemen. Volgens plan zou een deel van
de oplage aan Van Dishoeck te koop worden aangeboden. Na Van de Woestijne zou
onvermijdelijk werk volgen van Toussaint. Ook bestonden concrete plannen voor
de verspreiding van een prospectus.21.
In juli bleek alleen Ary Delen nog in de slaagkansen van de zaak te geloven. Hij
maakte zich erg druk over het uitblijven van elk initiatief van Toussaint en over het
niet naleven van enkele eerder gemaakte afspraken: ‘Ik begon al stilaan te denken
dat ge u voor De Zonnewende niet meer zoudt bekommeren. Bij onze laatste
samenkomst te Brussel, hebt ge me belooft [sic], mij een ontwerp prospectus, en een
ontwerp overeenkomst te doen geworden! Waar blijft dit alles? [...] Maar laat ons in
godsnaam zorgen voor het bekend maken van de onderneming. Het gaat alles weer
op de lange baan!!’.22.
Het Zonnewende-project werd inderdaad op de lange baan geschoven. Bovendien
had Jan van Nijlen zich dan al uit de onderneming teruggetrokken. Met de Eerste
Wereldoorlog stierf De Zonnewende onherroepelijk een vroegtijdige dood. Ary Delen
vluchtte naar Nederland maar keerde vrijwel meteen naar Antwerpen terug. Jan van
Nijlen zou er vier jaar verblijven. Hij had - en dat zou zijn hele leven lang
karakteristiek voor hem blijven - argwanend en van op een afstand op De Zonnewende
toegekeken maar tegelijk zijn stempel op de hele idee gedrukt.
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De kleine garnaal
De kleine garnaal is een rubriek gewijd aan een van die vele literaire randfiguren
die, meestal terecht, door de mazen van het net der officiële
literatuurgeschiedschrijving glippen maar die stuk voor stuk een onmisbare schakel
vormen in het literaire ecosysteem.

Stijn Vanclooster
Camille Melloy
Zestig jaar na zijn overlijden is priesterdichter Camille Melloy (1891-1941),

geboren Camillus Josephus De Paepe, in een verre vergeethoek verzeild geraakt.
Deze ‘kleine garnaal’, die zijn pseudoniem koos ter ere van zijn Oost-Vlaamse
geboortedorp Melle en meestal in het Frans dichtte, verdient dit lot evenwel niet.
Het zou verkeerd zijn hem een centrale plaats in het literaire landschap toe te kennen,
maar de relaties die hij met vele prominenten uit dit landschap onderhield, maken
het de moeite waard even bij deze figuur stil te blijven staan. De contemporaine
literaire kritiek had overigens oog voor Melloys kwaliteiten en bedacht verschillende
van zijn werken met een gerenommeerde literaire prijs, zowel in eigen land als
daarbuiten. Zijn boeken werden gunstig onthaald in Nederlands- en Franstalig België,
Frankrijk, Neder-land, Duitsland, Zwitserland en Engeland. Bovendien heeft Camille
Melloy het werk van verschillende prominente Vlaamse en Nederlandse auteurs
bekend gemaakt buiten het moederland. Zo wijdde hij in buitenlandse tijdschriften
artikelen aan onder meer Guido Gezelle, Karel van de Woestijne, Stijn Streuvels,
Felix Timmermans en Antoon Coolen en vertaalde hij Streuvels en Timmermans.
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In het bijzonder met die laatste twee schrijvers onderhield Melloy trouwens een
hechte vriendschap.
Camillus Josephus de Paepe wordt geboren op 28 januari 1891, uit het huwelijk
van Germanus de Paepe en Sidonie Stephanie Bogaert. Camillus is de jongste
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telg uit een gezin met zeven kinderen, van wie de oudste twee voortkwamen uit een
eerder huwelijk van vader Germanus met Marie Emelia De Moor. Over zijn
afstamming schreef Camille Melloy: ‘J'appartiens à une famille purement flamande,
dont les origines flamandes peuvent être controlées dans le passé jusqu'au 13e siècle’.
Ondanks deze Vlaamse wortels zal hij later zijn literaire werk hoofdzakelijk in het
Frans de wereld insturen. In 1906 treedt Melloy in het noviciaat van de congregatie
van de paters Jozefieten te Geraardsbergen. Hij ontvangt er de kloosternaam Théodule,
naar analogie van zijn twee oudere broers Joseph en Léopold, die als religieuzen
respectievelijk de namen Théophile en Théodore dragen. Twee jaar later legt Camille
Melloy zijn eerste geloften af. In 1909 voltooit hij zijn middelbare studies en gaat
hij aan de Leuvense universiteit filologie studeren, waar hij na vier jaar tot doctor
promoveert. In 1913 wordt hij leraar Frans aan het H. Drievuldigheidscollege te
Leuven, terwijl hij ook verder studeert in de thomistische filosofie. In 1914 legt hij
zijn eeuwige geloften af. De bekende hoogleraar en literatuuurwetenschapper R.F.
Lissens, die in de poësis en retorica te Leuven van Melloy les kreeg, zal later zijn
aantekeningen bij deze lessen opnieuw inkijken: ‘Verscheidene uren heb ik die
notities doorgenomen, geboeid, verrast, nu en dan bewonderend. [...] Uit die blijkbaar
gedicteerde bladzijden spreken orde, helderheid en evenwicht van kennis, sensibiliteit
en intellect. [...] Ik heb een man onderkend van toewijding, overtuiging, een
uitgebreide lectuur uit innerlijke noodzaak, een verfijnde smaak aanleunend bij de
geëvolueerde traditie en wars van banaliteit en trivialiteit, een aan velerlei uitingen
van literaire schoonheid geoefend aanvoelingsvermogen, een authentiek en onder
controle gehouden schrijftalent’.1.
Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog scheept Melloy, op advies van
zijn overste, te Oostende in naar het Engelse Weybridge, waar de Jozefieten een
groot college runnen. Evenals alle Belgische mannen jonger dan 29 onder de wapens
geroepen, vertrekt hij in 1915 naar Auvours in Frankrijk voor een opleiding tot
brancardier. Vanaf 1916 bevindt hij zich in die functie aan het front in de sector
Diksmuide. Hij werkt er mee aan enkele frontbladen en begint zijn eerste verzen te
schrijven, zowel in het Nederlands (opgenomen in De Belgische Standaard) als in
het Frans (gepubliceerd in Notre Belgique). Na de oorlog keert Melloy terug naar
Leuven. Op dertigjarige leeftijd, in 1921, wordt hij tot priester gewijd. Een jaar later
verschijnt in Tours (Frankrijk) zijn debuutboek Le beau réveil, een bundel opstellen,
waaraan hij was beginnen te schrijven in zijn Leuvense leraarstijd. De titel is typerend
en positioneert Melloy meteen. Met ‘réveil’ bedoelt de schrijver de katholieke
herleving in de letteren, een wending in de literatuurgeschiedenis die hij enthousiast
begroet en waartoe hij graag zijn steentje wil bijdragen.
In Frankrijk had de revolutie van 1789 ertoe geleid dat kerk en staat werden
gescheiden, wat ook in het artistieke leven voelbaar werd in de totale scheiding van
katholicisme en levende kunst. Paul Verlaine bracht daar als eerste verandering in.
Zijn terugkeer in 1874 tot het katholieke geloof gaf de aanzet tot een hele
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reeks bekeringen. Men denke aan Paul Claudel, Joris-Karl Huysmans, Francis Jammes
of later Charles Péguy. Al die figuren zullen een indringende invloed op Camille
Melloy uitoefenen. Sommigen onder hen, zoals Francis Jammes en Paul Claudel,
heeft Melloy nog persoonlijk gekend. Als schrijver braken zij allen radicaal met het
naturalisme, dat naar hun smaak te eenzijdig de duistere kanten van het leven belichtte.
In de laatste decennia van de negentiende eeuw voelden zich ook in ons land wel
meer schrijvers tot die ideeën aangetrokken. Zo waren er in Wallonië de politici en
letterkundigen Henry Carton de Wiart en Pierre Nothomb (vader van
Charles-Ferdinand) en werd in 1894 Durendal. Revue catholique d'art et de littérature
opgericht. Het is in de traditie van de katholieke heroplevingsbeweging van toen dat
we Camille Melloys werk moeten plaatsen.
In Le beau réveil noemt Melloy als zijn twee grote voorbeelden Paul Claudel en
Francis Jammes. Verder wijst hij Guido Gezelle als zijn ‘maître inconnu’ aan.
Merkwaardig genoeg treedt hier de West-Vlaamse particularist bij uitstek naar voren
als inspirator van een Fransschrijvende Vlaming! Gezelle beklemtoonde immers,
zoals niemand anders dat deed, de eenheid van taal en volk en streefde nadrukkelijk
een eigen, oorspronkelijk taalgebruik na. Maar de parallel met Gezelle is wel heel
duidelijk: evenals bij de West-Vlaamse priester-dichter moest literatuur voor Melloy
allereerst een sociale en morele functie vervullen. Zoals Gezelles dichterschap
fundamenteel was ingebed in zijn priesterschap, zo was ook voor Melloy dichten
tweemaal bidden.
Een jaar later, in 1923, ziet te Brussel zijn eerste dichtbundel het licht: Le soleil
sur le village. Het bundeltje werd uitgesproken positief onthaald en later driemaal
herdrukt. Verstechnisch is het eerder zwak en nog onvoldragen. Al in die eerste
verzen vallen de muzikale toon en de invloed van Paul Verlaine op. De themata die
de dichter uitwerkt, zullen zijn hele dichterlijke oeuvre schragen: de liefde tot de
geboortegrond en tot de eenvoudige mensen van het eigen dorp, de ontroering bij
het dagelijkse natuurgebeuren, de lof der vriendschap, de behoefte tot inkeer en
eenzaamheid en tegelijk het Franciscaanse gevoel van verbondenheid met al het
geschapene. De eenzaamheid is bij Melloy altijd ambigu. Enerzijds neigt de dichter
ertoe haar te cultiveren, anderzijds benauwt de eenzaamheid hem en wil hij zich
ervan bevrijden, zoals het gedicht ‘La solitude’ (uit Le parfum des buis van 1929)
treffend laat zien:
La solitude, affreuse ou douce, selon l'heure,
Sanctuaire ou prison: désormais ma demeure.
J'en aime le silence au fonds duquel j'entends
Les sandales glisser de mes bonheurs d'antan.
J'en aime les vitraux découpant les ogives
Ou les bonheurs futurs sur fond d'azur s'inscrivent.
J'en aime la pénombre, ou tels d'étranges fruits
L'or sombre de vos vers, ô les poètes, luit.
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Mais quelquefois s'en vient troubler ma solitude
Cette rôdeuse à l'oeil mauvais: l'inquiétude,
Qui jette sur le mur une ombre a donner froid.
Comme alors le silence est grelottant d'effroi!
Et comme d'être seul fait mal, quand on écoute
Les pas d'amis anciens qui sonnent sur la route!

In 1928 keert Melloy naar zijn geboortedorp terug en wordt hij leraar aan de poësis
in het Jozefietencollege aldaar. In zijn lessen, die in het Frans worden gegeven, laat
hij geregeld Nederlandstalige auteurs aan bod komen. Zo fleurt hij zijn colleges over
‘la technique littéraire par l'exemple’ op met voorbeelden uit het werk van Gezelle,
Timmermans en Streuvels. Melloys reizen naar onder andere Italië en Griekenland
en zijn persoonlijke ontmoetingen met vooraanstaande figuren uit de literaire wereld
van toen gaven aan zijn lessen een bijzondere meerwaarde. Zijn lesmethode was, net
als die van zijn ‘maître inconnu’ Guido Gezelle, weinig conventioneel. Evenals in
Leuven onderwees hij wel de volledige programma-inhoud, en meer dan dat, maar
hij behandelde die op een persoonlijke wijze. Zo organiseerde hij verplichte
poëzie-causerieën buiten de vaste lesuren en ontving hij op zijn kamer leerlingen om
samen over literatuur te praten.
Twee jaar later neemt de dichter officieel het pseudoniem Camille Melloy aan, hoewel
hij ook onder andere schuilnamen (zoals Joe Moonlight) publiceerde en blijft
publiceren. In een brief zal hij later zeggen: ‘Mijn schrijversnaam, Camille Melloy,
is de eenige die ik aanvaard van al wie beweert van mij te houden. Niet uit hoogmoed,
maar omdat ik die ten minste nogal schoon vind, en alles moet schoon zijn voor mij:
gedachten, gevoelens, huisgevels etc. en onze mensengevels ook misschien’!2. Nog
in 1930 kent het Franse ‘Comité de Littérature Spiritualiste’ aan Melloy de prijs
Claire Virenque toe voor zijn dichtbundel Le parfum des buis uit 1929. Criticus Joris
Eeckhout, gezaghebbend redacteur van De Groene Linde en Het Vlaamsche Land,
schreef die prijs even hoog aan als de Prix Goncourt. Thematisch ligt Le parfum des
buis in de lijn van Melloys debuutbundel. Het jaar daarop bekroont de Franse
Académie voor Taal- en Letterkunde Melloys dichtbundel Retour parmi les hommes.
In deze gedichten, die evenals de vorige te Parijs verschijnen, staat het medelijden
van de dichter voor de armen en de kanslozen centraal. In 1934 ontvangt Melloy
voor zijn bundel Enfants de la terre (die opnieuw te Parijs werd uitgegeven) de Edgar
Poe-prijs, een bekroning die door het Parijse Maison de Poésie wordt toegekend aan
een dichter die in het Frans schrijft maar niet de Franse nationaliteit bezit.
Dankzij die grote Franse prijzen raakt Melloy als dichter uiteindelijk bekend in het
eigen, kleine land. Vanuit Parijs kwam zijn faam overgewaaid naar Vlaanderen, zijn
vaderland en inspiratiebron. Zijn keuze voor de Franse taal had meerdere oorzaken.
Vooral het feit dat Melloy als college-student in het Frans les kreeg, terwijl het
Nederlands toentertijd als minderwaardig voor het onderwijs en de letteren werd
bestempeld, en het feit dat de eerste aanmoedigingen voor zijn
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literaire activiteit Franse verzen golden, hebben hier een rol gespeeld. Melloy
betreurde dit soms, zoals tot uiting komt in zijn Offrande filiale (1931), het
ontroerende relaas van zijn jeugdjaren, waarin de moederfiguur veel aandacht
wegdraagt: ‘Je lui [=zijn moeder] procurais des livres flamands savoureux et édifiants
à la fois, dont elle lisait chaque dimanche un chapitre. Je lui offrais aussi les miens,
en rougissant. Une fois elle m'a dit: “C'est dommage qu'ils soient écrits en français:
je voudrais tant les comprendre!” Mon coeur en a longtemps pleuré. A cause d'elle,
pour elle j'eusse voulu être un écrivain flamand’. Maar achter de Franse taal gaat in
Melloys werk een echte Vlaamse persoonlijkheid schuil. Camille Melloy mocht dan
in het Frans schrijven, zijn verdiensten voor Vlaanderen zijn niet te onderschatten.
Via zijn gedichten maakte hij Vlaanderen bekend in het buitenland. Terecht typeerde
A. Mabille de Poncheville in zijn Promenades avec Verhaeren (1930) Melloy ‘comme
Verhaeren [...] de France et de Flandre’. In Frankrijk verwierf Melloy trouwens niet
alleen literaire prijzen, want in 1938 bevestigde minister van buitenlandse zaken
Paul-Henry Spaak dat aan Melloy de toelating werd verleend om het ereteken van
Ridder in de Orde van het Erelegioen te dragen, toen de hoogste burgerlijke
onderscheiding in Frankrijk.
Vanaf zijn debuutbundel in 1923 tot zijn dood in 1941 publiceerde Melloy zowat
elk jaar een dichtbundel. Altijd is hij de thematiek van zijn eerste verzen trouw
gebleven. Als een hoogtepunt in zijn poëzie wordt algemeen de bundel Le miserere
du trouvère beschouwd. Het belijdende karakter en de religieuze toon vinden we ook
in enkele prozastukken en reisverhalen, die vaak de lyrische vruchten waren van vrij
exotische tochten, zoals een cruise op de Middellandse Zee, op weg naar het Heilig
Land, in gezelschap van Stijn Streuvels en Antoon Coolen. Mooie diensten aan de
Vlaamse letteren betoonde hij ook in de vele essays die hij aan landgenoten-literatoren
wijdde. Zo verschenen in Franse, Duitse en Zwitserse tijdschriften artikelen van zijn
hand over bijvoorbeeld Guido Gezelle, Stijn Streuvels, Karel van de Woestijne en
Felix Timmermans. Van Streuvels en Timmermans vertaalde hij verscheidene boeken
in het Frans.3. Dat vertaalwerk deed hij altijd nauwgezet, in samenspraak met de
auteurs, en die samenwerking was vaak de aanleiding tot een warme vriendschap.
Kenmerkend zijn enkele woorden van Timmermans hierover: ‘[...] wat hij van mij
vertaalde, was geen vertalen meer, maar een herscheppen, zo goed diep verstond hij
mij, en had hij een inzicht in mijn binnenste. Hij heeft daardoor enorm veel voor mij
gedaan, en als ik enigszins in de wereld der Franse Letteren bekend ben, is het aan
hem te danken.’4. Ook enkele van Melloys eigen dichtbundels en verhalen werden
vertaald, onder andere in het Engels en het Nederlands.5. Naar het einde van zijn
leven toe schreef Melloy steeds meer jeugdboeken. Ook dit werk knoopt, qua toonaard
en thematiek, nauw aan bij zijn poëtische werk.
Een aparte plaats in dit laatste bekleedt zijn bundel Requiem uit 1941, het jaar waarin
hij op 5 november, na een heelkundig ingrijpen, in de stadskliniek van Sint-Niklaas
overlijdt. In deze laatste gedichten bezingt de dichter kalm en gelaten zijn dood en
beschrijft hij met ironie de voorbereidselen tot de begrafenis-
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plechtigheden. Hoewel Camille Melloy steeds optimisme en levenslust wou uitdragen,
was zijn persoonlijkheid niet zo eenduidig te omschrijven. Daarop maken zijn eigen
woorden in een interview in De Standaard van 9 juni 1934 ons attent: ‘Mij hebben
veel critici al vaak versleten voor “poète de la sérénité”. Van nature ben ik noch
blijmoedig noch teeder. Ik heb eerder aanleg tot melancholie met buien van
opvliegendheid. Mijn zwaarmoedigheid, in den beginne romantisch afgestemd, heeft
eene trage evolutie ondergaan naar de gelatenheid en naar de vreugde, met in elken
bundel plotselinge wederopwellingen van droefheid. Mijn vreugde is een verworven
vreugde. Ik geloof vast dat er een zekere eenheid in mijn werk is. Ik verdiep mij
voortdurend in de natuur en in het menschelijk hart. Zo is mijn werk onvermijdelijk
doorkneed met religie. Indien wij christen zijn, zal ook onze uitdrukking christelijk
zijn [...]’.
De natuurlijke wijze waarop Melloy het verband legt tussen zijn leven en werk - hij
mengt in het citaat voortdurend uitspraken over zijn leven en werk dooreen - bewijst
hoe één dit alles was. ‘Mijn herte en mijn tale, mijn zede en mijn zin, 't is al zoo van
buiten, 't is al zoo van bin': 't ligt alles daar bloot op mijn handen’. Die woorden van
Gezelle uit 1877 had Camille Melloy met recht mogen uitspreken.

Bronnen
De Gonde (Tijdschrift van de heemkundige vereniging De Gonde te Melle), 19
(1991), nr. 3-4.
Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) - Felix Timmermans
(1887-1947). Melse heemkundige vereniging De Gonde / A. De Baets 1997.
Marcel Lobet (red.), Les plus beaux poèmes de Camille Melloy. Préface de
Charles de Trooz. Desclée De Brouwer, Parijs 1942.
AMVC, Antwerpen: dossier Camille Melloy (M 457).
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Willem Elsschot ca. 1950 (collectie AMVC)
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Leen van Dijck
De Voorpost, een nieuwe episode in het Elsschot-Bormsverhaal
Over Elsschot en zijn Bormsgedicht is al heel wat inkt gevloeid. De eigenzinnige
auteur verraste vriend en vijand met zijn ‘ballade’ over het Vlaams-nationalistische
symbool August Borms, het boegbeeld van de incivieken, die op 12 april 1946, twee
dagen voor zijn 68ste verjaardag, voor het vuurpeloton stierf. Nog veel controversiëler
bleek de publicatie van een vroege versie van dit gedicht in het satirische
flamingantische weekblad Rommelpot, op 9 april 1949.
Deze bijdrage pretendeert niet het laatste woord over deze zaak in petto te hebben.
Wel integendeel: het feit dat, na meer dan een halve eeuw, een nieuw element in het
verhaal aan het licht komt, doet vermoeden dat er nog heel wat te achterhalen is.
In het AMVC-dossier van voormalig stadssecretaris Alfons Goethals werd namelijk
een kopie aangetroffen van een brief van Willem Elsschot aan de Antwerpse
burgemeester, Lode Craeybeckx, gedateerd 16 mei 1949. De originele brief werd
niet teruggevonden. De inhoud geeft aanleiding tot een aantal hypotheses en laat
alvast toe een extra item aan de bibliografie van Elsschot toe te voegen.

De Brief en zijn context
Eind 1948 werd aan Willem Elsschot de driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaams
verhalend proza (periode 1945-1947) toegekend voor Het dwaallicht. Naar aanleiding
daarvan wilde men hem aanvankelijk in het Brusselse stadhuis een academische
zitting aanbieden. Toen dat plan (om onduidelijke redenen) niet doorging, besloot
het College van Burgemeester en Schepenen van Antwerpen om op 29 mei 1949 een
huldezitting voor zijn stadsgenoot te organiseren. Maar ook die hulde ging niet door,
omwille van, naar algemeen wordt aangenomen, de publicatie van Elsschots
Borms-gedicht in het Vlaams-nationalistische tijdschrift Rommelpot op 9 april 1949.1.
Maar de brief van Willem Elsschot aan burgemeester Craeybeckx ‘persoonlijk’,
d.d. 16 mei 1949, nuanceert deze versie.
Geachte Heer Burgemeester,
Naar aanleiding van het afgelasten van de voorgenomen huldiging, kan
ik niet nalaten U te zeggen dat ik de voorgenomen decisie volkomen begrijp
en goedkeur. Ik ben eenvoudig een schrijver en wens allerminst gebruikt
te worden bij een of andere politieke manifestatie.
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Kopie van de brief van Elsschot aan Craeybeckx dd 16 mei 1949 (collectie AMVC)

Ik schrijf U enkel om er nadruk op te leggen dat ik aan het blad ‘Voorpost’,
waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde, nooit machtiging gegeven
heb het gedicht in kwestie te drukken. Dat drukken is volkomen buiten
mijn weten gebeurd en zonder dat mij hieromtrent iets gevraagd werd. Het
beste bewijs is wel dat de tekst niet eens volledig is.
Op aanraden van confraters had ik besloten het gedicht, dat bijna drie jaar
oud is, niet te publiceren. Dat zulks tóch is geschied is geheel onafhankelijk
van mijn wil. Jegens mij is het een grove brutaliteit, zonder precedent,
want alleen de schrijver is eigenaar van het auteursrecht van zijn litteraire
productie. Maar wat kan ik doen? Het is nu eenmaal gebeurd en iedere
interventie van mijn kant zou, volgens mij, nog meer stof doen opwaaien.
Ik besluit met mijn welgemeende dank te betuigen aan U en aan de leden
van het College van Schepenen voor de sympathie waarvan U jegens mij
blijk hebt gegeven door het voornemen het Stadsbestuur te doen deelnemen
aan mijn huldiging als laureaat van de driejaarlijkse prijs voor proza. Dat
zulks nu niet gebeuren zal doet niet in het minst afbreuk aan mijn gevoelens
van erkentelijkheid. Ik hoop alleen maar, onschuldig als ik in deze ben,
dat het gebeurde geen schaduw zal werpen op mijn betrekkingen met het
Gemeentebestuur, betrekkingen welke ik ten zeerste op prijs stel evenals
de vriendschap welke mij bindt aan zo menig ambtenaar in dienst van mijn
moederstad.
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Ik verwacht op deze brief generlei antwoord doch ik zou het zeer op prijs
stellen indien U zich verwaardigde de inhoud ter kennis te brengen van
het College van Burgemeester en Schepenen. Ik veroorloof mij U hiervoor
bij voorbaat te danken.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw.
(getekend) AdeRidder (W.E.)
Hoewel ‘het gedicht in kwestie’ niet met naam wordt genoemd, is het evident dat
het Borms-gedicht is bedoeld. De vermelding van Voorpost in plaats van Rommelpot,
en de allusie op een ‘politieke manifestatie’ zijn echter nieuwe elementen die ons
leiden naar het weekblad De Voorpost. In het nummer van 29 april 1949 van dit
‘nationaal strijdblad’ treffen we inderdaad het Borms-gedicht aan, gedateerd
18/3/1947, getekend ‘Willem Elsschot’.

De Voorpost en De Volksunie
De Voorpost, nationaal strijdblad, werd in 1949 in Antwerpen opgericht en uitgegeven
door ‘Uilenspiegel vzw’. Het kende slechts één, zeer onvolledige, jaargang. Het
eerste nummer verscheen op 15 april 1949. Het blad profileerde zich onmiddellijk
als spreekbuis van ‘De Volksunie’, een politieke formatie die in de startblokken
stond. Een heterogene groep, van ‘ware weerstanders’ tot Verdinaso-aanhangers,
van socialisten en syndicalisten tot katholieken, vormden aanvankelijk een
‘rassemblement’ en, naarmate de parlementsverkiezingen naderden, een ‘partij’. De
Volksunie noemde zich christelijk geïnspireerd, spitste zich toe op de specifieke
belangen van de middenstand, was diets-nationaal georiënteerd en sprak zich in de
koningskwestie voor de terugkeer van Leopold uit.
Een van de belangrijkste thema's die in De Voorpost aan bod kwamen, was dat
van de vrede en de verzoening, na de repressie en de epuratie. Amnestie was
aanvankelijk niet zonder meer een eis, want zowel aan collaboratie- als aan
repressiezijde waren er fouten gebeurd. Van bij het eerste nummer van De Voorpost
werd het ‘Congres van Volksunie’ van 8 mei 1949 aangekondigd. In het nummer
van 6 mei wordt uiteindelijk duidelijk gesteld dat bij die gelegenheid een ‘Nieuwe
Beweging’ zal worden opgericht met de naam ‘De Volksunie’.
Tegen de plannen voor het congres kwam er alvast heel wat negatieve reactie uit
linkse hoek: Le Matin, Le Peuple en De Volksgazet fulmineerden tegen het initiatief.
Het stichtingscongres van 8 mei wordt al tijdens de lezing van de tweede spreker
verstoord door ‘verzetslieden’ die zaal Gruter op de Mechelsesteenweg in Antwerpen
binnendringen. Er wordt geroepen, gescholden en er vallen enkele klappen. De politie
komt tussenbeide, er wordt een aanhouding verricht en de zitting wordt verdaagd.2.
De Voorpost van 13 mei 1949 bloklettert nochtans: ‘Trots herrie / De Volksunie /
gesticht’. De partij trekt naar de parlementsverkiezingen
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van 26 juni 1949 en sterft vervolgens een stille dood. Het laatste nummer van De
Voorpost verscheen op 24 juni 1949.
Het strijdblad De Voorpost had ook een ‘culturele’ rubriek: onder de hoofding
‘geestelijk erf’ stonden, althans in de eerste twee afleveringen, enkele literaire
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boekbesprekingen. Daarna verpolitiekte het blad steeds meer. In het eerste nummer
werd Het vonnis van Ivo Michiels geprezen als ‘de moedige stem’ en in het nummer
twee van 29 april werd Filip de Pillecyns Mensen achter de dijk besproken. Op
dezelfde bladzijde van deze recensie prijkt Willem Elsschots Bormsgedicht.

Het symbool
Het gedicht werd in De Voorpost niet zondermeer afgedrukt. Onder de hoofding ‘Hij
die begrijpt, haat niet meer’, wordt het gedicht begeleid door een lange tekst waarin
Elsschot prompt als symbool voor de politieke verzoening wordt opgevoerd. In één
adem wordt hij ook als ‘slachtoffer’ ten tonele gevoerd; zijn pogingen om ‘Borms’
in het Nieuw Vlaams Tijdschrift te laten opnemen, werden ‘vanzelfsprekend’ gefnuikt!
Deze inleiding werd niet ondertekend en het is mij niet bekend wie de auteur zou
kunnen zijn.
Wanneer we, na vier jaar bevrijding en vier jaar repressie, het bilan
opmaken van wat langs weerszijden der epuratielijn aan bezinning en
toenadering werd geboekt, dan valt onmiddellijk op hoe vooral aan één
kant de onverzoenlijkheid zich hardnekkig is blijven doorzetten. Al wil
het voorkomen dat, sedert het heengaan van de ketterjager Van Boelaere,
wel een en ander ten goede is gekeerd. Niettemin blijft het pijnlijk te
moeten ervaren dat er jaren voor nodig zijn geweest om tot het besef te
komen, dat enkel en alleen een begrijpende houding inzake de repressie
ons land politiek en cultureel vermag te saneren.
De bekende Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf, schreef eens: ‘Hij die
begrijpt, haat niet meer’. Hoevelen kunnen met de hand op het hart
beweren dat zij, al was het ook maar één ogenblik, gepoogd hebben te
begrijpen? En diegenen die enkele jaren terug dan toch de moed hadden
openlijk hun humanisme te belijden, durvend van hun verzoeningswil
getuigenis aflegden, hen werd in naam van de gerechtigheid het zwijgen
opgelegd.
In dit licht is het dat wij thans de aandacht vragen voor de Vlaamse
letterkundige Willem Elsschot. Reeds in 1947 vond deze kunstenaar het
nodig te bekennen dat hij veel begrepen had, dat hij derhalve niet meer
behoren kon tot de hatenden. Toen schreef hij een gedicht dat sindsdien
het schoonste symbool der verzoeningsdaad is geworden. Een gedicht als
een handdruk. Hij, Willem Elsschot, de laureaat van de jongste
Driejaarlijkse Staatsprijs, stak de hand uit naar... Borms. Elsschot! Wellicht
de laatste van wie men het zou verwacht hebben. Des te intenser is de
bijzondere achting die wij - en allen die te goeder trouw zijn met ons deze voorloper der bezinning zijn gaan toedragen.
Het vers dat wij niet aarzelen hiernaast af te drukken, draagt als titel
eenvoudigweg: ‘Borms’. Het viel ons in handen als een simpel vlugschrift.
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Destijds zond de auteur het ter publicatie aan het ‘Nieuw Vlaams
Tijdschrift’. Het werd vanzelfsprekend nooit opgenomen. En nochtans,
elke maand gaan de heren van het N.V.T. - o schrijnende ironie - nog
steeds... ‘op zoek naar de mens’!
Opruiende kwaliteiten kunnen dit bijschrift bezwaarlijk worden toegedicht. Het is
zelfs denkbaar dat Elsschot met de teneur van deze toelichting zou hebben kunnen
instemmen. Hebben dan de politieke context van De Voorpost en vooral de relletjes
van 8 mei Elsschot zodanig in diskrediet gebracht dat de viering van de auteur door
het Antwerpse stadsbestuur in het gedrang kwam? De allusies die Elsschot in zijn
brief aan Craeybeckx daarop maakt, wijzen alleszins in die richting. Maar de
chronologie van de feiten roept nog heel wat vragen op. Ik poog daarom alles op een
rijtje te zetten.

De Viering
Tot die huldeblijk ter gelegenheid van de toekenning van de driejaarlijkse Staatsprijs
voor Letterkunde aan Willem Elsschot, was door het College van Burgemeester en
Schepenen reeds beslist in de zitting van vrijdag 4 februari 1949. ‘Op een nog nader
te bepalen dag in de maand Mei’ zou een academische zitting worden georganiseerd,
gevolgd door een havenbezoek, een lunch aan boord van een Flandria-boot en ten
slotte door een feestmaal.3. Het satirisch weekblad Rommelpot publiceerde vervolgens
in zijn nummer van 9 april 1949 een zeer vroege (1946?) versie van het
Borms-gedicht, ondertekend door ‘Willem’. Blijkbaar nam niemand hieraan aanstoot
want op vrijdag 22 april legde het College de datum van de Elsschot-viering vast (29
mei 1949) en het feestprogramma werd uitvoerig toegelicht. De lijst van de sprekers
op de academische zitting was indrukwekkend: Dr. Franz de Backer (Universiteit
Gent), E.H. Westerlinck (Universiteit Leuven), Frans Smits (secretaris VVL), Garmt
Stuiveling en de burgemeester.4.
Op 29 april 1949 verscheen dus het Borms-gedicht, ondertekend en wel, in De
Voorpost, en op 8 mei 1949 vonden de rellen plaats. De berichtgeving in de kranten
lijkt er nochtans op te wijzen dat er aanvankelijk nog steeds niets aan de hand was.
Op 12 mei 1949 kondigt de Volksgazet als eerste de viering aan, Het laatste Nieuws
volgt op 17 mei, met meer precieze informatie over wat er zoal te gebeuren staat.
Maar een dag eerder, op 16 mei, had Elsschot zijn brief aan Craeybeckx geschreven.
Het Laatste Nieuws van 21 mei 1949 meldt ten slotte dat de Elsschot-hulde van 29
mei ‘tot latere datum uitgesteld wordt’.
De ontbrekende schakel in deze ‘kroniek van een viering’ is de administratieve
beslissing tot uitstel of afstel van de Elsschot-viering, waarop de brief van Elsschot
aan Craeybeckx van 16 mei 1949 aansluit en repliceert. Merkwaardig is wel dat de
notulen van de schepencolleges nergens gewag maken van een derge-
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lijk besluit. De afgelasting van de huldezitting stond wel op de agenda van de zitting
van het College van Burgemeester en Schepenen van woensdag 18 mei 1949. De
notulen van deze vergadering suggereren een andere gang van zaken.
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De heer burgemeester deelt aan het college mede dat Willem Elsschot, in
een persoonlijk tot hem gericht schrijven, verzaakt aan alle viering ter
gelegenheid van de toekenning van de driejaarlijkse staatsprijs voor
letterkunde. De schrijver betuigt zijn dank aan al de leden van het
Schepencollege voor de sympathie hem betoond naar aanleiding van de
voorgenomen huldiging.5.
Uit deze notulen moet dus blijken dat het initiatief voor het afgelasten van Elsschot
zelf is uitgegaan, wat niet helemaal overeenstemt met de inhoud van de brief van
Elsschot aan Craeybeckx. Daarin zegt Elsschot immers uitdrukkelijk ‘dat ik de
voorgenomen decisie volkomen begrijp en goedkeur’.
Over de precieze gang van zaken kunnen we enkel gissen. Het archief Lode
Craeybeckx, dat zich in het Antwerpse stadsarchief bevindt, biedt vooralsnog geen
antwoord. Zelfs de ‘persoonlijke’ brief van Elsschot werd er niet in aangetroffen we beschikken enkel over een fotokopie van de brief, in het archief van de toenmalige
stadssecretaris.
Een mogelijke hypothese is dat Craeybeckx op een bepaald ogenblik door enkele
socialistische partijgenoten onder druk werd gezet om, gezien de compromitterende
politieke context waarin de publicatie van Elsschots Borms-gedicht in De Voorpost
was komen te staan, af te zien van de officiële hulde van de auteur. De goede
verstandhouding tussen de burgemeester en Elsschot zou vervolgens aanleiding
hebben kunnen geven tot een compromisvoorstel: Elsschot zou de eer aan zichzelf
houden en afzien van elke hulde. Dat Elsschot in zijn ‘persoonlijke’ brief toch verwijst
naar de ‘decisie’ van het bestuur, die hij ‘volkomen begrijp[t] en goedkeur[t]’, hoeft
deze hypothese niet tegen te spreken, maar kan op het conto van een auteur worden
geschreven die node in het gelid marcheert en de controverse niet schuwt.
Uiteindelijk kreeg Elsschot op de valreep van 1949 toch nog een feestelijke avond,
namelijk op 20 december, in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven,
met onder meer Frans Smits, Frans Buyens, Jos Gevers en Elsschot zelf. Het initiatief
ging weliswaar niet uit van het stadsbestuur, maar van ‘Artifex’.6.

Het gedicht
De versie van het Borms-gedicht in De Voorpost verschilt fundamenteel van die in
Rommelpot, hoewel er amper 20 dagen tussen de twee publicaties liggen.
Het gedicht ‘Aan Borms’, gepubliceerd in Rommelpot op 9 april 1949, telt 16
regels en 1 vierregelig ‘envoi’. Het is getekend met ‘Willem’ en in een titelnoot
wordt volgende toelichting gegeven:
Dit gedicht komt van een der beste romanschrijvers uit Vlaanderen.
Het werd ons dus bezorgd, anno 1946, enkele weken nadat het salvo, dat
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Dr. Borms neervellen moest, had weerklonken.
We publiceren het thans.
Het vertolkt zo roerend wat het gezonde deel van Vlaanderen in die dagen
aanvoelde, toen het bekend werd dat Borms, als een
Oldenbarneveldt-op-krukken, een paar dagen voor zijn 68e verjaardag,
werd geëxecuteerd [...]7.
Als de informatie in deze noot correct is, betekent het dat dit gedicht in Rommelpot
zowat de oerversie van ‘Borms’ is, die dateert van kort na 12 april 1946, de dag
waarop August Borms werd geëxecuteerd. Volgens Frans Buyens heeft Elsschot zelf
het gedicht aan de redactie bezorgd, maar de publicatie ervan onmiddellijk daarop
belet.8.

Het Borms-gedicht in De Voorpost (collectie AMVC)
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Het Borms-gedicht in Rommelpot (collectie AMVC)

Waarom verschijnt het - quasi anoniem weliswaar - in 1949, ongeveer drie jaar
later, toch? En waarom verschijnt er 20 dagen later een heel andere, wel voluit
ondertekende, versie in De Voorpost? Vragen waarop alsnog geen eenduidig antwoord
mogelijk is.
Daniël Merlevede, stichter en hoofdredacteur van Rommelpot, vertelt daarover
vele jaren later, in een interview aan Gaston Durnez:
Enkele weken na Borms' terechtstelling kwam een oudere man in het
kantoor van deze Rommelpot aan de Jan van Lierstraat in Antwerpen een
naamloze brief afgeven. De man maakte zich niet bekend. ‘Een raar ventje’,
herinnerde zich later de bediende, die hem had zien weggaan. De brief
was een gedicht: ‘Aan Borms’. Wij durfden het niet meteen te publiceren
(...) Wij lieten het liggen, maar na verloop van tijd kwam een relatie van
ons daarover informeren. Dat was een man van socialistischen huize die
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voor ons over diplomatieke onderwerpen schreef en later in diplomatieke
dienst is gegaan. Hij was een bekende van Elsschot. En hij kwam ons
zeggen, dat de dichter verwonderd was over het feit dat zijn vers niet werd
opgenomen...9.
Het is alleszins weinig waarschijnlijk dat Elsschot pas drie jaar na ‘inzending’ van
een vroege versie van ‘Borms’ laat informeren naar de publicatie ervan. Te meer
omdat hij in februari 1947 reeds aan de herwerking van het gedicht begonnen was.
Op amper drie maanden tijd produceerde hij een tiental versies, alle nauwgezet
geïdentificeerd door Vic van de Reijt.10.
Op 1 maart 1947 stuurde Elsschot alvast een versie naar de redactie van het NVT,
die hij, na het toevoegen van tal van correcties, 18 dagen later weer introk, met de
volgende toelichting:
Om het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift onaangenaamheden en misschien
ernstige moeilijkheden te besparen en ook om persoonlijke redenen die u
niet interesseeren, heb ik besloten de publicatie van het gedicht BORMS
uit te stellen tot Van Kampen mijn bundeltje gedichten nog eens uitgeeft.
Zoodoende zal het op een minder lawaaierige manier het licht zien.11.
Nog diezelfde dag poogde Elsschot ‘Borms’ nog aan het Gentse literaire tijdschrift
Klaverdrie van Johan Daisne te slijten12., maar dat lukt evenmin.
Terwijl Elsschot in zijn brief van 3 juni 1947 aan Peter van Steen erg afstandelijk
over zijn gedicht praat (‘het mag in geen geval gepubliceerd worden’), neemt hij nog
geen maand later (26 juni 1947) tegenover Andries Kaas alweer een heel andere
houding aan. ‘Heb ik je het gedicht gezonden dat ik op Borms geschreven heb? Indien
niet, dan zal ik het doen want het komt mij voor dat het een goed gedicht is. Helaas,
het heeft mij hier gediscrediteerd. Gelukkig werd het niet gedrukt’.13.
‘Borms’ laat Elsschot niet makkelijk los, of is het omgekeerd? Merkwaardig is
alleszins dat er in 1949, het jaar van de eerste (clandestiene?) publicaties, in de
correspondentie van Elsschot met geen woord wordt gerept over ‘Borms’, behalve
dan in zijn brief aan Frans Buyens van 18 februari 1949:
Deze om er u nog eens uitdrukkelijk op te wijzen dat ik wens dat u geen
melding maakt van het gedicht dat ik aan B. gewijd heb. Het werd niet
gedrukt en u wordt dus verondersteld het niet te kennen. In ieder geval
past het niet, te schrijven over een gedicht dat niet voor het voetlicht van
de publieke opinie gebracht werd. Ik heb ernstige redenen om deze houding
aan te nemen. Het gedicht ‘is mij van het hart’ en dat is mij voldoende.
[...]14.
Buyens had het vermoedelijk al uitvoerig over ‘Borms’ gehad in een aantal interviews
met Elsschot, ter voorbereiding van zijn artikel ‘Gesprek met Willem
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Elsschot en beschouwingen over zijn werk’, dat in 1949 verscheen in een socialistisch
tijdschrift dat verwarrend genoeg ook Voorpost heette. Daarin vermeldt Buyens het
Bormsgedicht niet expliciet, maar mijns inziens alludeert hij er duidelijk op in de
volgende omschrijvingen:
Van een diepe bewustheid aangaande sociale of politiek-ideologische
problemen is bij Elsschot geen spraak. Hij is te overgevoelig, te impulsief
om zich in het gareel van een orthodoxe leer te riemen. Hij staat eerder
aan de kant van de verslagenen en de verongelijkten [...]; hij veracht de
overwinnaar of de heerser die van zijn macht misbruik maakt. Als moralist
heeft hij gelijk, niet als strijdend mens - het is altijd een tekort geen
rekening te houden van [sic] de noodzakelijkheden in het leven. Doch, dat
belet Elsschot niet rake pijlen af te schieten.15.
Hoe het ook zij, het blijft een raadsel waarom Rommelpot op 9 april 1949, ongetwijfeld
naar aanleiding van de derde verjaardag van Borms' executie, het ‘oude’
Borms-gedicht weer opdiepte. Volledigheidshalve volgt hier de bewuste versie.

Willem Elsschot ca. 1950. Links de schrijver Peter van Steen, rechts zijn schoonzoon Vic Dolphyn,
echtgenoot van Anna de Ridder (collectie AMVC)
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Aan Borms
Ik heb u niet gekend, onbuigzame oude vriend,
maar dat gij onversaagd ons Vlaanderen hebt gediend
dat weet ik niettemin, zooals 't eenieder weet
die in dit Vaderland zijn brood in schaamte eet.
Door enkele soldeniers, beroepen door den Staat,
is het u dan gegaan zooals het helden gaat.
En de Regent keek toe stilzwijgend, onverstoord,
maar nam de pen niet op, voor 't schrijven van één woord.
Men kon, of wilde, of durfde u niet verstaan.
Men riep het peloton en 't peloton trad aan.
Maar dat het salvo, dat is losgebrand,
ons allen trof, begreep heel Vlaanderland.
Al werd uw ouden romp in aller ijl vermoord,
de echo van uw stem wordt door geen schot gesmoord.
En wat van u resteert wordt éénmaal, naar de Wet
van Vlaanderen's eergevoel, met staatsie bijgezet.
Envoi
Gij dacht, O lijdzaam volk, dat 't gruwelijk getij
der oude tyrannie, voor eeuwig was voorbij.
Weet nu dan [sic] uw stem door niemand wordt aanhoord
zoo lang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.
WILLEM.

Het lijdt geen twijfel dat Elsschot niet gelukkig was met deze ‘kladversie’ van zijn
gedicht, hoewel daarover geen enkel rechtstreeks getuigenis van hem is
teruggevonden. De versie in De Voorpost, die dus op 29 april 1949 verscheen, is
weliswaar een recentere (gedateerd 18 maart 1947), maar niet de definitieve versie,
met name de versie die Elsschot op 8 april 1947 in het dagboek van Carla Walschap
noteerde.16.
Een belangrijke schakel in het verhaal vinden we echter in De Voorpost zelf,
namelijk in het bijschrift waarin wordt geponeerd: ‘Het [gedicht] viel ons in handen
als een simpel vlugschrift.’ Datzelfde vlugschrift wordt ook door Vic van de Reijt
vermeld, als ‘een gedrukte versie van het Borms-gedicht in de nieuwe spelling, die
begin jaren vijftig in donker Antwerpen circuleerde.’17.
Aangezien de tekst van dit vlugschrift quasi identiek is aan de tekst in De
Voorpost18., mogen we aannemen dat dit ‘vlugschrift’ reeds in april 1949 werd
verspreid, vermoedelijk naar aanleiding van de derde verjaardag van de dood van
Borms. Wie voor de druk en de verspreiding ervan verantwoordelijk is geweest, blijft
tot op heden onopgehelderd.
Het is het stadium ‘negen en een half’ van het Borms-gedicht, zoals door Vic van
de Reijt wordt omschreven, maar de versie in De Voorpost vertoont hierop, zoals
gezegd, nog minieme varianten.
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[Borms]
Gij zijt mij vreemd geweest, vermetele oude vriend,
maar dat gij onze leus manmoedig hebt gediend
dat weet ik niettemin, zoals 't eenieder weet
die nu, in dit ons land, zijn brood in schaamte eet.
Voor rechters, soldeniers, beroepen door de Staat,
is het u dan vergaan zoals het dapperen gaat.
En de Regent keek toe, afwezig, onverstoord,
maar nam zijn pen niet op voor 't schrijven van één woord.
Uw gratie lag gereed voor 't buigen van uw nek,
voor 't beven van uw lip, voor 't eten van uw drek.
Goddank, gij hebt dat tuig misprijzend genegeerd
en noch uw dierbaar volk, noch uwen naam onteerd.
Dat kon, dàt wilde of dorst men niet verstaan.
Men riep het peloton en 't peloton trad aan.
Maar dat het salvo dat finaal is losgebrand
ons allen heeft geraakt, dàt voelt heel Vlaanderland
En dat geen enkele stem tot u is opgegaan
toen ieder in zijn geest u voor die muur zag staan.
De Paus heeft niet geroerd, wij allen zwegen stil
als was die snode daad des Heren eigen wil.
Eenieder zwoer bij God: ‘ik heb hem niet gekend,
dien ouden, door de pest geslagen krukkenvent.’
O lafheid ongehoord, o niet te delgen schand,
waarvan 't infame merk ons op het voorhoofd brandt.
Al werd uw oude romp in allerijl vermoord,
De echo van uw stem wordt door geen schot gesmoord.
En wat van u resteert wordt éénmaal, naar de Wet
van Vlaanderen's eergevoel, met staatsie bijgezet.
Voorop de Kardinaal, gedost in vol ornaat.
Herzegend en gekist zijt gij zijn kameraad.
Hij zal, na 't eersaluut, lithurgisch henengaan.
En zo heeft dan het land zijn plicht gedaan.
Opdracht:
Gij dacht, o lijdzaam volk, dat 't gruwelijk getij
der oude tyrannie voor immer was voorbij.
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord
zo lang gij stamelend bidt en bedelt bij de poort.
18-3-1947
WILLEM ELSSCHOT.
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Willem Elsschot ca. 1950 (collectie AMVC)

Bij wijze van besluit
Er blijven in de kroniek van Elsschots Borms-gedicht heel wat hiaten. Het blijft
merkwaardig dat Rommelpot en De Voorpost, twee Vlaams-nationalistische organen,
op amper twintig dagen tijd, respectievelijk twee totaal verschillende versies van
‘Borms’ publiceren. Beide bladen ‘verklaren’ in een toelichting hoe dit gedicht hen
is toegespeeld, beide bladen plaatsen het in het teken van de ‘verzoening’. Waren er
banden en onderlinge contacten tussen Rommelpot en De Voorpost? In de figuur van
R. Pairon bijvoorbeeld: hij zat het stichtingscongres
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van de Volksunie voor, maar figureerde ook als uitgever van Rommelpot nadat Martha
Dolfyn er de brui aan had gegeven. De archieven van deze tijdschriften (en van
Elsschot zelf) zouden nog elementen kunnen bevatten die de mist (en mystificatie?)
rond het Borms-gedicht kunnen doen optrekken.
‘Borms’ verscheen (clandestien?) opnieuw in de ‘vlugschrift’-versie, op 12 april
1952 in Opstanding, Vlaams-Nationaal Weekblad. Kort daarop, op 11 mei 1952,
werd Elsschot te Antwerpen uitvoerig gehuldigd, ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag en naar aanleiding van de toekenning van de Constantijn Huygensprijs
voor zijn oeuvre. De viering was een initiatief van de Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen, het Vlaamse P.E.N.-Centrum en een hulde-comité. Het Borms-gedicht
heeft de viering toen niet gehypothekeerd. Dat dit in 1949 blijkbaar nog wel is
gebeurd, dient hoogstwaarschijnlijk te worden toegeschreven aan de politieke druk
die op Craeybeckx werd uitgeoefend, na de relletjes op het stichtingscongres van De
Volksunie. Dat dit feit nu pas aan het licht komt, dankzij een toevallig teruggevonden
kopie van een brief, doet het vermoeden groeien dat er heel wat archivalisch materiaal
verloren is gegaan of verdonkeremaand. Maar uit wat is overgeleverd, kunnen we
alvast afleiden dat Elsschot zijn Bormsgedicht is blijven koesteren, verbeteren en
verdedigen.
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Eindnoten:
1. Zie o.m. Willem Elsschot, Brieven, p. 751-752.
2. De ongeregeldheden zijn niet echt voorpaginanieuws: de meeste kranten wijden er op 9 mei
slechts een kort stukje aan. De Nieuwe Gazet en Gazet van Antwerpen betreuren dat de vrije
meningsuiting werd gefnuikt, Volksgazet levert vrij sarcastische commentaar, De Standaard
stelt zich erg geringschattend op tegenover de incompetente sprekers.
3. Proces-verbaal/Uittreksel College van Burgemeester en Schepenen. Zitting van vrijdag 4 februari
1942. Afschrift aan de heer Directeur der Stedelijke bibliotheken, als kennisgeving. (AMVC,
D1z Willem Elsschot).
4. idem. Zitting van vrijdag 22 april 1949. Afschrift aan de heer Schmook, Directeur der Stedelijke
bibliotheken. (AMVC, D1z Willem Elsschot).
5. Stadsarchief Antwerpen, MA-CBS-A 196, Schepencollege. Proces Verbalen, 1949, 3, p. 1541.
- Met dank aan Werner Pottier.
6. Het kunstenaarsfonds Artifex, met zetel op de Falconrui te Antwerpen, kondigde deze viering
vrij uitvoerig aan in zijn tijdschrift Artifex (nr. 4, december 1949):
Nu we volop in een roes van herdenkingen leven, - tenminste in ons land, - en gewijd aan
bekende - onbekende - grote - en kleine meesters, die enkele jaren of eeuwen reeds de
gemeenschap verlieten, mogen we toch de draad van het leven niet breken, en hén niet vergeten
die momenteel nog gaaf op de barricade staan in de levensstrijd, om het goede en schone aan
de mensheid mede te delen.
ARTIFEX meent een grove nalatigheid te herstellen, door het inrichten van een litteraire avond,
gewijd aan het oeuvre van Willem ELSSCHOT.
Wie en wat Willem Elsschot is, zullen wij vernemen op Dinsdag 20 December te 20 uur in de
zaal voor Vlaams Kultuurleven, Minderbroedersrui 17, te Antwerpen.
Jos GEVERS zal er werk voordragen van de schrijver. Frans SMITS en Frans BUYENS zullen
om beurt de auteur in zijn scheppingen nader toelichten. Willem ELSSCHOT zal deze avond
opluisteren met zijn tegenwoordigheid en uit zijn werk voorlezen. Tevens zal de schrijver zijn
aangeboden boeken ondertekenen voor het publiek, dat voor deze bijzondere avond uitgenodigd
wordt.
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7. Rommelpot, 4 (1949), nr. 13 (9 april), p. 3. De teneur van deze begeleidende noot is duidelijk
‘strijdbaarder’ dan de tekst in De Voorpost.
8. Zie hierover Willem Elsschot, Brieven, p. 643-644.
9. Gaston Durnez, ‘Elsschot en Borms: solidariteit staat boven ideologie’, in: De Standaard, 28
december 1981.
10. Willem Elsschot, Brieven, p. 642-672.
11. Brief van Elsschot aan Lampo, d.d. 18 maart 1947 - zie verder Marc Somers, ‘Het
Bormsgedicht...’
12. Brief van Elsschot aan Johan Daisne, d.d. 18 maart 1947, Willem Elsschot, Brieven, p. 656-658.
13. Willem Elsschot, Brieven, p. 678-679.
14. Willem Elsschot, Brieven, p. 748-749.
15. Voorpost, Tijdschrift van Kunst en Cultuur, 1949, nr. 6-7, p. 5.
16. Willem Elsschot, Brieven, p. 668-672.
17. Willem Elsschot, Brieven, p. 665.
18. De verschillen zijn niet significant: in De Voorpost is het motto weggelaten, de naam van de
auteur is correct gespeld en in de laatste regel van de achtste strofe is het woord ‘postuum’
weggelaten.
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Marnix Gijsen en Jan Greshoff, New York, najaar 1950 (collectie AMVC)
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AMVC document
Jan Robert
Klaaglied om Laura. Het eerste hoofdstuk van Klaaglied om Agnes in
handschrift
In mei 2000 verwierf het AMVC een pakketje manuscripten van Marnix Gijsen
(1899-1984) uit de nalatenschap van Anny Raman, van wie in 1973 een bibliografie
van Gijsen verscheen. Het bevatte enkele handschriften en typoscripten van verhalen,
met als meest opzienbarende onderdeel negen vergeelde, gelinieerde en genummerde
bladen die door Gijsen enkelzijdig met zwarte inkt zijn beschreven. De tekst bevat
correcties in dezelfde zwarte inkt en met potlood. Bovenaan het eerste blad staat in
potlood het Romeinse cijfer I met rechts daarvan: ‘Agnes’. Het betreft een handschrift
van het eerste hoofdstuk van Klaaglied om Agnes, Gijsens beroemdste roman, die
in december 1951 verscheen bij A.A.M. Stols in Den Haag.
De vondst is bijzonder omdat van Klaaglied om Agnes tot nu toe geen regeltje
handschrift, typoscript of drukproef was teruggevonden. Toen in 1999 bij uitgeverij
Nijgh & Van Ditmar een gecorrigeerde en herspelde editie van de roman verscheen,
verzuchtte bezorger Harold Polis in zijn Verantwoording: ‘Wat er met het manuscript
en de drukproeven van Klaaglied om Agnes is gebeurd, blijft een raadsel’ (p. 200).
Die bronnen waren in dit geval van extra belang omdat Gijsens kopij ingrijpend
gewijzigd zou zijn door de Nederlander Jan Greshoff. Uiteraard wist Gijsen af van
diens bemoeienis, maar zonder kennis van de precieze omvang of details. Op 27
december 1951 schreef Greshoff aan Stols over ‘Bert’ (Jan-Albert Goris, Gijsens
echte naam): ‘Bert zelf heeft er geen idee van hoeveel er in (...) Agnes veranderd is!
Laat het hem nooit merken. En laat vooral de buitenwacht er nooit lucht van krijgen.’1.
Nu heeft Gijsen zeker de drukproeven van Agnes onder ogen gehad waarin Greshoffs
ingrepen waren verdisconteerd, en is het boek met zijn goedkeuring verschenen, dus
diepgaande bezwaren daartegen kan hij niet hebben gehad.
Bezwaar maakte Gijsen wel tegen de modernisering van de spelling van de roman.
Na lang redetwisten verzoende hij zich met die omzetting, maar kon het niet laten
om in de eerste druk een pesterig nootje op te nemen: ‘De tekst is door de uitgever
om redenen van nuttigheid in de nieuwe spelling gezet’.2. Het teruggevonden
handschrift is gesteld in de ‘oude’ spelling van De Vries en Te Winkel, die in 1947
was gewijzigd. Gijsen, die vanaf 1940 in de Verenigde Staten woonde, trok zich van
die veranderingen dus ook nog in 1951 niets aan.

ZL. Jaargang 1

60

Blad 1 van het handschrift (collectie AMVC)
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De in regelmatig en vrij rustig schrift opgeschreven tekst van hoofdstuk I van Agnes
is goed leesbaar en vertoont weinig aanvullingen, doorhalingen of verbeteringen.
Enkele wijzigingen in inkt maakte Gijsen tijdens het schrijven, andere lijken iets
later te zijn aangebracht. Zo veranderde hij ten nadeele van in ten koste van, overbleef
in overschoot, de oorzaak in een der oorzaken, en weigerde in onthield. De
veranderingen met potlood zijn meer inhoudelijk van belang, en wellicht in een later
stadium aangebracht. De allereerste woorden luidden aanvankelijk: ‘Toen ik 18 jaar
oud was’; Gijsen veranderde ‘18’ met potlood in ‘16’. Ook het hoofdstuknummer
‘I’ is met potlood geschreven.
De meest in het oog springende verandering komt voor vanaf blad 5. Het betreft
de naam van het vroeg gestorven zusje van de hoofdpersoon. In de eerste fase van
dit handschrift heet zij namelijk Laura. Gijsen heeft die naam overal (op één keer
na) met potlood doorgestreept en vervangen. Deed hij dat toen hij in hoofdstuk II de
jeugdliefde van de hoofdpersoon introduceerde? Of heette zij eerst ook Laura?
Klaaglied om Laura? Het zusje kan door haar voortijdige overlijden en door het feit
dat zij in haar afwezigheid levenslang invloed op de hoofdpersoon uitoefent, worden
beschouwd als voorafschaduwing van die grote liefde. Dat de meisjes dezelfde naam
moesten dragen ligt voor de hand. Vond Gijsen ‘Laura’ een te openlijke verwijzing
naar de onbereikbare geliefde van de renaissancedichter Petrarca? Of ging het hem
om de klank? Hoe dan ook, het werd Agnes.
Ondanks het relatief nette en regelmatige schrift en de spaarzame veranderingen,
zou dit handschrift heel goed de allereerste versie van het begin van Klaaglied om
Agnes kunnen zijn. De aanvankelijke naam Laura en de honderden grote en kleine
verschillen met de eerste druk laten zien dat er zeer veel aan de tekst is gesleuteld
voor de definitieve versie er was. Zinnen en woorden zijn in latere stadia op talrijke
plaatsen veranderd, geschrapt of toegevoegd, op een veel grotere schaal dan alleen
door Jan Greshoff kan zijn gedaan. Het zijn veelal stilistische veranderingen, maar
ook ontbreken er in het handschrift nog laconieke zinnetjes zoals ‘Pedagogie is ook
niet alles’, en er zijn meerdere aanvullingen die de thematiek versterken; zo is de
zinsnede ‘vermits het kwaad gebeurd was’ aangevuld met ‘en de wonde geslagen’.
In de stadia tussen dit handschrift en de eerste druk is ook een en ander gesneuveld.
De derde alinea voor het einde begint in het handschrift aldus: ‘Ik leefde zoo in een
gesloten, eng begrensde wereld. Mijn moeder was zwijgzaam en vol zorgen. Voor
kinderen had zij een soort misprijzen alhoewel zij zich om mij en mijn oudere broer
letterlijk afsloofde’. Die broer, die in de werkelijkheid als René Goris een onmisbare
en levenslange steun voor Gijsen was (en voor diens jeugdliefde), is in de gedrukte
versie nergens meer te bespeuren. Ook verdwenen in druk is de zin (derde alinea,
oorspronkelijk voor de laatste zin): ‘De heeren die vertellen dat à cinq ans les jeux
sont faits en dat het kind reeds een man is of dat de man een kind blijft vergissen
zich:’.
Voorts zijn er veel woorden ‘vernederlandst’, hoogstwaarschijnlijk door Greshoff:
prondelmarkt werd rommelmarkt, beenhouwer werd slager, Financiën werd
Geldwezen, realiteit werd werkelijkheid, excuus werd verontschuldiging, sociale
werd maatschappelijke, fair werd eerlijk, psychoanalyst werd psychiater.
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Blad 5 van het handschrift (uitvergroting; collectie AMVC)

Wijzigingen in de in Vlaanderen meer gebruikelijke woordvolgorde zijn vrijwel
zeker door Greshoff aangebracht, bijvoorbeeld ‘zoodra ik later eenig geld heb in
handen gekregen’, dat veranderd werd in: ‘zodra ik later enig geld in handen heb
gekregen’.
En dan zijn er nog kleinere woordveranderingen en tientallen toegevoegde komma's.
Gijsen schreef gedreven en met grote vaart, en sloeg wel eens een - ook niet zo
noodzakelijke - komma over. De derde zin in het handschrift luidt: ‘Veelal echter
legde zij het eenvoudig op den hoek der keukenkast waar ik het vinden moest’; dat
is in de eerste druk geworden: ‘Veelal legde zij het eenvoudig op een hoek der
keukenkast, waar ik verondersteld was het te vinden.’ Dergelijke veranderingen
maken de tekst meestal niet ‘vlotter’. De overgeleverde handschriften en gecorrigeerde
drukproeven van Gijsens eerste roman Het boek van Joachim van Babylon (1947)
wijzen trouwens eveneens uit dat Gijsen het niet zo op al die komma's had begrepen
- en Jan Greshoff en Hubert Lampo, Gijsens andere trouwe redacteur, des te meer.
Zolang er geen latere versies van Agnes opduiken, blijft het dus raden welke
veranderingen van Gijsen zijn en welke van Greshoff of zelfs nog van anderen. Zelfs
wat betreft de aan de voorlaatste alinea toegevoegde zin, die toch vrijwel zeker van
de auteur zelf moet zijn: ‘Alle remmen aangeschroefd, ging ik het leven tegemoet’.

Eindnoten:
1. ‘Stols blijft Stols, denk daarom.’ Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Deel. 2, 1945-1951.
Bezorgd door Salma Chen en S.A.J. van Faassen. Nederlands Letterkundig museum en
documentatiecentrum, Den Haag 1992, p. 284. [Achter het Boek 25]
2. Vgl. idem, p. 272-273.

ZL. Jaargang 1

63

Personalia
Vincent Neyt (Brugge, 1977) was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en bereidde een
editie voor van de ‘Brieven van Pierken’ (1931-1935) van Richard Minne en Frits
van den Berghe, die verschijnt in 2002.
Manu van der Aa (Turnhout, 1964) schrijft voor verschillende tijdschriften over
Nederlandse literatuur en publiceerde in 1994 de studie E. du Perron en de
avant-garde. Hij is bestuurslid en sommelier van het E. du Perrongenootschap.
Stefan van den Bossche (Aalst, 1962) studeerde letterkunde (KUL). Hij publiceerde
de essays Het Pajottenland door schrijvers heen (1992), Een kortstondige kolonie.
Santo-Tomas de Guatemala. Een literaire documentaire (1997) en De adem van
Mistral (2000). Hij publiceerde in verscheidene periodieken en is redacteur van ZL
en van het cultureel-artistiek tijdschrift Vlaanderen. Momenteel werkt hij aan een
biografie en een proefschrift over de dichter Jan van Nijlen.
Stijn Vanclooster (Torhout, 1974) studeerde Germaanse Talen aan de K.U. Leuven
en Culturele Studies aan de K.U.L. en Universität Wien. Hij voert in opdracht van
het CTB (KANTL) onderzoek naar De Kapel, een literaire en sociaal-filosofische
beweging van rond 1900. Hij schreef eerder over Stijn Streuvels en is bestuurslid
van de Felix Timmermanskring.
Leen van Dijck (Antwerpen, 1953) is conservator van het Archief en museum voor
het Vlaamse cultuurleven (AMVC). Co-auteur van de brieveneditie Het onstaan van
Van Nu en Straks (1988). Publiceerde recentelijk onder meer over het AMVC en
Maurice Gilliams in Vlaanderen en De Parelduiker.
Jan Robert (Amsterdam, 1958) was als tekstediteur medeverantwoordelijk voor de
uitgave van de Volledige Werken Louis Couperus, en bezorgde met Leo Jansen de
briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en de uitgever C.A.J. van Dishoeck
(1997). Momenteel werkt hij voor de Erfgoedcel Antwerpen in het AMVC aan de
ontsluiting van de archieven van Andreé Demedts, Daniël Robberechts, Marnix
Gijsen en Herman de Coninck.
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[Nummer 2]

De jonge Hubert Lampo in 1937 (Collectie AMVC)
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Jan Stuyck
Een sirene tijdens de bezetting
Over Hubert Lampo's intrede in de Vlaamse Literatuur
Aan het literaire werk van Hubert Lampo (1920) wordt de laatste jaren steeds meer
aandacht besteed. Toch heeft tot dusver nauwelijks iemand belangstelling gehad voor
Lampo's debuutnovelle Don Juan en de laatste nimf (1943).1. Dat is onterecht, want
hoewel het zeker niet tot zijn belangrijkste teksten behoort, is er wel degelijk een
interessant verhaal te vertellen over precies dit boek en over de officièle intrede van
Lampo in de literatuur in het algemeen. De schrijver zelf zei in 1993 nog over het
boekje: ‘Als poëtische verbeelding niet verloochend, staat het apart in het geheel van
mijn werk.’2. Eens een bekend schrijver deed Lampo zijn debuut af als een ‘probeersel
uit de jeugd’. Dat neemt niet weg dat van het probeersel ondertussen zo'n vijftien
drukken verschenen.
Opmerkelijk is alvast dat Lampo's eerste uitgever, Angèle Manteau (1911), niet
veel fiducie had in het verhaal. Zoiets als een ‘schoolopstel’, zou zij veel later het
debuut van de ondertussen meermaals gelauwerde schrijver betitelen.3. Toen ze de
tekst voor het eerst las, dacht ze er in wezen niet anders over. Een uitgave hield
bovendien zelfs een financieel risico in. Desondanks besloot ze in 1943 om Don
Juan en de laatste nimf uit te geven. Manteau had evenwel andere en kennelijk
grondiger redenen om dit werk van een debutant uit Antwerpen toch te publiceren.
Ze wilde namelijk investeren in nieuw talent om een breder fonds op te bouwen, en
dat mocht wel wat kosten. Voor de oorlog had ze al Herwig Hensen (1917-1989) en
Johan Daisne (1912-1978) aan zich weten te binden en tijdens de bezetting kwamen
daar nog, achtereenvolgens, Bert Decorte (1915), Piet van Aken (1920-1984), Louis
Paul Boon (1912-1979) en dus ook Hubert Lampo bij. De ‘literaire kwaliteit’ van
deze zes auteurs werd al spoedig erkend, maar ze brachten helaas niet veel geld in
het laatje. Hun oplagecijfers konden zeker niet wedijveren met die van andere
fondsauteurs, zoals bijvoorbeeld de ‘volksschrijver’ Valère Depauw (1912-1994),
of van de auteurs die de N.V. Manteau tijdens de bezetting in licentie begon uit te
geven, zoals Gerard Walschap (1898-1989).4. Maar hun teleurstellende verkoop neemt
niet weg dat de jonge literaire helden een flinke bijdrage leverden tot het prestige
van het uitgevershuis, dat in 1943 pas vijf jaar bestond.
Bij de oprichting van de uitgeverij in 1938 had Angèle Manteau zich tot doel
gesteld een volwaardig en kwalitatief hoogstaand literair fonds op te bouwen van
gevestigd èn jong talent. Zo is ook duidelijk geworden dat Manteau Louis Paul Boon
beslist in haar fonds wilde hebben, nog voor de Krynprijs een uitgemaakte
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zaak was. Wellicht had Manteau eind 1942 weinig voeling met de figuur Boon die
indertijd ijverig koketteerde met zijn proletarische imago, maar er kan weinig twijfel
over bestaan dat ze in de auteur van De voorstad groeit een Vlaamse Upton Sinclair
of Sinclair Lewis ontwaard had. Ze beschikte daarvoor over voldoende
Fingerspitzengefühl en was bovendien omringd met prima adviseurs: Raymond
Herreman (1896-1971) en, officieus en meer op de achtergrond, haar man François
Closset (1900-1964).5. De trefzekerheid van haar keuzes werd bevestigd toen voor
de periode 1942-1944 de genomineerden voor de eerste naoorlogse Staatsprijs voor
Verhalend Proza (februari 1946) werden bekendgemaakt. Maar liefst vijf geselecteerde
romanschrijvers die in het strijdperk traden, kwamen uit het Manteaufonds.
Uiteindelijk schoot Richard Minne (1891-1965) de hoofdvogel af, met de bundel
Wolfijzers en schietgeweren (Manteau, 1942). Kortom, in termen van cultureel
kapitaal rendeerde Manteaus investering in ‘literaire kwaliteit’. En ‘literaire kwaliteit’
zat er volgens Manteau zeker in Lampo's ‘schoolopstel’ over Don Juan, zelfs al
beantwoordde de tekst ternauwernood aan haar voorkeur en smaak. Kwaliteit bleek
voor haar uit ‘de verzorgde taal en stijl’ van de jonge auteur, die naast onmiskenbaar
‘versiertalent’ (adjectieven etc.) ook blijk gaf van enige psychologische finesse.6.
Kortom, in Lampo zat misschien iets dat aan Maurice Roelants deed denken en
voorts, mede door de historische thematiek, wellicht ook aan Filip de Pillecyn.

Het jonge talent Lampo: Vormen en Sirene
Toen Lampo op 22-jarige leeftijd in contact kwam met Manteau was hij al enige tijd
op zoek naar een literair forum. Maar pas in januari 1940 eigende hij zich echt een
plaatsje toe in de literaire wereld, toen hij zijn officiële debuut maakte met het verhaal
‘Middeleeuwsche kerstlegende’. Oorspronkelijk was de tekst bedoeld voor het
kerstnummer van het studentenblaadje van de Stedelijke Normaalschool Antwerpen,
waar de schrijver op dat moment lessen volgde aan de ‘Letterkundige Afdeling’. De
uitgave van dat blaadje werd grotendeels gecoördineerd door Lampo zelf, die in zijn
vrije uren ingezonden teksten overtikte, de kopij in honderd exemplaren liet stencilen,
en het eindproduct vervolgens verkocht voor één frank per stuk. In zijn studententijd
was de toekomstige literator eveneens medeorganisator van letterkundige avonden
voor scholieren in het bovenzaaltje van café In den rooden Hoed in Antwerpen, die
vaak uitmondden in studentikoze vrolijkheid. Ernst werd het eigenlijk pas met de
publicatie van ‘Middeleeuwsche kerstlegende’ in Vormen (1936-1940), het blad
waarvan Paul de Vree (1909-1982) redacteur was. De Vree was Lampo's leraar
geschiedenis tijdens zijn laatste jaar Normaalschool.7. Nochtans kan Lampo zich niet
herinneren dat hij op diens verzoek zijn verhaal naar Vormen zou hebben gestuurd.8.
Volgens de schrijver probeerde hij ‘Middeleeuwsche kerstlegende’ eerst aan het
tijdschrift Werk te slijten. Daar werd het naar zijn zeggen geweigerd, waarna hij zijn
kans waagde bij Vormen.
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Het tijdschrift Werk werd in 1938 opgericht en was een uitgave van Manteau en de
Nederlandse firma Leopold. Het blad dat op de eerste plaats jong talent wilde
aantrekken, was slechts gematigd vernieuwingsgezind en hanteerde ‘literaire kwaliteit’
als hoogste norm. Kort na Lampo's inzending, in december 1939, werd Werk
opgeheven.9.
Net als Werk sloot ook Vormen perfect aan bij de hooggestemde verwachtingen
die Lampo destijds koesterde omtrent de literatuur en zijn eigen schrijverschap. Ook
kon hij zich redelijk goed vinden in de ‘vernieuwende mentaliteit’ van het blad, dat
naar eigen zeggen plaats bood aan een ‘nieuwe generatie’.10. Of zoals Lampo zelf het
zich herinnert: ‘Vormen was [...] hier in Vlaanderen een tijdschrift met enkele namen
die niet zo gek waren: [...] René Verbeeck, een zéér goede dichter, André Demedts,
een man met reputatie op dat moment, René Berghen, goede romanschrijver, minder
bekend, maar belangrijker dan men gewoonlijk suggereert en Marcel Matthijs die
toen een zekere reputatie had. In elk geval waren het “goede namen”. [...] Het was
een nieuwe generatie’.11. Tot die ‘nieuwe generatie’ werden onder meer ook de wat
oudere romanciers Gerard Walschap (1898-1989), Albert van Hoogenbemt
(1900-1964), Maurice Roelants (1895-1966) en Filip de Pillecyn (1891-1962)
gerekend. Met name de laatste drie konden op dat moment op Lampo's bijzondere
waardering rekenen en meer dan eens zouden critici het werk van de jonge schrijver
vergelijken met zijn literaire voorbeelden. Toch trachtte Lampo bij het schrijven van
zijn eerste teksten elke vorm van epigonisme te vermijden: ‘Ik meen dat men heel
goed in het spoor van een Roelants of een Van Hoogenbemt marcheeren kan, zonder
dat er dient van navolging gesproken te worden. Hun genre is m.i. het genre van de
toekomst, zoo de kunstenaar althans vrij over stof en uitdrukkingsmiddelen mag
blijven beschikken.’12. Dit citaat zegt meteen ook iets over hoe Lampo toentertijd
tegenover literatuur stond. In de opvatting van deze vrijzinnige humanist schiep en
herschiep een schrijver soeverein ‘zijn’ realiteit. Morele, ideologische of esthetische
dwang gaf daarbij geen pas.
Lampo's ideeën strookten met de programmaverklaring van Vormen, waarin de
nadruk lag op de persoonlijkheid van de schrijver die vanuit zijn perspectief de grote
thema's aansneed. Geboorte, Liefde, Verlangen en Dood - daarover zou het ook in
de vroege verhalen van Hubert Lampo gaan. Maar niet alleen poëticale verwantschap
dreef hem naar Vormen, zoveel andere publicatiemogelijkheden waren er na de
opheffing van Werk nu eenmaal niet voor beginnende romanschrijvers die ‘in het
spoor van een Roelants of een Van Hoogenbemt marcheeren’ wilden. Volk of andere
Vlaams-nationalistische bladen waren voor de vrijzinnige Lampo geen optie. Dat
laatste gold tevens voor sterk verzuilde cultuurbladen als Dietsche Warande & Belfort
die zich bovendien eerder als algemene cultuurbladen of als poëzietijdschrift
profileerden. De Vlaamse Gids, eveneens een algemeen cultuurblad, had in het
verleden bewezen niet meteen open te staan voor jongeren.13. Begin 1940 koos
eigenlijk alleen Vormen, als Tweemaandelijksch Letterkundig Tijdschrift, resoluut
voor de Literatuur (met hoofdletter) en liet auteurs van diverse pluimage aan het
woord.14.
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Zo verscheen ‘Middeleeuwsche kerstlegende’ in het eerste nummer van de vierde
jaargang (1940) van Vormen. De aanvang van het korte verhaal doet denken aan de
openingspassage van Don Juan en de laatste Nimf: in een verlaten, troosteloos
landschap onder een grijze hemel krijgt het gure weer vrij spel. Via een
impressionistische natuurbeschrijving belandt Lampo vervolgens bij zijn
hoofdpersonages. Sterk onderhevig aan de hen omringende, triestig stemmende
natuur, kronkelen de gedachten van de hoofdpersonages over de bladzijden. In
Lampo's kerstverhaal voelt de kroegmeid Kathelijne de leegte rondom zich aan alsof
het een lacune in haar eigen wezen is. Die existentiële leegte blijkt op een goede dag
echter perfect opvulbaar. De liefde die een knappe buitenlandse, zongebruinde
soldaat-ridder haar toedraagt, vervult haar lijf en leven van gelukzaligheid. Toch is
er geen sprake van een happy end. Integendeel, het verhaal eindigt met de tragische
dood van Kathelijne. Maar de goede verstaander heeft dan al begrepen dat er volgens
de jonge Lampo toch zoiets bestaat als de intensiteit van de volle liefde, waardoor
het bestaan wordt ‘geheeld’. Niet alleen begin en einde van het verhaal, maar ook
de stijl en hele opzet maken van dit verhaal een soort blauwdruk voor Don Juan, de
roman waar de schrijver in het voorjaar van 1940 hard aan werkte.
In die tijd maakte Lampo kennis met een blad dat Sirene heette: ‘Ik heb dat blad
gevonden in een boekwinkeltje op de Meir, in het oude Roxy-gebouw, de vroegere
bioscoop. [...] Ik heb dat daar toevallig gekocht.15. Het eerste nummer van Sirene was
in december 1939 verschenen. Dit ‘Maandblad voor Jongeren’, zoals de ondertitel
luidde, was in feite een soort schoolblad dat door studenten van de Rijksnormaalschool
Lier werd uitgegeven. Daar was ook het redactiesecretariaat gevestigd. De redactie
bestond uit initiatiefnemer Edouard Houthuys [pseudoniem: Ward van Houten],
Willie van de Vivere, Emiel Stockmans, Renaat van Dessel en Joris Verstappen. De
inleidende tekst bij het nieuwe tijdschrift kon men nauwelijks een
programmaverklaring noemen en toch was meteen duidelijk dat het blad niet zonder
enige ‘pretentie’ lonkte naar de literaire wereld, het wou ‘een wolf zijn in het
landschap’.16.
Dat landschap zag er volgens de redactie troosteloos uit, dor en onvruchtbaar. Om
enig leven in de brouwerij te brengen riep Sirene de jongeren, met name studenten,
op om al hun pennenvruchten in te sturen. Voorts zocht men steun bij iedereen die
nieuwe literaire paden wilde bewandelen. Zo stond in het tweede nummer een
uitgebreid interview afgedrukt van redactielid Willie van de Vivere met de in 1936
aan de Rijksnormaalschool Lier afgestudeerde schrijver Tony Heidekens, een
pseudoniem voor de Boomse middenstandszoon Gaston Moorkens (1916-1997).
Deze oud-leerling was in 1935 bij Paul de Rycks uitgeverij Varior gedebuteerd met
Lucy, Friedel, Jeugdgalm.17. Naast zijn werkzaamheden bij het Willemsfonds van
Boom gaf Heidekens het tijdschrift Rugo uit dat vanaf de derde jaargang Gewas ging
heten. Het tijdschrift Gewas (1934-1940) trad al snel buiten de thuishaven Boom,
dankzij de medewerking van auteurs als de Gentenaars Johan Daisne en Paul Rogghé
(1904-1974), de Antwerpenaar Marcel Coole (1913-2000) en een zekere Roger Frings
(1913-1993), die later ook bevriend zou
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raken met Louis Paul Boon. Tony Heidekens vertelde in het gesprek met Van de
Vivere met veel enthousiasme over Gewas. De ‘kunstpaus’18. Heidekens, aangesproken
in zijn hoedanigheid van tijdschriftenmaker, kon het niet laten de Sirene-redactie
een aantal nuttige tips mee te geven. Zo raadde hij hen aan enkele vaste rubrieken
in te lassen over film, toneel, plastische kunsten, literatuur of muziek en voorts ‘geen
droge verhandelingen, maar leven in uw tijdschrift, vol van tintelende levensvreugde.
Laat de zon er in spelen’.19. Zoals de inleidende tekst bij het eerste Sirene-nummer
benadrukt deze zogenaamde tip eens te meer een fundamenteel gevoel van onvrede
met het voornamelijk als saai ervaren contemporaine literaire klimaat.
Sirene profileerde zich met andere woorden van meet af aan als een blad dóór
jongeren, dat niet zozeer vanuit poëticaal perspectief vernieuwingsgezind was, maar
vooral vanwege de wisseling van de wacht in de redactie. Het blad had als doel ‘de
jongeren helpen en kenbaar maken aan het publiek’. Het hechtte aan zijn autonomie
en aanvaardde geen ‘hulp [...] van hooggeplaatsten of van gekende menschen’. Het
rekende uitsluitend op ‘jongeren [...] met initiatief, die zelf trachtten hun weg te
maken’.20. Maar om te kunnen concurreren met de gevestigde bladen moest er wel
iets veranderen. De redactie erkende dat ‘Sirene onmogelijk een studententijdschrift
kon blijven. Het moest groeien, en daarom werd alles wat met den naam studentikoos
kon aangeduid, geweerd. De stichters waren er van overtuigd, dat hun blad iets kon
worden. Ze werkten door’.21.
Het ‘frisse’ jongerenblad Sirene stond Lampo wel aan en hij besloot een bijdrage
in te sturen. Het verhaal, ‘De Lente en den Achttienjarige’, werd afgedrukt op pagina
14 van het aprilnummer. Het slot verscheen in het daaropvolgende nummer. In ‘De
Lente en den Achttienjarige’ ontdekt de achttienjarige Herman, beschroomd voor de
eigen gevoelens, zijn liefde voor de oudere Frida. Net als in Lampo's eerdere
kerstlegende zijn de hoofdpersonages sensuele, gevoelige zielen die mede onder
invloed van de hen omringende natuur - in dit geval in de lente - bepaalde emoties
en inzichten bij zichzelf ontdekken. De gecultiveerde ziel van de verliefde Herman
wordt door Lampo aan een grondige analyse onderworpen. Maar ondanks de
nauwgezette psychologische ontleding van het hoofdpersonage stuit de auteur op
onverklaarbare, onbewuste gronden voor het menselijke handelen, ook in de liefde.
De tekst moet indruk gemaakt hebben op de redactie van Sirene, want in de zomer
van 1940 drong zij er bij Lampo op aan om regelmatig mee te werken aan het blad.
Voor die gelegenheid werd een vergadering georganiseerd in een café vlakbij het
centraal station van Antwerpen. Het was daar, in café ‘Hotel des Sports’, dat Lampo
voor de eerste keer Piet van Aken ontmoette, die eveneens uitgenodigd was om op
regelmatige basis mee te werken aan Sirene.22. De jonge schrijver Van Aken had net
als Lampo kort tevoren (in 1939) zijn entree gemaakt in Vormen, met het verhaal
‘De man en de hond’. Van Aken had, in tegenstelling tot zijn leeftijdgenoot Lampo,
al wel enige ervaring in het literaire wereldje opgedaan. Korte tijd was hij
redactiesecretaris geweest van Vlucht (mei 1937-1939), het blad van het Willemsfonds
in Boom.23. En naast de korte verhalen die in
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Omslag van het laatste nummer van het Boomse tijdschrift Gewas dat in september 1940 verscheen
zonder toestemming van de Duitse bezetter (Collectie AMVC)

Vormen waren gepubliceerd, had Van Aken in 1938 in eigen beheer in een oplage
van 75 exemplaren het verhaal ‘Twee van 't gehucht’ uitgegeven, een psychologisch
verhaal van een dramatische liefde tegen de achtergrond van de Rupelse
steenbakkerijen.
Lampo herinnert zich dat er tussen hem en Van Aken ‘een groot verschil was in
de manier van schrijven. Ik kon toen eigenlijk nog niet schrijven. Van Aken was
rijper als auteur, als beginneling dus. Hij kon in zijn onderwijs terugzien op een
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Voorpagina Sirene nieuwe stijl: interview van Kamiel Top met Willem Elsschot, 15 oktober 1941
(Collectie AMVC)

goede literaire vorming, hij was leerling van De Pillecyn in Mechelen. Ik denk dat
dat wel een rol heeft gespeeld’.24. In elk geval betekende de door Sirene geregelde
ontmoeting het begin van een langdurige vriendschap. ‘Van Aken is dan regelmatig
bij mij thuis gekomen. Die moest maar op den tram stappen, op de zogenaamde
boerentram die eigenlijk van Mechelen kwam over Terhagen via Boom en via
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de zuidkant de stad kwam binnengereden. En ik woonde op het Kiel, ten bezuiden
van de stad, waar ik hem afhaalde.’ Aldus Lampo, die zich evenals Van Aken
helemaal overgaf aan de cultus van het Schone en Verhevene.25.
Achteraf bekeken, traden Lampo en Van Aken via Sirene toe tot een groep jongeren
die zich geroepen voelden om de literatuur een nieuw elan te geven en vonden dat
zij dat, zeker na de opheffing van Werk en Vormen, niet konden doen via de bestaande
tijdschriften. Het uitbreken van de oorlog had hen niet kunnen remmen in hun
enthousiasme voor de Schone Letteren en nog lang na de ‘wondere zomer van '40’
zouden zij hun zendelingenwerk rustig voortzetten. Heidekens, de drijvende kracht
achter Gewas, leek zich op te willen werpen als de opperpriester van het Schone en
Verhevene. Na het interview met Van de Vivere liet hij zich almaar meer in met
Sirene, tot het blad in oktober 1940 de volgende mededeling plaatste: ‘Om de
verschijningsmogelijkheden te bespoedigen, zijn in “SIRENE” stukken opgenomen,
die anders in “GEWAS” zouden verschenen zijn. We hopen echter de bedoelde
auteurs in 't vervolg tot onze medewerkers te mogen rekenen’. Een maand voordien
was het laatste nummer verschenen van Gewas. Dat was overigens al in mei gepland
en wellicht met medewerking van Roger Frings tot stand gekomen. Frings was een
vriend van Boon, die voor de oorlog vergelijkbare ideeën koesterde over de literatuur.
Hij was met Boon krijgsgevangen genomen in Veldwezelt, en eveneens afgevoerd
naar Fallingbostel. Waarschijnlijk heeft Boontje het in De Kapellekensbaan over
deze Gewas-redacteur, wanneer hij spreekt over een medegevangene die nota bene
in krijgsgevangenschap een bibliotheekje begint.26. In elk geval tekent dit
wereldvreemde estheticisme niet alleen Frings ten voeten uit, maar de hele redactie
van Gewas en een hele generatie literaire vernieuwers.
Het laatste nummer van Gewas kon eigenlijk als een ‘illegale’ tijdschriftaflevering
worden beschouwd. Zoals blijkt uit de ‘Verordnung’ van 14 juni 1940 was voor de
uitgave van tijdschriften immers de schriftelijke toestemming nodig van het Duitse
bezettende militaire bestuur.27. Die maatregel was niet alleen ingegeven door een
drang tot controle en censuur, maar eveneens door de vrees voor papierschaarste.
Begin september verzocht Heidekens zijn mederedacteur Johan Daisne een tweede
aanvraag voor de uitgave van Gewas te sturen naar de ‘Opperbevelhebber te
Brussel’.28. Kort daarop liet Brussel weten dat de zaak werd behandeld op de
Propagandastaffel in Antwerpen. Heidekens, die zijn project bedreigd zag, was er
echter niet gerust op en maakte aan Daisne een alternatief bekend: ‘Ik denk er zoo
over: indien Gewas dus bepaald niet mag verschijnen, hebben we Sirene om onze
stem verder te laten hooren. Je ziet: ik heb willen manoeuvreren, en iets voorzien...
Sirene hebben wij alvast in de hand’.29.
Heidekens' opportunisme was zeker niet onverzoenbaar met de oorspronkelijke
doelstelling van Sirene. Ook Gewas zocht jong talent, op dat gebied waren beide
bladen dus alvast verwant. De poëticale verwantschap wordt gekenmerkt door een
zekere vernieuwingsdrang, zonder dat daarbij de ‘classicistische’ grondslagen in
gevaar werden gebracht. Begin september werd dan duidelijk dat Gewas definitief
geen toestemming kreeg om te verschijnen en mede op aanraden van
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Daisne besloot Heidekens om het blad stop te zetten. Gelukkig bood Sirene ‘zijn’
Gewas-auteurs de mogelijkheid om alsnog te publiceren. Zodoende nam dit
‘studentenblad’ meer en meer van Heidekens' tijd in beslag. Samen met Joris
Verstappen wilde hij het blad nog tijdens de eerste jaargang een meer algemeen
cultureel cachet geven.
Niet alleen met de import van een heleboel nieuwe jonge auteurs zoals Johan
Daisne, Kamiel Top (1923-1945), Luc van Brabant (1909-1977), Remy C. van de
Kerckhove (1921-1958) en auteurs uit Gewas veranderde Sirene drastisch. De lay-out
en het formaat werden eveneens grondig onder handen genomen. Het secretariaat
verhuisde naar Boom en de redactie werd gevoelig uitgebreid door het samengaan
met het blad Richting van de Rijksnormaalschool Blankenberge in oktober 1940.30.
Bovendien werd beslist om halfmaandelijks te verschijnen. In het eerste
halfmaandelijkse nummer van 15 oktober werd Heidekens officieel als redactielid
vermeld. Daarmee werd het blad zo goed als volledig losgekoppeld van het
oorspronkelijk studentikoze ‘wolvenblaadje’ van de Rijksnormaalschool Lier.
Sirene ‘nieuwe stijl’ bleek alleszins succesvol. Op 27 oktober 1940 schreef manager
Heidekens juichend aan Johan Daisne: ‘Van 390 ex. wordt volgend nr reeds op 790
ex gedrukt, dit wegens de vele losse nrs in de boekhandels verkocht. En ook de abonn.
blijven komen! Dat belooft goed te worden!’.31. Wat oorspronkelijk een bescheiden
studentenblaadje was, veranderde onder impuls van Heidekens in bliksemvaart tot
een volwaardig literair tijdschrift. Niet alleen boek-, film- en theaterbesprekingen
vulden het blad, er werden ook uitgebreide interviews opgenomen en natuurlijk veel
poëzie en proza. Sirene slaagde er bovendien in om interviews met gereputeerde
schrijvers af te drukken, vaak vergezeld van ongepubliceerd werk, zoals onder meer
het gedicht van Willem Elsschot: ‘Spijt’.32.
Het relatief snelle succes van Sirene had niet alleen te maken met de verdienste
van de ijverige redactie en medewerkers. Er waren immers naast Gewas talrijke
andere tijdschriften die niet meer konden verschijnen, zoals Dietsche Warande &
Belfort. Initiatiefnemer voor Sirene Edouard Houthuys herinnert zich dat de Lierse
normalisten ‘niet eens wisten dat ze toestemming moesten vragen’.33. De uitgave
hoefde ook niet meteen op te vallen omdat het tijdschrift zich op het eerste gezicht
presenteerde als een schoolblaadje. Bovendien zal, in tegenstelling tot wat voor
andere tijdschriften het geval was, papiertekort aanvankelijk geen probleem zijn
geweest aangezien Sirene geproduceerd werd door een drukkerij in Kontich die
eigendom was van de familie van redacteur Joris Verstappen. Auteurs die ondanks
het gebrek aan tijdschriften toch wensten te publiceren, konden dus bij Sirene terecht.
Dat laatste aspect speelde bij Lampo en Van Aken beslist een rol om verdere
medewerking aan het blad te verlenen.
The sky was the limit voor de jeugdige hemelbestormers: tegen elke prijs wilden
zij een plaats veroveren in het volgens hen ingedommelde literaire wereldje. Hierbij
moest behalve een drastische reorganisatie van het blad ook de oprichting van een
eigen uitgeverij een rol spelen. De uitgeverij Sirene (Meir 119, Antwerpen), een
vereniging zonder winstoogmerk (vzw), werd voor het eerst ver-
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meld in Sirene van november 1940. Voor zover ik heb kunnen reconstrueren gaf de
uitgeverij in haar korte bestaan zeven verzorgde werkjes uit, voornamelijk poëzie.34.
In februari 1941 verliet Heidekens, flink beledigd, Sirene. Een afschrift van zijn
schrijven waarin hij zijn ontslag motiveerde, valt te lezen in een brief aan Johan
Daisne: ‘Mijnheer, Gezien in het jongste nummer van Sirene voor mij en mijn vriend
Daisne erg kwestende [sic] dingen voorkomen, en daar ik mijn persoonlijk oordeel
boven dit van een “groentje” stel, gezien bedoeld artikel van onbegrip en onkunde
getuigt, acht ik het noodig alle verder medewerking te weigeren, zoolang in dien zin
geradbraakt wordt.’ Het artikel waarvan sprake, is geschreven door Houthuys, die
kritiek geeft op Daisnes boek Maud Monaghan, uitgegeven bij Snoeck-Ducaju in
Gent. Aan Daisne schreef Heidekens: ‘Daarmee beschouw ik trouwens die Sirene-zaak
als afgedaan. Men heeft er duchtig misbruik van vertrouwen gedaan. Wat al pretentie
hebben die spruitjes’.35. In feite ging het niet zozeer om Daisnes als wel om Heidekens'
gekrenkt eergevoel. Bevestigd in hun ambities vonden de jonge redactieleden
Heidekens' leiding over het blad ondertussen overbodig. Overigens beschouwden de
Lierse normalisten hem van meet af aan als ‘een buitenstaander’.36. Eerder liet
Heidekens, die weinig kritiek op zijn werk kon verdragen, ook aan de jonge schrijver
en onderwijzer Jan Ceuleers (1911-1996) weten: ‘Nu het geval Sirene. Waarlijk, dit
is mij een ontgoocheling geworden. Met die jongen mannen den dag van vandaag
kunt ge niet over de baan, wanneer ge amper enkel jaartjes ouder zijt dan zijzelf...
Ik geef dan ook mijn ontslag in de redactie en trek me uit dit boeltje stilaan terug.
[...] bekommer u verder niet meer om Sirene. Ik voorzie zelfs geen lange loopbaan’.37.
Het laatste nummer verscheen inderdaad op 15 november 1941.
Ondertussen was van Hubert Lampo tussen november 1940 en januari 1941 het
verhaal ‘Het Stille Water’ in Sirene verschenen. Maar minstens zo interessant is toch
de voorpublicatie in oktober 1941 van een deel uit het tweede hoofdstuk van een
onuitgegeven roman die Het lied zonder einde zou gaan heten. De inleidende tekst
bij het romanfragment getiteld ‘Regen over de haven’ vermeldt dat het boek gaat
over ‘Walter Van Vliet, een jong kunstenaar’, die zijn familie heeft verlaten ‘teneinde
dit bourgeoismilieu te ontvluchten en zijn roeping van schilder te volgen. Ergens in
de havenbuurt huurde hij een ateliertje, doch het werk wil niet meer vlotten. De
herinnering aan zijn moeder en zijn gewezen verloofde heeft hem terug naar huis
gedreven, maar op het laatste oogenblik beseft hij, dat dit het einde van zijn droom
beteekenen zou, en weder vlucht hij heen’.
Volgens Lampo werd de roman Het lied zonder einde eigenhandig door hem
vernietigd. De schrijver herinnert zich nog wel dat het onvoltooide boek reeds zo'n
honderd bladzijden telde en een psychologische roman moest worden. Maar werkend
aan zijn Don Juan achtte hij het niet goed genoeg voor publicatie.38. Laatstgenoemde
novelle bleek na lang schaafwerk op dat moment min of meer een definitieve vorm
te hebben bereikt, maar merkwaardig genoeg verscheen in Sirene geen voorpublicatie.
Wel publiceerde Lampo in het jongerenblad nog een kritisch artikel over film en
voorts bracht hij verslag uit van een feestelijke jeugddag van
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Hubert Lampo in 1946 (Collectie AMVC)

het Willemsfonds Jeugdverbond Antwerpen (WFJ), waarvan hij lid was.39. Het is
overigens datzelfde WFJ dat Sirene langzaam maar zeker zou inpalmen als een eigen
cultuurblad.
Evenals uit zijn vorige verhalen blijkt uit het fragment van Het lied zonder einde
duidelijk dat Lampo reeds in het prille begin van zijn schrijverscarrière
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experimenteerde met een aantal thema's die herhaaldelijk zouden terugkeren in zijn
oeuvre: de typische, haast ongrijpbare Lampo-vrouwen, het onbewuste, de
gedetailleerde psychologische ontledingen van de personages, de wisselwerking
tussen personage en atmosfeer. Het magisch-realisme als dusdanig is dan nog niet
aan de orde. De Vormen-traditie getrouw gaat het meer om een persoonlijke
verwerking van de grote thema's, die door de auteur nauwgezet in een psychologisch
kader worden gesitueerd. Terugblikkend op zijn eerste boeken spreekt Lampo zelf
dan ook graag van psycho-realistische verhalen.40. Maar het zijn wel de
eerdergenoemde elementen die allemaal terug te vinden zijn in Lampo's uiteindelijke
debuut.
Ondertussen begon de bezetting zwaar te wegen op het dagelijks bestaan. De
voedselvoorziening werd strikt gereglementeerd. In de winter was er een groot gebrek
aan kolen en mede daarom moesten veel scholen sluiten. Op 3 februari 1941 schreef
Lampo aan zijn vriend en mede-WFJ-lid Frans de Bruyn (1924): ‘Zooals voor jou,
is voor mij ook de school gesloten. Misschien komt de volgende week er nog wel
bij, schijnt het. Ik heb van die gelegenheid gebruik gemaakt om mij 'ns flink aan den
arbeid te zetten. “Don Juan” heb ik geheel omgewerkt. Jouw welwillende en
geestdriftige kritiek heeft me echter (gelukkig!) op enkele feilen gewezen. Ook de
Piet raadde mij een herbewerking aan. Niet omdat het ding niet goed was, maar
omdat de stof, zòò interessant bleek, dat het zonde ware er niet alles op te zetten’.
Het boek Don Juan gaat over een wat oudere Spaanse rokkenjager die aan het
hoofd van het leger van Filips II optrekt tegen de stad Antwerpen. Ogenschijnlijk
onverschillig leidt hij zijn soldaten door het troosteloze regenachtige noorden. Juist
die atmosfeer doet hem mijmeren over de warme, zwoele nachten in zijn thuisland
Spanje. In een heleboel opeenvolgende herinneringen komt de lezer iets meer te
weten over het liederlijke leven dat Don Juan leidde. Met name zijn onbedwingbare
verlangen om de ‘ideale’ vrouw te bezitten, wordt een obsessie voor hem. Eenmaal
bij Antwerpen neemt hij zijn intrek in een kasteel waarvan de kasteelvrouw nog een
deel bewoont. Haar man vecht bij de Vlaamse tegenstanders. Ondanks de diepe liefde
die ze voelt voor deze vreemde man uit het zuiden, schenkt de vrouw hem haar
lichaam, niet haar ziel. Desalniettemin is het dankzij die vrouw dat Don Juan
uiteindelijk de ware liefde ontdekt, echter niet nadat hij eerst zijn polsslagaders heeft
opengesneden. Terwijl hij langzaam het leven uit zich voelt vloeien, bereikt haar
oprechte liefdesverklaring zijn geest nog zodat ‘een oude dorst in hem verstierf’.
Ondanks de lovende kritiek van zijn vrienden zou Don Juan en de laatste nimf tot
het einde van 1942 op Lampo's bureau blijven liggen. De jeugd als inspiratiebron,
een studie waarin ‘wordt onderzocht hoe, van 1930 af, zich de behandeling van de
psychologie der jeugd in de Vlaamse roman had geopenbaard’41., slorpte hem tot dan
toe volledig op. Bovendien was hij eind 1941 begonnen aan een nieuwe roman,
Hélène Defraye (1945). Intussen was de oorlog in een nieuwe fase beland, nu de
Duitsers in juni 1941 de Sovjet-Unie waren binnengevallen. Het

ZL. Jaargang 1

17
Belgische verzet werd in maart 1941 door de oprichting van het
Onafhankelijkheidsfront ook beter georganiseerd. De dagelijkse ellende en de
onvrijheid van de bevolking bleven en stonden enigszins in contrast met de relatief
grote publicatievrijheid. Wie een blik werpt op de inhoud van Het Boek in Vlaanderen
1942 ziet dat er ondanks een nijpend papiertekort nog volop boeken werden
geproduceerd. De culturele ‘herordening’ van Vlaanderen werd dan ook met zachte
hand doorgevoerd. Een zogenaamd uitsluitend cultureel blad als Westland doorspekte
haar bijdragen geregeld met Duitsgezinde propaganda, met name haar sympathie
voor de De Vlag stak zij niet onder stoelen of banken. Van Akens medewerking aan
Westland is tekenend voor een hele literaire generatie die klaarblijkelijk blind was
voor de dagelijkse realiteit. Zij zochten hun weg in de literatuur, de oorlog vormde
slechts een toevallig decor.
Tegen de hier geschetste achtergrond ging ook Lampo vermoedelijk in oktober
1942 op zoek naar een uitgever voor De jeugd als inspiratiebron en Don Juan en de
laatste nimf. De schrijver kan zich nog herinneren dat Piet van Aken en hij heel even
Pro Arte in Diest als mogelijkheid in overweging namen. Pro Arte was op dat moment
uitgever van onder meer Jozef Muls (1882-1961), Jozef Simons (1888-1948), Karel
Vertommen (1907-1991) en André Demedts (1906-1992).42.
Lampo's keuze voor de jonge uitgeverij Manteau bleek toch meer voor de hand
te liggen. Die had in oktober 1942 immers al De falende god van zijn vriend Piet
van Aken uitgegeven en bovendien waren Angèle Manteau en haar echtgenoot
François Closset intieme vrienden van Lampo's schoonvader en vroegere leraar
Nederlands Frans Smits. Hij was het die Lampo bij de opening van de Antwerpse
Boekenbeurs op 31 oktober 1942 aan de dynamische uitgeefster voorstelde: ‘Zij
[Manteau] verzekerde, dat mijn studie De Jeugd als Inspiratiebron voor de Basis-reeks
'43 praktisch aangenomen was’. Raymond Herreman, logebroeder van Frans Smits
en in zijn vrije uren lector bij uitgeverij Manteau, had het manuscript immers positief
beoordeeld. In oktober 1943 zou De jeugd als inspiratiebron dan inderdaad
verschijnen in de Basis-reeks. Van deze succesvolle reeks populair-wetenschappelijke
boekjes verschenen tussen 1939 en 1947 dertig deeltjes. De Franstalige
zusteronderneming van uitgeverij Manteau, Les Editions Lumière, zou een
gelijkaardige reeks opzetten, namelijk de Collection Savoir.
Lampo was Herreman buitengewoon dankbaar voor diens steun, immers ‘Dikwijls
tasten wij, allerjongsten, nog in den blinde en met mijn vriend Piet van Aken deel
ik dan ook de opinie, dat de gezonde critiek van ouderen ons niets dan baat opleveren
kan’.43. Uit de briefwisseling tussen Hubert Lampo en Raymond Herreman blijkt
duidelijk dat de laatste als een soort mentor voor jonge schrijvers optrad. Hij bediende
echter niet alleen hen van advies, zijn mening was ook voor de uitgeverij van
doorslaggevend belang. Zo had hij enige invloed op de uitgave van Boons De voorstad
groeit en was hij promotor van Boon voor de Krynprijs 1942. Vermoedelijk was het
vooral aan Herreman te danken dat Angèle Manteau zich zo gemakkelijk bereid
verklaarde om tijdens de bezetting een essay uit te geven van de haar nagenoeg geheel
onbekende jonge schrijver Hubert Lampo. Formeel werd echter overeengekomen
dat eerst een novelle van Lampo zou wor-
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den uitgegeven. Afhankelijk van de reacties zou dan daarna ook Lampo's essay in
productie worden genomen.44. Manteau vond het voorliggende verhaal op zich niet
onaardig maar het diende toch eerst stevig te worden herzien.
Opnieuw nam Raymond Herreman de rol van lector-mentor op zich en in een
leesrapport voor de uitgeverij legde hij, vermoedelijk begin november 1942, de vinger
op de zere plek: ‘Ik zou de eerste twee paragr. weglaten, die al te veel “literatuur”
zijn. Overigens is er ook verder wat te veel zorg om het “schoon” te zeggen, wat ten
zeerste schaadt aan de schoonheid’. Lampo was zich terdege bewust van deze
‘picturale barok’.45. Maar Herreman had niet alleen problemen met deze
‘schoonschrijverij’, ook inhoudelijk durfde hij het ‘geen gelukt verhaal’ te noemen.
Daarbij spitste Herremans kritiek zich toe op vier punten: de titel was veel te licht,
het verhaal gaf de indruk kunstmatig opgerekt te zijn, de ‘geschiedenis voor zoover
zij vòòr Antwerpen speelt, klinkt artificieel’ en de ontmoeting tussen Don Juan en
de nimf ‘doet het geheele verhaal ineenstorten’. Herreman besluit zijn leesrapport
voor Angèle Manteau dan ook met de conclusie: ‘Lampo heeft wel gaven van
psychologische ontrafelaar, maar voorloopig schiet hij te kort als romanceerder. Er
zouden 20-30 samengebalde bz. uit het verhaal zijn te nemen’.46. Lampo zelf zal dit
leesrapport nooit ontvangen, Herremans commentaar moest hij vernemen via zijn
vriend Van Aken en zijn schoonvader Frans Smits.47. Hij concludeerde dat Herreman
zijn Don Juan als ‘bellettrie’48. beschouwde en haastte zich om het verhaal in november
1942 alsnog om te werken: ‘aan de hand van deze gegevens heb ik het eerste verhaal
(Don Juan) tot een novelle van de lengte van De Falende god uitgewerkt, stilistisch
geschaafd en naar ik meen ook psychologisch verdiept’.49. Begin december 1942 nam
Manteau het besluit om het debuut van Lampo te laten verschijnen en eind februari
1943 kreeg de jonge schrijver een contract aangeboden. In mei 1943, dus ongeveer
drie jaar nadat Lampo op twintigjarige leeftijd zijn eerste versie van Don Juan aan
het papier had toevertrouwd, lag zijn debuut eindelijk in de boekhandel.50.
Op dat moment was de oorlog natuurlijk nog in volle gang, maar daarvan is geen
enkel spoor terug te vinden in Lampo's debuut. Dat was ook niet de bedoeling, aldus
Lampo: ‘Onweerlegbaar speelde het verlangen, uit de eendere, grauwe en van
toekomst gespeende alledaagsheid te ontsnappen een stimulerende rol. [...] Men zal
het de toenmalige jongeman, die tot dusver véél, misschien te véél van het leven had
verwacht, ten goede houden, dat hij een verduisterde wereld trachtte te ontvluchten’.51.
Maar het gaat om meer dan louter een zogenaamde vlucht uit de werkelijkheid: ‘Voor
mij speelde onmiskenbaar het verschijnsel een rol dat ik tot een uitgesproken
individualistische generatie behoor (ik werd in 1920 geboren), die het schrijverschap
als de aangelegenheid van één individu bleef beschouwen’.52. Dit soort apolitiek,
esthetisch individualisme is ook zo kenmerkend voor zowel Vormen als Sirene.53. De
veldtocht die Don Juan eind zestiende eeuw naar Vlaanderen voert, staat kortom niet
symbool voor de Duitse troepenmacht die België in mei 1940 had bezet, maar figureert
eerder als een soort van atmosferische achtergrond voor het feitelijke gevecht in de
liefde tussen Don Juan en zijn laatste nimf. Het boek blijft in de eerste plaats een
‘sprong in de wereld van de
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verbeelding’.54. Wat dat betreft paste Don Juan misschien wel beter dan bijvoorbeeld
De voorstad groeit in het fonds van Manteau dat, in navolging van de Nederlandse
uitgever Robert Leopold, van meet af aan politiek zo neutraal mogelijk poogde te
zijn.55. Die neutraliteitspolitiek zette de uitgeefster voort tijdens de bezetting: via
handig manoeuvreren om de overigens minimale censuur te ontwijken, kon zij een
indrukwekkend fonds opbouwen. Dat neemt niet weg dat zij af en toe, zoals bij de
publicatie van Boons Abel Gholaerts, de nodige kritiek over zich heen kreeg.56.
Hoewel dat dus niet uit zijn debuut afgeleid kan worden, noch uit zijn eerste stappen
in de literaire wereld, maakte de inval van de Duitsers en de daaropvolgende
overrompeling van Europa naar eigen zeggen wel degelijk een enorme indruk op de
jeugdige schrijver. Net zoals vele andere mannen tussen de 16 en 35 jaar werd Hubert
Lampo onmiddellijk na de Duitse inval in België door de overheid opgeroepen om
zich op eigen kracht binnen de twee dagen te melden in het dan nog niet bezette
Roeselare (West-Vlaanderen). De Duitsers bleken echter onverwacht vlug op te
rukken waarop, op bevel van de Belgische overheid, een exodus richting onbezet
Frankrijk op gang kwam. Die uittocht zou literair pas zijn weerslag vinden in Lampo's
derde bij Manteau gepubliceerde werk, het al eerder genoemde Hélène Defraye.57.
Onmiddellijk na zijn omzwervingen door Frankrijk was de schrijver aan deze roman
begonnen, waarin de oorlog vanaf het allereerste begin meer was dan alleen maar
een symbolisch decor voor een gevecht met de grote thema's. Ook in deze tekst wordt
de oorlog ingepast in een - uiteindelijk vrij klassieke - psychologische roman, die
duidelijk geschreven is ‘in het spoor van een Roelants of een Van Hoogenbemt’.
Van dan af zullen oorlog en bezetting in Lampo's oeuvre een prominente plaats
innemen, onder meer in de uitgesproken magisch-realistische roman De Prins van
Magonia (1976) en in de historische roman De eerste sneeuw van het jaar (1985).
In dit latere werk speculeert deze oud-medewerker aan het bijna vergeten blad Sirene
duidelijk op een existentiële meerwaarde die hij in zijn vroege verhalen, als in een
mooi gepolitoerd schoolopstel, nog goeddeels bedelft onder het Schone en
Verhevene.58.

Bronnen
Piet van Aken, Agenda van een heidens lezer. Ontwikkeling, Antwerpen 1967.
Piet van Aken, De Falende God. Manteau, Brussel 1942.
Piet van Aken, Twee van 't gehucht. Uitgegeven in eigen beheer, Terhagen 1938.
Herman Balthazar [red.], 1940-1945, Het dagelijkse leven in België. ASLK, s.l.
1984.
Ernst Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen. L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen 1998.
Ernst Bruinsma, ‘De oprichting van uitgeverij Manteau. Van scheikundestudente
tot uitgeefster.’ In: Literatuur 18 (2001) 3, p. 162-171.
Ernst Bruinsma, ‘Uitgeverij Manteau en het jongerentijdschrift Werk’. In: ZL
1 (2001), 0, p. 12-27.
Ernst Bruinsma & Jan Stuyck, Literaire kwaliteit was de enige norm. Fondslijst
A. Manteau

ZL. Jaargang 1

20
/ Les Editions Lumière 1938-1955. L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen
2000.
Jacques van Balen, Hubert Lampo: mens- en wereldbeeld, Antwerpen 1984.
Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie.
Vantilt, Nijmegen 2001.
Hubert B. Cools [e.a], Beschouwingen over Hubert Lampo: uitgesproken bij
diens huldiging in het stadhuis te Antwerpen. Meulenhoff, Amsterdam 1991.
Michel Dupuis, Kennis maken met Don Juan en de laatste nimf door Hubert
Lampo. Manteau, Brussel 1968.
D. de Geest [e.a.] (red.), Hun kleine oorlog. Peeters, Leuven 1998.
Jef van Gool, Over Hubert Lampo: beschouwingen en interviews. BZZTôH,
's-Gravenhage 1983.
Kris Humbeeck, ‘Slecht gedrukt, slecht gelezen, slecht beoordeeld?’, in: Louis
Paul Boon, De Voorstad groeit. Arbeiderspers, Amsterdam 2001.
Hubert Lampo, De draad van Ariadne. Desclée de Brouwer, Brugge 1967.
Hubert Lampo, Don Juan en de laatste nimf. Manteau, Brussel 1943.
Hubert Lampo, Hélène Defraye. Manteau, Brussel 1945.
Hubert Lampo, De wortels der verbeelding. Over het Magisch-realisme.
Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen 1993.
Louis van Leemput, 175 jaar Rijksnormaalschool te Lier. Gedenkboek
1817-1992. 2 delen, Koninklijke oud-leerlingenbond Rijksnormaalschool Lier,
Lier 1992.
Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht. Ethiek en esthetiek:
prozaopvattingen in Vlaamse tijdschriften en weekbladen tijdens het interbellum
(1927-1940). Acco, Leuven/Amersfoort 1994.
Gaston Moorkens, Groot Gedenkboek der Lierse Rijksnormaalschool.
Samengesteld naar aanleiding van de Eeuwfeestviering (18-30 mei 1946).
Boekuil- & Karveeluitgaven, Antwerpen 1947.
Michel Oukhow, ‘Paul de Vree: een benadering in politiek perspectief.’. In:
Paul de Vree, Velvet/Radar, Brugge 1982.
Ed Popelier, Piet van Aken. In: Ontmoetingen 99, Orion/Desclée De Brouwer,
Brugge 1972.
Greta Seghers, Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau., Prometheus,
Amsterdam 1992.
René Turkry, Hubert Lampo. In: Ontmoetingen 95, Orion/Desclée De Brouwer,
Brugge 1972.
Johan Vanhecke, Hubert Lampo. 50 jaar schrijver. Archief en Museum voor
het Vlaams Cultuurleven, Antwerpen 1993.
C.J. Vermeer - Van Wolferen, Tony Heidekens. Ongepubliceerde monografie,
Collectie AMVC, Antwerpen.
Herman van de Vijver, Het cultureel leven tijdens de bezetting. De Nederlandse
Boekhandel/Pelckmans, Kapellen 1990.
Joris Verstappen, Sirene: een bloemlezing uit het werk van jonge dichters.
Uitgeverij Sirene, Antwerpen 1941.

ZL. Jaargang 1

Eindnoten:
1. Zie onder meer het Lampo-colloquium, augustus 2000, VUBrussel.
2. Zie Hubert Lampo, De wortels der verbeelding, p. 10.
3. Interview Jan Stuyck met Angèle Manteau, 21 mei 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
4. Van De wereld van Soo Moereman van Walschap, in een uitgave van Manteau, verschenen
bijvoorbeeld 36.000 exemplaren en van de derde druk van Jules Bonnemine van Valère Depauw
werden 50.000 exemplaren geproduceerd.
5. Zie Kris Humbeeck, ‘Slecht gedrukt, slecht gelezen, slecht beoordeeld?’, p. 296-298.
6. Interview Jan Stuyck met Angèle Manteau, 9 november 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
7. Paul de Vree trad officieel in tijdelijke dienst als leraar geschiedenis aan de Stedelijke
Normaalschool Antwerpen op 1 februari 1941. Op 16 april 1943 wordt De Vree vast benoemd
als leraar geschiedenis aan diezelfde school. Zie Archief Stedelijke Normaalschool Antwerpen,
Collectie AMVC, Antwerpen.
8. Interview Jan Stuyck met Hubert Lampo, 22 oktober 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
9. Zie Ernst Bruinsma, ‘Uitgeverij Manteau en het jongerentijdschrift Werk’.
10. Vormen 1 (1936), nr. 1, p. 1.
11. Interview Jan Stuyck met Hubert Lampo, 22 oktober 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
12. Brief van Hubert Lampo aan Frans de Bruyn, d.d. 21 september 2001 (AMVC, Antwerpen).
13. Voor een uitgebreide analyse van De Vlaamse Gids, zie voorwoord Ernst Bruinsma in Louis
Paul Boon. Het literatuur- en kunstkritische werk III - De Vlaamse Gids. Zie ook Geert Buelens,
Van Ostaijen tot heden.
14. Zie Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht, p. 227-233. Zie ook Geert Buelens,
Van Ostaijen tot heden, p. 372 en Ernst Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in
Vlaanderen, p. 38-52.
15. Interview Jan Stuyck met Hubert Lampo, 22 oktober 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
16. Sirene 1 (1939), nr. 1, p. 1.
17. Het boek verscheen in de reeks Cahiers van de Waterkluis.
18. Interview Jan Stuyck me Frans de Bruyn, 10 november 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
19. Sirene 1 (1940), nr. 2, p. 1-2.
20. Joris Verstappen in: Sirene: bloemlezing uit het werk van jonge dichters, p. 3.
21. Ibidem.
22. Zie Hubert Lampo, De Draad van Ariadne, p. 65.
23. Piet (of toen nog Petrus) van Aken was redactiesecretaris bij het blad Vlucht van jrg. 1, nr. 1,
mei 1937 tot en met jrg. 1, nr. 3, juni 1937. Tezelfdertijd zou hij als zeventienjarige, anoniem
of onder pseudoniem, zijn allereerste korte teksten hebben gepubliceerd in het kinder- en
jeugdblad Jeugdland (maart 1937-december 1939), uitgegeven door Jos. Wils, Borgerhout.
Ook de erg jonge Julia Tulkens zal publiceren in dit laatste blad.
24. Interview Jan Stuyck met Hubert Lampo, 22 oktober 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
25. Ibidem.
26. Zie Kris Humbeeck, Gelijk een vis zwemt moet ik schrijven (intern document, L.P. Booncentrum
(UIA), Antwerpen).
27. Verordnungsblatt nr. 5, 1940, Collectie SOMA, Brussel.
28. Brief van Tony Heidekens aan Johan Daisne, d.d. 8 september 1940 (AMVC, Antwerpen).
29. Brief van Tony Heidekens aan Johan Daisne, d.d. 17 oktober 1940 (AMVC, Antwerpen).
30. In januari 1941 ging ook Hedendaagsche Kunst, een Brugs kunstblad, op in Sirene.
31. Brief van Tony Heidekens aan Johan Daisne, d.d. 27 oktober 1940 (AMVC, Antwerpen).
32. Sirene 2 (1941), nr. 20, 15 oktober, p. 2. Het interview met Elsschot werd afgenomen door
Kamiel Top.
33. Interview Jan Stuyck met Edouard Houthuys, 11 november 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).

ZL. Jaargang 1

34. Het gaat om: Frans Swerfgeest, Klein Boeket (1941); Frans Swerfgeest, De ring om het hart:
verzen (1941); Jos Vanderstappen, Het zoek licht in de mist (1941); Fritz Vlaminc [pseudoniem:
Joris Verstappen], Sirene: bloemlezing uit het werk van jonge dichters (1941); Ernest de Weert,
Kameraadjes: een dichtkrans voor de jeugd (1941); Theo Van Schalk, Mozaïek (1941); Jos
Wilzen, Groet (1941). Een aantal andere boekjes werd aangekondigd maar verscheen niet of
werd later elders uitgebracht, zoals De andere weg van Houthuys' jeugdvriend Remy C. van de
Kerckhove bij Nijgh en Van Ditmar.
35. Brief van Tony Heidekens aan Johan Daisne, d.d. 27 februari 1941 (AMVC, Antwerpen).
36. Interview Jan Stuyck met Edouard Houthuys, 11 november 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
37. Brief van Tony Heidekens aan Jan Ceuleers, d.d. 27 december 1940 (AMVC, Antwerpen).
38. Interview Jan Stuyck met Hubert Lampo, 22 oktober 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
39. Hubert Lampo schreef over film in Sirene. 2 (1941), nr. 9, 1 mei en over het WFJ in Sirene 2
(1941), nr. 12, 15 juni.
40. Zie Hubert Lampo, De Draad van Ariadne.
41. Hubert Lampo, De Draad van Ariadne, p. 72.
42. Interview Jan Stuyck met Hubert Lampo, 15-12-2000, Collectie L.P. Boon-documentatiecentrum,
Antwerpen (UIA).
43. Brief van Hubert Lampo aan Raymond Herreman, d.d. 3 november 1942 (AMVC, Antwerpen).
44. Interview Jan Stuyck met Angèle Manteau, 21 mei 2001, Collectie L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen (UIA).
45. Zie ook brief van Hubert Lampo aan Frans de Bruyn, d.d. 21 december 1941 (AMVC,
Antwerpen).
46. Leesrapport Raymond Herreman (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).
47. Brief van Hubert Lampo aan Raymond Herreman, d.d. 6 november 1942 (AMVC, Antwerpen).
48. Brief van Hubert Lampo aan Frans de Bruyn, d.d. 5 augustus 1943 (AMVC, Antwerpen).
49. Brief van Hubert Lampo aan Raymond Herreman, d.d. 6 november 1942 (AMVC, Antwerpen).
50. Een zoveelste verbeterde versie van Don Juan en de laatste nimf werd opgenomen in de bundel
Triptiek van de onvervulde liefde (1947) die eveneens bij Manteau verscheen.
51. Zie Hubert Lampo, De Draad van Ariadne, p. 64.
52. Hubert Lampo, De wortels der verbeelding. Over het Magisch-realisme, p. 10.
53. Zie Michel Oukhow, ‘Paul de Vree: een benadering in politiek perspectief’, p. 83.
54. Brief van Hubert Lampo aan Johan Daisne, d.d. 14 december 1942 (AMVC, Antwerpen).
55. Zie voorwoord Ernst Bruinsma in: Ernst Bruinsma & Jan Stuyck, Literaire kwaliteit was de
enige norm, p. 32.
56. Zie Kris Humbeeck, ‘Een volkomen ongezond boek’.
57. Handschrift van Hélène Defraye (AMVC, Antwerpen), gedateerd 30-8-1943. Uit de
briefwisseling blijkt duidelijk dat Lampo onder de titel Het Tweevoudig Beminnen aan de roman
begon eind 1941 (AMVC, Antwerpen).
58. Deze tekst maakt deel uit van het door het Max-Wildiersfonds (FWO-Vlaanderen G.4434.00)
gepatroneerde onderzoek ‘Het uitgevershuis A. Manteau en het literaire veld in Vlaanderen
(1938-1955)’, dat door onderzoeksgroepen aan de Universiteit Antwerpen, het AMVC, de
Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel wordt
uitgevoerd.

ZL. Jaargang 1

24

De kleine garnaal
De kleine garnaal is een rubriek gewijd aan een van die vele literaire randfiguren
die, meestal terecht, door de mazen van het net der officiële
literatuurgeschiedschrijving glippen maar die stuk voor stuk een onmisbare schakel
vormen in het literaire ecosysteem.

Hans Renders
W.H.M van den Hout
Steeds is er wel een aanleiding

Geschilderd portret (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag)

voor deze of gene om de schrijver W.H.M. van den Hout (1915-1985) te
herontdekken. Maar of het nu aan zijn rijkgeschakeerde leven ligt, aan zijn goed
allitererend pseudoniem Willem W. Waterman of aan de smoezeligheid van zijn
ideeën, hij zakt iedere keer weer terug in de vergetelheid. Toch blijven er auteurs die
graag over Van den Hout schrijven. Geerten Meijsing liet Waterman opdraven in
zijn roman De grachtengordel (1992), Rinus Ferdinandusse publiceerde een
krantenpagina lang profiel van Waterman in Vrij Nederland en Martin van Amerongen
schreef een column over hem onder de titel ‘Een alcoholische brulaap’. Deze kleine
garnaal had dus nog een onstuimig naleven.
Van den Hout is bekend als Waterman, maar echt beroemd is zijn alter ego Willy
van der Heide. In 1950 verscheen het eerste deeltje van een serie jongensboeken die
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legendarisch zou worden onder de naam van de avontuurlijke hoofdpersoon: Bob
Evers. De serie werd zó populair dat de uitgever na de dood van Van den Hout in
1985, iemand zocht die de avonturen van Bob Evers, Arie Roos en Jan Prins kon
blijven boekstaven. Peter de Zwaan, chef kunst van het regionale dag-
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blad Tubantia, is vanaf nummer 36 de auteur. Onlangs verscheen het achtenveertigste
nummer. Ging de verschijning van een nieuw deeltje altijd al gepaard met enig
publicitair vertoon, Geerten Meijsing werd bijvoorbeeld in 1993 uitgenodigd een
toespraak te houden voor het Bob Evers Genootschap, deze keer wisten fans het
televisieprogramma Andere Tijden te verleiden aandacht aan Van der Heide te
besteden. Het jaar 2001 kan daarom met recht een hoogtepunt in het postume leven
van Willem van den Hout genoemd worden, want behalve dat televisieprogramma,
verscheen ook zijn nooit eerder gepubliceerde (nationaal-socialistische) verhaal De
avonturen van Waltertje Waerachtig en den wilden Waman, met een inleiding van
Gerard Groeneveld en in het vijfde deel van het Biografisch Woordenboek publiceerde
Henk van Gelder een lemma over de onverbeterlijke mystificator.
Wilhelmus Henricus Maria van den Hout werd op 3 juni 1915 in Den Bosch
geboren. Toen hij zeventig jaar later in Den Haag overleed, was hij drie keer getrouwd
geweest en liet vier kinderen na. De twijfel rondom W. van den Hout begon al één
dag na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940. Het dagblad De Tijd
publiceerde een narrig stukje waarin werd gesuggereerd dat de tot dan toe vrijwel
onbekende auteur van Amerika Filmt deze bijtende satire op Hollywood zou hebben
geschreven op basis van eigen waarneming. In zijn inleiding beweerde Waterman
namelijk dat hij ‘de volle waarheid’ had geschreven. De anoniem gebleven
verslaggever van De Tijd had echter vernomen dat Waterman nooit in Amerika was
geweest en vroeg zich af of de auteur niet de behoefte voelde zich te verantwoorden.
Waterman heeft zich niet verantwoord. Zelfs al zou hij dat wel hebben gedaan,
wat is een verantwoording van een notoire fantast waard? In dezelfde inleiding van
Amerika Filmt vertelt hij trouwens dat zijn boek niet in Hollywood maar in New
York is geschreven: ‘in Fifty Second Street nabij “Swing Alley” aan den voet van
Rockefeller Centre’. Het berichtje uit De Tijd is herdrukt in Wetenswaardigheden
over Willem Waterman, een merkwaardig boekwerk uit 1995 over leven en werk
van W. van den Hout, samengesteld door Ton en Hans Kleppe, beiden ook drijfveren
achter het Bob Evers Genootschap (en de gelijknamige website op het internet).
Van den Houts hele leven is verbonden geweest met propaganda, steeds met
bedenkelijke gevolgen, en ging altijd gepaard met veel liegen en schreeuwen om de
aandacht op zichzelf te vestigen. In alles wat je over hem kunt vinden, wordt
gesproken over zijn duistere oorlogsverleden. Niet in de laatste plaats door hemzelf.
Martin van Amerongen citeert daarvan een overtuigend specimen in een column
voor NRC Handelsblad: ‘Een kleurrijke zonderling, die bijvoorbeeld de gewoonte
had de deur van het journalistencafé open te stoten onder het brullen van de woorden:
“Ik ben de enige nog levende fascist in Nederland!”’. Met name dat ‘brullen’ is goed
getypeerd, want werkelijk in elk boek van Willem Waterman of Willy van der Heide
wordt aan één stuk door gebruld en gegild.
Waterman was zijn journalistieke carrière begonnen met het schrijven van verhalen
en kruiswoordpuzzels voor het Noordbrabants Dagblad en Het Huisgezin. In 1935
heeft hij het ouderlijk huis verlaten om er nooit meer terug te komen. Hij
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belandde in 1936 op het Philips Persbureau in Eindhoven. Op 22-jarige leeftijd, na
de militaire dienst, werkte Van den Hout bij de reclameafdeling voor Engelstalige
gebiedsdelen van het Philipsconcern. In 1939 publiceerde hij zijn eerste boek: Een
woestijn raakt zoekt. In deze jaren voelde Waterman al ‘een sterke verbintenis met
het Verdinaso van Joris van Severen’.1. Hij werkte ondertussen in Amsterdam bij de
Netherland's Publicity Service N.V. Sellmore, een bedrijf dat zich toelegde op de
promotie van Engelse en Amerikaanse producten. Een jaar later verscheen zijn
satirische roman Amerika Filmt; Een visie op Hollywood en op Hollywood's
wonderlijke werkwijzen. Om zijn werkgever niet in problemen te brengen, publiceerde
Van den Hout dit kloeke boek onder zijn schuilnaam Willem W. Waterman. Achteraf
gezien is het meest omineuze aan deze roman wel het imprint ervan: N.V.
Residentiebode 's-Gravenhage. Dat was de uitgever van de gelijknamige krant die
zich tijdens de oorlog overgaf aan de meest abjecte vorm van collaboratie. Behalve
voor De Residentiebode (en waarschijnlijk ook wel voor het Nederlandsch Dagblad)
schreef Waterman ook voor de frontpropagandauitgave Einheit Gerlach. De
zuiveringscommissie wist na de oorlog nog de hand te leggen op enkele brochures
die Waterman in opdracht van het Rijkscommissariaat gepubliceerd had, zoals:
Balans der Fronten, Geef mij maar Amerika, Dus toch Amerika en Zeg weet je 't al.
Voor Heinrich Blömers Verlags-Versand- und Export buchhandlung tekende hij een
contract (en incasseerde een voorschot van 500 gulden) voor een boek van 100 à 120
bladzijden ‘schrijfmachineschrift’, met de werktitel Kritiek over het Amerikanisme.2.
Toen Amerika Filmt in 1939 verscheen, was Waterman inmiddels gemobiliseerd en
ondergebracht als korporaal bij het Corps Motordienst in Bilthoven, hetgeen in 1941
resulteerde in zijn roman De kruistocht van generaal Taillehaeck, twee jaar later
gevolgd door Een strijd om Nederland. Die twee laatste boeken behandelen een
thema dat ook door Mr. A. Roothaert met zijn populaire roman De vlam in de pan
met verve geëxploiteerd werd. Zowel Waterman als Roothaert hekelden in hun roman
het Nederlandse defaitisme van voor de oorlog dat leidde tot een slap militair beleid.
Nee, dan de goed geoutilleerde Duitsers, die lieten hun eigen soldaten niet met
aftandse geweren creperen. In het geval van Roothaert bleef er meer ideologische
verwarring dan bij Waterman, want die laatste sloot zich via bemiddeling van de
rancuneuze Albert Kuyle in januari 1941 aan bij het Nationaal Front van Arnold
Meijer. Hij werd door Meijer benoemd als ‘propagandaleider’ van de beweging.
Vanuit deze functie kon hij ook zijn boeken bij De Residentiebode publiceren, de
huisuitgeverij van Nationaal Front. Vanaf april 1940 beschikt Arnold Meijer over
zijn eigen krant Nederlandsch Dagblad. In feite was het een kopblad van de Haagse
krant De Residentiebode.
Waterman schreef een slijmerig biografietje van Meijer, maar kreeg toch al snel
ruzie met de leider. Zijn vervolg op De kruistocht van generaal Taillehaeck, Een
strijd om Nederland kreeg van Willem W. Waterman als ondertitel mee: Bankroet
van een politieke beweging. Meijer wordt in dit boek omgevormd tot Rudolf Smit
en Nationaal Front wordt Nederlandsch Front. Waterman laat zichzelf opdraven
onder de naam Van Buuren, en deze propagandaleider ziet in dat hij een schromelijke
vergissing heeft begaan om zich in te laten met het Nederlandsch

ZL. Jaargang 1

27

Stofomslag vanhet eerste Bob Eversverhaal (Stenvert, 1950)

Front, want het zou zijn geïnfecteerd ‘met de gevreesde bacil van de stroperige geest
der burgerlijkheid’. Tijdens een stafbijeenkomst vergelijkt Van Buuren de aanwezigen
met ‘slappe vaatdoeken’, en wordt hij op staande voet ontslagen. Waterman beweert
in een woord vooraf dat zijn verhaal op historische gebeurtenissen is gebaseerd. Met
andere woorden: Nationaal Front was niet radicaal genoeg, zo zou men uit Een strijd
om Nederland kunnen begrijpen. Die indruk kwam Waterman in de jaren zeventig
niet meer zo goed uit en daarom liet hij een gefotokopieerde brochure het licht zien
waarin een hele andere lezing van zijn wederwaardigheden met Arnold Meijer werd
gegeven.3. ‘Werd in Januari 1941 lid van Nationaal Front (leider Arnold Meyer) en
tegelijkertijd propagandaleider van de beweging. Legde in Augustus zijn lidmaatschap,
samen met zijn functie van
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propagandaleider, neer na de inval van de Duitsers in Rusland, en op grond van de
overweging dat Arnold Meyer toen het initiatief nam tot het oprichten van een
anti-bolsjewistisch legioen, hetgeen in die omstandigheden formeel landverraad
inhield (de Russen waren toen onze geallieerden).’ Kortom, het was uit
vaderlandsliefde, om niet te zeggen verzetsdenken, dat Waterman Nationaal Front
verliet. In werkelijkheid werd Waterman door Nationaal Front ontslagen omdat hij
zich als propagandaleider te weinig op kantoor liet zien.4.
Aan de publicatie van het eerste Bob Evers-boek in 1950, waren jaren van
voorbereiding voorafgegaan. In 1943 publiceerde Van den Hout onder het pseudoniem
Willy van der Heide in het nationaal-socialistische blad Jeugd het feuilleton ‘De
avonturen van 3 jongens in de Stille Zuidzee’. Kort daarna schreef Willem W.
Waterman in het amusementsblad Cinema en Theater over een aanstaande
radiouitzending van een hoorspel van ‘de jonge auteur Willy van der Heide’.5. Cinema
en Theater was een uitgave van de nationaal-socialistische uitgeverij Opbouw.
Watermans vriend Louis Thijssen had zijn baan als hoofdredacteur van De
Residentiebode verruild voor het hoofdredacteurschap van dit omroepblad. Hij vroeg
Waterman een rubriek te verzorgen. Dat werd ‘Rond de microfoon’.6.
Het was ook Thijssen die Waterman in 1944 naar het quasi-geallieerde maandblad
De Gil haalde. In opdracht van Dr Erwin Haagn, de Nederlandse vertegenwoordiger
van de Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propaganda (Abteilung
Aktivpropaganda) had Thijssen dit op Amerikaanse leest geschoeide blad opgericht
en tot aan het vierde nummer in zijn eentje de redactie op zich genomen. Met ingang
van het vierde nummer kwam de schwung erin. Onder invloed van Waterman (en
hij was weer erg beïnvloed door het Amerikaanse blad Esquire, waarvan hij voor de
oorlog al een verzameling koesterde) werd afgerekend met de humorloze propaganda
van zowel Duitse als Nederlandse snit. Door enthousiast te schrijven over wat door
de nazi's verboden was, Amerikaanse jazz bijvoorbeeld, wist Waterman veel lezers
aan zich te binden. Uit ingezonden brieven blijkt dat de lezers niet naïef waren en
wel degelijk vragen hadden over de politieke stellingname van De Gil. We moeten
overigens de mogelijkheid niet uitsluiten dat die brieven gewoon door de redactie
van De Gil geschreven werden.
Het bijzondere aan dit maandblad was de satirische toon, het veelvuldig gebruik
van Engelse woorden en de Amerikaanse wijze van opmaak, met veel cartoons en
kortgesneden rubriekjes. Werden andere kranten en tijdschriften streng gecontroleerd
op het (verboden) gebruik van Engelse woorden of op verwijzingen naar de
BBC-radio, De Gil stond daar met toestemming van de Abteilung Aktivpropaganda
vol mee. Kortom, De Gil bracht op het eerste oog verfrissende journalistiek tussen
de gortdroge legale en illegale kranten. Nieuwtjes die altijd maar weer uit via Lissabon
binnengesmokkelde Amerikaanse bladen geknipt waren en ironische verhalen over
N.S.B.-ers, landwachters maar ook over de Duitsers zorgden ervoor dat elk nummer
opnieuw een verkoopsucces werd. De lezers hadden een sterk vermoeden dat ze te
maken hadden met een propagandablad onder auspiciën van de nazi's maar helemaal
zeker waren ze niet en in deze verwarring kon Waterman zijn antipropagandistische
werk doen. Als de geallieerden per ongeluk een serie bommen op Nijmegen lieten
vallen, stond in De Gil te
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lezen: ‘Het zijn niet de Amerikanen die Nijmegen hebben gebombardeerd maar de
Duitschers. De Duitschers vlogen rond in speciaal voor dit doel nagemaakte
Amerikaanse Vliegende Forten.’ Met andere woorden: de Duitsers krijgen altijd en
overal de schuld van, terwijl het wel duidelijk is dat de geallieerden Nederland meer
schade toebrengen dan de nazi's. Talloos zijn de jennerige opmerkingen in de richting
van de illegale pers in de veertien nummers van De Gil. Waterman had een onstuitbare
alliteratiedwang. Soms leidde dat tot taalvondsten die nog steeds gangbaar zijn. Zo
werd 5 september 1944, de dag dat zovelen ten onrechte dachten dat Nederland
bevrijd was, door Willem Waterman in De Gil Dolle Dinsdag genoemd.
Waterman had een vaardige en soms zelfs humoristische pen, maar als hij over
joden schreef, ging het er minder subtiel aan toe: ‘Onze Hollandsche stranden op
heete dagen zullen vervuld zijn van apenootjes vretende; met sinaasappelenschillen
smijtende, hun dikke achterwerken-in-witte-broeken-wringende spekjodinnen die
gillen als Bijbelsche stoomfluiten [...].’
Dat de verwarring zijn doel ook wel eens voorbijschoot, blijkt uit de overgeleverde
leeservaring van Dick Verkijk. In zijn onderzoek naar de radio-omroep tijdens de
Tweede Wereldoorlog schrijft hij zich nog te herinneren hoe hij als jongetje naar het
door Waterman samengestelde radioprogramma ‘Gilclub’ luisterde. Voor het eerst
hoorde hij jazz van Louis Armstrong, muziek uit het land ‘waarvan we vurig hoopten
dat het ons eindelijk zou bevrijden’. Verkijk over de propaganda van deze
uitzendingen: ‘Als ze spottend spraken over “die negermuziek”, begrepen ze dan
niet dat ze zichzelf te kijk zetten als ze daarna die grandioze jazzplaten lieten horen?
(...) De “slimme” propaganda is-ie vergeten, heeft hij niet eens tot zich laten
doordringen, maar de (Amerikaanse) herkenningstune van de Gilclub kan hij na
dertig jaar nog fluiten’.
Zelfs de commissie voor perszuivering was na de oorlog in verwarring over de
intenties die Waterman met zijn werkzaamheden voor De Gil had gehad. De
commissie durfde op dit punt geen duidelijke uitspraak te doen. Maar dat pleitte
Waterman geenszins vrij van collaboratie. Op 27 april 1948 werd hij door de
Commissie voor de Perszuivering veroordeeld tot ontzegging van journalistiek werk
voor een periode van twintig jaar. En dan mocht hij nog van geluk spreken. In hoger
beroep werd die straf teruggebracht tot de helft. Hij zat drie jaar in voorarrest toen
zijn zaak werd geseponeerd. Het was zelfs voor justitie te verwarrend geworden.
Verwarring of niet: De Gil had eind 1944 de fabelachtige oplage van 200.000
exemplaren. Zo blijkt uit een drukorder die in het NIOD bewaard is gebleven. Het
zal zeker aan dit succes te danken zijn dat Willem Waterman in 1944 bij Bruna het
kolderieke boek Wie zei dat je in dezen tijd niet kon lachen? wist te slijten. Het zal
altijd de vraag blijven in hoeverre Kees Buddingh' slachtoffer was van de onduidelijke
positie van De Gil of dat hij er gebruik van heeft gemaakt. Met een begeleidende
brief, ondertekend met de naam Charles, stuurde hij zijn gedicht ‘De Blauwbilgorgel’
in. Hij kreeg er de Professor Gil-Prijs voor. Volgens Buddingh' zelf was zijn poëzie
bij de Abteilung Aktivpropaganda terechtgekomen nadat de Gestapo een inval bij
Jaap Romijn had gedaan, drukker van clandestiene boekjes in Utrecht.7.
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In een interview met Eelke de Jong zag Waterman de kans schoon om zijn
oorlogsverleden eens flink bij te kleuren. Hij had na de oorlog dan wel drie jaar
gevangen gezeten vanwege collaboratie, in werkelijkheid was hij een verzetsstrijder
die zich niet alleen tegen de Duitsers had verzet, maar ook nog eens af te rekenen
had met een ‘stelletje idioten’ in Londen die daar whiskydrinkend gevaarlijke plannen
zaten te bedenken waardoor illegalen in bezet gebied direct opgepakt werden.
Waterman vond het Nederlandse verzet te amateuristisch om het serieus te nemen.
Zijn medewerking aan De Gil en het opzetten van een radiozender met hetzelfde
pseudo-illegale doel was volgens Waterman, zo beweerde hij in 1978 tegenover De
Jong, bedoeld om te kijken hoe ver hij kon doordringen ‘in die propagandawereld’.
Tegen de leden van de Commissie voor Perszuivering had hij vlak na de bevrijding
iets anders verteld. In de teksten die hij voor de Gilclub schreef zouden allerlei
geheime boodschappen verstopt zitten. Verzetsstrijders in Friesland en Groningen
konden deze boodschappen decoderen en er vervolgens hun illegale acties mee
coördineren. De werkelijkheid was triester. Dankzij de codes konden illegalen in
Hilversum en omgeving door de bezetter getraceerd en gearresteerd worden.8. Aan
Eelke de Jong deed Waterman het daarentegen voorkomen alsof hij zich als een
kwajongen in het hol van de leeuw had gewaagd: ‘In de hongerwinter was ik
doorgedrongen tot de Abwehr’. Hij zou alles hebben gedaan in opdracht van de
Nederlandse veiligheidsdienst, maar helaas aan het einde van de oorlog kreeg
Watermans baas ‘ruzie met zijn baas’. De baas van Waterman vertrok na de oorlog
naar Indië en pas in 1948 dacht hij aan een handgeschreven spionage-opdracht voor
Waterman die nog steeds op zijn onderduikadres moest liggen. En ja hoor, in een
kistje dat in al die jaren onaangeroerd was gebleven, zat die verklaring. ‘De volgende
dag werd ik vrijgelaten.’ Vier delen van de Bob Evers serie waren toen al geschreven.
In 1955 verscheen onder de naam Victor Valstar het dichtbundeltje De Slag bij
Arnhem. In het colofon stond de cryptische mededeling dat de baten van deze bundel
waren overgedragen aan het naar het verzet klinkende ‘Airborn Committee,
Oosterbeek’. Iemand moet nog uitzoeken of dit comité echt bestaat en wat de
bedoeling ervan is. Die laatste vraag rijst ook bij het lezen van een van de laatste
coupletten van Watermans in drie delen uiteenvallende gedicht ‘De Slag bij Arnhem’:
Mijn haat treft echter hen
die slechts in frasen sneefden;
thans smalend op de zwanenzang
van 't Brittenrijk; dat rustig volk
dat vocht toen zij als hamsters leefden;
hun moed begrensd door het behang.

Veel over Willem Waterman moet nog uitgezocht worden. Bij Olympia Press is op
voorspraak van Gerrit Komrij een boek van Monique van Cleef onder de titel The
House of Pain verschenen, ‘William Waterman’ bewerkte dit verhaal van en over
deze Haagse hoer die in New York een sadomasochistisch bordeel exploiteerde dat
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door de New Yorkse jet set gefrequenteerd werd. Wat was de relatie tussen Willem
en Monique? Evenmin is het laatste woord gezegd over zijn aandeel in genoemde
radiozenders, zijn werk als dichter, zijn oeuvre als Lieve Lita, Joke Raviera, Sylvia
Sillevis in seksbladen als Candy en Cash. En wat heeft zijn in 1971 verschenen
pornoroman onder het pseudoniem Zara Ferguson met de beschaafde Haagse
schrijfster Margaretha Ferguson te maken? Hoeveel meisjesboeken heeft hij onder
de schuilnaam Wanda Moens gepubliceerd? Eind jaren zeventig verscheen bij
uitgeverij Loeb een typisch Waterman-boek: Hoe ik een nieuw leven begon. Het staat
vol oncontroleerbare verhalen over de spannende jaren vijftig in Den Haag, over
jazz, Oldsmobiles en Cadillacs. Hoe zit het met de verkoop van de auteursrechten
op de Bob Eversboeken en andere avonturen waarvan Waterman later misschien wel
spijt had? Welke contacten onderhield Waterman tijdens de provotijd met
extreemrechtse groeperingen in Antwerpen en wat schreef hij in die tijd voor de
Vlaamse Post?9.
Waterman bleef als het ware postuum actief omdat Peter de Zwaan onder het
pseudoniem Willy van der Heide de Bob Evers-serie voortzette, maar ook omdat
enkele uitgevers tot op de huidige dag vertalingen van erotische- en horrorverhalen
blijven publiceren. Uitgeverijen Stenvert, Loeb, In den Toren, Bruna, Udima, W &
L Boeken en K-tel. Alleen al in 1984 en in het jaar van zijn overlijden 1985, werden
tientallen vertalingen van zijn hand gepubliceerd. James Mallahan Cain (1892-1977)
is de auteur die Waterman het liefst vertaalde. De stroom neemt nauwelijk af. Je
vraagt je af of behalve het pseudoniem Willy van der Heide er nog meer schuilnamen
van Van den Hout zijn die door anderen levend worden gehouden. Willem W.
Waterman was een practical joker, maar hij was niet de enige.
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Johan Daisne in het begin van de jaren vijftig (Collectie AMVC)
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Johan Vanhecke
‘Wat hebt ge aan alleen een stopcontact als ge geen stekker hebt?’
Louis Paul Boon & Johan Daisne: een selectie uit de correspondentie
Inleiding
In het Daisne-archief van het AMVC bevinden zich 24 brieven van Louis Paul Boon
aan Johan Daisne. De retourbrieven zijn niet bewaard. Sporen van Daisnes brieven
zijn er wel: hij bewaarde kladjes of doorslagen van zijn eigen brieven. Soms schreef
Daisne op de brieven van Boon in potlood een aanzet tot een antwoord. Wij maakten
een selectie uit de briefwisseling van Boon en Daisne tussen 1953 en 1960, die vooral
betrekking heeft op hun medewerking aan Vooruit.
Daisne was in het begin van de jaren vijftig min of meer uit het openbare literaire
leven verdwenen. Hij sukkelde geregeld met zijn gezondheid en slaagde er maar
moeilijk in om de dood van zijn jong gestorven dochtertje Frédérique (1946) te
verwerken. In augustus 1950 was zijn vader gestorven en begon Daisne aan De prins
van de Libanon, een roman waarin hij zijn verdriet van zich af probeerde te schrijven
en de gedachtenis aan zijn vader te bestendigen. Na het beëindigen van de eerste
versie stortte de drukbezette schrijver overwerkt in elkaar en gleed af in een zware
depressie.
In 1953 begon het wat beter te gaan, en Daisne besloot Boon te contacteren naar
aanleiding van het Boontje dat op 15 augustus in Vooruit stond: ‘Het Tarotspel. Mooi
als de prentjes van Epinal en wijzer nog dan de bijbel...’. Daisne maakte geen klad,
doorslag of afschrift van zijn brief, maar op basis van een potloodaantekening op het
antwoord van Boon kunnen we er ons toch een indruk van vormen:
Boon had art. geschreven in Vooruit over Tarotspel. Deed hem opmerken
dat NdL tarok is (van Ital. tarocco) en kernachtiger v. klank (rijm met
barok! zoals ik gebruikt [sic] in mijn ged. op Kafka - t. en b. trouwens
beide al even magisch. Excuseer mij voor geschoolmeester. Niet mijn
bedoeling. Brief alleen gelegenheid om elkaar eens te groeten. Te weinig
contact in Vlaanderen. En broederl. groet aangezien Prof. Closset1. (en ook
in Holl.) gevonden dat onder alle verschillen veel verwantschap tussen B.
& D.
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In de jaren zestig zou het niet echt boteren tussen Daisne en Boon. Niet alleen vond
Daisne dat Boon als hoofd van Geestesleven in Vooruit zijn stukjes te lang liet liggen,
hij verdacht hem er ook van geregeld uit zijn stukjes te ‘jatten’. Maar op het einde
van hun leven legden ze alle geschillen bij, want zoals Boon in zijn laatste brief aan
Daisne (31 januari 1978) schreef: ‘Wij zijn inderdaad steeds elkaars antipoden
geweest, maar juist de antipoden zijn er nodig om het evenwicht te bewaren. Wat
hebt ge aan alleen een stopcontact als ge geen stekker hebt?’2.

Een selectie uit de correspondentie
Brief 1: brief van Boon aan Daisne, [?] augustus 1953
3.

beste Herman,
Eerst en vooral, veel dank om uw briefje. Ik merk dat gij er misschien meer over
weet dan ik, daar mijn esoterische belangstellingen elaas maar sporadisch bleven.
En dus, eeuwige vrager en zoeker die ik blijf (en nogmaals elaas: ik was altijd meer
Pluizer dan Wistik) kom ik aandraven met de vraag: kunt ge mij lectuur over het
Tarotspel bezorgen?
Bedoeling: een boek te schrijven over het kaartspel, dat specifiek van ‘Boontje’
is: kleurig, volks... maar met een levenswijsheid, die niet precies ‘esoterisch’ maar
‘philosophisch’ even diep zou tasten.
Wat ik zoek: ‘alles’ waar gij maar de hand kunt op leggen - garantie, dat dit ‘alles’
prompt en ongeschonden naar de rechtmatige eigenaar terugkeert.
Ja?
uw broer Boontje.
In een volgend artikel voor Vooruit, zou ik terloops aantonen waarom ik Tarot verkoos
- dat eveneens, zoals dit ook met Tarok het geval is, zijn eigen boeiende schoonheid
heeft.4.
Wat onze gelijkenissen (en verschillen) aangaat, daar zou, geloof ik, een dik
boekdeel over te schrijven vallen. Maar dat moet pr. Closset dan eens doen!
P.S. Ik woon nu:
‘den Isengrinus’
Bredestraat, Erembodegem

Brief 2: brief van Boon aan Daisne, 3 september 1953
Beste Herman - uw briefje heeft mij deugd gedaan. Niet alleen dat er nu kans is, om
enkele werken over het Tarotspel te zullen inkijken, maar bovendien nog het besef
dat gij zo kameraadschappelijk (broederlijk, zegt ge) u in de weer hebt
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gesteld!5. En dat laatste is haast nog meer waard dan het eerste!! Ondertussen, veel
hartelijks van uw
Louis.

Brief 3: brief van Boon aan Daisne, 14 september 1953
Beste Herman,
Ik maak vandaag nog een pakje, van de drie oudere delen van het ‘kaartspel’ - en
tevens van de kleinere nieuwe deeltjes door u in de boekhandel aangekocht. Daarna
volgen er nog een paar. Alleen het boek van Valentin Bresle zou ik zeer graag nog
een drietal weken behouden.6. Het heeft me veel ontsluierd. Met wat goede wil maakt
men van mij nog een uitstekend logebroeder. Trouwens... ook ik mets voort, op mijn
nogal eigenaardige wijze, aan de tempel van Salomon.7. Ondertussen mijn zeer
hartelijke dank, voor alle moeite welke gij u hebt getroost, uw Louis

Brief 4: brief van Boon aan Daisne, 2 december 1953
Beste Herman,
met gelijke post stuur ik u dan alvast het boek van Maxwell.8. Ik hoop dat mijn
familielid ondertussen reeds een heel pak is komen terugbezorgen. - Zo blijft er nu
nog in mijn bezit: twee werken, welke ik eveneens zo haast mogelijk terugbezorg.
Ondertussen zeer hartelijke dank van iemand die zich nog steeds - ondanks alle
verschillen, en misschien juist dóór deze verschillen - een ‘broeder’ voelt. Jammer
dat ik niet met gans Vlaanderen pennetwisten kan voeren, zoals ik er ene met u heb
gevoerd.9. Over het algemeen is men hier werkelijk nog zó bekrompen, dat men geen
discussie kan voeren zonder hatelijk te worden. Ik glimlach u nu toe, met een blik
van verstandhouding,
uw dankbare Louis

Brief 5: brief van Boon aan Daisne, 7 december 1953
Beste Herman,
Ook mij spijt het zeer, niet veel meer naar Gent te kunnen komen, want dan zou ik
heel veel bij u komen aanlopen om urenlang te praten over alles wat wij gemeen
(maar tegenovergesteld) hebben. Nu zit ik hier gelijk een oudwordende indiaan in
mijn Reservaat. er zijn veel bossen met wilde konijntjes en allerlei mij onbeken-
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de vogels, maar ook wildstropers, vogelvangers en een vliegplein. De beschaving
der barbaren knaagt aan mijn ziel, ook hier.
Ik vergeef u het woord ‘beroepschrijver’ - het heeft inderdaad wel wat de klank
van een vals geldstuk, maar toch... ik meen dat er een mooi beroep van te maken is.
Tot nog toe heeft niemand dit ambacht ernstig opgenomen. Ik doe mijn best, om
zoveel mogelijk artikelen te schrijven, en deze zo eerlijk, zo mooi mogelijk te maken.
Het is niet gemakkelijk. Ik moet daarvoor zeer veel strijd leveren, en op diverse
fronten. Hopelijk overwin ik mij niet dood, zoals dat eens de Duitsers deden.
Ik aanvaard de beide suggesties, en schrijf vandaag ook nog naar uwe vrienden,
Olga Breslav10. en Joh. Alberts11. - de brieven stuur ik dan ook ingesloten terug.
Mijn werkje over de Tarot schiet goed op (ik denk er glimlachend aan, als het
eenmaal in druk verschijnt, het aan u op te dragen).
Voor de rest, doe vele groeten aan uw vrouw. En zelfs een vraag: passeert ge nooit
Erembodegem, het dorp op de weg van Gent naar Brussel? Dan stuur ik even een
schetsje van de ligging van mijn Reservaat. vrees niet ‘den Isengrinus’ te betreden!
ondertussen, zeer hartelijk, uw Louis

Brief 6: brief van Boon aan Daisne, [?] september 1954
Beste Herman,
dank voor uw briefje, en vooral dank omdat gij in mij nog steeds geen schurk wilt
zien - iets wat ik, elaas, reeds lang ben. Ingesloten vindt ge een artikel voor Vooruit,
dat ik met behulp van uw brief, als een ‘verdediging van Daisne’, heb opgesteld.12.
Moest ge bezwaar hebben tegen bewust artikel, en zijns zelfs publicatie, dan gaat
het vanzelfsprekend niet door. Dus schrijf me even, s.v.p.: ja of neen?
nog steeds heb ik een boekje over de Tarot, dat ik u een dezer dagen retourneer.
Mijn boek over het kaartspel maakt vorderingen, onder titel Het Kaartenkasteel,
nieuwe manier om het geluk en de toekomst te voorspellen en te verspelen.13. Immer
van harte, uw Boontje

Brief 7: brief van Boon aan Daisne, 12 oktober 1954
Beste Herman,
Ik vond uw laatste briefje zó vanzelfsprekend, dat ik er natuurlijk niet meer verder
over heen-en-weer schreef: ik stuurde de copij door naar Minne. Dáár echter ligt de
grens van mijn kunnen: ik stuur allerlei, en Minne pikt er dát uit wat hem past.14.
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Vergeef mij u in onrust te hebben gebracht, met verder geen taal of teken meer te
geven. Maar ik verspeel de laatste tijd al mijn tijd (ook deze die ik móést besteden
om een trouwe vriend, zoals gij, behoorlijk te antwoorden) om een staatsdjob achterna
te lopen.15. Ik schrijf, ik vraag, ik ren, ik antichambreer... en ik voel mij een schurk
van een Isengrinus die uit naam der Broederschap zijn broeders met wat ajuin en
solo zou laten bruinbraden en verslinden. Ik zie nog alleen datgene wat men zo
zakelijk en verstandig ‘piston’ noemt.
Eenmaal deze djob echter verkregen (ach mocht het waar zijn!) is er kans dat ik
mij weer een trouwe leerling van madame Blavatsky16. ga voelen. Voorlopig echter
vraag ik iedereen, en ook u: kent gij toevallig niet de een of andere minister van
onderwijs (op zijn minst) om mij in zijn gunst aan te bevelen?17.
Ondertussen, vele en hartelijke groeten,
uw Louis

Brief 8: getypt gedicht van Daisne, [?] mei 1957, doorslag.
Louis
Voor Boon.
Louis, bezeten door de duivel,
wat zijt gij schoon, wat zijt gij zuiver.
De bokkepoten die gij dicht,
zijn van de engel van het licht.
De kaarten van uw spel tarok
vormen een beeldroman barok.
Maar alle zwarte vrouwen branden;
zij manicuren blanke handen.
Wij zijn in 't zelfde jaar geboren,
en slechts de telefoon kan horen
hoe wij, zo vreemd, pas vrienden zijn.
Ik zoek het leven dat wij droomden,
gij vindt wat ons dwarsboomde.
Ik groet u, rijke droesem van mijn wijn.
5/57 Joh. Daisne
VOORUIT
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Brief 9: brief van Boon aan Daisne, 27 november 1957
Beste Herman,
Ik heb uw stelling omtrent Kroes-t-jef aan de man van het buitenlands nieuws
medegedeeld.18. Hij is volkomen akkoord, maar kan onmogelijk tegen de stroom
oproeien.
Wat Geestesleven betreft, daar hebt gij een verkeerd idee over.19. In de eerste plaats
gaat mijn zorg naar het blad zelf, opdat het er zo nieuw en interessant mogelijk zou
uitzien. In de tweede plaats tracht ik iedereen te helpen zoveel het in mijn macht ligt.
En pas in de derde plaats komt de vriendschap een rol spelen.
Toch moogt gij u niet veronachtzaamd voelen, want in principe komt gij om de 3
à vier weken aan de beurt. Dat dit soms vijf weken is hangt van omstandigheden
buiten mijn wil af. Een voorbeeld: de lay-out zal een of [ander] artikel verschuiven
tot de volgende week als het volgens hen te lang of te kort is.
Een tweede voorbeeld: een medewerker had geen rode duit meer en kon brood
kopen met de 300 frank. Ook hij ging vóór.
Het spijt mij werkelijk, maar de vriendschap smelt weg, als gij aan de vriendschap
twijfelt.
Zeer hartelijk,
Louis

Brief 10: getypte brief van Daisne aan Boon, 28 november 1957, afschrift
28.XI.1957
Beste Louis,
Uit vriendschap precies moet ik op je brief antwoorden. Dat vriendschap zou
smelten als men eraan twijfelt, is een mooi aforisme, dus een halve waarheid. De
andere helft kan bvb. luiden dat hij die aan de vriendschap doét twijfelen, ze bevriest.
Het een noch het ander, gelukkig, is waar voor ons. Want jij, voor een Isengrinus,
hebt me heel vriendelijk geschreven; en ik, en dat wilde ik herhalen, heb niet op onze
vriendschap een beroep gedaan om copij van me in Vooruit te zien verschijnen. Ik
heb alleen - en de vriendelijke ironie zal je niet ontgaan zijn - gezegd dat ik lijd aan
stiptheid, wat accoorden betreft (en daar ging het hem om) zowel als in vriendschap
(en die was niet ter zake). ‘Vooruit’ doet wat hij wil; maar als... ‘makker’, zal ik
zeggen, heb ik het recht daarover een oordeel te hebben, en zelfs een dubbel oordeel
in de hoedanigheid van een oud medewerker. En dat oordeel luidt: maak de pagina
G. zo goed mogelijk, met om 't even welke copij - niet alleen met werk waarvan
soms de enige verdienste is, dat het nieuw is, of voor nieuw wil doorgaan. Compenseer
- of voltooi - dat door ook de stem door te geven van ouderen die nog niet seniel zijn.
Ik heb daarnaast alle eerbied voor de man die honger had; ofschoon: 1e die voorkeur
ook een gebaar van vriendschap is (wat ik toejuich); 2e zekere hongerigen niet moeten
aangemoedigd worden op
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de hongerweg; men moet ze natuurlijk niet laten creperen, maar hun kwaal is niet
op te lossen met eens een artikeltje van 300 F; tegelijk drastischer en
vriendschappelijker hulp is daar nodig; 3e het socialisme heeft het ver genoeg gebracht
om thans naast de broodhonger ook te mogen en te moeten denken aan geestelijk
brood. Wellicht heb jij daarover een andere mening; zoveel te beter, dan vullen we
ook daar elkaar aan. Tenslotte begrijp ik de houding niet van ‘accoord met de enige
goede spelling CHROESTJOV’ maar ‘tegen de stroom kunnen we niet oproeien’.
Primo is er geen stroom, maar een moeras - iedereen schrijft die naam anders en
enkelen zelfs goed, dus loop je geen gevaar wanneer je het ook goed doet. En secundo,
heel het leven en zeker het socialisme is een zaak van roeien, mee en tegen. Of ben
ik minder conformist dan jij denkt? Maar nog eens, wat mijn copij betreft, dring ik
niet aan. Men heeft me destijds om een vaste kroniek gevraagd, zoals anderen er een
hebben of hadden. Voorlopig heb ik mijn brood en mijn geest kan ik ook wel elders
uitspreken. Maar ‘Vooruit’ zie je, dàt is ook een oude vriend, een oude geliefde...
Van die vriendschap was er wèl sprake in mijn brief. Dat doet niets van de onze af.
Ik zal je mijn papier blijven sturen en jij handelt naar goeddunken. Sans rancune, en
van harte ook mijnerzijds.
Herman

Brief 11: getypte brief van Daisne aan Boon, 24 mei 1958, doorslag
24.5.58
Mag ik, voor het principe, protesteren tegen de weglating-zonder-meer van de gehele
aanhef tot mijn stuk over ‘Farewell to arms’, vandaag verschenen in Vooruit?20.
Ik zeg ‘voor het principe’ want ik ben heus niet zo'n verafgoder van elke door mij
geschreven regel. Nochtans, wanneer ik die regel heb geschreven, bewijst dat dat ik
hem nodig of nuttig achtte; ik kan zelfs in de letteren niet vergeten dat ik een
oud-economist ben die ongaarne krachten en tijd verspil.
Ik moet protesteren omdat ik geen bezoldigd dienstjournalist van Vooruit ben, in
wiens copij de baas zijn schaar mag ploffen naar believen (wat ook tegenover
dienstjournalisten onhoffelijk blijft). Ik ben sinds een kwart eeuw een vrij medewerker
van Vooruit, ik ben je leeftijdsgenoot en een literair collega. Wij arbeiden op enkele
honderden m[eter] van elkaar in dezelfde stadskuip, bovendien verbonden door een
dikke telefoonlijn. Waarom heb je niet eens opgebeld? We zouden samen zeker een
oplossing hebben gevonden. Meer, je zou - zonder me zoals thans te hebben miskend
- zeker je zin hebben gekregen: ik weersta moeilijk aan een vriendelijk verzoek - dat
moest je al lang weten.
Zeg me niet dat er is gehandeld wegens gebrek aan plaatsruimte. Het weggelatene
is zeker nie langer dan het kennelijk als opvulling bedoelde berichtje betreffen[de]
de letterkundige prijs van Ukkel, waar geen lezer van Vooruit iets aan
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heeft: de prijs van Ukkel, voor 'n Frans werk!21.
Nee, Louis, wat me het meest dwarszit is dat het weggelatene precies meningen
uitdrukt die niet de jouwe zijn, en nu breng ik de begrippen Boon, bijna synoniem
van anarchist, en censuur moeilijk bij elkaar! Je begint je stuk over Walravens (steeds
op diezelfde pag.) met de mededeling ‘dat hij een mening heeft en er voor uitkomt
- een niet al te wijd verspreide gewoonte bij ons’.22. Sta me toe zelf te verklaren dat
ik ook een mening heb en de moed opbreng ze te uiten... als men niet in mijn tekst
knipt. het kost zelfs meer moeite meningen als de mijne te uiten, waarvoor men zo
makkelijk voor ouderwets en reactionair kan worden uitgescholden, dan zeer
conformist mee te huilen met de non-conformisten die thans jouw kapellekensbaan
bevolken.
Het is trouwens niet de eerste maal dat ik Geestesleven in gemoede tot meer...
stiptheid zou willen aanzetten. Steeds op het blad van vandaag lees ik ‘Lof van Studio
'50’.23. Ik gun die Studio (waarvoor ik 'n paar jaar geleden reeds een lans heb gebroken
in Vooruit)24. volgaarne die lof. Maar niet ten koste van wat Lea Verkein in VI. Gids
heeft geschreven.25. Het handig geknipte citaat uit haar artikel moet de Vooruitlezer
meteen een lof schijnen voor de zazou-schrijver John Osborne. Het artikel van L.
Verkein takelt hem integendeel duchtig af. Ik zeg niet dat ze gelijk heeft. Ik zeg dat
Vooruit niet stipt citeert.
Maar basta. Niet overdrijven. Wees Boon, vriend, en d.w.z. groot genoeg om te
kunnen verdragen dat ik mijn mening vrij uit in een vrij blad, waar je precies hetzelfde
doet.
Ik wil alleen nog betreuren dat onderaan mijn artikel niet is vermeld ‘wordt
vervolgd’; nu lijkt het zo onbegrijpelijk fragmentair. En dat de 2 voetnoten hetzelfde
cijfer (1) dragen.
Van harte, Louis.
Steeds je
Herman

Brief 12: brief van Boon aan Daisne, 29 mei 1958
Beste Herman,
Het is inderdaad waarheid, ik had kunnen opbellen. laat mij echter een kleine
verdediging opstellen. In de eerste plaats, je beseft dat niet, maar alles moet op de
krant er haastig als wat gaan. Voor dit hele geestesleven heb ik amper twee uur per
week. briefwisseling met de medewerkers kan ik alleen nog in mijn vrije tijd voeren
(dit briefje schrijf ik nu vanochtend, op de trein).
Dat ik knoeide was inderdaad niet wegens plaatsruimte. je weet dat op dit ogenblik
in de literatuur de opvattingen zeer verdeeld zijn, en de jongeren (meestal toch links)
nergens een kans krijgen. Ik gun hen die kans, zonder echter de tegenovergestelde
meningen te hinderen - Wat gebeurt er nu? De jongeren meenden op de ouderen te
moeten schelden. Ik tracht hen dit af te leren. Ik sta alleen positie-
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ve dingen toe. dat zij de lof zingen van al wat zij goed en mooi menen te zijn, maar
niet bespotten wat hen achter de rug ligt.
Aan de andere kant hoor ik u graag alles verdedigen wat u lief is, maar zonder het
dan over ‘die nieuwlichters’ te hebben.
Toch is het gelijk aan uw kant. Ik had het niet mogen doen zonder uw toestemming
te vragen. Wat gebeurde nu? Ik diende uw stuk in, na doorgeknipt te hebben, en zag
pas op de steen wàt je schreef. Je bent nu kwaad, en hebt gelijk. Maar iets wil ik u
vragen: spons erover. En laten we alleen samen een mooi geestesleven uit de krant
stampen, zo verscheiden, zo nieuw en zo interessant mogelijk - en vooral, zo
breeddenkend mogelijk.
Ondertussen, zeer hartelijk (en dàt weet je)
uw Louis

Brief 13: brief van Daisne aan Boon, 30 mei 1958, doorschrift
30.5.58
Beste Louis,
Van harte mijn dank voor je briefje. Ik wist het wel dat wij elkaar zouden begrijpen.
Misschien wek ik soms de indruk in een ivoren toren te leven. Niets is minder waar.
Kameraadschap is de allereerste waarde in mijn leven. Ik probeer die met mijn
middelen ook en ruimschoots te bewijzen aan de jongeren die je lief zijn. Vaak kon
ik ze op de Bibliotheek reeds met 101 dingen helpen. En je ziet welk vriendelijk spel
ik heb gemaakt van die knappe jonge Günter Spang (kreeg je de foto met op de
keerzij onderschrift - ter illustratie van het verhaaltje ‘Schrijver & meester’?).26. Alles
is dus voor het beste. Laten we vrienden blijven voor onszelf, voor elkaar en voor
die schone taak waarvan je spreekt. Je mag altijd op me rekenen.
De 10!
Herman

Brief 14: brief van Boon aan Daisne, 9 juli 1959
Beste Herman,
Ik wou er zaterdag niet over praten, maar mijn moeilijkheden met Geestesleven
stijgen. Gij weet, nieuwe bazen, nieuwe wetten.27. Ik moet het er nu niet over hebben,
dat de onkosten voor deze page te hoog blijken te liggen, vooral als men ‘ons
zusterorgaan’ (wat een gemeen smerig woord!) als voorbeeld neemt, dat door Lampo
heel alleen gevuld wordt...28.
Maar dat daargelaten, wij moeten o.a. ook ophouden met filmcommentaar te geven,
gezien wij reeds een filmpagina bezitten.29.
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Doe mij nu eens een zeer groot driedubbel genoegen:
1) neem mij niet kwalijk dat ik dit retourneer30.
2) telefoneer niet om nadere uitleg
3) stuur gewoon, en zoveel mogelijk, ganzeveertjes, met dumdum-kogels in, over
al wat ge wilt behalve dan over film.31.

Zeer hartelijk en met de rijstpap van
het Patijntje32. nog op de lever, uw
Louis

Het Patijntje, het Gentse restaurant waar Daisne graag met vrienden ging tafelen (Collectie AMVC)

Brief 15: brief van Boon aan Daisne, 24 augustus 1959
Beste Herman,
ik zit wat in het nauw gedreven met uw poëmen.33. Het is inderdaad waar, dat ik,
bij het voorstel méér ganzeveren en kogelpennen te bezorgen, ook ja-knikte voor
dichtwerk. Om de waarheid te zeggen, ik dacht toen in de eerste plaats aan
puntdichtjes, berijmde kogelveertjes en dergelijke. Maar met deze twee dichtwerken
kom ik op het schip van zeven jaren: een massa andere dichters zitten op zoiets
lekkers te wachten om eveneens poezie het Geestesleven in te moffelen.
En waar moet het ophouden? En wie moet ik uitsluiten? Om dan nog niet te spreken
van de poezie-oorlog die nu woedt!34.
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Ga nu eens niet van Pegasus naar uw strijdros, om mij uw huis vol te schelden a.u.b.!
Maar stuur mij subito pronto expresso je geveerde kogelpen-nen en laat mij de poëmen
retourneren.
Ondertussen, zeer hartelijk,
uw Louis

Brief 16: getypte (maar niet verzonden) brief van Daisne aan Boon 25
augustus 1959. In potlood schreef Daisne in de linkerbovenhoek: ‘toch maar
niet verzonden’.
25.8.59
Beste Louis,
Mag ik je zeggen, naar aanleiding van je laatste briefje, dat jij toch een lastige vent
bent, grillig als een verwende cocotte? Ik voel daar soms iets ongezonds aan. Doe
jij het om je vrienden te pesten? En altijd zo op je sokken. Je laat de copij een paar
weken liggen; als ik je telefoneer praat je over het mooie weer, en dan komt een van
je voorzichtige briefjes. Wat een chicanes verkoopt toch de Vooruit sinds jij dat
Geestesleven in handen hebt! Men doet dat toch niet met oude medewerkers die,
geloof ik, niet slechter zijn dan je nieuwe aanwinsten die soms van mijn kl... schrijven.
Enfin. Hier heb je iets nieuws. Sans rancune. Je
Herman
[toegevoegd in handschrift:]
Als je het iemand beu wilt maken, moet je 't maar zeggen. Dat zou veel logischer
zijn van iemand die ‘gewetens schopt’. [V]an mijn kant dring ik er voor de 1001e
keer op aan dat mijn foto's Toto, Vercammen en Dr. Stephens zouden worden
teruggestuurd.35. Is het daar dan zo'n boel op de redactie? Vergeet ook de gedichten
niet.

Brief 17: brief van Boon aan Daisne, [?] januari 1960
Januari 60
Voor Herman,
ter herinnering aan de dag waarin hij me kwam bezoeken in het ziekenhuis, en ik
deze ‘observatie’ aan het ontwerpen was.36.
LP. Boon
Januari 60
[de bijgevoegde tekening ‘observerend’ is gedateerd ‘mei 59’]

ZL. Jaargang 1

44

Observerend, de tekening die L.P. Boon aan Daisne stuurde (Collectie AMVC)

Brief 18: brief van Boon aan Daisne, 7 december 1960
Beste Herman, het spijt me echt dat ik u moet teleurstellen, ondanks mijn belofte het
gedicht te plaatsen.37. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen op een dwaalspoor te zijn
geweest: toen ge me aan de telefoon over het gedicht spraakt, meende ik het een van
de dame zélf te zijn. Want dat is het enige wat ik mij veroorloven mag: ‘ongewone’
gedichten te plaatsen.
Gij weet het best genoeg, de strijd tussen de dichters is al te fel. Plaats ik een vers
van u, dan moet ik ook beginnen aan een hele stapel van Jan Schepens, van Jan
Vercammen, die me reeds werden toegestuurd. En dan verlangen Paul Snoek en de
andere jongens ook geplaatst te worden.38.
Verontschuldig of vervloek me,
uw Louis

Eindnoten:
1. François Closset (1900-1964), hoogleraar Germaanse Filologie in Luik en echtgenoot van
Angèle Manteau, die zowel Daisne als Boon heeft uitgegeven. Tussen Daisne en Closset bestond
een hechte vriendschapsband. De uitspraak van Closset komt uit een van hun vele gesprekken.
2. Brief van Daisne aan Boon, d.d. 31 januari 1978 (AMVC, Antwerpen).
3. In deze leesuitgave van de brieven zijn de specifieke eigenaardigheden van Boons spelling
gehandhaafd: zo schreef Boon ‘poezie’ zonder deelteken (zoals bijvoorbeeld ‘knieen’ en
‘geinterviewd’ in beide drukken van Mijn kleine oorlog (1946/1960) eveneens zonder trema
zijn geschreven). Ook woorden aan het begin van een zin schreef Boon vaak zonder hoofdletters.
Mogelijke inconsequenties werden niet gecorrigeerd om louter esthetische redenen. Alleen in
het geval van verschrijvingen is ingegrepen in de basistekst. Tenzij anders vermeld, zijn alle
brieven handgeschreven. De brieven van Boon werden gedateerd op basis van de ontvangstdatum
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

die Daisne er steeds op aanbracht. Alle brieven bevinden zich in het AMVC te Antwerpen,
dossier D 125/B1 & B2.
De eerste bijdrage van Boon over de Tarot is ‘Het Tarotspel. Mooi als de prentjes van Epinal
en wijzer nog dan de bijbel’, in: Vooruit, 15 augustus 1953. Op 5 september verschijnt in Vooruit
‘“De Zigeunerin spreekt”. Gedwongen vervolg op de Tarot’. Boon had de lezers gevraagd
‘stapels brieven naar de hoofdredacteur’ te sturen indien ze nog meer wilden horen over de
Tarot. In dit nieuwe stukje, dat vooral een reactie is op de brief van Daisne, kondigt hij aan een
boek te beginnen over de Tarot, onder de titel ‘De Zigeunerin spreekt’ en hij belooft Daisne
een van de allereerste exemplaren. Er zal nog een derde stukje over de Tarot verschijnen: ‘De
Tovenaar’ (14 november 1953).
We weten niet welke boeken Daisne precies beloofd heeft, maar in de volgende brieven worden
enkele auteurs en titels genoemd waarop hier mogelijk wordt gealludeerd.
Het boek van Valentin Bresle is waarschijnlijk Le tarot revelé dans sons integralité théorique
et pratique (Dervy-Livres, Paris 1949), dat hij schreef met Suzanne Kloster.
Op de brief vinden we een potloodaantekening van Daisne: ‘Over de Salomonskwestie zullen
we bij gelegenheid, als je wil, eens praten, mondeling. H.’.
Dit boek hebben we niet kunnen identificeren.
Het begon met een bijdrage van Boon op 17 oktober 1953: ‘Janus met het dubbele voorhoofd...
Discussie gewenst’. Boon vindt dat schrijvers die overdag een ander beroep uitoefenen, zoals
rijksambtenaar, geen recht hebben op subsidies. Zij doen schrijvers die van hun pen moeten
leven concurrentie aan. Daisne antwoordt op 24 oktober met ‘Kunstenaar versus ambtenaar?
Discussie gewenst... hier is ze’. Hij stelt vast dat de meeste schrijvers een ander beroep uitoefenen
en dat het vrijwel onmogelijk is in ons taalgebied van de pen te leven. Kunst kan volgens hem
trouwens geen beroepsactiviteit zijn. Boon reageert op 31 oktober met ‘De ambtenaar wint de
Nobelprijs!’. De titel verwijst naar de Nobelprijs die dat jaar aan Churchill is toegekend, terwijl
Boon hem toch liever aan bijvoorbeeld Sartre had zien toekennen. Daisne maakt een einde aan
de discussie op 14 november met zijn ‘Onambtelijke brief aan Boontje’, waarin hij Boon op
een aantal punten gelijk geeft, terwijl hij het over andere zaken met hem oneens blijft. Daisne
besluit ‘dat gelijk immer de waarheid in het midden ligt’.
Olga Breslav was een oude vriendin van Daisne. Zij werkte voor de Franstalige Brusselse
uitgeverij Les Presses de la Diffusion du Livre en was samen met Armand Abel een
kinderboekenreeks begonnen, ‘Jeune Equipe’. Zij had op 1 december aan Daisne gevraagd of
hij die boekjes in het Nederlands wou vertalen voor de Nederlandstalige markt. Omdat hijzelf
geen tijd had, speelde hij het voorstel door aan Boon, met de gedachte dat dit nu eens typisch
iets voor een beroepsschrijver was.
De Nederlandse journalist en letterkundige J.C.P. Alberts (1893-1967) had op 27 november
aan Daisne gevraagd om een vijftal ‘vrije’ verzen voor een bloemlezing met ‘vrije’ verzen,
‘vrije’ dichters. Hij wou zijn selectie niet afsluiten zonder Vlaamse broeders op te nemen. Op
2 december vroeg Alberts aan Daisne om nog enkele Vlaamse dichters te suggereren. Daisne
stelde toen Boon voor om in zijn plaats in de bloemlezing te figureren, omdat dit soort poëzie
meer aansloot bij Boons voorkeur. In de bloemlezing (J.C.P. Alberts & H.P. van den Aardweg
(red.), Vrije dichters. Strengholt, Amsterdam 1957. 48 p.) is niets van Boon opgenomen.
In het voorjaar van 1954 verschijnt in het derde nummer van het gestencilde tijdschrift Taptoe
een open brief van Johan Daisne, waarin hij waarschuwt voor experimentele poëzie (die zou
neerkomen op nihilisme, chaotisme, obscurantisme) en polemische kritiek. De brief brengt een
stroom van reacties teweeg (van onder meer Simon Vinkenoog, Erik van Ruysbeek en de
volledige redactie van Tijd en Mens), die in het volgende nummer van Taptoe verschijnt. Boon
stuurt onder de titel ‘Moderne Vlaamse poëzie’ de tekst in van een lezing die hij op 12 juli 1952
voor de Nederlandse radio in Hilversum had gehouden en bespreekt de hele discussie in een
Boontje in Vooruit van 11 september 1954: ‘Experimentelen in slagorde’. Zie voor de tekst van
Boon: www.booncentrum.be. Daisne schreef hem hierover nog dezelfde dag - zoals blijkt uit
een brief aan Raymond Herreman, want de originele brief is niet bewaard. Hij verweet hem
maar één kant van de zaak te belichten en vroeg zich af waarom Boon niets uit Daisnes
Taptoe-brief aanhaalde. (Brief van Johan Daisne aan Raymond Herreman, d.d. 11 september
1954. AMVC, Antwerpen).
‘De 17 kaarten van het verleden. I. Het Kaartenkasteel. Nieuwe manier om het geluk en de
toekomst te voorspellen en te verspelen’ verscheen in: De Vlaamse Gids 39 (1955), nr. 3, p.
148-156; nr. 4, p. 245-254; nr. 5, p. 307-316. De bijdrage werd ook als een apart gepagineerd
overdrukje (32 p.) gepubliceerd.
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14. Richard Minne was redacteur van ‘Het Geestesleven’ van 1944 tot 1956. Blijkbaar heeft hij het
artikel van Boon met de verdediging van Daisne niet opgenomen. Boon zelf zou pas begin
november 1954 in vaste dienst komen bij Vooruit.
15. De ‘staatsdjob’ waar Boon het over heeft is de opvolging van Karel Jonckheere als Inspecteur
van de Openbare Bibliotheken in West-Vlaanderen.
16. Helena Blavatsky (1831-1891), grondlegger van de hedendaagse theosofische denkbeelden.
17. De toenmalige minister van Onderwijs was Leo Collard. Verder zaten in die regering van
liberalen en socialisten onder meer Piet Vermeylen en Edward Anseele, en uiteraard Achilles
van Acker als premier. Behalve bij Daisne heeft Boon ook stappen ondernomen bij Karel
Jonckheere zelf, bij Gerard Walschap en bij Herman Teirlinck (Zie L.P. Boon: Het literatuuren kunstkritische werk, IV.1. Vooruit., L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen 1997, p.
cix-cxi). Wat Boon niet weet is dat Daisne zelf in de running is voor de opvolging van
Jonckheere, maar Daisne twijfelt of hij zijn werk als directeur van de Gentse stadsbibliotheek
zou opgeven. Toch belooft hij Boon zijn steun, zoals blijkt uit de potloodaantekeningen: ‘ik
moet zelf J. Kuypers eens spreken, en aangezien ik nogal besluiteloos sta tegenover de betreffende
zaak, vermoed ik ten slotte het gesprek op jou te kunnen brengen. Veel succes! Je ziet ik schrijf
je zeer oprecht zoals het onder ons past. Ik laat niet graag brieven onbeantwoord’. In maart
1955 zal Daisne bij Kuypers ook nog Jan Schepens aanbevelen, maar dan is Boon al in vaste
dienst bij Vooruit. Wie uiteindelijk inspecteur geworden is, is mij niet bekend.
18. Johan Daisne had in 1956 een boekje gepubliceerd over hoe Russische namen in het Nederlands
gespeld moeten worden: Russische Namen in het Nederlands. Spelling en uitspraak. Kleine
handleiding met woordenlijst. Voorbericht van Prof. Dr. Willem Pée. Manteau, Brussel [1956],
23 p. De tekst verscheen eerder in het tijdschrift Nu Nog. Orgaan van de vereniging voor
beschaafde omgangstaal 3 (1955), nrs 2-3 (juni), p. 3-15. Zijn visie op de spelling van
Chroesjtsjow verscheen in een gepubliceerde lezersbrief: ‘Eens of oneens. Chroesjtsjow’, in:
De Linie, 24 oktober 1957, p. 8, ondertekend: ‘Dr. H. Thiery, hoofdbibliothecaris der Stad
Gent’.
19. Boon is in mei 1957 Richard Minne opgevolgd als redacteur van ‘Het Geestesleven’ en zorgt
voor een verjonging en vooral modernisering van de medewerkers. (Voor méér gegevens omtrent
de vernieuwing die Boon doorvoerde, zie Kris Humbeeck, in: L.P. Boon: Het literatuur- en
kunstkritische werk, IV.1. Vooruit. L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen 1997, p. cxxv
e.v.).
20. ‘A Farewell to Arms... geen ontkomen’, in: Vooruit, 24 mei 1958, p. 8.
21. Daisne verwijst hier naar een stukje uit ‘Kleine Kunst Krant’ op diezelfde pagina, dat volgens
hem gerust had kunnen wegvallen, ten voordele van de inleiding van zijn stukje.
22. ‘Negatief. Jan Walravens['] tweede roman’, in de rubriek ‘In de etalage’, Vooruit, 24 mei 1958,
p. 8.
23. ‘Lof van “Studio 50”’, in: Vooruit, 24 mei 1958, p. 8.
24. ‘Mussche's “Marlowe” gecreëerd’, in: Vooruit, 11 december 1954, p. 8.
25. Lea Verkein schreef ‘Boze jonge man niet boos genoeg’, in: De Vlaamse Gids 42 (1958), nr.
5 (mei), p. 310-311. Daarin geeft zij een negatieve bespreking van Epitaph for Georges Dillon,
het nieuwe stuk van John Osborne en Anthony Creighton.
26. Daisne schreef ‘De schrijver en zijn meester’ naar het Duitse verhaaltje ‘Die ausgefallene
Geschichte’ van Günter Spang. Hij heeft het blijkbaar aangeboden aan Vooruit, waar het niet
gepubliceerd werd. Wel verscheen het in februari 1960 in Pan (7, nr. 1, p. 3-5) en in december
1960 in De Lage Landen (3, nr. 4, p. 55-56). Het werd ook opgenomen in het negende hoofdstuk
van de roman Hoe schoon was mijn school (Ontwikkeling, Antwerpen 1961, p. 66-68).
27. Julien van Nevele is August de Block opgevolgd als nieuwe directeur van uitgeverij Het Licht
en van Vooruit. Georges Hebbelynck wordt de nieuwe hoofdredacteur.
28. Boon verwijst hier naar de ‘Kunst en Kultuur’-pagina van de Volksgazet, die elke donderdag
verscheen en bijna volledig door Hubert Lampo werd volgeschreven tussen 1945 en 1965.
29. Op vrijdag had Vooruit een filmpagina onder de titel ‘Het filmleven’.
30. Het gaat hier duidelijk om een filmbespreking die teruggestuurd wordt, maar welke precies is
niet te achterhalen.
31. Daisne heeft gedurende zijn hele literaire carrière meegewerkt aan ‘Geestesleven’ van Vooruit.
Zijn eerste bijdrage ‘Dmietriej Sjostakovietsj. Glansrijk jong Sovjet-toonzetter’ verscheen op
29 september 1935. De rubriek ‘Ganzeveer en Kogelpen’ verscheen voor het eerst op 8 augustus
1953 en voor het laatst op 10 augustus 1978, een dag na zijn dood.
32. Restaurant aan de Leie in Gent, waar Daisne geregeld ging eten en vrienden mee uitnodigde.
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33. Het is niet duidelijk om welke gedichten het gaat. Het eerstvolgende gedicht van Daisne dat in
Vooruit gepubliceerd werd is ‘Jaardag’, in: Vooruit, 1 oktober 1959, p. 8. Het AMVC bewaart
een typoscript (AMVC D 125/H) van een niet gepubliceerd gedicht, ‘Ehrwald’. Het is onderaan
gedateerd op 15 augustus 1959.
34. Boon verwijst hier waarschijnlijk naar de strijd tussen de Vijftigers en de Vijfenvijftigers, die
hij zelf zal vermelden in ‘Het woord in de nieuwe poëzie’, in: Vooruit, 15 oktober 1959.
35. Daisne bezorgde geregeld zelf fotomateriaal ter illustratie van zijn artikels, maar het bleef nogal
gemakkelijk op de drukkerij liggen.
36. Deze tekening was een ontwerp voor De observatie, een van de vijf ‘ei-schilderijen’ van Boon.
Het afgewerkte schilderij is gereproduceerd in: Kris Humbeeck, Onder de giftige rook van
Chipka. Ludion/Querido, Amsterdam 1999, p. 287.
37. Het gedicht ‘Tante Loe’ verscheen dus niet in Vooruit, maar werd later opgenomen in de bundel
De droom is een herinnering aan dat wat nimmer is gebeurd. Desclée de Brouwer, Brugge
1965.
38. Daisne publiceerde vele tientallen gedichten in Vooruit, ook in ‘Ganzeveer en Kogelpen’. Na
deze brief zou het maar enkele maanden duren voor een nieuw gedicht van Daisne in Vooruit
verscheen. Vanaf 13 april 1961 werden de gedichten weer een vaak voorkomend onderdeel van
zijn rubriek. Daarmee is Daisne zowat de enige auteur die gedichten publiceerde in
‘Geestesleven’.
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Julien Weverbergh in 1965 (Collectie AMVC)
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AMVC document
Bert van Raemdonck
‘Een hun in zijn hemd’ (Julien Weverbergh)
Een non-incident tussen BOK en het NVT
Een ‘oergezonde knaap’, met ‘blozende appeloren, borstenwangen van jewelste en
[een] brede plukmond’ kwam in 1964 op bezoek bij Claude C. Krijgelmans. Hij werd
vergezeld door iemand ‘die er uitzag alsof hij elk ogenblik wel vijfenveertig kilogram
wou beginnen wegen’. De eerste was Julien Weverbergh (toen nog weverbergh), de
tweede Herwig Leus. Het gesprek ging over een tijdschrift, waarvan de geur je ‘tegen
de vlakte [wil] drukken, je maag als een strot dichtknijpen, je longen voor de rest
van je dagen beschadigen indien je niet reeds vooraf onder twintig voet aarde
terechtkomt’. Krijgelmans' verslag van dit bezoek in het Nieuw Vlaams Tijdschrift
maakte het onwelriekende tijdschrift en zijn medewerkers met de grond gelijk. Het
‘bundeltje gestencilde blaadjes’ dat bekritiseerd werd, heette BOK. De reactie van
dat tijdschrift op het artikel van Krijgelmans was behoorlijk bits. Toch heeft niemand
daar tot nu toe iets van gemerkt.1.
BOK was bij de oprichting in 1963 een ‘kritisch two-men maandblad’ van Julien
Weverbergh en Herman Cluytens. Een polemisch blad moest en zou het worden,
waarin geen ruimte voor scheppend werk was. Alleen literaire kritieken,
spraakmakende polemieken en messcherpe analyses kwamen erin voor. Vanaf het
vijfde nummer werd BOK het eenmanstijdschrift van Weverbergh, volgens hemzelf
omdat BOK ‘direct in de schandaalkronieken [zat] en Cluytens wilde daar liever uit
blijven en geruisloos verdwijnen’. Hij kwam namelijk ‘uit een nogal sjieke familie’.2.
Bovendien kon Cluytens het snelle ritme van publicatie niet aan. Het blad hield het
tien nummers vol en smolt toen samen met Diagram van Paul de Wispelaere tot het
tijdschrift Komma, al kreeg het ook nog een uitloper in Mep, waarvan Herwig Leus
redacteur en redactiesecretaris was.
Het weerbarstige en subversieve BOK was een absolute tegenpool van het Nieuw
Vlaams Tijdschrift, dat zelf overigens ook niet het meest gezagsgetrouwe blad in
Vlaanderen was. Het NVT was in 1964 aan zijn zeventiende jaargang toe, en was
dus een gevestigde waarde. Bovendien was het tijdschrift sinds het eerste nummer
in 1946 meteen tot één van ‘de grote drie’ gebombardeerd. In de verzuilde wereld
der letteren vulde het naast de liberale De Vlaamse Gids en het katholieke Dietsche
Warande en Belfort de vacante plaats in van het ‘officiële’ literaire
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tijdschrift voor de socialisten, al was dat de oorspronkelijke doelstelling niet. De
redactie van het NVT telde nogal wat grote en gevestigde namen uit de Vlaamse
letterkunde. Het blad werd in 1964 nog altijd door Herman Teirlinck geleid. In zijn
kielzog moesten onder anderen Raymond Herreman, Johan Daisne, Hubert Lampo,
Raymond Brulez en Gerard Walschap de standing van het tijdschrift hoog houden.
Van de drie grote ‘salonfähige’ tijdschriften stond het NVT ideologisch toch nog het
dichtst bij een blad als BOK. Juist daarom was het voor Weverbergh cum suis de
uitverkoren schietschijf.
Zeggen dat het kelderen van de standing van gevestigde waarden precies de
bestaansreden was van BOK, is nauwelijks overdreven. Volgens Weverbergh was
het ‘zeer bewust een aanval op het establishment, het was meer dan een zuiver en
alleen literair tijdschrift’.3. Weverbergh ontpopte zich al snel als ‘een stenengooier,
die vaak heel goed treft, al sneuvelt er dan een algemeen bewonderde spiegelruit’.4.
Onder de literaire tijdschriften vallen BOK en zijn uitlopers nog altijd op door hun
nietsontziende collectie kritieken, die het ene heilige huisje na het andere
platbrandden. Het vierde programmapunt, gepubliceerd in het eerste nummer, luidt
dan ook: ‘BOK volgt niet alleen de aktualiteit, maar herziet ook de gevestigde
waarden. Wij bekampen echter niet a priori ALLE gevestigde waarden’.5. Die laatste
restrictie moeten we vooral interpreteren in het licht van Weverberghs enorme
bewondering voor Hugo Claus, die ook ten tijde van BOK al een ‘gevestigde waarde’
was. Ook Louis Paul Boon werd door Weverbergh beschouwd als een van de
belangrijkste Vlaamse schrijvers.
Het NVT had zelf ook een rubriek waarin polemische stukken een plaats konden
vinden. De naam van die rubriek, ‘Zoek de Mens’, refereerde aan de oorspronkelijke
plannen van August Vermeylen om zijn geplande nieuwe tijdschrift Diogenes te
noemen. Toch was een tekst als die van Krijgelmans qua polemische scherpte voor
het NVT uitzonderlijk. In zijn ‘Inleiding tot rancuneleer’ beweert de auteur dat het
artikel over BOK het eerste in een reeks zal zijn ‘om op geregelde tijdstippen bepaalde
kleine rancunes, gefrustreerde gevoelens en walgelijke onhebbelijkheden, rationeel
af te reageren’. Hij verkneukelt zich over ‘de straffeloze uitvoering van dit opzet’.6.
Verder somt hij, in een stijl die in al zijn eerlijkheid hinkt op sarcasme en ironie, de
restricties op die hij zichzelf heeft opgelegd. Eén daarvan is: ‘Het spreekt vanzelf
dat men nooit de hand zal afbijten die het schaarse voedsel aanreikt. De man die
daartoe overgaat, hoort ongetwijfeld in een dwangbuis te zitten en krijgt van mij
meteen het etiket deugdzaam voor eeuwig op de navel gespijkerd. [...] Moest ik in
staat zijn de publicitaire overwegingen die mij voor een deel tot het schrijven van
deze stukken aanzetten, overboord te gooien, ik zou mij vast en zeker beperken tot
sommige personen uit mijn nabije omgeving, onbekende lieden, die over geen enkel
gezag of verweermiddel beschikken, eenvoudige mensen’.7. Krijgelmans wenst dus
niet in eigen staart te bijten, door bijvoorbeeld NVT-ers aan te vallen. Weverbergh,
Leus en BOK waren daarentegen een ideaal mikpunt voor zijn scherp geslepen pen:
ze waren actief in de letteren en toch nog relatief onbekend.
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Bijlage bij de brief van Julien Weverbergh en Herwig Leus aan het NVT, d.d. [17-4-1964] (Collectie
AMVC)

Het leek er even op dat Krijgelmans' artikel niet onbestraft zou blijven. De
directieraad van het NVT8. ontving een briefje van Leus en Weverbergh met de vraag
om hun ingesloten antwoord op het artikel te publiceren. Ze vonden dat ze daar recht
op hadden omdat ‘Rancuneleer’ vol ‘scheldwoorden, verdachtmakingen en leugens’
stond.9. Bij de tekst zaten drie documenten: ‘Self-defense van BOK’ en ‘Een hun in
zijn bed’, beide geschreven door Weverbergh, en ‘Een breinaald in de
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anus’, getekend Leus. Alle redacteuren kregen een afschrift van het pakketje. Herman
Cluytens stuurde op 17 april afzonderlijk zijn kopij naar het NVT en eiste de publicatie
ervan omdat Krijgelmans zijn uiterlijk had geridiculiseerd. Bij de brief stak een
typoscript: ‘Enkele (knappe) prozagedichten voor Claude Taartmans’. Daarin bezingt
hij, badend in ironie, zijn eigen geluk na het verschijnen van zijn naam in ‘het En
Vee Tee’.
Van de reacties op ‘Rancuneleer’ is uiteindelijk alleen die van Herman Cluytens
gepubliceerd, niet in het NVT maar in BOK. De andere drie teksten zijn nooit meer
uit het NVT-archief gelicht. De repliek van Herwig Leus (‘Een breinaald in de anus’)
was een soort persoonsbeschrijving van zichzelf, waarin hij de verwijten die
Krijgelmans tegen hem maakte ridiculiseerde. Dat hij maar 45 kilo zou wegen werd
bijvoorbeeld hyperbolisch ontkend en ook met zijn ‘erotomanie’ viel het kennelijk
nogal mee.10. Weverberghs ietwat drammerige tekst heette ‘Een hun in zijn hemd’,
daarmee verwijzend naar de titel van het nooit gepubliceerde prozawerk van
Krijgelmans, ‘De hunnen’, waarvoor zijn ‘Messiah’ (1961) een voorstudie was. In
zijn wederwoord wees Weverbergh op een mogelijke oorzaak van Krijgelmans' furie
in het NVT. BOK zes was bijna volledig gewijd aan twee op dat moment recente
publicaties: Homunculi van Krijgelmans en Het Boek Alfa van Ivo Michiels. Over
het eerste laat Weverbergh zich inderdaad zeer negatief uit en besluit: ‘de Vlaamsche
wonderknapen, sloegen eens te meer op 't water. Wat erger is: ten is allemaal zo
ernstig, zo erg au sérieux, zo belangrijk, zo dik’.11.
Hoe Teirlinck en de zijnen op de vier teksten hebben gereageerd, is in het nochtans
rijk gevulde en vrij volledige archief van het Nieuw Vlaams Tijdschrift niet terug te
vinden. Dat mag op zijn minst verbazingwekkend heten en het stemt enigszins
argwanend omdat uit die periode honderden, zoniet duizenden evaluatiefiches zijn
bewaard, waarop telkens minstens drie NVT-redacteurs hun oordeel over de
ingezonden kopij neerschreven. Daarnaast is er ook geen enkele interne
correspondentie over het incident bewaard gebleven. Kennelijk heeft de redactie
ervoor gekozen om de kwestie niet alleen blauwblauw te laten, het hele zaakje is ook
resoluut en met succes in de doofpot gestopt. Het enige dat we weten, is dat niets
van de ingezonden verweerkopij van Leus, Weverbergh of Cluytens in het NVT is
gepubliceerd. En dat Krijgelmans, zijn inleiding ten spijt, over rancuneleer geen
woord meer zou reppen.
De vermoedelijke reden voor dat stilzwijgen formuleerde Marc Reynebeau meer
dan twintig jaar na het non-incident aldus: ‘Polemiek veronderstelt het verdedigen
van iets en gaat er dus van uit dat er iets te verdedigen valt dat de moeite van het
verdedigen waard is. Met andere woorden, er wordt iets ernstig genomen’.12. Als er
over BOK al woorden vielen in de NVT-redactie, dan was het woord ‘ernst’ daar
zeker niet bij. Weverbergh, Cluytens, Leus en de anderen waren niets meer dan luizen
in hun pels.
BOK had zich van meet af aan misprijzend over het NVT en zijn redacteurs
uitgelaten. Nadat NVT-redactiesecretaris Hubert Lampo in Volksgazet het tijdschrift
van Weverbergh en Cluytens negatief had beoordeeld, werd hij in het tweede num-
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mer van BOK meteen van antwoord gediend. Zestien bladzijden nam Weverbergh
in beslag om te bewijzen dat Lampo ‘een handige op zijn teentjes getrapte leugenaar’
was.13. In het vijfde nummer moest Herman Teirlinck er zesentwintig bladzijden lang
aan geloven.14. Het achtste nummer sloot af met een artikeltje waarin alweer
Weverbergh beweerde dat het Nieuw Vlaams Tijdschrift zijn naam in samenspraak
met 't Pallieterke had gewijzigd in Diets Vlaams Tijdschrift.

Weverbergh in 1965 (Collectie AMVC)
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Daarmee verweet hij het vrijzinnige NVT dat het zich onderwierp aan het rechtse,
katholieke gezag, in ruil voor ‘de onaantastbaarheid en de feilloosheid van de Paus
van Beersel’.15. Voor een tijdschrift dat van ‘het vrije woord’ zijn enige
programmapunt had gemaakt, moet dat verwijt hard zijn aangekomen. Bovendien
werden de naar standing hunkerende redactie van het NVT en Herman Teirlinck in
het bijzonder, op die manier ronduit belachelijk gemaakt. In andere nummers werden
NVT-iconen als Johan Daisne en Maurice Roelants vakkundig een kopje kleiner
gemaakt.
Toch kreeg het NVT vijftien jaar later opnieuw te maken met de bedenker en bezieler
van het vijandige BOK. Na het faillissement van uitgeverij Ontwikkeling in 1978
nam Manteau het NVT over. Weverbergh, toenmalig directeur van Manteau, vond
het ‘een morele plicht’ om het blad uit te geven: ‘Dat heb ik gedaan en daarna
probeerde ik er een andere wending aan te geven, met een uitgebreide en veranderde
redactie. Vanaf toen is het ook wel wat veranderd, dat kun je aan de bijdragen zien.
Zo is het blad uit de handen van de formalisten gehaald. Dat is uiteindelijk een
reddingspoging geweest die tot niks heeft geleid’.16. In de laatste jaren van het NVT
zou het tijdschrift inderdaad nogal wat veranderingen ondergaan. Verscheidene
daarvan hadden echter meer met marketing dan met inhoudelijke verbetering te
maken. Het blad werd bijvoorbeeld kleiner van formaat en verscheen minder frequent.
Het kostte wel meer geld. In de laatste jaren van het NVT stapelden de incidenten en
non-incidenten tussen de redactie en Weverbergh zich op.17. Brieven en documenten
over die periode zijn gebundeld in twee mappen waarop Ivo Michiels het etiket ‘Naar
het einde’ plakte.18.

Eindnoten:
1. De in de inleiding geciteerde passages komen allemaal uit Claude C. Krijgelmans, ‘Rancuneleer
I’, voorafgegaan door een ‘Inleiding in rancuneleer’, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 17 (1964),
nr. 3, p. 331-344.
2. Hans Renders, ‘Het Bokkige compromis van Julien Weverbergh. Terugkeer op een leven met
tijdschriften’, in: Het oog in 't zeil 3 (1986), nr. 3, p. 18.
3. Hans Renders, ‘Het Bokkige compromis van Julien Weverbergh. Terugkeer op een leven met
tijdschriften’, o.c., p. 20.
4. Kees Fens, ‘Bok’, in Loodlijnen, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1967, p. 138.
5. Herman Cluytens en Weverbergh, ‘Inleiding’, in: BOK 1 (1963), nr. 1, (ongenummerde eerste
bladzijde).
6. Claude C. Krijgelmans, ‘Inleiding tot rancuneleer’, o.c., p. 331.
7. Claude C. Krijgelmans, ‘Inleiding tot rancuneleer’, o.c., p. 334-335.
8. De directieraad van het NVT werd op dat moment gevormd door Hugo Claus, Raymond
Herreman, Karel Jonckheere, Julien Kuypers en Ivo Michiels. Herman Teirlinck was directeur.
9. Brief, [ca. 17-4-1964], Herwig Leus en Julien Weverbergh aan de directieraad van het NVT
(AMVC, Antwerpen).
10. Op verzoek van Herwig Leus wordt zijn tekst, die weliswaar ooit bedoeld was voor publicatie,
hier niet afgedrukt.
11. Julien Weverbergh, ‘Alfa en Co’, in: BOK 1 (1963-1964), nr. 6, p. 57.
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12. Marc Reynebeau, ‘Ergerlijk vooringenomen, hinderlijk onvolledig... Over de onmogelijkheid
van de polemiek in Vlaanderen, met een greep uit de brieventrommel’, in: Kreatief, jrg. 20, nr.
3, oktober 1986, p. 45.
13. Julien Weverbergh, ‘Een schapenplasje’, in: BOK 1 (1963-1964), nr. 2, p. 3.
14. Julien Weverbergh, ‘Herman Teirlinck: orator didacticus I’, in: BOK 1 (1963-1964), nr. 5, p.
52-79.
15. Julien Weverbergh, ‘Bericht’, in: BOK 1 (1963-1964), nr. 8, p. 82.
16. Hans Renders, ‘Het Bokkige compromis van Julien Weverbergh. Terugkeer op een leven met
tijdschriften’, o.c., p. 23.
17. Over de laatste jaren van het NVT schreef Georges Adé De dood van het N.V.T., (Grammens,
Brussel 1984, 82 p.) een boekje dat niet uitblinkt door accuratesse, maar nog altijd het enige is
dat specifiek over het NVT handelt.
18. Dit artikel maakt deel uit van een door het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie
gepatroneerd project dat als doelstelling heeft het archief van het Nieuw Vlaams Tijdschrift te
inventariseren en te ontsluiten.
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Brief van Adriaan Morriën aan Günter Grass (Stiftung Archiv der Academie der Künste Berlin.
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Rob Molin
Adriaan Morriën als ‘Duitslandganger’
In april 1946 passeerde Adriaan Morriën voor het eerst in zijn leven de Nederlandse
grens. Zijn trein reed richting Brussel, een tussenstation voor het einddoel Parijs. Uit
Holland een poos wegkomen was al vele jaren zijn ideaal, zodat hij werkelijk had
gehunkerd naar deze eerste buitenlandse reis. ‘Ik ben nog nooit’, schreef hij een
maand eerder aan Paul Rodenko, ‘buiten de grenzen geweest en als ik eraan denk,
begint mijn provincialenhart sneller te kloppen’.1. Eindelijk kon hij het isolement
doorbreken waarin hij tijdens de oorlog en de daaraan voorafgaande crisisjaren
alsmaar meer verstrikt was geraakt. Hoewel hij inmiddels 34 jaar oud was, voelde
hij zich nog jong genoeg om zijn jeugd in te halen die hem door een gereformeerde
opvoeding en een hardnekkige longtuberculose was onthouden.
Nietzsche en Ter Braak hadden hem aanvankelijk de weg gewezen naar de ontdekking
van zichzelf en hij was gaan beseffen dat het ‘echte’ leven buiten Amsterdam moest
liggen. In 1943 was hij uit IJmuiden geëvacueerd en in de hoofdstad terecht gekomen.
Met zijn jeugd moest hij nog afrekenen, zodat hij in het provincienest IJmuiden
geworteld bleef. Ook aan Amsterdam voelde hij zich nog gebonden, al was het maar
omdat zijn vrouw daar korte tijd later van hun eerste kind zou bevallen.
Het huwelijk had de vrijheidsdrang van de snel verliefde dichter eigenlijk alleen
maar verder aangewakkerd. Tot dan toe was lezen en schrijven het enige geweest
waarin hij het door hem gedroomde leven had kunnen ervaren. Sinds het behalen
van zijn middelbareschooldiploma in 1931, in de jaren van gedwongen werkloosheid,
had hij een enorme kennis opgedaan van de Nederlandse, buitenlandse en klassieke
literatuur maar eveneens van filosofie, geschiedenis en gezondheidsleer. Tijdens de
oorlog had hij nog gelegenheid gevonden een onderwijsakte Frans te behalen. Voor
die taal had hij een passie opgevat ‘die men anders slechts voor een vriend of een
vrouw over heeft’.2. Zijn eigen geestelijk klimaat strookte met dat van de Franse
letterkunde en cultuur die hij zo snel mogelijk in het land zelf wilde proeven.3. Na
de lectuur van Gides L'immoraliste kon hij zich echt geen ander reisdoel meer
voorstellen.4.
Morriëns naam als dichter en schrijver en vooral als criticus-met-smaak die hij in
de jaren dertig had gekregen, was in de oorlog levend gebleven door samen met Fred
Batten de clandestiene literaire reeks Het Zwarte Schaap uit te geven.5. Niet
verwonderlijk dat John Meulenhoff, directeur van het gelijknamige uitgevershuis,
hem in 1944 had gevraagd redactiesecretaris te worden van Criterium. Bovendien
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kreeg hij dadelijk na de bevrijding nog diverse andere taken toebedeeld, zoals die
van lector van de jonge uitgeverij De Bezige Bij en redacteur van een maandschrift
voor de buitenlandse letteren met de veelzeggende naam Litterair Paspoort.

Parijs en Duitsland
Op 1 mei 1946 reed Morriën de Franse hoofdstad binnen na eerst een bezoek van
enkele dagen aan Brussel te hebben gebracht waar hij had geprobeerd Vlaamse
schrijvers en dichters enthousiast te krijgen voor eventuele medewerking aan
Criterium en Litterair Paspoort.6. In Parijs bezocht hij eerst de uitgeverijen Gallimard
en Grasset om hen tot geregeld toezenden van recensie-exemplaren te bewegen.
Daarna hield hij volop tijd over om de stad op zijn gemak te verkennen. Bij de uitgang
van het metrostation zag hij een vrouw die lelietjes-van-dalen te koop aanbood
(‘Muguets portent bonheur!’), een lichtpuntje in de ongewisse toekomst.7. Hij werd
verliefd op dit ontregelde Parijs dat een nieuw begin en een belofte in zich droeg.
Het lag voorlopig niet voor de hand dat hij naar andere landen dan Frankrijk zou
reizen. En zeker niet naar Duitsland, waarvan niet alleen hij in de oorlog veel te
verduren had gekregen en waar hij ondanks zijn bewondering voor Nietzsche en
voor emigrantenschrijvers nooit gepassioneerd door was geraakt. Het speet hem
overigens dat hij in Litterair Paspoort over Duitsland zo weinig literair nieuws kon
melden. Als literair journalist wilde hij dan ook graag een kijkje nemen achter de
grenzen van dat grijze, geïsoleerde gebied.
Die gelegenheid deed zich voor toen Adriaan van der Veen in de nazomer van
1949 vroeg om hem te vergezellen naar de Goethefeesten in Wetzlar die hij voor de
NRC moest verslaan.8. Evenals in 1946 zag Meulenhoff, de uitgever van Litterair
Paspoort, het belang van deze reis in en hij gaf Morriën behalve geld ook het adres
mee van de romancier Walter Kolbenhoff in München. Deze had na de oorlog al een
zekere naam gemaakt en was op de hoogte van de jongste literaire ontwikkelingen.
Morriën en Van der Veen reisden langs nog altijd gehavende steden, even glansloos
als de Duitse literatuur. De bezettingsmachten oefenden namelijk een strenge censuur
uit op schrijvers en verboden controversiële tijdschriften of wat zij voor gevaarlijk
aanzagen. Zo mocht reeds kort na de oorlog het in literair opzicht veelbelovende Der
Ruf niet meer verschijnen, nadat daarin door de redacteuren Alfred Andersch en Hans
Werner Richter kritiek op de Russische bezettingsmacht was geuit. Om dit gemis
aan (kritische) publicatiemogelijkheden te compenseren had Richter sinds 1947
ontmoetingen van jonge schrijvers, dichters en essayisten georganiseerd die er hun
werk voorlazen en elkaar bekritiseerden.
Over deze Gruppe 47 vernam Morriën in München persoonlijk van Richter, bij
wie hij door Kolbenhoff was geïntroduceerd. Richter, de ‘koning’ van deze
schrijversbent, had met zijn vrouw Toni al vijf bijeenkomsten georganiseerd, veelal
in
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Adriaan Morriën (rechts) met Walter en Isolde Kolbenhoff

voor- en najaar. De ‘leden’ discussieerden over de inrichting van een nieuwe Duitse
maatschappij, uiteraard een niet onbelangrijk thema in hun werk. Een uitnodiging
voor een Tagung werd fel begeerd, zelfs al was ze eenmalig. In Duitsland werd het
destijds zo'n beetje als de hoogste literaire eer beschouwd als een schrijver met de
Gruppe in verband werd gebracht.
Toen Morriën in 1949 met Richter kennismaakte, stond hij tegenover de man die
hem beter dan wie ook over de naoorlogse Duitse letteren kon informeren. Richters
enthousiasme bekoorde Morriën en het beviel de Duitser dat een Nederlands tijdschrift
voor buitenlandse literatuur zou kunnen berichten over stormachtige ontwikkelingen
die op komst waren.
In dit land moest de oorlog nog wegebben, een wonder dat zich in Frankrijk al
had voltrokken. In Wetzlar had Morriën vanuit zijn pension tussen de verwoeste
huizen gewandeld, vaak in het gezelschap van zijn opdringerige hospita. Voor zijn
verblijf hoefde hij slechts te betalen met een beantwoording van haar avances, maar
zij kon hem geenszins betoveren. Dat was wel anders geweest met de prachtige
negerin Alpacca die hij in mei '46 in een Parijs' bordeel had ontmoet en waarover
hij jaren later ontroerende herinneringen zou publiceren.9. Zelfs zijn erotische escapade
met een mooi Duits meisje na afloop van de Goethefeesten had kennelijk niet veel
indruk op hem gemaakt, want mededelingen daarover ontbreken in ‘Te grote
gastvrijheid verjaagt de gasten’, Morriëns verhaal over zijn belevenissen in Wetzlar.10.
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Publicaties in het Duits
In München nodigde Richter hem voor de voorjaarstagung 1950 uit en dat zou niet
voor het laatst zijn. Nog dertien keer ontving Morriën die eervolle invitatie maar ook
om andere redenen verbleef hij geregeld in Duitsland. Nog vóór zijn komst naar
Inzigkofen, waar in mei 1950 de Tagung werd gehouden, had Morriën zijn eerste
artikel over Duitse literatuur gepubliceerd, met name over Richters zojuist verschenen
debuut Die Geschlagenen.11. Met de Franse schrijver Louis Guilloux was hij trouwens
de enige buitenlandse deelnemer in Inzigkofen.
Behalve met zijn natuurlijke charme nam Morriën de aanwezigen voor zich in met
het voorlezen van ironische verhalen: ‘Ein unordentlicher Mensch’ en ‘Zwölf Söhne
und zehn Töchter’, vertaald door Elisabeth Augustin en geselecteerd uit de bundel
Een slordig mens, die het jaar daarop bij de Bezige Bij zou verschijnen. In Morriëns
verhalen bespeurden de Duitsers niets van de ernst en treurnis waaronder hun eigen
proza vol oorlogsverschrikkingen gebukt ging. De lichtvoetige schrijfwijze stak
gunstig af tegen hun krampachtige stijl en de reacties van de aanwezigen waren
overweldigend. Ze adviseerden Morriën zijn verhalen in Duitsland te publiceren
maar van de uitgevers die tijdens de Tagung naar nieuw talent zochten, bood geen
enkele Morriën een contract aan. Hun oog viel in mei 1950 op de dichter Günther
Eich, winnaar van de jaarlijkse geldprijs van 1000 DEM. Wel plaatste het tijdschrift
Story ‘Zwölf Söhne und zehn Töchter’, een verhaal dat in de Duitse pers niet
onopgemerkt bleef, evenmin trouwens als het optreden in Inzigkofen. Naar aanleiding
van die publicatie schreef Hermann Kesten aan Morriën dat hij ook de lectuur van
‘Zwölf Söhne und zehn Töchter’ in Story als een traktatie had ondergaan: ‘Welcher
originelle Charm, welche liebenswürdige Grazie in Ihrer Art zu erzählen und was
für ein behender und müheloser Witz. Ich wundere mich gar nicht, dass Ihre Vorlesung
bei uns allen in Inzigkofen eine Sensation machte’.12.
Morriën had tijdens zijn eerste Tagung behalve met Kesten ook vriendschap
gesloten met Louis Guilloux, Günther Eich en Wolfgang Bächler. Op aanraden van
zijn kersverse vrienden probeerde hij in het najaar van 1950 aan enkele Duitse kranten
en radiostations zijn verhalen en ‘feuilletons’, zoals columns in Duitsland worden
genoemd, te verkopen.13. Morriën verwachtte in dit grote taalgebied zijn schrale
inkomen uit zijn literaire activiteiten in Nederland wel wat op te kunnen vijzelen.
In 1951 bezocht hij zowel de voor- als najaarstagung waarover hij in Nederlandse
media uitvoerig schreef, zoals hij dat eerder al over zijn reis naar Inzigkofen had
gedaan. Opvallend in deze verslagen en in zijn eerste Duitse interviews en literaire
kritieken is de lichtvoetigheid waarmee hij de vaak zwaarwichtige oorlogsthematiek
in de schijnwerpers zette. Voor Morriën was literatuur een overlevingsstrategie, een
mogelijkheid om zijn problematische jeugd en in wezen depressieve aard te
overwinnen. Ook deze Duitsers hadden veel achter zich te laten, zodat zijn vermogen
tot relativeren en zelfspot hun een nieuwe weg wees. Neem zijn beschrijving van
Richter, begin jaren vijftig reeds een Duitse cultuur-
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paus, die ‘de ietwat waggelende gang’ heeft ‘van een zeeman (behalve loopjongen,
chauffeur en boekhandelaar was hij ook scheepsjongen) waarbij zijn hoofd zelfstandig
meedeint’.14.
In 1952 al kon Morriën constateren dat het zwaarwichtige in de Duitse literatuur
begon weg te ebben.15. Niet langer was ‘de oorlog, het grote thema in de Duitse
letterkunde’, zoals hij eerder had bericht.16. Op die omwenteling zal Heinrich Böll
met zijn verhaal ‘Die schwarzen Schafen’, waarin ernst en speelsheid
samenstroomden, zeker invloed hebben gehad. Hij las het voor tijdens de
voorjaarstagung 1951 in Dürkheim in de Pfalz.
Van Bölls glorieuze optreden dat met de prijs van de Gruppe werd bekroond,
waren behalve Morriën nog drie andere, door hem geïntroduceerde Nederlandse
schrijvers getuige: Manuel van Loggem, Aar van de Werfhorst en ook Willem
Frederik Hermans met wie Morriën sinds de oorlog bevriend was. Hoewel ze al
geregeld met elkaar in de clinch hadden gelegen en hun verschil in opvattingen zich
herhaaldelijk had geprofileerd, was het nog steeds niet tot een brouille gekomen. Om
het zwart-wit te stellen was Morriën voor Hermans oninteressant geworden nu hij
via hem nog maar weinig publicatiemogelijkheden kon vinden. Toen Hermans in
1952 naar aanleiding van Morriëns redactiebeleid in Libertinage de vriendschap
beëindigde, zal de herinnering aan de Tagung in Dürkheim nog door zijn hoofd
hebben gespookt. Daar had Hermans een slecht vertaald romanfragment voorgelezen
dat vrijwel direct het misnoegen van de toehoorders opwekte. Richter had een eind
aan de vertoning gemaakt, waarop Hermans woedend in Morriëns richting keek alsof
hij wilde zeggen: ‘Jij, jij, hebt mij dit geflikt!’. Daarmee was Hermans' rol die hij in
de Duitse literatuur voor zichzelf zag weggelegd, vroegtijdig uitgespeeld. Heel wat
succesvoller waren Aar van de Werfhorst en Morriën zelf, die later allebei romans
zouden publiceren in Duitsland.
Tijdens die eerste memorabele Tagungen had Morriën bij diverse uitgevers
belangstelling voor zijn werk bespeurd, maar van Een slordig mens, in het voorjaar
van 1951 verschenen, waren toen nog slechts het titelverhaal, ‘De vader’ en ‘Een
oud gebruik’ vertaald. Morriën droomde van het geld dat hij met zo'n bundel verdienen
kon, want evenals Böll leefde hij nog steeds op de rand van de armoede. De honoraria
voor zijn publicaties in Duitse media en zijn betrekking bij Het Parool (als
verslaggever over Duitse literatuur en Nederlandse poëzie) hadden daar weinig aan
kunnen veranderen.
Vanwege zijn geregelde reizen oostwaarts noemden Amsterdamse journalisten
hem inmiddels ‘Duitslandganger’, een epitheton dat Morriën als een ere- en
geuzennaam droeg. Alleen al omdat hij met zijn gelaakte sympathieën een stukje
Hollandse geborneerdheid kon vertrappen. Onder de Duitsers zou hij in de volgende
jaren veel schrijvers ontmoeten, aan wie men volgens Morriën in Nederland een
voorbeeld zou kunnen nemen. ‘Ik vraag me wel eens af’, vertelde hij tegen Trino
Flothuis in Haagse Post, ‘of je in Nederland ook van die kringen hebt, waar je, op
een briljante wijze, ervaringen mee zou kunnen uitwisselen. Ik geloof het niet,
eigenlijk. Hier moet er altijd een borreltje aan te pas komen, om de remmen
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los te gooien. Dat doorpraten zonder reserves, openhartig iederéén bestrijden, ik ken
het hier niet. Nederlandse schrijvers gaan elkaar uit de weg, slaan elkaar luidruchtig
op de schouder of groeten elkaar stijfjes’.17.
Onder die vlotte Duitsers rekende Morriën waarschijnlijk niet Wolfgang Bächler,
met wie hij eind 1951 aan de slag ging voor de vertaling van Een slordig mens. Hij
verbleef daarvoor een week in Augsburg, maar omdat de depressieve Bächler die 's
nachts niet kon slapen, overdag telkens wegdoezelde, schoot Ein unordentlicher
Mensch maar weinig op. Morriën voltooide de vertaling toen alleen en bood haar
begin 1952 bij Piper Verlag aan. De bundel werd afgewezen.18.
Het zou nog twee jaar duren voordat er een nieuwe vertaling van Ein unordentlicher
Mensch kwam. Biederstein Verlag wilde Een slordig mens in de vertaling van Georg
Goyert uitgeven, een aanbod dat Morriën te danken had aan zijn optreden tijdens de
Tagung in mei 1954 te Cap Circeo bij Rome. Met deze eerste buitenlandse
bijeenkomst van de Gruppe vestigde Richter de aandacht op zijn verlangen naar
Europese saamhorigheid. Helemaal toevallig was het natuurlijk niet dat de prijs deze
keer naar een buitenlander ging. Morriën kreeg hem voor zijn verhaal ‘Te grote
gastvrijheid verjaagt de gasten’ en voor enkele gedichten uit de pas verschenen bundel
Vriendschap voor een boom. Het verhaal waarin hij zijn belevenissen in Wetzlar in
‘de vreemdeling’ projecteert, had hij samen met Böll, inmiddels een goede vriend,
vertaald. Bächler, die een taak op de korte baan wel aankon, had de gedichten voor
zijn rekening genomen.
Naar aanleiding van deze gedenkwaardige Tagung rapporteerde Morriën in Het
Parool over zijn korte karakteristieken van enkele deelnemers die hij aan het eind
had voorgelezen.19. Om deze portretjes, wegens het enorme succes tijdens volgende
bijeenkomsten geprolongeerd, werd veel gelachen, maar soms minder door degene
over wie het ging.20. Volgens Morriën zag Richter er uit ‘als een moeder die “ins
väterliche” hunüber wächst, of als een visser die in handen van een verkoper van
sportkleding is gevallen. Böll was een Lohengrin die de zwaan heeft opgegeten en
Ingeborg Bachmann een meisje dat haar gedichten niet zelf schrijft, maar ze 's
ochtends bij het ontwaken op haar nachtkastje vindt, waarover zij voortdurend
bedroefd is’. Een treffende karikatuur was ook die van de jonge Oostenrijker Herbert
Eisenreich, die er volgens Morriën uitzag ‘als een ter dood veroordeelde, die zich
over zijn vonnis vrolijk maakt’.
Uit gepaste bescheidenheid schreef Morriën in zijn Parool-verslag niet over het
uitgeversaanbod dat hem als ‘Preisträger’ was gedaan. Ein unordentlicher Mensch
kreeg dus een nieuwe kans. Toen de schrijver enkele maanden later de vertaling
onder ogen kreeg, schrok hij echter van het resultaat. Hij wist zich beslist geen raad
met de bundel en liet hem liggen totdat Biederstein om goedkeuring van de uitgave
vroeg. Met de hulp van Böll reviseerde hij de vertaling grondig, zodat Ein
unordentlicher Mensch in 1955, eindelijk, kon verschijnen.21.
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Vriendschap met Grass en Walser
Intussen had Morriën Johannes Piron leren kennen die tot genoegen van de auteur
geregeld diverse van zijn ‘feuilletons’ voor kranten, tijdschriften en bundels vertaalde.
Ondanks het financieel matige succes met Ein unordentlicher Mensch verschenen
in 1957 toch nog vertalingen van Een bijzonder mooi been (1955) en Alissa en
Adrienne (1957), een boekje over Morriëns dochtertjes dat hem nog steeds na aan
het hart ligt.22. Ein besonders schönes Bein was niet bij Biederstein, maar bij Diogenes
Verlag te Zürich verschenen, een uitgever met wie Morriën ook tijdens een Tagung
in contact was gekomen.
Daar had hij eveneens de jonge graficus en schrijver Günter Grass leren kennen.
Grass stond toen al geruime tijd op goede voet met Martin Walser, in wie Morriën
inmiddels zijn grootste Duitse vriend had gevonden. Door Walser raakte hij met
Grass bevriend en hoewel beiden zo'n vijftien jaar jonger waren dan hij, leken ze
alle drie wel tot dezelfde generatie te behoren. ‘Weldra’, schreef Morriën over hun
camaraderie, ‘reden wij met ons drieën in Walsers Volkswagen door het Duitse
landschap. Aan die eerste tochten bewaar ik verspreide herinneringen. Ik zie mezelf
voorin naast Walser zitten. Grass zat meestal achterin waar hij kon uitslapen van de
feesten waarmee de bijeenkomsten van de Gruppe '47 werden besloten, feesten die
de hele nacht doorgingen, waarop verwoed werd gedronken en eindeloos
gediscussieerd over Duitsland, het gemeenschappelijke zorgenkind. [...] Als het weer
eens was gelukt één van Grass' tekeningen te verkopen [...] gingen wij eten in een
gewoon degelijk restaurant’.23.

Adriaan Morriën (links) met Anna Grass
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Morriën logeerde graag bij Grass, die in Parijs was gaan wonen, en bij Walser, zijn
vrouw en dochtertjes aan de Bodensee, een gezin dat hij met vertedering observeerde.
Hij geloofde in het schrijverschap van zijn twee vrienden in een tijd dat nog maar
weinigen hun talent erkenden. Morriën had al enkele malen bewezen een scherp oog
voor dit soort zaken te hebben. Nog niet zo lang geleden had hij aan de wieg gestaan
van het dichter- of schrijverschap van Hans Lodeizen, Jan Hanlo, Willem Frederik
Hermans, Heinrich Böll en nog vele anderen die hij door publicatiemogelijkheden
of kritische aandacht had gestimuleerd.
Toen Morriën in Het Parool over Grass als een veelbelovende jongeman schreef,
was deze bezig met een roman die een omwenteling in de geschiedenis van de Gruppe
en van de Duitse letteren zou brengen. In oktober 1958 las hij tijdens de Tagung in
Grossholzleute een fragment voor, waarvan alle aanwezigen begrepen dat er ‘eindelijk
eens een wonder was gebeurd’.24. Grass voltooide Die Blechtrommel in februari 1959
en de roman verscheen nog datzelfde jaar bij Hermann Luchterhand Verlag. Het
boek maakte een enorme indruk op pers en publiek. Op 18 december 1959 schreef
Morriën aan Grass dat hij in het Börsenblatt für den deutschen Buchhandel over het
wereldsucces van Die Blechtrommel had gelezen. ‘Nu zul je wel rijk zijn, zoals ik
je drie jaar geleden heb voorspeld. Dat heb je ook zelf altijd graag gewild!’25.
Morriën sprak in dit laatste zinnetje toch ook wel namens zichzelf. Hoe welkom
was hem de voortdurende beschikking over ruime financiële middelen! Al was het
alleen maar om zich louter met zijn fictie te kunnen bezighouden en niet langer zijn
kostje bij elkaar te moeten scharrelen als literair journalist en vertaler. Eind 1959,
toen hij intensief aan een roman werkte, kreeg hij weer eens een kans op zo'n
toekomst. Uitgever Langen Müller had hem daarvoor een opdracht gegeven en hem
met een voorschot een aantal maanden vrijgekocht. Tot in de eerste maanden van
1960 zat hij lange dagen als in trance achter zijn schrijftafel. Zijn IJmuidense jeugd,
waar hij al zo lang mee had willen afrekenen, bracht hij openhartig op papier. Onzeker
over zijn kunnen was hij soms wel, want als een van huis uit gereformeerde jongen
en dus tot ‘niets groots in staat’. Een ‘nietige’ column zou voor de God uit zijn jeugd
nog door de beugel kunnen maar een roman beschouwde hij, onbewust, als een uiting
van hovaardij.
Toen Grass zijn pas verschenen Blechtrommel toestuurde, meende Morriën zo'n
boekwerk alleen al in zijn omvang niet te kunnen evenaren en hij vroeg Grass of hij
tijdens het schrijven ook ‘furchtbare Selbstuntergrabungen’ had ondervonden.26. Zijn
Duitse vriend stuurde hem ter bemoediging een reeks adviezen die hem daar overheen
zou kunnen helpen. Maar met de aanwezigheid van de dikke Blechtrommel als een
kwelduivel in zijn blikveld talmde hij alsmaar meer totdat het voorschot van de Duitse
uitgever op was en hij de draad van zijn recensentenen vertalersbestaan moest
opnemen.27.
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Een gewaardeerde ‘Duitslandganger’
In de renaissance van de letteren, die door Grass en critici als Reich-Ranicki en
Enzensberger werd gedragen, was Morriën als schrijver bij veel van zijn vrienden
achterop geraakt, al werd zijn populariteit daar niet minder om. Ook niet tijdens de
Tagung in Aschaffenburg in de herfst van 1960 toen hij uit zijn onvoltooide roman
een haastig vertaald fragment voorlas en de toehoorders al snel hun duim omlaag
hielden. Ongezouten kritiek en vriendschap waren binnen de Gruppe altijd al loten
uit dezelfde stam geweest.
In ditzelfde najaar publiceerde Albert Langen/ Georg Müller Verlag, de uitgeverij
die zo graag een roman van Morriën in zijn fonds had willen hebben, de
feuilletonbundel Lass dir Zeit.28. Ook die bracht niet de doorbraak in Duitsland waarin
Morriën trouwens zelf nooit echt heeft geloofd. Hij was er niet eens bekend geworden
met zijn ‘feuilletons’ in grote kranten als de Süddeutsche Zeitung. En evenmin met
zijn gedichten in het vooraanstaand tijdschrift Akzente van de erudiete
literatuurwetenschapper Walter Höllerer, die in Parijs woonde en daar Morriën graag
ontving.
Aan Käthe Walser schreef Morriën op 9 november 1960 dat de Tagung
‘erschöpfend’ was geweest en dat hij zich moe voelde.29. Waarschijnlijk kondigden
zich toen al de gezondheidsproblemen aan die hij in de loop van 1961 zou ondervinden
en waardoor hij de najaarstagung in Lüneburg niet kon bijwonen.
Toch zou Morriën spoedig weer zijn opwachting in Duitsland maken. In het
voorjaar van 1962 reisde hij met onder anderen Godfried Bomans en Sybren Polet
op uitnodiging van de PEN-club naar Berlijn. Bij Günter en Anna Grass ontmoette
hij een aantrekkelijk en sierlijk meisje op wie hij meteen verliefd werd. Helga
Krolevski had een hekel aan haar naam en nog meer aan haar geboorteland Duitsland.
Zij had evenals Morriën Frans gestudeerd en ook zij vertaalde Jean Anouilh, waar
ze door de grote oplagen flinke royalties aan overhield. Hij was bij haar in Parijs
waar zij permanent in een hotel woonde en in Lerici aan de Golf van La Spezia.
Morriën kon zich die reisjes permitteren, omdat hij zich voor even rijk mocht noemen.
Even tevoren, in januari 1962, was hem de Martinus Nijhoffprijs toegekend en voorts
kon hij over de 1500 DEM beschikken die de deelnemers aan de Tagung in Lüneburg
voor hun zieke vriend bijeen hadden gebracht.30. Na de Italiaanse vakantie keerde hij
met Helga naar Parijs terug, waar hij op het Gare du Nord afscheid van haar nam.
Zij waren ‘vrienden geworden die elkaar daarna, omdat wij uiteenlopende domicilies
hadden, nog maar zelden zagen’.31.
In Duitsland heeft Morriën meer buitenechtelijke verhoudingen gehad. Na Wetzlar,
waar hij in 1949 het bed met een jonge Duitse had gedeeld, volgde in 1952 een korte
verhouding met de journaliste Barbara, die hij na afloop van een Seminar over
Amerikaanse literatuur in Salzburg naar haar woonplaats München had begeleid.
Dan was er de vriendschap met Käthe Walser, aan wie hij Lass dir Zeit opdroeg,
terwijl hij op Anna Grass32. verliefd was als op ‘la Princesse lointaine’. Geen wonder
dat Morriën sinds het begin van de jaren vijftig in Duitse literaire kringen een reputatie
had als een ‘man voor vrouwen’ Destijds was de drie-
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Brief van H.W. Richter aan Morriën (Stifting Archiv der Academie der Künste Berlin)
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voudige begroetingskus nog ongebruikelijk en bij gebrek aan zulke intimiteiten hield
Morriën de hem toegestoken vrouwelijke hand zo lang mogelijk vast, terwijl de
eigenares toezag hoe hij deze kuste en betastte; een gewoonte die hem al vlug de
bijnaam van ‘handjesneuker’ bezorgde.33.
Ook toen hij niet meer, sinds de jaren zestig, geregeld in Duitsland kwam, ging
hij nog geregeld om met Duitse vriendinnen. Onder meer met Hille Baumgart, die
hij in New York had leren kennen toen zij met haar echtgenoot Reinhard,34. frequent
deelnemer aan de Tagungen, was meegekomen. Tijdens afwezigheid van Reinhard
had Morriën bij haar in München gelogeerd in de overweldigende luxe die hij in
New York voor het eerst had gesmaakt. Later zou hij in gezelschap van zijn dochters
nog vakanties doorbrengen op het Weingut van de Baumgarts aan het Gardameer.
In München, waar Hille en Reinhard een deel van het jaar woonden, had Morriën
via Bächler de jonge Svetlana Bischof ontmoet. Samen met Käthe Walser en Anna
Grass behoort zij tot de platonische vriendinnen en tevens tot de Duitse vrouwen die
voor Morriën misschien toch het meest hebben betekend.
Zijn reizen naar Duitsland werden na 1980 even sporadisch als zijn publicaties in
het Duits.35. Wel verschenen er vanaf die tijd in Nederland van Morriëns hand nog
steeds artikelen over zijn inmiddels beroemde Duitse vrienden of kwam hij anderszins
door hen in het nieuws. Zo ontmoette hij in september 1999 Walser in Amsterdam
ter gelegenheid van de publicatie van de vertaling van Ein springender Brunnen.
Beiden kregen een exquise diner aangeboden door Vrij Nederland dat hun samenzijn
met een rijk geïllustreerde reportage vereeuwigde.36. Diezelfde maand sprak Morriën
in het NOS-journaal over Günter Grass naar aanleiding van de toekenning van de
Nobelprijs voor literatuur.
Morriëns geuzennaam ‘Duitslandganger’ werd allang niet meer gefluisterd. De
betrekkingen die hij met Duitsland was aangegaan, oogstten nu bewondering en hij
kon voortaan met enig gezag over de Duitse literatuur spreken waaraan hij zelf zijn
steentje had bijgedragen. Gedreven door een gemeenschappelijke
haat-liefdeverhouding tot hun verschillende vaderlanden had hij met zijn Duitse
vrienden en vriendinnen grenzen overschreden waarachter ze telkens weer nieuwe
ervaringen hadden opgedaan.
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Gerard Walschap in de jaren '20 (Collectie Carla Walschap)
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Karel Wauters
De intellectueel-artistieke horizon van de jonge Walschap
Een speurtocht door zijn eerste kritieken
Een recensie en een polemiek
De eerste kritiek die de jonge Walschap publiceerde, is de recensie van een
schoolboek; de tweede een kritische reflectie over de verhouding tussen kunst en
werkelijkheid, als onderdeel van een polemiek. Onwillekeurig komt men in de
verleiding deze volgorde symbolisch te interpreteren: de recensie als verwijzing naar
het nog traditionele, onoorspronkelijke, negentiende-eeuwse zo men wil in de jonge
auteur (het didactische als belangrijk kenmerk van de negentiende-eeuwse Vlaamse
literatuur); de reflectie als voorbode van de strijdlustige, vernieuwende literaire
persoonlijkheid die Walschap weldra zou worden.
Maar deze volgorde was wel toeval. Het weekblad Het Vlaamsche Land, waarin
Walschap in 1922 als criticus debuteerde, maakte namelijk deel uit van een naamloze
vennootschap waartoe ook een uitgeverij en boekhandel behoorden, zodat het voor
de hand lag dat de kersverse medewerker, die net enkele tijdelijke
onderwijsopdrachten achter de rug had, ook met de bespreking van schooluitgaven
zou worden belast. Hij deed dit trouwens consciëntieus en met kennis van zaken. In
dit geval ging het om de Leidraad voor studeerende onderwijzers van de toen bekende
pedagoog Edward Peeters.1.
Zijn deelname aan de polemiek gebeurde daarentegen spontaan en was het resultaat
van persoonlijke beschouwingen en standpunten. Voor een jongeman van
vierentwintig mochten zij trouwens merkwaardig heten. Ziehier de aanleiding. Louis
van den Bossche, een gerenommeerd katholiek kunstcriticus uit de jaren twintig, had
in Het Vlaamsche Land van 27 mei 1922, in een stuk met als titel ‘Katholieke
Kunst-kroniek’, gereageerd op de bijdrage ‘Gesprekken’, die Lode Dosfel2. in hetzelfde
blad de week voordien (20 mei) had gepubliceerd. Dosfel had een poging ondernomen
om het fenomeen religieuze kunst nader te preciseren en daartoe een zevental
stellingen geponeerd. Van den Bossche was van oordeel dat die axioma's wel konden
gelden voor christelijke kunst in het algemeen, maar ontoereikend waren voor
specifiek katholieke kunstuitingen. Vanuit wat wij vandaag een integristische of
fundamentalistische visie zouden noemen, formuleerde hij vervolgens een aantal
ingrijpende correcties.
Die repliek betekende voor Walschap het signaal om voor de eerste maal aan een
polemiek deel te nemen: ‘Iets over kunst. Een antwoord aan L. Van den Bossche’
verscheen in Het Vlaamsche Land van 19 augustus 1922. Zijn reactie
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kwam dus vrij laat - er waren inmiddels drie maanden verlopen - waarschijnlijk
omdat hij verwacht of gehoopt had dat een meer ‘gezaghebbende stem’ de criticus
intussen van antwoord zou hebben gediend. Daar dit echter niet gebeurd was, ging
hij zelf maar in de tegenaanval. ‘Waarheid en wijsheid in kunst’ vond hij immers
een te belangrijke materie om niet voor zijn mening uit te komen. Wat hem in Van
den Bossches repliek vooral gestoord had, was precies de integristische invalshoek.
Het op de spits gedreven idealisme en subjectivisme dat daarmee gepaard ging
dreigde, daar was hij zeker van, het werkelijkheidsgehalte van het kunstwerk in het
gedrang, om niet te zeggen in diskrediet te brengen. Van den Bossches opvattingen
verminderden fataal ‘de waarde van de objectieve werkelijkheid’ en maakten ‘alle
toets aan de realiteit’ van de ‘kunstenaarsidee’ uiteindelijk overbodig.
Een week later al liet Van den Bossche zijn jonge opponent weten dat hij diens
argumentatie maar zwakjes vond en dat het neothomistische begrippenapparaat dat
deze daarbij hanteerde in meer dan een opzicht te wensen overliet.3. In verband met
dat laatste gaf hij Walschap onder meer de raad kennis te nemen van Dieu, son
existence et sa nature (1919) van pater Garrigou-Lagrange O.P. In dat boek kon hij
leren wat de neothomistische wijsbegeerte nu precies onder natuur, werkelijkheid,
idee etcetera verstond. Van zijn kritiek op Dosfel wenste hij niets terug te nemen.
Walschap liet zich echter door zijn oudere tegenstrever niet intimideren en diende
hem in Het Vlaamsche Land van 9 september (nog steeds onder de titel ‘Iets over
kunst’), weliswaar hoffelijk en met het nodige respect, kordaat van antwoord. Zijn
neothomistisch begrippenapparaat mocht dan hier en daar niet orthodox zijn geweest,
op de essentie van zijn aanmerkingen wenste ook hij niet terug te komen. Bij het
scheppen van schoonheid vertrekt de kunstenaar van de werkelijkheid en hoe intenser
hij deze beleeft en in zintuiglijk aanspreekbare vormen weet te gieten, des te
gemakkelijker wij zullen kunnen achterhalen welke zijn visie op die werkelijkheid
is. Kortom, de werkelijkheidservaring ligt aan de basis van het kunstproces, niet een
van tevoren door de geest geconcipieerde idee.
Daarmee was het debat dan afgelopen. Ik heb Walschaps interventies erg
rudimentair samengevat, omdat een gedetailleerde weergave ervan buiten het bestek
van deze bijdrage valt. Bovendien hadden we ons dan moeten verdiepen in de
neothomistische esthetica, waarbinnen zijn debat met Van den Bossche zich alsnog
beweegt. Vergeten we immers niet dat hij in augustus 1922 pas een half jaar het
Scholasticaat van de Missionarissen van het H. Hart4. had verlaten.
Niettemin reveleert de polemiek met Van den Bossche twee belangrijke dingen,
zeker met het oog op Walschaps latere ontwikkeling. Op de eerste plaats zijn spontane
drang om naar de pen te grijpen en te polemiseren wanneer hij geconfronteerd wordt
met opvattingen die hij onjuist vindt. Voorts valt in deze bijdrage zijn geprononceerd
werkelijkheidsbesef op en dat in een milieu dat overwegend idealistisch dacht, al
was hij zich van de mogelijke gevolgen van die tegenstelling voorlopig niet of
nauwelijks bewust.
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Het Vlaamsche Land, 19 augustus 1922

Militant katholiek
Het zou inderdaad volkomen fout zijn de debuterende Walschap te zien als een rebelse
jongeman, vol revolutionaire en progressieve ideeën. Zijn eerste kritieken - ik heb
mij vooral geconcentreerd op het tekstmateriaal uit 1922 en 1923 - bewijzen veeleer
het tegendeel. Ondanks het feit dat hij niet uit vrije wil was uitgetre-
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den maar door zijn oversten weggestuurd,5. manifesteert hij zich als militant,
behoudsgezind katholiek, te oordelen naar sommige uitlatingen haast katholieker
dan de paus. Bovendien gaat zijn strijdbaar katholicisme hand in hand met een al
even fervent flamingantisme. Vlaams en katholiek zijn voor hem, evenals voor zoveel
gelovige Vlaamse jongeren uit die tijd, een en hetzelfde:
Werpt katholieke halfslachtigheid verre van u en grijpt de teugels die slap
hangen op de nekken der paarden. Ment de praalwagens der Schoonheid
over de Vlaamsche heirbaan waar uw lichtend geloof den rit beveiligt. Ik
zie op den horizon van het land waardoorheen onze hoog-geestdriftige rit,
de silhouetten van het Vatikaan en van St. Pieter's koepel, en als een
zonnestraal die recht in den hemel rijst de goudenen vlam van de letters:
Vlaanderen voor Kristus.
Zo luidt de ultramontaans gekleurde slotpassage van zijn bijdrage De periode van
herziening6., waarin hij, pathetisch en visionair, de artistiek begaafde katholieke
Vlaamse jongeren oproept tot gemeenschappelijke actie.
Zijn katholicisme is dus ook met nadruk kerkelijk. Van enige kritiek op of twijfel
aan kerkelijke instanties, voorschriften en besluiten is er aanvankelijk in het geheel
geen sprake. Nergens blijkt dit duidelijker dan uit zijn standpunt ten aanzien van de
veroordeling door het Heilig Officie te Rome (30 mei 1922) van de controversiële
Kruisweg van Albert Servaes. Daaromtrent was in Vlaanderen en Nederland een
hele discussie op gang gekomen en daarbij stonden lang niet alle katholieken aan de
zijde van het Vaticaan. In zijn bijdrage ‘Servaes' expressionisme’, verschenen in het
Nederlandse tijdschrift De Beiaard7., het orgaan van Gerard Brom, stemde Walschap
echter volmondig in met de kerkelijke veroordeling, en hij was ook van mening dat
elk rechtgeaard katholiek zich daarbij diende neer te leggen. ‘Wij,
Roomsch-katholieken, wat moeten wij doen? Met Rome eenvoudig dit feit erkennen’,
schreef hij in zijn besluit.8.
Zijn standpunt zag hij trouwens allerminst als een uiting van slaafse volgzaamheid.
Rome deed immers niet aan kunsttheorie, sprak zich niet uit over het kunstgehalte
van de Kruisweg, maar was alleen van mening dat eenvoudige gelovigen er aanstoot
aan zouden kunnen nemen. ‘Servaes' kunst is niet veroordeeld’, stelde hij zeer
expliciet, nadat hij voordien met even grote stelligheid verklaard had dat de persoon
van de kunstenaar ‘buiten gedrang’ moest blijven: ‘We kunnen niet dan in de
krachtigste termen een campagne veroordeelen, welke tegen dezen man zou zijn
gevoerd en die niets gemeen bleek te hebben met een openen strijd’.9.
Tien jaar later zou hij aan den lijve ervaren dat dit onderscheid tussen persoon en
werk voor de kerkelijke hiërarchie, zeker in België, enkel vrome theorie was. Maar
voorlopig had hij daar geen flauw vermoeden van en conformeerde hij zich als een
trouwe zoon van de katholieke Kerk geheel aan haar standpunten en besluiten, of
het nu ging om artistieke materies of bijvoorbeeld om een zo gevoelig probleemgebied
als dat van de seksualiteit.
In verband met dit laatste kan ik niet nalaten Walschaps bespreking te vermelden
van het boekje van Fr. M. Lefebvre: Opstanding, nagelaten brieven van een
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dokter (Antwerpen, 1923).10. Hierin waarschuwde deze Franse arts voor
geslachtsziekten in het algemeen maar verkondigde hij ook nog de mening dat
masturbatie, ‘de afschuwelijke vice solitaire’, voor de gezondheid kwalijke gevolgen
had en enkel via de deugd kon overwonnen worden. Walschaps oordeel:
Nu is de groote verdienste en schoonheid van dit fijne boekje dat het,
tegenover een kwaal, zoo algemeen en diep geworteld in ons onkuisch
geslacht, de onmacht proclameert van artsenijen en geneeskunst en wijst
op den eenigen hefboom die de verzonkenen redden kan: bovennatuurlijke
bewustwording en leven.
Dit kon haast een aanbeveling zijn uit een preek in verband met het zesde en negende
gebod! De auteur van Adelaïde is hier nog lang niet geboren.

Geen socialist maar sociaal bewust
Ook wat het socialisme aanging, voor rechtgeaarde katholieken in de jaren twintig
nog altijd een steen des aanstoots, was zijn standpunt conform het kerkelijk leergezag.
Zijn fameuze brief ‘Aan Ward Hermans’ uit Het Vlaamsche Land van 1 september
1923 laat daarover niet de minste twijfel bestaan. Hermans had in zijn

Het Vlaamsche land, 2 september 1922
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boek Het treurspel voor recht en beschaving (1923) een pleidooi gehouden voor een
socialistisch maatschappijmodel en zich daarbij onder meer laten inspireren door de
Franse auteur en bekeerling Léon Bloy. Net zoals deze laatste verkondigde Ward
Hermans de opvatting dat er tussen christendom en socialisme geen wezenlijk verschil
bestond.
Niet zo voor de jonge Walschap. Reeds in zijn bespreking van de verzamelbundel
Eerste oogst van C.S.M. Adama van Scheltema11. had hij het socialisme een dwaling
en een utopie genoemd, hoezeer hij de Nederlandse socialist ook als dichter
waardeerde. Tegenover zijn leeftijd- en geloofsgenoot Ward Hermans stelde hij het
echter nog scherper: als katholiek was het ‘niet geoorloofd’ het contemporaine
socialisme hoe dan ook te verdedigen, daar dit door zijn materialisme en klassenstrijd,
zijn speculeren op de brute kracht der massa, langs geen kanten strookte met de
christelijke oplossing van het maatschappelijk vraagstuk. Die was gelegen in de
solidariteit onder de standen, en niet in de eliminatie van die door God gewilde
standen zelf. Hermans kreeg de raad eens grondig na te lezen wat de (vooral Duitse)
katholieke sociologen en moralisten in dat verband hadden gepubliceerd. Een
aanbeveling die Lode Dosfel hem voordien ook al had gegeven, want Walschaps
brief betekende in feite het sluitstuk van een hele polemiek.
Niettemin reveleert Walschaps kritiek op het socialisme - het is belangrijk voor
zijn verdere ontwikkeling - een sterk sociaal bewustzijn. Dit blijkt onder meer uit de
grondigheid waarmee hij de hoger vermelde vakliteratuur heeft doorgenomen. Die
studie getroost iemand zich alleen wanneer hij gedreven wordt door een sterk
verlangen naar sociale rechtvaardigheid, ook al is hij van oordeel dat de kerk in het
maatschappelijk debat een leidinggevende rol dient te spelen. Het tekort aan kennis
en steekhoudende argumenten was trouwens wat hem bij Hermans vooral had gestoord
en hem mogelijk had doen twijfelen aan de draagkracht van diens sociale
bewogenheid. In ieder geval verwondert het ons na lectuur van Walschaps wel
beredeneerde brief geenszins dat de auteur later socialist werd, evenmin als het ons
na kennismaking met de strijdleuzen en warrige betoogtrant van Het treurspel verbaast
dat Hermans later zijn heil zocht in het nationaal-socialisme.12.
Maar ook vooraleer hij Hermans op zijn nummer zette, had Walschap al bewezen
dat de sociale problematiek hem nauw aan het hart lag. In een van zijn eerste kritieken,
verschenen in Het Vlaamsche Land van 2 september 1922, besprak hij namelijk
uitvoerig het werk van pater Alfons Bus, zijn professor sociologie en moraaltheologie
in het scholastikaat13., over het ‘relatief gezinsloon’.14. Hij noemde het boek ‘een
daad’, een zowel nobele als deskundige poging om klaarheid te scheppen in een
noodsituatie waarvoor nog altijd geen bevredigende oplossing was gevonden. Het
brutale negentiende-eeuwse kapitalisme had weliswaar afgedaan, zo stelde hij vast,
maar dit nam niet weg dat de sociale instellingen toch altijd nog de naweeën
ondergingen van het liberalistisch egoïsme dat er aan de basis van lag.
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Ward Hermans (Collectie AMVC-Letterhuis

Overtuigd Vlaamsgezind
We constateerden reeds dat voor de jonge Walschap katholiek en Vlaams ten nauwste
met elkaar verbonden waren. Ook uit zijn brief aan Hermans blijkt zowel zijn
katholiek als zijn Vlaams engagement. Op de Vlaamse overtuiging van zijn opponent
heeft hij niets af te dingen, behalve dat hij Hermans, die dan toch een van de
zogenaamde houthakkers was geweest15., een tekort aan respect verwijt voor wat
Dosfel na 1918 omwille van zijn activisme had moeten verduren.16. Over Dosfels
Vlaams-nationalistische ideeën wil hij trouwens geen kwaad woord horen. Dat hij
overwegend in dezelfde richting dacht, zou vooral duidelijk worden tussen 1924 en
1926, toen hij in Het Vlaamsche Land samen met Frans Delbeke de rubriek ‘Op den
uitkijk’ verzorgde, die voor een belangrijk deel in het teken

ZL. Jaargang 1

10
stond van de Vlaamse strijd. Het waren trouwens deze oriënterende bijdragen die in
1926 de liquidatie van het blad tot gevolg hadden, omdat het Belgisch episcopaat,
ontstemd over de kritiek op haar standpunten vanuit Vlaams-nationale en katholieke
hoek, haar geestelijkheid formeel verbood nog aan Het Vlaamsche Land mee te
werken of er zich op te abonneren.
Maar ook uit zijn eerste kritieken was Walschaps Vlaamsgezindheid al duidelijk
gebleken, ik hoef slechts te verwijzen naar zijn summiere bespreking van Voor hart
en geest. Leesstof voor de lagere school (1922)17., een tweedelige uitgave van
inspecteur E. Sneyers die te Antwerpen bij Lode Opdebeek verschenen was:
Het moet er evenwel bij me uit dat ik niet alle strekkingen dezer stukjes
kan goedkeuren. Dit boekje komt in handen van Vlaamsche kinderen, en
het dunkt me ietwat [?]18. dat daarin een koning als verafgod wordt, omdat
hij zijn woord tegenover België gestand bleef. Ik denk eraan dat hij zijn
woord tegenover Vlaanderen brak. Er is zeker nog tijd genoeg om de
kleintjes het heerlijke dezer wereld en der menschen te doen kennen, maar
een opleiding, op onwaarheden gesteund, is verkeerd.
Walschap dacht hier aan de befaamde troonrede van Albert I van 22 november 1918.
Daarin had de vorst onder meer de vernederlandsing beloofd van het hoger onderwijs
in Vlaanderen, maar na vier jaar was daar nog niets van in huis gekomen.

Kunst en literatuur als apostolaat
Het spreekt vanzelf dat Walschaps strijdbaar katholicisme ook van doorslaggevende
betekenis was voor zijn artistieke opvattingen. Wanneer men zijn bijdragen uit de
vroege jaren twintig rubriceert in functie van de literaire genres, lijkt het er zelfs op
dat hij het scholastikaat nog niet helemaal is ontgroeid: net zoals de geestelijkheid
schenkt hij vooral aandacht aan poëzie en komt het fictionele proza op de laatste
plaats. Natuurlijk publiceerde hij wel al fragmenten uit zijn nog onvoltooide eerste
roman Waldo, alsook zijn tot hiertoe grotendeels onbestudeerd gebleven Belijdenissen,
maar dat proza bezat een sterke lyrische inslag en was stilistisch helemaal niet te
vergelijken met zijn latere romankunst. Belangrijker dan de roman vond hij trouwens
het theater, maar dan vooral als middel om de katholieke boodschap uit te dragen,
als tendenstoneel. Het meest uitgesproken zag hij zich aanvankelijk als dichter, en
het is dan ook in zijn bijdragen over poëzie dat we vaak het meest te weten komen
over zijn literair-artistieke opvattingen in het algemeen.
Als we de jonge Walschap pogen te positioneren binnen de katholieke literatuur
van zijn tijd, staat hij ongetwijfeld het dichtst bij de strekking die de laatste jaren
voor de Eerste Wereldoorlog door Jong Dietschland (1898-1914) werd
vertegenwoordigd. Dit jongerenblad, dat door Lode Dosfel was opgericht en waaraan
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onder anderen Cyriel Verschaeve en Joris Eeckhout meewerkten, profileerde zich
namelijk als uitgesproken katholiek en Vlaamsgezind, en zeker mag men stellen dat
Het Vlaamsche Land er voor een belangrijk deel de ideeën van continueerde. Alleszins
liggen zijn denkbeelden voorlopig minder in de lijn van Dietsche Warande en Belfort
(1900-), het meer traditionele en in Vlaamse aangelegenheden gematigde katholieke
orgaan van juffrouw Belpaire, al zal hij er in 1924 secretaris van worden. Met
Vlaamsche Arbeid (1905-1930), het meer modernistisch getinte katholieke blad van
Jozef Muls, bezit hij maar weinig affiniteiten.
In ieder geval wil hij met Het Vlaamsche Land bereiken, wat ook de medewerkers
van Jong Dietschland reeds als ideaal voor ogen stond: het katholicisme in Vlaanderen
via kunst en letteren een nieuw elan geven. ‘Er moet in Vlaanderen een nieuwe kern
van kunstenaars groeien voor wie “la littérature” walgelijk zij, wier kunst wààr zij
als het leven en katholiek als een apostolaat’, schrijft hij in zijn opstel ‘Over
“Boudewijn” van Reinier Ysabie’.19. Wie als katholiek zijn kunstenaarschap au sérieux
neemt, weet dat hij zich niet mag bezondigen aan navelstaarderij maar ten dienste
moet staan van de gemeenschap:
Alle kunstenaar is geroepen tot een zending onder de massa; [...] Ik zou
God voor al de kunstenaars vragen, dat zij de ivoren toren niet bouwen
van de hoogmoedige afzondering - want die wordt dan eens de toren van
babel van alle spraak- en zinsverwarring en van de zonderlingste
subjectivismen.20.
Kunst en literatuur die door een individualiteitscultus gedragen worden en door
hermetisme of woordkunst enkel bestemd zijn voor de happy few, stelt de auteur
niet op prijs. Dit betekent dat hij een aanzienlijk deel van de moderne
kunstontwikkeling, te beginnen met de Beweging van Tachtig, vaak door een erg
kritische bril bekijkt en zeker de avant-gardekunst uit het begin van de jaren twintig
niet in zijn hart draagt. De bewijsplaatsen liggen in zijn eerste kritieken voor het
grijpen.

Geen modernist
Zijn reserves tegenover de literatuur in het vaarwater van Tachtig komen wellicht
het duidelijkst tot uiting in zijn opstel over Van den Oever.21. Met diens artistieke
présence had hij het in menig opzicht erg moeilijk. Begrijpelijkerwijze. Want aan
de ene kant profileerde Van den Oever zich in leven en kunst nadrukkelijk als
katholiek en bevond hij zich, althans oppervlakkig bekeken, op dezelfde golflengte
als de jonge Walschap. Anderzijds echter had hij aan meer dan één mode van het
literaire fin de siècle deelgenomen en stond hij toen op het punt om ook nog als
expressionistisch dichter van zich te laten horen.
Het is dan ook met bijzonder gemengde gevoelens dat Walschap hem beoordeelt.
Hoewel hij waardering heeft voor diens woordkunst (‘In het heerlijkste goud onzer
nederlandse taal ligt het woord van Van den Oever gedreven’), levert hij niettemin
scherpe kritiek op de totaliteit van zijn werk:
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De diepere gang van het diepere leven, de worstelingen der jeugd met
princiepen en gevoelens, de kalmeeringen der latere en mannenjaren, de
rust in het bezit van beslagen levensgronden, verblijdingen die de ziel
onderst boven keeren, droefenissen die haar wurgen en in donker kerkeren,
twijfels, stormen, levensstrijd, levenszege, levensjubel, dat alles zal men
in Van den Oever's werk vergeefs gaan zoeken. Ik kan me den man
voorstellen, zijn aard, temperament, karakter, desnoods hoe hij er uitziet,
ik kan me voorstellen hoe de man is; maar van wàt hij was, van wat hij
nu is en van den weg tusschen die beide einden, vind ik niets in zijn werk.
Wat hij zegt is bij Van den Oever, indien niet bijzaak, dan toch van
ondergeschikt belang. Zijn werk is te weinig leven, te veel woord.
Van den Oever is met andere woorden een talent, geen groot auteur, omdat hij de
vorm belangrijker acht dan de inhoud, te veel ‘la littérature’ beoefent.
Maar ook de expressionistische avant-gardekunst wordt door Walschap niet
gespaard. We signaleerden reeds zijn bijdrage over Servaes. Dat hij met diens
veroordeling door Rome niet al te veel problemen had, vloeide zeker ook voort uit
het feit dat hijzelf diens kruisweg te extravagant en individualistisch vond. In het
begin van zijn uiteenzetting had hij zich trouwens mateloos geërgerd aan de voordracht
van ‘een onzer jongste kunstpaladijnen’, die zich verstout had om de betekenis van
‘de groote lichtdragers van onzen roem’ te relativeren, en zij die hen toch nog
apprecieerden ‘morsdood’ te slaan ‘met deze goedkoope bewering, dat wie dergelijke
antiquiteit nog als kunst aanvoelde, de onheilige bezitter was van een bedorven
smaak, slachtoffer van een verachterd kunstopvoedingsstelsel’.22. Hoewel niet bij
naam genoemd, werd hier Van Ostaijens vriend Jozef Peeters bedoeld, die op het
Tweede Kongres van Moderne Kunst, dat van 21 tot 23 januari 1922 in het Antwerps
atheneum plaatsvond, een lans had gebroken voor het modernisme, waarin zoals hij
het formuleerde futurisme, kubisme en expressionisme waren opgegaan.23.
Aan deze en andere contemporaine ismen heeft Walschap duidelijk een broertje
dood, en hij ergert zich mateloos aan kunstenaars die alles willen, ‘zelfs wat indruischt
tegen beginselen en gezond verstand, om het verwijt te ontloopen, dat ze verouderd
of verachterd zijn’.24. Niets wekt dan ook meer zijn afschuw op dan het air van trendy
literatoren die menen aan de spits van de avant-garde te staan:
Men moet nu eenmaal het ‘literatuur-type’ hebben ontmoet met zijn
pretentie, met zijn geblaseerdheid, met zijn visionairen blik, het type
waarbij niets meer bestudeerd is dan de spontaneïteit om al de sympathie
waartoe men bekwaam is, onweerstaanbaar in ééne, volle gift aan dezen
priesterdichter te geven.25.
Bij dit ‘literatuur-type’ zouden we mogelijk kunnen denken aan Van Ostaijen als
dandy, zoals Maurice Gilliams hem beschreef in De man voor het venster. Of
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Walschap hier de dichter van Music Hall en Het sienjaal voor ogen stond, is echter
bijzonder onwaarschijnlijk.

Authenticiteit, eenvoud, verstaanbaarheid als kenmerken van een dienende
literatuur
In bovenstaand fragment brengt Walschap veel meer waardering op voor Jan
Hammenecker dan voor de modernistische dichters van zijn generatie. Natuurlijk
was Hammenecker toen zijn geestelijke en literaire mentor bij uitnemendheid26., maar
zijn voorkeur had vooral ook te maken met de aard van diens poëzie. Die bezat naar
hij meende juist die kwaliteiten waar velen van zijn dichterlijke tijdgenoten zich
nauwelijks om schenen te bekommeren: echtheid, eenvoud en ‘bevattelijkheid’.
Bovendien had Hammenecker literaire modes gelaten voor wat ze waren en zich
noch bezondigd aan woordkunst, noch aan individualistische zelfverbijzondering.
Vooral authenticiteit, echtheid, beschouwde Walschap als de conditio sine qua
non van alle poëzie, maar ruimer ook van alle kunst die naam waardig:
Kunst moet echt zijn: en dat het ééne, wat den grooten en onuitputtelijken
artiest maakt en dus ook de groote en eeuwige kunst, is: het gevoel dat de
waarheid gevoeld weergeeft, het leven geleefd uitbeeldt, het lijden geleden,
de vreugd geproefd.
Zo stelde hij het expliciet in zijn opstel over Adama van Scheltema27., waarin hij
tevens de richting aangaf die naar zijn mening de contemporaine kunst diende in te
slaan:
Onze kunst moet terug tot het maatschappelijke, algemeen-menschelijke
en tegelijkertijd tot het individueel-emotioneele waarzonder geen kunst
bestaat.
Poëzie en kunst mochten dus in geen geval bestemd zijn voor de happy few.
De maatschappelijke dimensie waarvan sprake vond hij terug in de eenvoudige
volkspoëzie van Adama van Scheltema, maar evenzeer in het imposante dichtwerk
van Emile Verhaeren, naar wie hij in zijn bijdrage over Hammenecker voortdurend
verwijst en over wie hij in het Scholastikaat van de Missionarissen van het Heilig
Hart al een voordracht had gehouden.28. Het individueel-emotionele bekoorde hem
in heel wat gedichten van Hammenecker en daarnaast vooral in de poëzie van Gezelle,
die hij naar alle waarschijnlijkheid via zijn mentor beter had leren kennen.
Wel kregen voornoemde eigenschappen slechts waarde en betekenis als zij gedragen
werden door een sterke dichterlijke persoonlijkheid. In het tegenovergestelde geval
waren zij eerder een teken van armoede dan van rijkdom, zoals wij
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onder meer kunnen opmaken uit zijn recensie van Langs eenvoudige wegen (1923),
een dichtbundel van de norbertijn M. Coomans:
Ik ging er niet naast een sterke persoonlijkheid, die het diepe leven heeft
vol geleefd, en om dit vol leven uit te beelden de prachten van land en
lucht synthetiserend in zich opgenomen en onder sterk bedwang van taal
en gevoel gebracht. Die wegen zijn mij te eenvoudig; ik houd meer van
de wegen van den eenvoud; die zijn grootscher. Want de eenvoud der
groote zielen gaat geen eenvoudigen weg.29.
Dit alles nam natuurlijk niet weg dat zijn visie eenzijdig was, vooral omdat zij
voortvloeide uit reflecties in verband met de eigen poëzie. In het begin van de jaren
twintig zag hij zich nog op de eerste plaats als dichter, en typerend voor zijn - in onze
ogen nu rijkelijk epigonistische - verzen was onder meer dat de boodschap, de inhoud
er tenslotte primeerde op de vorm. Geen artistiek of experimenteel gekleurde taal en
ook geen hermetisme in de metaforiek. Men zoekt in zijn eerste kritieken, zelfs in
zijn opstel over Van den Oever, dan ook vergeefs naar een vermelding van Van de
Woestijne of Van Langendonck. Na Gezelle is er voor hem, met uitzondering van
Hugo Verriest, in Vlaanderen blijkbaar geen enkele dichter van betekenis meer
opgestaan:
en nu de tachtig-jarige oud-leerling van Guido Gezelle [Hugo Verriest] is
ter aarde besteld, voelen we weer beter dat de tijd al heel wat jaren spon
tusschen den dichter van ‘Tijdkrans’ en ons...en...genieën zijn heel
zeldzaam onder een volkje van vier miljoen!30.
Daarnaast speelde op de achtergrond zeker ook de opvatting dat literatuur en kunst
nog altijd tot doel hadden het volk te beschaven:
Onderschatte men de letterkunde toch niet als factor tot volksopvoeding.
Begrippen en philosophieën worden niet door denkers en philosophen
verspreid, dezer eigenlijke volksapostelen zijn de dichters en schrijvers.31.
De lezer moest van zijn lectuur ook in moreel opzicht beter worden. Het valt trouwens
op dat wanneer hij meent dat dit met een werk het geval is, hij niet aarzelt dit ook
aan het einde van zijn bespreking met even zoveel woorden te zeggen. Lode Dosfels
novelle Vriendschap (Tielt, 1922) bijvoorbeeld, een psychologisch kant noch wal
rakende roepingsgeschiedenis, door haar opgeschroefd idealisme nu zo goed als
onleesbaar, noemt hij ondanks kritische bemerkingen een ‘veredelend stukje
letterkunde’.32. En Bij Memlinck van Victor Delille33. waardeert hij als ‘een veredelend
boek, geschreven met een groote geestdrift voor Vlaanderen en de verholen
schoonheidsdiepten van het Vlaamsch gemoed’. Delille heeft met dit werk
plaatsgenomen ‘in de groote traditie der volksschrijvers van Vlaanderen naar 't model
van den goeden Warden Oom’.34.

ZL. Jaargang 1

15

Lode Dosfel (Collectie AMVC-Letterenhuis)

Wie zulke waardeoordelen uitspreekt, heeft aan de vernieuwing van Van Nu en
Straks nauwelijks boodschap gehad en is zeker geen uitgesproken voorstander van
het autonomiebeginsel in de literatuur. Voor Walschaps religieus getinte
belijdenispoëzie was dit laatste inderdaad van weinig betekenis en voor het katholiek
tendenstoneel dat hij samen met Frans Delbeke gestalte wilde geven zelfs totaal
irrelevant.

Besluit
Het hoeft nauwelijks gezegd dat Walschap in zijn vroege kritieken nog sterk de
invloed ondergaat van het katholiek milieu dat hem heeft gevormd. Kunst en literatuur
ziet hij grotendeels in een dienende rol, als middel tot het uitdragen van een christelijk
geïnspireerde levensvisie, als apostolaat. Dit houdt in dat de autonomie van het
kunstwerk betrekkelijk blijft en dat wat kunst tot kunst maakt, de vorm,
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geen hinderpaal mag worden tot een goed begrip van de inhoud, de boodschap. Alles
wat naar woordkunst, experiment of hermetisme zweemt, met andere woorden uiting
is van een complex individualiteitsbesef, wordt dus beter vermeden.
Het merkwaardige is dat Walschap ondanks dit conservatisme in zijn eerste
recensies en polemieken zelden een geborneerde indruk laat. Hij manifesteert zich
als orthodox katholiek, maar is tegelijk ruimdenkend. Dit komt omdat zijn
idealiserende benaderingswijze en het daarmee verbonden neothomisme, beide in
aanzienlijke mate ook voortvloeiend uit zijn priesteropleiding, nooit helemaal afbreuk
doen aan zijn werkelijkheidsbesef en het belang dat hij hecht aan de authenticiteit
van het kunstwerk. Anders gezegd: wat hem door zijn milieu is aangepraat verdringt
soms wel het eigene, maar slaagt er nooit in dit systematisch te neutraliseren.
Aanvankelijk scherpen zijn realiteitszin en vraag om authenticiteit enkel zijn
scepsis ten aanzien van het modernisme: veel moderne literatuur beschouwt hij als
onecht en modegebonden; haar waardevolle bijdragen onderkent hij niet of nauwelijks.
Zo ziet hij enerzijds niet in dat Van den Oevers poëzie toch nog iets meer brengt dan
enkel maar barokke woordkunst, terwijl hij anderzijds onvoldoende beseft dat Adama
van Scheltema bij alle eenvoud en echtheid te weinig taalcreativiteit bezit om
werkelijk een groot dichter te zijn.
Weldra echter zullen zijn werkelijkheidsbesef en eis om echtheid ook de onttakeling
inluiden van het idealiserend kunstconcept waarvan hij aanvankelijk zelf uitgesproken
voorstander was. Namelijk wanneer hij tot het inzicht komt dat veel zogenaamde
katholieke kunst in de grond even inhoudsloos en opportunistisch is als bepaalde
modernistische uitingen die hij verafschuwde. Maar dan dringt het ook sterker tot
hem door dat het katholicisme in zijn leer op tal van punten betrekkelijk is en dat de
kerkelijke hiërarchie zich vaak allesbehalve christelijk gedraagt. Zijn bijdragen in
Het Vlaamsche Land van eind 1923 tot eind 1926 laten toe een substantieel gedeelte
van deze kritische bewustwording haast van week tot week te volgen. Van
gezagsgetrouw, orthodox katholiek wordt Walschap kritisch reflecterend gelovige
(nog geen afvallige!); van sociaal bewust denker geleidelijk aan socialist, van
nationalistisch flamingant meer nuchter Vlaamsgezinde, zonder de dweperige
koppeling van Vlaams en katholiek.
Deze evolutie houdt vanzelfsprekend nauw verband met zijn artistieke
ontwikkeling. Zij is maar voltooid - althans in haar eerste fase - wanneer hij als auteur
zijn eigen stem heeft gevonden en heeft ingezien dat hij niet deugt als dichter of
toneelschrijver, maar enkel als romancier. Het grote conflict van zijn leven is dan
niet meer veraf. Dit begint wanneer hij gestalte wil geven aan een meer
werkelijkheidsgetrouwe katholieke romankunst en zijn pogingen daartoe in het
kerkelijke Vlaanderen op compleet onbegrip stuiten. Niet bij machte zich rekenschap
te geven van de intellectuele en artistieke ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt,
beschouwen zijn katholieke geloofsgenoten, enkele uitzonderingen niet te na
gesproken, hem al vlug als een afvallige, een verrader. Zelf kan hij geen begrip
opbrengen voor die onverwachte en meedogenloze reactie van een instituut waarmee
hij naar hij meent nog altijd het beste voor heeft en waarvoor hij steeds het

ZL. Jaargang 1

17
beste van zichzelf heeft gegeven.
Ook met het oog op dit conflict zijn de kritieken uit zijn beginperiode relevant.
Zij tonen immers aan dat de afstand die hem bij de publicatie van Adelaïde (1929)
van zijn intellectueel en artistiek vertrekpunt scheidde, veel groter was dan hij zelf
later soms liet uitschijnen. Wanneer hij bijvoorbeeld in 1963, in een lezing aan de
K.U. Leuven voor de studenten van Albert Westerlinck35., verklaart dat hij tot een
generatie van rebellen behoorde, en daarbij de namen laat vallen van onder anderen
Paul van Ostaijen, Wies Moens en Marnix Gijsen, is dit natuurlijk niet helemaal
juist. Voor zijn mening kwam hij altijd uit, maar het expressionisme werd door hem,
zoals we constateerden, veeleer bestreden dan gepropageerd en zo men al van enige
rebelse geest kon spreken, dan vooral in Vlaamse aangelegenheden, waar de
franskiljonse houding van de hogere clerus hem een doorn in het oog was. Zijn eerste
kritieken laten zien dat hij zich aanvankelijk veel conservatiever opstelde dan men
van iemand van zijn envergure zou verwachten.
Toch zijn zij het bestuderen meer dan waard. Eerst en vooral omdat de jonge
Walschap ook in zijn conservatieve uitlatingen nog altijd een sterke persoonlijkheid
blijkt. Voorts omdat vele van de elementen die hem als rijp auteur karakteriseren, er
zich op de een of andere manier reeds in manifesteren. Zijn stijl bezit weliswaar nog
niet de overrompelende dynamiek van zijn latere proza, maar munt wel al uit door
gevatte, scherpe, soms humoristisch gekleurde formuleringen. Met een voorbeeld
van deze laatste willen we onze bijdrage afsluiten. In zijn essaybundel Het rood
paard (1922) had Van den Oever onder meer geschreven:
Toen ik Antwerpen voor het eerst na vele jaren weer aanschouwde zag ik
haar uit mijn oogenramen waartegen ik mij aangeschoven had en leunde
met mijn linksche elleboog op een der beenderige oogenranden, zooals
een reiziger zou doen die uit een trein-raampje een landschap beziet.
Een zin die wegens zijn valse beeldspraak Walschap in het verkeerde keelgat was
geschoten en door hem als volgt werd becommentarieerd:
Elk fatsoenlijk literator, die dit monsterachtige zinnetje leest, zal voortaan
met afschuw het beeld van de ‘vensters der oogen’ vermijden sinds Van
den Oever met zijn elleboog in dat venster heeft gelegen. Ik heb de oogen
van Karel Van den Oever gezien en weet dat zijn elleboog daar niet in kan
liggen; en zijn armen kan hij niet zoo verdraaien...36.
Zonder aanzien des persoons hanteert de auteur hier het ‘koene kundige scalpeermes’
zoals hij het zelf noemt, om ‘de vooze en bedorven stukken’ uit het levend geheel
van een oeuvre weg te snijden.37. Precies deze werkwijze is het die zijn eerste kritieken,
ook naar de vorm, juist zo boeiend maakt.

Eindnoten:
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AMVC document
Stijn Vanclooster
‘Die heren ergeren zich altijd aan het detail’
Een brief van Streuvels aan Walschap
Het AMVC-Letterenhuis herbergt van de hand van Stijn Streuvels ruim 2500 brieven.
Daaronder bevinden zich omvangrijke en belangwekkende correspondenties,
bijvoorbeeld die met Emmanuel de Bom of August Vermeylen, om er maar twee te
noemen. Een andere coryfee uit de Vlaamse literatuur met wie de schrijver uit het
Lijsternest in epistolaire verbinding stond, was Gerard Walschap. Uitgebreid was
die correspondentie niet - het AMVC, waar overigens het leeuwendeel van het
Streuvelsarchief is gehuisvest, bewaart slechts een vijftal brieven tussen beiden maar zij is soms bijzonder revelerend.
Zo schenkt een brief die Streuvels op 6 december 1928 aan Walschap stuurde ons
enkele verrassende gegevens met betrekking tot de receptie van De teleurgang van
den Waterhoek, Streuvels' beroemde roman uit 1927. Het boek handelt over het
verzet van de hechte volksgemeenschap van de Waterhoek tegen de aanleg van een
brug over de Schelde, die hun gehucht moet verbinden met de ‘moderne wereld’.
Doorheen deze geschiedenis wordt ook het verhaal verteld van de liefde tussen Mira
van de Waterhoek en Maurice Rondeau, de pas afgestudeerde ingenieur van de
brugwerken die uit de stad komt.
Enkele passages uit dit tweede verhaal stuitten in 1927 op kritiek vanuit katholieke
hoek. Het gezaghebbende Boekengids - uitgegeven door het Algemeen Secretariaat
voor Katholieke Boekerijen (ASKB) - sabelde bij monde van Arthur Boon Streuvels'
roman neer. De teleurgang diende volgens Boon uit de bibliotheken geweerd: het
boek is naar zijn mening weliswaar ‘een sterk en machtig werk, van het beste dat
Streuvels ooit heeft geschreven’, maar hij voegt daar meteen aan toe ‘dat we op
zedelijk gebied een streng voorbehoud moeten maken’. Boon nam aanstoot aan het
feit dat de door Streuvels beschreven ‘primitieve menschen’ helemaal los van en
buiten de godsdienst staan, dat er na moord en doodslag zelfs geen berouw bij de
daders opkomt, en vooral aan de ‘beschrijving van Mira en van het ontwaken van
het liefdeleven in Maurice’. Volgens Boon waren sommige bladzijden ‘voor de lezers
van onze bibliotheken gevaarlijk’. Zijn conclusie luidde dan ook: ‘Daarom blijve dit
werk weg uit katholieke boekerijen’, hoewel hij dit ten dele ook betreurde: ‘'t is
anders spijtig om 't vele schoone dat zoo te leur gaat’.1.
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De recent verschenen tekstkritische editie van De teleurgang van den Waterhoek
toont aan dat Streuvels op aanwijzing van soortgelijke kritiek zijn roman voor de
tweede druk van 1939 stevig heeft bewerkt.2. In die tweede druk, die de basis zou
vormen voor alle volgende uitgaven, werden heel wat passages over de relatie tussen
Mira en Maurice geschrapt. De kritiek op De teleurgang - bij uitbreiding literaire
kritiek in het algemeen - vormt het onderwerp van een brief die Streuvels eind 1928
aan Walschap richt.3. Aanleiding van zijn schrijven was een negatieve recensie die
Richard Dewachter in Walschaps weekblad Hooger Leven had laten plaatsen.4.
Streuvels beklaagt zich over deze bespreking bij Walschap, waarop deze hem laat
weten dat hij niet zomaar onverdeeld achter Dewachters bespreking staat: ‘Het doet
mij genoegen dat U uw... gal op mij eens uitstort. [...] U veronderstelt ten onrechte
dat een redacteur akkoord is met al wat hij laat verschijnen. Dat is immers onmogelijk.
In dit geval is het een feit dat ik tot nu toe nog altijd uw “Teleurgang” niet gelezen
heb. Ik heb het artikel van R.D.W. [=Richard Dewachter] geplaatst na er drie personen
over geraadpleegd te hebben. Het verwondert mij dat Putman u dezen uitleg niet
gegeven heeft.’5. Streuvels wil evenwel nog eens op de zaak terugkomen:
Ingoyghem den 6 December, '286.
Mijn waarde Walschap,
Geen misverstand, a.u.b. - Willem Putman heeft mij indertijd àlles verteld over die
zaak7., en ik vind het volkomen in orde. Van ‘gal’ kan er geen kwestie zijn, zelfs niet
tegen den schrijver van het bedoelde artikel, want mijn opvatting is: wie vrij schrijft
moet zich vrij laten be- en zelfs ver-oordeelen, - ik denk er nooit aan te reageeren.
De aanleiding om U daarover te schrijven was eene beschouwing die bij mij
opkwam na de lectuur van Sigrid Undsedts [sic] roman8.: hoe gaat een beoordelaar
als R.D.W. [=Richard Dewachter] het nu klaarspelen om de zogezegd onzedelijke
details (want die heeren ergeren zich altijd aan het ‘détail’ en zien daardoor niet de
‘zedelijke’ strekking van een boek, - geen enkel beoordeelaar heeft in Teleurgang
gesnapt: de critiek op het on-doelmatige onzer confessioneele opvoeding voor onze
jeugd-die-moet-in-de-wereld-komen en die zonder weerstand zijn, omdat hun den
naam zelf van het kwaad met zulk opvoedings-systeem verzwegen en verdoken
wordt. Mijn jonge ingenieur is de [sic] ondankbare type van den
doorsnee-brave-jongen-uit-een-priesterscollege, gelijk er duizenden uit zulke
kweekschool komen opgeleid door jonge seminaristen die van pédagogie, psychologie,
menschelijk doorzicht en eenvoudig practisch verstand geen benul hebben... Ik weet
er van te spreken door eigen ondervinding en 't geen ik in duizenden gevallen rond
mij zie gebeuren -) van dat boek te slikken, en het boek goed-te-keuren - want om
van eene bekeerlinge kwaad te zeggen voor zoo iemand, gaat
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toch niet?! Dàt waren de beschouwingen die ik U zonder verder na te denken, of
zonder kwade bedoeling mededeelde9., omdat het nu juist pas gaf dat ik U schrijven
moest, - anders houd ik die dingen gewoonlijk voor mij.
Denk nu daarom niet dat ik liefhebber ben van vuile dingen, of àlles maar
goedvinden zou wat in een roman voorkomt, - in zulk geval zie ik eerst naar de
‘strekking’, en verder in kwestie van details, - of zij er ‘noodig’ zijn om de gewenschte
stemming te bekomen, of het psychologische in de handeling der personen, 't verloop
der gebeurtenissen, of het reageeren bij de personen onder elkander, te wettigen. Het
is een kwestie van takt, natuurlijk, - maar als de katholieke critiek zoo kleinzielig is
dat ze zulke dingen niet verdragen kan, dan mogen alle katholieke auteurs zich
beperken tot romans voor congreganistjes [sic] en eerste-communicanten. Gelukkig
dat elk voor zich de verantwoordelijkheid draagt zijner daden, en - ik heb het nog
tot sommige onderpastors gezegd, van het ijverige slag in kwestie zedelijkheid (of
zou het geen on-zedelijkheid zijn?) ‘Dat ik maar blij was dat zij God-den-Vader niet
zijn!’
Met genegen groet
Stijn Streuvels
Evenmin als de andere recensenten heeft Richard Dewachter volgens Streuvels dus
de ware strekking van De teleurgang gesnapt. Hoe had Dewachters oordeel nu geluid?
Zijn recensie opent positief: ‘Wanneer van Streuvels['] litteraire werf een nieuw
boek de vloed inglijdt staan we reikhalzend uit te zien, rond welke matière hij nu
weer zijn stoer proza heeft getimmerd. Streuvels werkt ook als een boetseerder,
knedend tot hij met welgevallen neerkijkt op een beeld dat wild-schoon vóór hem
ligt. Dan glimlacht hij, dunkt me zoo, om het vorm-schoone, met Van Deysselsche
liefde voor 't proza. [...] Wat Stijn Streuvels vroeger was als woordetser-beeldhouwer
en -schilder, dat is hij nu als psycholoog: een opdieper die veel opdelft, allerhande
gewaarwordingen en gevoelens rubeniaansch verheft en verheerlijkt met een
prachtigen taalkrans. Hij schept behagen in, ik zou haast zeggen, een soort
belle[t]tristische psychologie’.
Maar daarna slaat de recensent de richting in die hij uit wil: ‘[...] Lander, Broeke,
Mira en Maurice zijn de hoofdtypen van “De teleurgang van den Waterhoek”. Lander,
terug uit het leger, amuseert zich wat met de “godin” Mira (een bordeelslet), begaat
brutaal met twee zijner makkers een moord op 'n landmeter (dit zonder 't minste
zieleleed of wroeging), wordt na een driftige klopjacht gevangen genomen en in de
gevangenis gestopt. Meesterlijk uitgebeeld. Broeke, 'n forsige, stugge reus, wordt
van den beginne tot het einde opgewreten door 'n niet-te-koelen wraaklust wegens
'n brug die zijn veer-over-de-[S]chelde zal opslorpen.’
Dewachter ergert zich het meest aan het personage van Mira, die hij typeert als
‘'n verloopen impulsieve deerne die door houding en blik ieders zinnelijkheid prikkelt
en onwederroepelijk doet oplaaien in 'n woeste branding van drift. In haar
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netten valt Maurice, 'n jong ingenieur, perfekt opgevoed, die zijn brave
moederweduwe aanbidt. [...] We willen er ons niet over verwonderen dat die
stevig-goede jongen in 'n paar weken tot hedonist verwordt, maar kunnen geen vrede
hebben met de passages, waarin Streuvels' genie - zoo behendig! - met een zeker
welgevallen de zinnelijkheid van den lezer prikkelt met een soort seductie.’ Er komt
zelfs een ondubbelzinnig citaat van Thomas van Aquino bij te pas: ‘Si un art fabrique
des objets dont les hommes ne peuvent pas user sans péché, l' artiste qui fait de tels
ouvrages pèche-t-il lui-même, parce qu'il offre directement à autrui l'occasion de
pécher’. Waarna de bespreker vervolgt: ‘[...] Wij citeeren prikkelende bldz. natuurlijk
niet, noch willen er aanduiden. Dat heeft weinig nut. Streuvels' tever-gaand realisme
had het lichte liedje ook nuttiger weggelaten. En nadat Maurice's bordeelvrouw
echtbreuk op echtbreuk heeft gepleegd en hij naar Congo vertrekt, krijgen we enkel
op terugweg naar het licht in plaats van genade-werking dit zinnetje: “dat hij nu maar
weer moest zien mensch te worden onder de menschen”’.
Dewachter besluit: ‘Ontdoet het [boek] van zijn groote litteraire pracht en het blijkt
'n magere brok. Het bezwaart en na lezing blijft er in den geest een zwoelheid
nazweven. We staan als aan een kruispunt verloren en herkennen geen weg meer.
Daar waar de eigenlijke edelere zielsconflicten konden beginnen; - waar we, van
diep, opgang van het leven konden verwachten, waar de liefde het eeuwigheidscachet
moest drukken op het echte kunstwerk; - waar de mensch kon gezweept worden naar
zijn eenige doel... daar eindigt het boek. Een Baumann, een christelijk kunstenaar
zou het daar laten beginnen’.
Dewachters bespreking van De teleurgang doet sterk denken aan het onthaal dat
Streuvels' debuut Lenteleven in 1899 te beurt viel. Ook daar was de kritiek ambivalent:
iedereen herkende zonder uitzondering het nieuwe geluid dat Lenteleven bracht, maar
meestal maakte de katholieke pers daar tegelijk ernstig voorbehoud bij. Soms werd
het boek in deze kringen ronduit afgekraakt, bijvoorbeeld in Het Belfort (1899) door
priester Jozef Jacobs, wiens recensie in Vlaanderen heel invloedrijk is geweest. Vele
jaren later, in 1947, verwees Walschap er overigens nog naar in een polemiekje met
Albert Westerlinck, hoofdredacteur van Dietsche Warande en Belfort, de opvolger
van het tijdschrift waarin Jacobs zijn kritiek had gespuid.10. Jacobs meende indertijd
dat Streuvels' boek menig lezer zou aansporen ‘zich eenen stap verder te wagen op
het pad der ondeugd en des verderfs’ en dat ‘zijne schilderingen vals en onnatuurlijk
zijn, wanneer zij ons Vlaamse volk als bedorven en beestachtig voorstellen’. Verder
vond Jacobs dat Streuvels ‘op omtrent twintig plaatsen van zijn werk [...] jacht [heeft]
gemaakt op tamelijk plat realisme’ en rondde vijandig af: ‘met opzet, zou men zeggen,
brengt hij het verhaal op zinnelijke dingen, die hij beschrijft en nog beschrijft. Dit
wordt bij hem zo natuurlijk, dat men bij het lezen van den eersten regel eener bladzijde
reeds raden kan, waar hij wil op uit komen. Eens dat die zinnelijke toestand
beschreven is, breekt het verhaal af, het stuk eindigt: Streuvels heeft zijn doel bereikt’.
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Het slot van Jacobs' recensie lijkt sterk op Dewachters boekbespreking van dertig
jaar later. Dertig jaar lang krijgen Streuvels' boeken af te rekenen met gelijklopende
commentaar. Maar Streuvels blijft zichzelf, trouw aan wat hij in 1896 aan zijn
Antwerpse mentor Emmanuel de Bom schreef: ‘Ik ga onder geen vaantje’. Zijn
geloofsopvatting was allesbehalve dogmatisch of wereldvreemd. In die zin was
Streuvels in zijn boeken zichzelf, zoals ook in de afgedrukte brief aan Walschap.
Streuvels is ook elders in de geciteerde brief Streuvels. Zijn houding tegenover
de kunstenaar is niet die van de schoolmeester met opgeheven vinger, maar hij beperkt
zich tot: ‘Het is een kwestie van takt’ - een zaak van smaak.

Eindnoten:
1. Stijn Streuvels, De teleurgang van den Waterhoek. Tekstkritische editie door Marcel de Smedt
en Edward Vanhoutte. Antwerpen, Manteau 1999, p. 281-284.
2. Zie noot 1. De leeseditie toont aan hoe de kritiek van De Boekengids uit 1928 te begrijpen valt:
ze biedt ons Streuvels' tekst aan van de eerste druk, onverkort en met een uitgebreide
ontstaansgeschiedenis en vergelijking tussen de eerste en tweede druk.
3. Brief van 5 december 1928 (Archief Walschap). Datering volgens Gerard Walschap, Brieven
1921-1950, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1998, p. 160, noot 3.
4. Richard Dewachter: ‘Stijn Streuvels' vijf en twintigste boek. De Teleurgang van den Waterhoek.’
In: Hooger Leven, 2 (1928), nr. 4, p. 107-108.
5. Brief van 5 december.
6. De spelling en leestekens zijn die van Streuvels; wat tussen vierkante haken staat, zijn
editeursingrepen.
7. Willem Putman (1900-1954): toneelauteur, -recensent en romancier (1900-1954). Hij verzorgde
in Walschaps weekblad Hooger Leven (1926-1938) een poëziekroniek.
8. Sigrid Undset (1882-1949), Noors schrijfster; bekeerde zich in 1924 tot het katholicisme; ontving
in 1928 de Nobelprijs, vooral voor Kristin Lavransdochter uit 1922, het boek dat Streuvels
bedoelt. Undsets boeken wekten net als die van Streuvels wel eens ergernis in conservatieve
kringen. Walschap was één van de eersten in Vlaanderen die over Undset schreef.
9. Met name in de brief van kort tevoren (5 december), waarin Streuvels zich beklaagde over de
recensie van Dewachter. Dit eerdere schrijven was tevens een antwoord op de vraag van
Walschap een stuk van Streuvels' Kerstwake (1928) te mogen opnemen in Hooger Leven.
10. Zie Gerard Walschap, Brieven 1921-1950, p. 1139-1144.
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Sjoerd van Faassen
‘In een land van puriteinsche levensbedillers kan een vloek beter
gepast zijn dan een gebed’
Gerard Walschap en de jong-katholieken rond het tijdschrift De
Gemeenschap
In januari 1936 werd Marnix Gijsen redacteur van De Gemeenschap.1. Maar waarom
was eigenlijk niet Gerard Walschap in zijn plaats gevraagd? Walschap was immers
tijdens het interbellum een in intellectueel opzicht veel belangrijker figuur in
Vlaanderen en daarbuiten dan Gijsen, die nadrukkelijk voor een ambtelijke loopbaan
koos.
Gijsens komst in de redactie van het rooms-katholieke literaire tijdschrift De
Gemeenschap - op dat moment bestaande uit Louis de Bourbon, Antoon Coolen,
Anton van Duinkerken, Jan Engelman en A.J.D. van Oosten - veroorzaakte behoorlijk
wat commotie bij de concurrerende schrijversbent die zich onder aanvoering van
Albert Kuyle de leuze ‘om hart en vurigheid’ min of meer wederrechtelijk had
toegeëigend en in 1934 de in hun ogen verwekelijkte De Gemeenschap had
ingewisseld voor De Nieuwe Gemeenschap. Zowel Gijsen als Walschap werden eind
1935 deels dakloos, doordat het tijdschrift Forum - waarvan ze alle twee redacteur
waren - ophield te bestaan. Wel waren Walschap en Gijsen beiden nog redacteur van
Dietsche Warande en Belfort. Juist in 1936 raakten zowel Engelman als Van
Duinkerken betrokken bij dat tijdschrift, de eerste als redacteur, de tweede als lid
van de redactieraad.
Zou de commotie minder zijn geweest als niet Gijsen, maar Walschap de redactie
van De Gemeenschap was komen versterken? Dat valt te betwijfelen. In De Nieuwe
Gemeenschap van oktober 1935 schreef Kuyle, nadat hem de aankondiging van de
opheffing van Forum ter ore was gekomen: ‘Misschien ontdekken de sinjoren en de
brusseleers nu ook nog dat ze al die tijd bedot zijn geworden. Toen de offeranden
walmden op het altaar van de eene, bekende God der gedemasqueerde schoonheid,
stond de kerk er óók al. En wat gaan nu Marnix, de overlooper, de litteraire busdokter
Walschap, en de in schoonheid's ezelsdracht reeds jaren en jaren gezwollen côterie
van behoorlijk gekleede provincialen doen?’.
De notulen van de redactievergaderingen van De Gemeenschap laten niets zien
van de overwegingen om aan Gijsen de voorkeur te geven boven Walschap.2. Het
antwoord op de vraag, waarom de keuze niet op Walschap viel, moet dus elders
worden gezocht.
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In 1936 gold zeker voor De Gemeenschap niet meer onverkort dat de redactie bemand
werd door ‘jonge intransigente katholieken’, zoals Walschap ze ooit noemde.3. Die
kenschets was op dat moment meer van toepassing op de heethoofden die De Nieuwe
Gemeenschap bevolkten, zoals Kuyle, Jan Derks en Ad. Sassen: dat tijdschrift
afficheerde zich onder meer als ‘het tijdschrift van de rechtsche revolutie’ en ‘het
tijdschrift van het steile beginsel’. Eind 1936 zou De Nieuwe Gemeenschap al weer
de verschijning staken, maar dat betekende niet dat die factie na deze datum monddood
was, want Sassen en een aantal bentgenoten zouden nog van juni 1937 tot eind 1938
voor de Utrechtse uitgeverij Het Spectrum het fascistisch georiënteerde tijdschrift
De Bundel uitgeven. Later zetten zij hun publicitaire activiteiten voort in de
periodieken van de rechts-radicale beweging Zwart (later: Nationaal) Front.
De Gemeenschap was begin 1925 opgericht door Engelman, Kuyle en een aantal
geestverwanten, zoals Albert Helman. Het tijdschrift richtte zich min of meer tegen
het drie jaar tevoren gestarte Roeping, dat korte tijd het middelpunt was geweest van
de modernistische jongeren die in verzet kwamen tegen het gezapige, ingeslapen
Nederlandse rooms-katholicisme. Ook Walschap publiceerde in het begin een enkel
gedicht in Roeping, maar behoorde evenmin als Gijsen tot de geregelde medewerkers.
Al spoedig na de verschijning van de eerste aflevering van Roeping werden binnen
de beweging der jongeren ideologische verschillen zichtbaar. De groep Utrechtse
schrijvers waaruit De Gemeenschap voort zou komen, vond de nadruk op de
vernieuwing van het katholieke geloof bij Roeping te overheersend en was van mening
dat de kunst daaraan ten onrechte ondergeschikt werd gemaakt. Ook van de andere
kant lag Roeping onder vuur: al in 1924 was in Nijmegen het rechts-radicale, in
rooms-katholiek opzicht integristische tijdschrift De Valbijl opgericht door onder
anderen de gebroeders Gerard en Henri Bruning, die juist wilden dat Roeping zich
verre hield van alle estheticisme en zich uitsluitend richtte op de zuiverheid van het
katholicisme. In 1930 zou het tijdschrift De Paal - aanvankelijk onder redactie van
Ton Kerssemakers, later ook van onder meer Henri Bruning en Ernst Michel (Gerard
Bruning was in 1926 gestorven) - het werk van De Valbijl voortzetten. De Paal zette
zich daarbij fel af tegen De Gemeenschap, met name tegen Engelman en Van
Duinkerken.4.
Op 27 september 1924 had Engelman aan Van Duinkerken geschreven: ‘“De
Gemeenschap” is noodig. Je moet je eens goed indenken, hoe we ons de zaken
voorstellen. Wat “Roeping” doet en denkelik doen zal, tast te weinig de hegemonie
aan van de liberale halfheid [...], hoezeer we de richtlijn van dit tijdschrift toejuichen
en een verademing vinden. Er wordt in “Roeping” nog te veel verzuimd. Dat willen
wij een weinig goed-maken, als het kan! Er moet van-dag-tot-dag gestroopt worden
langs liberale dwaasheden’.5. Van Duinkerken zou echter nog van april 1927 tot en
met maart 1928 redacteur van Roeping zijn, alvorens in 1929 tot de redactie van De
Gemeenschap toe te treden. Binnen de redactie van dat tijdschrift was Van Duinkerken
vanaf dat moment primus inter pares, niet alleen door zijn vaak programmatische
bijdragen in het tijdschrift zelf, maar ook door geruchtmakende essaybundels als
Roofbouw (1929), Hedendaagse ketterijen

ZL. Jaargang 1

29
(1929), Katholiek verzet (1932), Welaan dan, beminde geloovigen (1933) en
Verscheurde christenheid (1937). Ook door Walschap werd Van Duinkerken in een
bespreking van Achter de vuurlijn (1930) in Hooger Leven van 5 januari 1931 als
leider van de katholieke jongeren gezien, met name wegens diens behandeling van
het ‘politiek-en-de-jongeren probleem’ in het uit De Gemeenschap herdrukte ‘De
kunst van het bereikbare’. De Gemeenschap slaagde er korte tijd in moderniteit en
rooms-katholicisme te verzoenen. Maar de spanning tussen vorm en inhoud, geloof
en literatuur, brak uiteindelijk ook De Gemeenschap zelf op, toen eind 1933 de
radicale katholieken zich van hun ruimdenkender collega's afsplitsten en De Nieuwe
Gemeenschap oprichtten.
Zowel Gijsen als Walschap hadden met Raymond Herreman en Maurice Roelants
van begin 1934 tot de opheffing in december 1935 deel uitgemaakt van de Vlaamse
redactie van Forum. De parallelle Nederlandse redactie bestond uit Menno ter Braak,
Simon Vestdijk en Victor E. van Vriesland.
E. du Perron schreef op 4 februari 1933 aan Ter Braak, toen hij voor Forum
Walschaps Carla en Trouwen ter lezing ontving: ‘die katholieke kant van hem hoort
ook minder bij ons thuis’.6. De Nieuwe Gemeenschap schimpte daarentegen in juli
1935 naar aanleiding van een van Walschaps bijdragen aan Forum: ‘Het is natuurlijk
[...] zeer geborneerd, maar wij blijven het misdadig vinden dat katholieke Vlamingen
(zij gaan daar tenminste voor door) als Gijsen, Walschap en Roelants meedoen aan
dit goor gedoe [...]. Walschap toont in zijn Panopticumbijdragen dat de Forum-invloed
hem geestelijk al uit het lood heeft geslagen’.
Walschap hing niet zo ver uit het lood, of er ontstond in 1935 bij Forum een
hooglopend conflict tussen de formeel gescheiden Vlaamse en Nederlandse redacties
over de novelle ‘Virginia’ van Victor Varangot, waarin het roomse geloofsartikel
van de onbevlekte ontvangenis belachelijk werd gemaakt. De meerderheid van de
Vlaamse redactie meende - vanuit rooms-katholiek standpunt natuurlijk terecht - dat
Varangots novelle strijdig was met de katholieke moraal.7. Begin 1934 had de Vlaamse
redactie al eens soortgelijke bezwaren geuit tegen het profanerende karakter van
enkele passages in Tsjip van Willem Elsschot. Liep het toen met een sisser af,8. het
geval-Varangot leidde tot het einde van Forum. Voor het in november 1935 in Forum
gepubliceerde afscheidsmanifest van de Vlaamse redactie - de Nederlandse redactie
verwierp de Vlaamse verklaring en kwam in hetzelfde nummer met een eigen
verklaring - diende een concept van Walschap als ‘vertrekpunt’.9.
Na de opheffing van Forum stelde Groot Nederland-redacteur Jan Greshoff - die
destijds op de achtergrond een rol bij de oprichting van Forum had gespeeld pogingen in het werk de geestelijke erfenis van Forum veilig te stellen door in elk
geval Ter Braak de redactie van zijn tijdschrift binnen te loodsen. Dat mislukte door
tegenwerking van Greshoffs mede-redacteur Frans Coenen. In zijn discussie met
Coenen liet Greshoff in een brief van 19 oktober 1935 een reeks alternatieve
kandidaten de revue passeren. Over Gijsen, Roelants en Walschap schreef hij bij
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Gerard Walschap bij Nijgh en Van Ditmar (Collectie Carla Walschap)

die gelegenheid: ‘[...] rondkijken in Vlaanderen is ook volstrekt overbodig, daar zijn
nog veel minder geschikte lieden. De jongeren van belang en met talent zijn zonder
uitzondering practiseerend Roomsch (Roelants, Gijsen, Walschap), die door hun
Roomschheid het Forum-conflict uitgelokt hebben’. Eerder die maand had Vestdijk
(die zijn theorie al zelf ‘een onbewijsbaar gezichtspunt’ noemde) aan Greshoff
geschreven: ‘Mij kwam ter oore, dat achter de geheele Vlamingen-hetze van
Duinkerken kan zitten, als defensor fidei en als Gids-redacteur, die Forum weg wou
hebben’.10. Voor de groep rond Forum - waartoe ik ook Groot Nederland reken waren Gijsen en Walschap, in elk geval in deze affaire, één pot nat.
In Nederland nam de katholieke literatuur tot 1920 een tamelijk geïsoleerde positie
in en had ze een voornamelijk emancipatorische waarde. Na de Eerste Wereldoorlog
namen de katholieke literatoren in de over literatuur gevoerde debatten een
gelijkwaardige positie in ten opzichte van anders- of ongelovigen.11. Je kunt eraan
zien dat de verzuiling in deze periode al aan het afbrokkelen was. De komst van de
rooms-katholieke Vlaamse redacteuren bij het heidense Forum is daarvan misschien
geen goed voorbeeld, want die waren de zittende redactieleden door de uitgever
opgedrongen en mochten in Forum slechts een Vlaams reservaat bestieren. Maar het
is een teken aan de wand dat, toen eind 1933 de redactie van het deftig-liberale
tijdschrift De Gids werd gereorganiseerd, dat tijdschrift even overwoog Ter Braak
of Vestdijk te vragen, maar uiteindelijk onder anderen de luidruchtig aan de weg
timmerende katholiek Van Duinkerken binnenhaalde.12. Vestdijks hierboven geciteerde
opmerking dat Van Duinkerken ‘als Gids-redacteur’ en dus nadrukkelijk niet als
redacteur van het rooms-katholieke tijdschrift De
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Gemeenschap als aanstichter van de ruzie in Forum kon worden gezien, is in dit
opzicht eveneens veelzeggend.
Walschap was sinds 1924 betrokken bij Dietsche Warande en Belfort, als rechterhand
van August van Cauwelaert. Net als later bij De Gemeenschap werd voor deze post
aanvankelijk de voorkeur gegeven aan Gijsen;13. die zou echter pas in 1930 tot de
redactie toetreden. In 1927 richtte Walschap met de norbertijn Emiel Valvekens het
weekblad Hooger Leven op, waarin hij als criticus de contemporaine literatuur op
de voet volgde.14. In deze jaren was Walschap ook actief in de in 1924 opgerichte
kunstenaarsbeweging De Pelgrim, die aanvankelijk streefde naar een culturele
vernieuwing van het Vlaamse katholicisme.15. Door deze activiteiten had hij voor De
Gemeenschap toch een aantrekkelijke partij moeten zijn, toen het tijdschrift in 1936
versterking van de redactie zocht.
Walschaps talent als schrijver werd in Nederland al snel opgemerkt; daarnaast werd
een utilitair gebruik van hem gemaakt wegens zijn positie binnen de Vlaamse
literatuur. In een ongedateerde brief uit begin 1927 schreef Van Duinkerken aan
Walschap: ‘in de door u geredigeerde rubriek v. Hoger Leven ontmoette ik reeds
enkele malen mijn naam in een tamelik gunstig verband [...]. Op deze wijze werd ik
dus reeds min of meer bekend bij uw lezers. Thans kom ik u mijn medewerking
aanbieden. Ik wil n.l. gaarne van dienst zijn met artikeltjes over het letterkundig
gebeuren in Holland (bespreking van voornaamste verschijnsels, korte essays,
beredeneerde inhoudsopgaaf der voornaamste tijdschriften (Roeping, Gemeenschap,
Opgang, N.[ieuwe] Eeuw, Studiën, Studia Catholica, Gids, Elseviers Maandschrift,
De Boekzaal e.a. zijn in mijn bezit of onmiddelik bereik)’.16. Van Duinkerkens opgave
geeft een aardig inzicht in wat hij toentertijd las, en vooral in wat hij niet las of
mogelijk ongeschikt achtte voor Hooger Leven (bijvoorbeeld de neutrale tijdschriften
Groot Nederland en De Vrije Bladen, het humanistische De Stem, of het
protestants-christelijke Opwaartsche Wegen); zijn initiatief leidde niet tot geregelde
medewerking. Eind 1926 had Walschap zelf al eens zonder succes Jan Engelman
uitgenodigd mee te werken aan Hooger Leven.17.
In de eerder geciteerde brief prees Van Duinkerken de debuutroman Waldo (1928)
van Walschap, waarvan hij fragmenten gelezen had in het tijdschrift Pogen. Hij
nodigde Walschap ook nadrukkelijk uit mee te werken aan het Vlaamse nummer van
Roeping dat eind 1927 werd voorbereid, maar deze in januari-februari 1928
verschenen speciale aflevering moest het stellen zonder het door Walschap beloofde
‘Maskaroen. Een spel van verlossing gespeeld in zes tafereelen’, dat pas werd
gepubliceerd in Dietsche Warande en Belfort van november 1929. Overigens zou
Walschap later ook ontbreken in het in november 1937 verschenen ‘Vlaamsch
nummer’ van De Gemeenschap.
In de periode 1929-1932 formuleerde Walschap niet alleen de eisen waaraan in zijn
ogen een katholieke roman moest voldoen, met de in die jaren gepubliceerde
Roothooft-trilogie (Adelaïde, Eric en Carla) bracht hij zijn principes ook in de
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praktijk.18. Walschaps romans, die als een pleidooi voor een ruimdenkende
geloofsopvatting kunnen worden gezien, ontlokten felle reacties aan een aantal
katholieke critici,19. culminerend in een door Gijsen, met zijn in de Antwerpse editie
van De Standaard van 7 december 1933 gepubliceerde bespreking van Trouwen
(1933), aangezwengeld debat over ‘het geval Walschap’.20.
Walschaps romans kwamen in verschillende gradaties terecht op de katholieke
index. Vanaf 1937 zou die ten behoeve van de katholieke bibliotheken en boekhandels
met kracht worden gepropageerd door de Informatie-Dienst inzake Lectuur (IDIL),
maar ook daarvoor fungeerde die index al. De beoordelingsschaal van de IDIL liep
van categorie I (‘Verboden Lectuur’) tot V (‘Lectuur voor allen’).21. Die laatste
categorie is bijna nooit voor Walschaps werk weggelegd geweest. Zowel de romans
Sibylle (1938) en Bejegening van Christus (1940) als het pamflet Vaarwel dan (1940)
behoorden tot categorie I (met de toevoeging ‘door de Algemene Regelen der
Kerkelijke Wet verboden’). De eerst in Forum respectievelijk De Gids
voorgepubliceerde romans Celibaat (1934) en Houtekiet (1939) behoorden tot
categorie II (‘Streng voorbehouden Lectuur’, boeken die slechts ‘bij uitzondering’,
‘om gegronde redenenen’ of ‘door welgevormde lezers’ mochten worden gelezen).
Een mensch van goeden wil (1936) werd tot categorie III gerekend (‘Voorbehouden
Lectuur’, die ‘wegens bepaalde passages of grondgedachten niet voor alle volwassenen
geschikt zijn, maar voor gevormde volwassenen, ook ontspanningshalve in
aanmerking kunnen komen’), en de Roothooft-trilogie Adelaïde (1929), Eric (1931)
en Carla (1933), en de eveneens eerst in Forum verschenen roman Trouwen (1933)
tot categorie II-III.
De censuur zat dus nogal met Walschaps werk in haar maag. Ook in zijn eigen
Dietsche Warande en Belfort werd Walschaps werk nog tijdens zijn redacteurschap
om ideologische redenen scherp afgewezen, maar na de oorlog zou Walschap schrijven
dat hij door de relatieve bescherming die Van Cauwelaert hem bij Dietsche Warande
en Belfort had geboden, ‘nooit geheel [was] losgeraakt uit de katholieke middens’,
en dat zijn contact met Van Cauwelaert had ‘belet dat ik in die jaren van strijd een
papenvreter werd’.22.
Al dat roomse rumoer moet de jong-katholieke Nederlandse schrijvers rond De
Gemeenschap niet zijn ontgaan. Zelf hadden zij ook met censuurkwesties te maken,
zij het niet met dezelfde heftigheid en hardnekkigheid als Walschap. Zo werd in 1930
de gebruikelijke censuur achteraf, na een geruchtmakende affaire, waarbij De
Gemeenschap in aanvaring was gekomen met de door het episcopaat gesteunde
Rooms-Katholieke Staatspartij, omgezet in een preventieve censuur.23. Ook bij hun
publicaties in rooms-katholieke dag- en weekbladen als De Maasbode, De Tijd, De
Volkskrant en De Nieuwe Eeuw moesten zij terdege rekening houden met episcopale
wensen en verlangens.24. Veel artikelen van Van Duinkerken eindigden in een
zogenoemd ‘voorbehoud’, waarin hij aangaf voor welke groepen lezers het besproken
boek geschikt was. Hij noemde bij voorbeeld in zijn bespreking van Houtekiet en
Het kind in De Tijd van 10 december 1939 beide romans ‘streng voorbehouden’.25.
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Van Duinkerken wees - mede in verband met de eerste twee delen van Walschaps
Roothooft-trilogie - in De Gemeenschap van oktober 1931 op een ontwikkeling in
de romankunst die zich vanaf de eeuwwisseling had gemanifesteerd: ‘De aandacht
van den lezer werd geheel gevraagd voor de psychologie van den enkeling, liefst in
buitengewone psychische omstandigheden, zoals de impotente Dorus uit “Serenitas”
van Albert Helman, de getourmenteerde Theobald uit “Paralyse” van Ernst Michel,
de haereditair-krankzinnige “Adelaïde” en “Eric” uit de gelijknamige romans van
Gerard Walschap, om slechts eenige der allernieuwste voorbeelden te noemen. Zulk
een overschatting van het individu, gewoonlijk samengaand met een sterke
overschatting der belangrijkheid van het ik, was inderdaad in zeker opzicht
“Europeesch”, maar ze was uit Europa voortgekomen als de ziekte uit het lichaam,
namelijk als de resultante van een steeds subjectivistischer wijsbegeerte’. Wat Van
Duinkerken met betrekking tot Walschap, Michel en Helman constateerde, was een
opvallend element in een groot deel van de moderne Europese literatuur.26. De
weerstand in katholieke kring tegen de romans van Walschap is bekend, maar ook
het in bovenstaand verband genoemde Serenitas (1930) van Van Duinkerkens
toenmalige collega-redacteur bij De Gemeenschap viel ten prooi aan de roomse
barracuda's. In De Tijd van 26 november 1930 had Van Duinkerken zelf de roman
overwegend positief besproken, al had hij nadrukkelijk gestipuleerd dat het boek
streng was voorbehouden aan geestelijk volwassenen.27. In het conservatievere dagblad
De Maasbode, waaraan Helman als muziekredacteur was verbonden, werd Serenitas
afgekraakt. De door De Maasbode aangewakkerde hetze die rond zijn boek ontstond,
deed Helman ontslag nemen. Hij was daarmee de Haarlemse bisschop voor, die de
hoofdredacteur inmiddels had laten weten dat Helman geen bijdragen meer mocht
leveren aan De Maasbode.28.
In 1936 werd Engelman, zoals gezegd, naast Walschap en Gijsen redacteur van
Dietsche Warande en Belfort en trad Van Duinkerken toe tot de redactieraad. Al
eerder had Walschap sporadisch wat vage contacten gehad met Engelman en enkele
van diens collega's bij De Gemeenschap zoals Helman en De Bourbon.
Dat Walschap Engelman uitnodigde mee te werken aan Hooger Leven is al
gememoreerd. Walschap voelde een zekere verwantschap met Engelman, zoals blijkt
uit de weinige brieven die tussen hen bekend zijn. Tijdens de hetze tegen zijn werk
schreef Walschap op 29 maart 1935 aan Engelman, die het vanwege het vrijmoedige
karakter van de in zijn bundel De tuin van Eros en andere gedichten (1934)
opgenomen gedichten en zijn losse huwelijksmoraal eveneens bij een aantal katholieke
critici verbruid had: ‘De campagne van de “très purs” tegen mij is alzo vulgair als
wat men u in Holland aandoet’. En anderhalf jaar later bekende Walschap: ‘Wanneer
ik aan de enkele mensen denk, die mij niet het gevoel geven dat ik alleen ben en kou
lijd, zijt gij mij nabij en in al wat ik van u lees, erken ik wat mij duurbaar is’.29.
Tussen Walschap en Coolen is er heel beperkt schriftelijk contact geweest: begin
december 1935 vroeg Walschap aan Coolen of hij het verhaal ‘De treurwilg’ uit
Kerstvertellingen. Een vijftal sagen (1935) in het kerstnummer van Hooger
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Leven mocht opnemen. Op 8 september 1940 informeerde mevrouw Walschap namens
haar man ongerust bij Coolen naar de toestand van hun beider uitgeverij Nijgh &
Van Ditmar, die tijdens het bombardement van Rotterdam was vernietigd.30.
Met Kuyle, die tot 1930 het redactiesecretariaat van De Gemeenschap voerde en
daarnaast tot 1932 de drijvende kracht was achter de eind 1925 uit De Gemeenschap
voortgekomen uitgeverij is geen correspondentie bewaard gebleven. Evenmin met
Kuyles opvolgers als redactiesecretaris, eerst C. Vos en, na de splitsing tussen De
Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap, de van het protestantisme tot het
rooms-katholicisme bekeerde Van 't Oosten.
Gezien Van Duinkerkens centrale positie binnen het katholieke literaire veld is
het niet verwonderlijk dat Walschap met Van Duinkerken het meest intensief contact
heeft onderhouden.
Het zijn echter niet alleen de persoonlijke contacten die van belang zijn voor
Walschaps relatie met de jong-katholieke schrijvers in Nederland. Belangrijker zijn
de besprekingen die zij over en weer aan elkaars werk wijdden. Daaruit zouden
geestelijke verwantschap of ideologische verschillen kunnen worden afgeleid.
Afgezien van incidentele reacties, werd Walschaps werk vooral door Van Duinkerken
besproken in De Tijd en De Gemeenschap, door de van zijn geloof afgevallen Helman
- die echter na 1932 geen rol meer speelde binnen De Gemeenschap - in De Groene
Amsterdammer, in De Maasbode door Jan Nieuwenhuis, J. van Heugten S.J.31. en
Gerard Knuvelder, en door beide laatsten eveneens in hun respectieve tijdschriften
Boekenschouw en Roeping.
Walschap op zijn beurt besprak het werk van zijn Nederlandse collega's in Hooger
Leven en Dietsche Warande en Belfort. Dat Walschap in zijn kritieken nauwelijks
aandacht aan Engelmans werk heeft besteed, is niet verwonderlijk, omdat Walschap
zich bijna uitsluitend met proza occupeerde, en Engelman voornamelijk met poëzie
en beeldende kunst.32. Over de kritieken die Walschap aan Coolens werk in Hooger
Leven wijdde, is, voorzover bekend, tussen beiden geen contact geweest.33. Die
kritieken zijn strikt zakelijke beschouwingen, die op geen enkele manier verband
houden met Walschaps eigen positie binnen het katholicisme. Dat is jammer, want
Coolen heeft gedurende zijn gehele loopbaan als schrijver een zekere afstandelijkheid
tot het rooms-katholieke geloof betracht,34. al zou Van Duinkerken hem in verband
met zijn De goede moordenaar (1931) nadrukkelijk een ‘Roomsch’ auteur noemen.35.
Dat Walschap het vernieuwende proza van Kuyle nooit heeft besproken, is
opmerkelijk, omdat Vlaamse critici als Felix Morlion O.P. en Oskar van der Hallen
regelmatig diens werk aan Walschap als voorbeeld voorhielden.36.
In zijn bespreking van Coolens Peelwerkers (1930) in Hooger Leven van 18 januari
1931 schreef Walschap: ‘Een werkelijke vernieuwing van de nederlandsche
romankunst verwacht ik enkel en alleen van het in eere herstellen van het narratief
element [...] en van het terugdringen van het descriptief element dat ons proza
jarenlang heeft overwoekerd’; in zijn bespreking uitte hij weliswaar gere-
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serveerde lof voor de ontwikkeling van Coolen - een jaar later, op 24 april 1932, zal
hij De goede moordenaar minder aarzelend prijzen -, maar hij schreef toch ook
vermanend: ‘Doch de jonge hollandsche katholieken hebben het m.i. overdreven,
indien zij daardoor de verhaalkunst in eere hersteld achten’. De stille plantage (1931)
van Helman kon op Walschaps ongeclausuleerde lof rekenen. Op 8 mei 1932 liet hij
de lezers van Hooger Leven weten: ‘Onder de Nederlandsche katholieke
jongerengroep Gemeenschap is er geen enkel dien ik zoo hoog waardeer en bewonder
als juist Helman’. Walschap maakte terloops melding van Helmans door de
Serenitas-affaire veroorzaakte ‘ontgoocheling als katholiek publicist’, maar besteedde
aan dat aspect in zijn bespreking verder geen enkele aandacht en legde dus ook geen
verband met zijn eigen moeilijkheden met de clerus.
De waardering van Walschap voor Van Duinkerken was tweeslachtig. Hij
waardeerde hem, zoals gezegd, als leider van de katholieke jongeren en in zijn
bespreking van Katholiek verzet (1932) in Hooger Leven van 29 mei 1932 stelde hij
Van Duinkerken aan zijn landgenoten ten voorbeeld, door hen voor te houden dat,
in tegenstelling tot Van Duinkerkens praktijk, de katholieke kritiek in Vlaanderen
‘gewoonlijk opgevat [wordt] als een stellingname van den kritikus in kwesties van
moraal’. Maar Walschap verweet Van Duinkerken ook bij herhaling dat zijn ‘grootste
gebrek [...] zijn veelzijdigheid en zijn werkkracht’ was, zoals hij het in zijn bespreking
van Verdediging van carnaval (1928) in Hooger Leven van 27 januari 1929 stelde.
Ook hinderde het Walschap in zijn bespreking van Van Duinkerkens Hedendaagse
ketterijen (1929) in Hooger Leven van 19 januari 1930 dat deze te veel essays met
paradoxen ‘à la Chesterton’ schreef, ‘zonder diens geniale schittering te volgen’, een
verwijt dat Walschap herhaalde in een bespreking van de essaybundel Peillood en
kompas (1936) van Van Duinkerkens biechtvader J. van Heugten in Hooger Leven
van 31 oktober 1936, toen hij meldde: ‘Als criticus heeft Pater Van Heugten een
zwak [...] voor de speelsche paradox à la Chesterton, waaraan Van Duinkerken in
zijn beginperiode ook wel eens laboreerde’. Merkwaardig genoeg bedelde hij juist
in juni van dat jaar bij Van Duinkerken voor Hooger Leven om een bijdrage over...
Chesterton!37.
In Walschaps besprekingen van Van Duinkerkens werk stak slechts af en toe een
preoccupatie met het katholicisme de kop op maar andersom was dat schering en
inslag. Het is niet mijn bedoeling een Nederlandse receptiegeschiedenis van
Walschaps werk te verschaffen, zelfs niet alleen maar een katholieke. Maar het is
juist vanwege de ‘katholieke reconstructie’ die De Gemeenschap in het begin in zijn
vaandel voerde en de voortdurende pogingen leven en leer met elkaar te verzoenen,
interessant om de standpunten die in dit tijdschrift in ‘het geval Walschap’ werden
ingenomen van naderbij te bekijken.
Walschaps vroegste romans liet de Nederlandse rooms-katholieke kritiek min of
meer passeren. In de eerste bespreking die Van Duinkerken op 5 augustus 1931 in
De Tijd aan Walschaps werk wijdde, vergeleek hij Eric (1931) met Alma met de
vlassen haren (1931) van Stijn Streuvels. In zijn bespreking releveerde Van
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Bespreking van Carla door Van Duinkerken in De Tijd, 9 mei 1993

Duinkerken dat men ‘er in Vlaanderen over gestreden [heeft], of de romans van
Walschap, (die door den aard van hun onderwerp aan volwassenen moeten
voorbehouden worden) den naam verdienen van katholieke romans’. Dat achtte Van
Duinkerken toen al een heilloze discussie, want een ‘roman kan goed zijn door geen
anderen naam te verdienen dan dien van roman’.
Carla (1933), Walschaps volgende roman, werd door Van Duinkerken besproken
in De Tijd van 9 mei 1933. Van Duinkerken vond zijn bespreking belangrijk genoeg
om op te nemen in zijn essaybundel Twintig tijdgenoten (1934), die hij bedoelde als
een wapenschouw van het Nederlandstalige proza in de eerste helft van de jaren
dertig. Hij begon zijn lovende bespreking met de zinsneden: ‘Voorzoover zij
ontstonden uit het streven van hun schrijver naar een nieuwe zuivere vertelkunst,
zijn de deelen van den thans voltooiden romantrits: Adelaïde-Eric-Carla,
bewonderswaardige boeken [...] Voorzoover zij echter beschouwd mogen worden
als cultureele reactie-verschijnsels op het katholieke leven in het Zuiden, geven deze
drie romans den beoordeelaar ernstig te denken’.38. Walschap was hoe dan ook zeer
tevreden met Van Duinkerkens bespreking. Op 10 mei schreef hij aan Van
Duinkerken: ‘Innig dank voor uw prachtige kritiek, die mij des te aangenamer verrast
heeft, daar ik niet wist dat u zoo gunstig over mijn boeken denkt. [...] Ik ben zoo
gelukkig met uw waardeering, omdat ik zoo zeker ben van haar objectiviteit. Ook
omdat ze van een katholiek voorman komt. Uw kritiek is moedig’. Walschap vroeg
een week later Van Duinkerkens kritiek te mogen over-
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nemen in Hooger Leven: ‘U weet wellicht dat vele katholieken bezwaar hebben tegen
mijn werk en dat maakt een bespreking in H.L. [...] tot een zeer delicate zaak’.39. In
reactie op Walschaps verzoek schreef Van Duinkerken hem op 23 mei: ‘daar is geen
enkel bezwaar tegen, dat u mijne bespreking van “Carla” overneemt in “Hooger
Leven”. Integendeel verheugt het mij, mede te werken aan het opruimen van
misverstanden, waardoor de katholieke romanschrijver al te lichtvaardig wordt
belemmerd in de uitoefening van zijn taak. In een land van puriteinsche levensbedillers
kan een vloek beter gepast zijn dan een gebed, en in een gebied van duimelige
moralistjes doet men soms goed, door gesprekken te voeren, die er onzedelijk heeten.
Ook de halve waarheden van brave menschen worden spoedig volledige leugens.
Uw situatie zal soms pijnlijk zijn tusschen lieden, die overal liberalisme ruiken [...]
Inmiddels wensch ik u met uw boeken geluk, en hoop, dat zij het begin mogen zijn
van een vernieuwing der letteren, die een vernieuwing des levens weerspiegelt’.40.
Het is opvallend dat ook de jezuïet J. van Heugten in juni 1933 in zijn tijdschrift
Boekenschouw tot eenzelfde lovend oordeel over Walschaps trilogie kwam. Hij vond
de drie romans ‘op een hooger plan’ staan dan de boeken van Streuvels en Coolen,
maar vooral: hij zag met name Carla ‘als den voornaamsten katholieken roman in
Nederland’.
Ook de in hetzelfde jaar als Carla verschenen roman Trouwen werd door Van
Duinkerken besproken.41. In De Tijd van 30 januari 1934 mengde Van Duinkerken
opnieuw lof voor de literator Walschap met bedenkingen tegen de manier waarop
deze het geloof behandelde, al verklaarde hij nadrukkelijk hem niet te beschouwen
‘als een katholiek, die klaar staat om zijn geloof te verliezen’. Wel had Van
Duinkerken als bezwaar dat Walschaps ‘felheid’ een zekere ‘eenzijdigheid’ met zich
meebracht: ‘Herhaaldelijk beleedigt Walschap [...] het katholieke volksgevoel door
een satyre, die ook als medicament een paardenmiddel is. Men voelt achter zulke
uitlatingen de persoonlijke geraaktheid van een wrevelig-geworden man. Hij offert
de objectiviteit van zijn kunst aan het subjectieve genoegen om “het eens flink te
zeggen”’. Toch bedankte Walschap op 3 februari Van Duinkerken ook voor deze
bespreking: ‘Hartelijk dank voor uw kritiek waaraan ik veel waarde hecht, vooral
sinds uw kritiek op Carla mij uw ruimdenkendheid bewees op zoo afdoende wijze’.42.
Merkwaardig genoeg toonde Van Duinkerken meer reserves dan Gerard Knuvelder,
die Trouwen in De Maasbode van 10 maart 1934 besprak, en de roman ‘een sterke
roman, [...] ook een sterke katholieke roman, of, als men dat liever leest, een roman
van een goed katholiek’ noemde. Dat de schrijver van strijdlustige werken als
Bezuiden de Moerdijk (1929), Vanuit wingewesten (1930) en ander fraais tot zijn
oordeel kwam vanuit een conservatief-nationalistisch standpunt (‘Het zwaartepunt
van de Nederlandsche romanproductie ligt onbetwistbaar in het Zuiden der
Nederlanden. Hier heeft men, in eenige jaren, den nieuwen roman geschapen uit de
diepten van een waarachtig nationaal leven, dat de vorige generatie
Vlaamsch-Brabantsche auteurs doet terugtreden als de komst van den koning zijn
heraut’), deed voor Walschap ongetwijfeld geen afbreuk aan de waarde van dit
oordeel in de strijd die hij in Vlaanderen moest voeren.
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Celibaat (1934) en Een mensch van goeden wil (1936) werden niet door Van
Duinkerken besproken. Helman - die eind 1931 de redactie van De Gemeenschap
had verlaten wegens de verzwaarde censuur en zich in steeds feller en vijandiger
bewoordingen tegen het rooms-katholicisme keerde - vond het in De Groene
Amsterdammer43. na lezing van Celibaat ‘geen wonder [...], dat Walschap steeds
minder persona grata is bij degenen voor wie hij zijn boeken mogelijk toch in de
eerste plaats bedoeld heeft. Zij die met transcedentale illusies leven, voelen
instinctmatig waar het gevaar schuilt voor hun zelfverzekerdheid’. In De Nieuwe
Gemeenschap van november 1934 kraakte Ad. Sassen de roman af, niet, zoals je zou
verwachten, vanwege het geringe katholieke gehalte, maar vanwege het feit dat
Walschap Vlaanderen tekende als een ‘permanent en overbevolkt gekkenhuis’.
Van Duinkerken besprak weer wel Sibylle (1938). Tweemaal zelfs: de eerste keer,
als ‘een geloofsroman’, in De Tijd van 25 augustus 1938; de tweede keer tezamen
met Het kind (1939) en Houtekiet (1939) in De Tijd van 10 december 1939 onder de
kop ‘Gewaagde onderwerpen’. Naast de drie genoemde romans van Walschap
besteedde Van Duinkerken in dat laatste artikel ook aandacht aan Het vergeten gezicht
van Helman, Sigarenfabriek José Alvarez van Max Kijzer en Sint Sebastiaan van
Vestdijk. Wat Walschap betreft, wees Van Duinkerken op de commotie die in
Vlaanderen was ontstaan over Sibylle: ‘Walschap wierp zich op als de verbeten - en
persoonlijk gekwetste - kampioen van een anti-clericalisme, dat nauwelijks
“binnenkerkelijk” meer mocht heeten. Hij stelde met dat al behartenswaardige
problemen en al schoot zijn theologische kennis te kort om hem het theoretische deel
van zijn boek tot een goed eind te doen brengen, de psychologische verantwoording
was alleszins aanvaardbaar, ook voor den overtuigden katholiek, die een beetje breder
keek dan door het venster van een dorpspastoor’. Het kind en Houtekiet zag hij
ontstaan uit verbittering over de ontvangst van Sibylle en daardoor ‘niet voldoende
belangeloos’. Houtekiet vond hij ergerniswekkend en niet in de schaduw staan van
het thematisch verwante Trouwen. ‘De litteratuur zou niets gemist hebben, als geen
van deze boeken ware geschreven’, luidde Van Duinkerkens slotzin. Van Heugten
vond - naast alle waardering die hij voor Walschaps werk uitte in De Maasbode van
5 november 1938 - dat Walschap met Sibylle ‘allen twijfel aan zijn al of niet katholiek
standpunt [heeft] opgeheven’, en niet langer beschouwd mocht worden als ‘dè
katholieke schrijver’. Naar aanleiding van Houtekiet - dat mede onder
verantwoordelijkheid van Van Duinkerken in De Gids was voorgepubliceerd - meldde
Gerard Knuvelder op 17 februari 1940 eveneens in De Maasbode, dat ‘gewetensvolle
bestuurderen van leeszalen deze afleveringen achter slot en grendel [hadden]
opgeborgen’. Ze hadden gelijk, volgens Knuvelder, want Houtekiet was ‘geen boek,
dat in ieders handen thuis hoort. Men kan zelfs zeggen, dat het maar in weinig handen
thuishoort’, omdat vooral het eerste deel van het boek de grondslagen van godsdienst
en moraal ondermijnde.
Sibylle was van juli tot en met november 1937 voorgepubliceerd in Groot
Nederland.44. Ondanks het feit dat Walschap op verzoek van Van Cauwelaert en
Gijsen de enkele in hun ogen schandelijkste bladzijden (waarop Sibylle de motie-
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ven voor haar geloofsafval uiteenzet) supprimeerde, schreef Gijsen op 26 juli 1937
aan Van Cauwelaert: ‘Wat nu de bedoeling aangaat, ben ik zooals ik U schreef van
oordeel dat deze perfide en weinig moedig is. Ik heb ook aan Gérard geschreven dat
[ik] het boek als daad heel wat minder waardeerde dan als kunstwerk. Daarop
antwoordde hij mij al zeer strijdvaardig, dat het hem niet schelen kan en dat hij bereid
is allerlei dingen stuk te maken’.45. Gijsen voorzag dat Walschap binnenkort wel niet
meer welkom zou zijn bij Dietsche Warande en Belfort en Hooger Leven.46. Aan het
einde van 1938 verzocht Van Cauwelaert Walschap inderdaad uit de redactie van
Dietsche Warande en Belfort te treden.47. Het was het startpunt van een groot aantal
maatregelen die het officiële Vlaamse rooms-katholicisme tegen de afvallige Walschap
nam. Het kostte hem zijn inkomen, al stonden de kolommen van Dietsche Warande
en Belfort zo nu en dan nog wel tot zijn beschikking.48. Albert Westerlinck schreef
ooit over Van Duinkerken, sprekend over diens Roofbouw (1929): ‘tegen het enghartig
puritanisme maar ook tegen de schaamteloze klerikale inquisiteursgeest [...] treedt
deze jonge polemist in scherp en open verzet. Indien er in dat jaar, in plaats van één
enkele, tien Van Duinkerkens waren opgestaan, zouden ons misschien het “geval”
Walschap en tien- en tientallen gevallen nadien, zijn gespaard gebleven’.49.
Wegens de toenemende weerstand tegen zijn werk in katholieke kring en de in
broodroof resulterende ontvangst van Sibylle zag Walschap geen andere uitweg dan
zich met zijn brochure Vaarwel dan (1940) definitief af te wenden van het
rooms-katholieke geloof. Er is in Nederland bijna geen roomse criticus die geen
aandacht aan Walschaps brochure besteedde. Van Duinkerken liep voorop met zijn
bespreking in De Tijd van 21 maart 1940; in het aprilnummer van De Gemeenschap
wijdde hij bovendien nog een ruim twintig pagina's groot artikel aan Vaarwel dan.
Binnen de Nederlandse receptie nam het tweedelige artikel ‘Een verlaat Vaarwel’
dat Herman de Man in april en mei 1940 in het door de rechts-radicale priester Wouter
Lutkie geredigeerde tijdschrift Aristo- aan Vaarwel dan wijdde een bijzondere plaats
in. De reactie van de van oorsprong joodse De Man is daarom pikant, omdat hij zich
in 1927 in de rooms-katholieke kerk had laten opnemen, mede onder invloed van
Pieter van der Meer de Walcheren - zelf een bekeerling - die in de jaren twintig met
zijn artikelen in De Nieuwe Eeuw en Opgang een grote invloed op de
rooms-katholieke jongeren had uitgeoefend.50. De conversie van Herman de Man
paste in een trend. In het buitenland gingen tal van schrijvers over tot het
katholicisme,51. en ook in Nederland werd er actief proselieten geworven,52. zoals de
Gemeenschap-redacteuren dan wel -medewerkers Chris de Graaff, A.J.D. van Oosten
en J.C. van Schagen of de Nieuwe Gemeenschap-redacteur Gabriël Smit. Het is dus
niet verwonderlijk dat de omgekeerde beweging die Walschap maakte met Sibylle
en Vaarwel dan op weinig begrip en waardering kon rekenen bij iemand als De Man.
Van de nauwer bij De Gemeenschap betrokkenen besprak verder Engelman Vaarwel
dan met groot begrip in De Nieuwe Eeuw van 28 maart en Helman met een zo
mogelijk nog groter begrip in De Groene Amsterdammer van 6 april.
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Door Lambert Simon getekend omslag van De Gemeenschap met Van Duinkerkens bijdrage over
Vaarwel dan, april 1940

Van Duinkerken schreef in De Gemeenschap onder meer: ‘Dat men boeken van
Walschap voorbehield, was goed. Dat men ze veroordeelde, was mis. Dat men hem
om die boeken veroordeelde, was belachelijk van kleinzieligheid en wanneer men
zich thans met het “zie-je-nu-wel” der fatsoenlijke betweters op zijn brochu-
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re beroept, verschuift men de schuldvraag, die principieel is [...]’. Impliciet tegen de
persoonlijkheidscultus van Forum gericht, is zijn verwijt aan Walschap dat zijn
brochure te persoonlijk is, en zich bezighoudt met allerlei klein gekonkel, dat de
lezer van zijn werk niet aangaat. In zijn artikel in De Tijd trok Van Duinkerken een
parallel tussen Walschap en de katholieke jongeren in Nederland die allen vanuit
hun geloofsovertuiging tot taak hadden ‘de werkelijkheid onder de oogen [te] zien.
Die werkelijkheid is voorzeker ruimer en meeromvattender dan ook de wijdste blik
van één enkel kunstenaar kan overzien. Zij spreekt tot verschillende temperamenten
en zij openbaart andere zaken aan Antoon Coolen dan aan Gerard Walschap’. Van
Duinkerken stak in zijn De Tijd-artikel ook de hand in eigen boezem: ‘Wij hebben
sommige boeken van Walschap “voorbehouden” voor bepaalde categorieën van
lezers, wij hebben onderscheid gemaakt in de letterkundige mérites van het eene
boek en het andere, wij hebben aesthetische bezwaren geopperd tegen passages uit
eenige werken, waarin wij andere passages bewonderden, maar wij zagen nooit reden
om te beweren, dat Walschap iets anders was dan een katholieke kunstenaar, die de
werkelijkheid op zijn wijze onder de oogen zag’.
Als om zijn opmerkingen te bewijzen besprak Van Duinkerken in De Tijd van 23
augustus 1941 vol lof Walschaps Bejegening van Christus (1941), een van de boeken
die Walschap op aanraden van Gijsen en Van Cauwelaert in portefeuille had
gehouden.
In de al genoemde bespreking van Helmans Serenitas in De Tijd van 26 november
1930 schreef Van Duinkerken: ‘Er bestaat een nog heden verdedigde opvatting,
volgens welke de Katholieke romanschrijver in het geheel geen rechten zou hebben
op de weergave van het kwaad, omdat iedere vermelding daarvan een nadeeligen
invloed kan uitoefenen op een gedeelte van het Katholieke publiek. Deze opvatting
is principieel fout. [...] De Katholieke schrijver heeft recht op de geheele werkelijkheid
des levens [...]. Maar hij heeft geen recht op een willekeurig aanvaarden dezer geheele
werkelijkheid. Het is zijn plicht haar te bezien in het licht der waarheid, die hem
bevrijdde van den waan’. Dit stemt wonderwel overeen met de beweringen die
Walschap onder het pseudoniem ‘X.’ nog in 1934 in een tweetal artikelen in Dietsche
Warande en Belfort deed, artikelen die hij deels verwerkte in Vaarwel dan. In ‘Wat
is katholieke kunst?’ (februari) schreef Walschap ‘dat het toch volkomen in het bereik
van een katholiek kunstenaar ligt, een boek te schrijven, waarin hij, met de
prijzenswaardige bedoeling de noodlottigheid der zonde te bewijzen, op kuische
wijze en in het licht van specifiek katholieke opvattingen, zou aantoonen hoe de
zonde voert tot aardsch en eeuwig verderf’. Een pagina verderop voegde hij er nog
aan toe dat ‘een boek van een katholiek schrijver niet noodzakelijk een katholiek
boek moet zijn’. Een tweede stuk (van maart 1934), ‘Kerk en kunst’ besluit met de
metafoor: ‘Wie twee wagens, rollend op parallelle sporen, op hetzelfde spoor zet,
schept niets anders dan de mogelijkheid eener heilloze botsing [...]. Beide wagens
weer vrij spoor bezorgen, benadeelt geen van beide partijen, maar bevoordeeligt ze
beide’.
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Eerder, in de verantwoording van Roofbouw (1929), Van Duinkerkens eerste
belangrijke essaybundel, die verscheen in het jaar dat zijn redacteurschap van De
Gemeenschap van start ging en die dus misschien als afsluiting van de voorgaande
Roeping-periode, maar ook als vooruitblik kan worden beschouwd, schreef hij: ‘In
onze tijd [...] wordt veel belangstelling gegund aan de raakpunten van katholicisme
en kunst. [...] De grote moeilikheid schijnt wel gelegen te zijn in een vereniging der
vrijheden van de dichter met de plichten van de gelovige’. Van Duinkerkens ambitie
met zijn in Roofbouw opgenomen artikelen ‘helderheid te brengen in de polemieken,
al ware het alleen door de tegenovergestelde meningen zo scherp mogelik toe te
spitsen’, beheerste ook voortdurend zijn genuanceerde beoordeling van Walschaps
werk, zelfs toen deze zich van het rooms-katholicisme afkeerde. Waar Van
Duinkerken Helman na zijn geloofsafval bij herhaling gispte voor zijn voortdurende
beschimping van het katholicisme, toonde hij een opmerkelijk respect voor de
worsteling die Walschaps werk liet zien. Met Knuvelder - die zijn eigen motieven
had - onderscheidde Van Duinkerken zich daarmee in gunstige zin binnen het kamp
van de katholieke critici. Een van Van Duinkerkens voormalige leermeesters schreef
aan Van Heugten, waarschijnlijk naar aanleiding van de besprekingen van Sibylle
of Vaarwel dan, dat Van Duinkerken ‘te slap inzake catholica’ was, en dat hij, ‘zoals
eertijds Engelman, nu ook Walschap aan de lijn wil houden’.53. Van Duinkerken
rekende kennelijk zowel zijn bespreking van Sibylle als die van Vaarwel dan tot zijn
meest richtinggevende artikelen, want hij nam ze beide op in het aan ‘debat en
polemiek’ gewijde tweede deel van zijn Verzamelde geschriften (1962).
Ondanks alle waardering voor Walschap als auteur is de oorzaak dat niet hij maar
Gijsen in 1936 tot redacteur van De Gemeenschap werd verkozen, uiteindelijk toch
het in Vaarwel dan culminerende conflict met de rooms-katholieke kerk geweest.
Als redacteur van De Gids - en dus buiten direct toezicht van de clerus - vond Van
Duinkerken kennelijk wel alle vrijheid mede-verantwoordelijkheid te dragen voor
de voorpublicatie van de in katholieke kring als bedenkelijk beschouwde romans
Een mensch van goeden wil (maart-september 1936) en Houtekiet (mei-oktober 1939)
van Walschap. Als redacteur van De Gemeenschap en met zijn ‘voorbehouden’ in
zijn besprekingen van Walschaps werk in De Tijd zocht hij de grenzen van het
mogelijke op, maar overschreed die niet.
Verwijzend naar Van Duinkerkens Verscheurde christenheid (1937) schreef Walschap
eind 1942 in strikt vertrouwen aan de ursuline Oswalde Enter: ‘Weet U dat Anton
van Duinkerken, die grote apologeet van de katholieken, precies zooveel gelooft als
ik, dat ik alles zeer lang met hem besproken heb, dat hij mij uitdrukkelijk verzekerd
heeft er ook zo over te denken en dat hij mij alleen maar aanraadde “er niet uit te
gaan”. [...] Maar lees bij gelegenheid eens “Verscheurde Christenheid”, wetend wat
U nu weet. Dan zult U duidelijk tussen de regels lezen dat die man zelfs toen niet
meer geloofde’.54. Uit die opmerking spreekt een té grote annexatiedrift. Van
Duinkerken was tenslotte óók bestuurslid geweest van
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Opdracht door Walschap in het voor Van Duinkerken bestemde exemplaar van Vaarwel dan
(Letterkundig Museum; bruikleen Bernard Asselbergs)

Apologetische Vereeniging Petrus Canisius én vanaf 1936 betrokken bij de Actie
‘Voor God’; zou hij zelf overwegen achter zich te laten, waar hij anderen wilde toe
overhalen? Twee jaar eerder, toen Vaarwel dan verscheen, zag Walschap het in een
beter perspectief: in het aan Van Duinkerken geschonken exemplaar van zijn
brochure55. schreef Walschap: ‘Voor Anton van Duinkerken / Anton, ik heb uwen
raad / niet kunnen volgen, maar / ik weet dat gij mijn dwaas- / heid kunt begrijpen /
Hartelijk / Gerard Walschap’.56.
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De kleine garnaal
Harold Polis
Jan van den Weghe (1920-1988)

Jan van den Weghe (Collectie AMVC-Letterenhuis)

In de teksten van de Vlaamse schrijver Jan van den Weghe galmt de echo van een
heel groot zwart gat. Het is een met fluweel hermetisch afgespannen holte waar
wierookdamp het ademen bemoeilijkt en lotgenoten elkaar de oren van het hoofd
zeuren. Bij Tsjechov dreigt er altijd een onweer los te barsten. Bij Boon valt de vuile
miezelregen dat het een aard heeft. Bij Van den Weghe zijn beeld en klank verdwenen
nog voor er een wolk in zicht is. Heeft het leven wel zin in een uitgedoofd universum?
Van den Weghe weet het niet.
Ooit hoopte hij op regeneratie, op een nieuwe mens, op een heldere toekomst. Die
droom viel samen met de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Van den Weghe
was jong, belezen en intelligent, een talent dat in een foto met persoonlijke opdracht
van Stijn Streuvels de inspiratie vond om te beginnen schrijven.1. Nauwelijks vijftien
charmeerde hij Herman Teirlinck met een lang gedicht, ‘De zeven hoofdzonden’
getiteld. Er volgde een ontmoeting en tegen de tijd dat ‘Meester’ Teirlinck, de
energetische mentor van zovele jongelui, Van den Weghes
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hart sneller deed slaan, was voor de laatste de kwintessens van het leven in een woord
samen te vatten: literatuur. Bij een jongen die aan Vlaamse gevoelens leed, kon het
bestijgen van de Parnassus ook de allure van een politieke daad hebben. In vele
gevallen was het zelfs niet duidelijk wat er op de eerste plaats kwam, de letteren of
de strijd. Vlaanderen, land zonder bergen, liep vol Vlaamse zonen die hun
denkbeeldige Mont Ventoux bestegen om de lof te zingen de weidsheid van het
kleine. Vlaanderen, land met een laag wolkendek en een ijl blauwe einder, waar elke
morzel grond geschiedenis heeft, was voor Vlaamse zonen een onuitputtelijke bron
van mythen en sagen. Vlaamse zonen die zich aan de literatuur waagden moesten
zich heel wat moeite getroosten om niet te klinken als de blinde dichter Iopas uit de
Odyssee, de verpersoonlijking van het heimwee naar een onbereikbaar land. Ook
voor de jonge Van den Weghe gingen romantiek, idealisme en retoriek hand in hand.
In zijn vroege gedichten zingt hij de lof van het landleven, van de van eenvoud
vervulde archetypen die op het altaar van de zuiverheid, eenheid en echtheid worden
geofferd: boeren, jonge meisjes en vergezichten. Literatuur die bestaat bij gratie van
het contrast met de omstandigheden waarin ze is geschreven. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog publiceerde Van den Weghe zulke gedichten onder meer in het
invloedrijke weekblad Volk en Kultuur en in het literaire tijdschrift Westland. Beide
bladen wilden Vlaanderen dienen, waren opgericht na de invasie en boden in hun
kolommen een goed beeld van de culturele collaboratie, een fenomeen dat zich het
best liet omschrijven als chaotisch. De culturele collaboratie verenigde rijp en rot,
maar kon niet bogen op een eenduidige gezamenlijke motivatie. Vlaamsgezind
betekende, zeker bij het begin van de oorlog, allerminst Duitsgezind. De absurde
pogingen van het VNV en de Devlag om een nationalistische politieke agenda te
verwezenlijken door zich achter de Duitse bezetter te scharen, leidden in het beste
geval tot wanhoop, in het slechtste geval tot het armageddon aan de Dnjepr, actieve
hulp bij deportaties en blinde terreur. Nationalisme was in Vlaanderen al enkele
decennia lang een zaak van uitersten, zeker tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.
Vanaf het eind van de jaren twintig waren de antidemocratische nationalisten in
opmars en nam de ideologische en intellectuele verwarring alleen maar toe.
Links-radicale flaminganten met sympathieën voor het nationaal-socialisme waren
geen uitzondering, net zomin als roomse integristen die het apostolaat van de Vlaamse
zaak verdedigden, trouw bleven aan de koning én stilzwijgend Staf de Clerq steunden.
Jan, een katholieke jongen uit Halle, zoon van schoolinspecteur en
amateur-heemkundige Médard van den Weghe, deed de lichtzinnigheid van de jeugd
alle eer aan en brandde zijn vingers aan volksverbonden verzen.
De gedichten van Jan van den Weghe in Volk en kultuur getuigen van een liefde voor
zuivere lyriek, zij het niet in de sublieme betekenis die Paul van Ostaijen eraan gaf.
Medio 1943 schrijft Urbain van de Voorde in Westland een lovende recensie over
Salto mortale, Van den Weghes debuutbundel.2. Van de Voorde prees de met jeugdige
en zuivere sentimenten gevoede romantiek die Van den Weghe op klassieke wijze
vormgaf. Uit de besprekingen die Jan van den Weghe zelf in
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Westland publiceerde, blijkt hoezeer hij belang hechtte aan gezonde literatuur, waarbij
menselijkheid en gemeenschapskunst de belangrijkste argumenten zijn om zich voor
of tegen een boek uit te spreken. Van den Weghes oordeel over de bundel Zangen
van mijn land van Blanka Gijselen is exemplarisch.3. De ‘kosmisch-affectieve, de
zuiver-introspectieve, de individualistisch ingestelde poëzie, die voor enkele decennia
toppunten bereikte in de neo-romantiek en l'art pour l'art’ is volgens Van den Weghe
alleen bestemd voor enkelingen. Hij schat de ‘zuivere volgroeide gemeenschapskunst’,
zoals die van Blanka Gijselen, veel hoger in. ‘Elke poëzie’, schrijft Van den Weghe,
‘blijkt ten slotte toch gelouterde menschelijkheid’. Poëzie is betekenisvoller naarmate
ze erin slaagt symbolen en gebeurtenissen te verwerken die dicht bij het volk staan.
Van den Weghe verwijst naar August Schlegel die eiste dat poëzie mythische,
heidense of christelijke symboliek zou bevatten. Daar houdt het volk zich niet meer
mee bezig, schrijft Van den Weghe. Het volk wil strijdpoëzie die ‘ten zeerste met
de gebeurende dingen verbonden blijft en gespijsd wordt aan de actualiteiten, aan
de verscherpte geestesactie en ook aan de gevoelssprongen van het menschelijk hart’.
Blanka Gijselen dus, want zij is een even groot genie als René de Clercq en verzamelt
in Zangen voor mijn land ‘enkele van de meest gedegen en eerlijkste strijdgedichten,
die in dezen chaotischen tijd van “Umwertung aller Werte” werden geschreven’.
Gijselen slaagt erin ‘nieuwe mythische symbolen [te houwen] uit de oude rots van
ons Germaansch bewustzijn’. Kortom, ‘het woord is vleesch geworden’.
Wie om de verkeerde reden onzin verkoopt over de neurotische lamentaties van een
derderangs dichteres laat weinig heel van hooggestemde literaire ambities. Van den
Weghes verspreide stukken in Westland maken op een pijnlijke manier duidelijk hoe
in het hoofd van de jonge dichter fanatisme en retoriek vrij spel kregen. Naar
aanleiding van Het boek van Mandineke van Johan de Maegt noteert Van den Weghe:
De tijden der joodsche heerschappij zijn reeds voorbij. Voorbij alle
ongezonde sensatie, pornografie, laster- en leugenkampanjes, persiflage,
januskritiek, krachtpatserijen en catch-matchen in de modder. De journalist
moet in eerste instantie een betrouwbare d.i. waarheidslievende voorlichter
zijn, een man van zijn volk; niet meer het mannetje nummertje zooveel
van een patroon.4.
Het ergste moet nog komen. Van den Weghe begint zijn artikel over Walter Vollmer,
Johann Hinrich Fehrs en Joseph Georg Oberkofler met een bespiegeling over de
toevloed van ‘uitheemsche romans’ tijdens de bezetting:
Jarenlang werden de Duitsche romans door de censuur der vroegere
jodencentrale stelselmatig geweerd. Vlaanderen werd met typisch-joodsche
produkten overspoeld en slechts zeldzame deugdelijke werken glipten
door de fijne mazen van het duivelsch net, dat behendig rond het totalitaire
natio-
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naalsocialistische Duitschland werd gespannen. Met de ‘sterridders’ zijn
ook deze praktijken verdwenen en de rijke graanschuur der Duitsche
literatuur wordt den Vlaamschen volke ontsloten.5.
De bucolische vergelijking op het eind van het citaat was niet vrijblijvend, want de
boerenroman vormde het meest geliefde genre van de Blut-und-Boden-literatuur.
Der Bannwald (1939) van Joseph Georg Oberkofler - Van den Weghe bespreekt Het
schutwoud, de Nederlandse vertaling die bij uitgeverij Steenlandt verschijnt - stond
geboekstaafd als een van de topwerken van de fascistische literatuur, een roman over
‘den ewigen Lebenskampf’, een politieke parabel waarin een sociaal conflict werd
omgezet in een mythische constructie. Van den Weghe beoordeelt Het schutwoud
als ‘kerngezond, vroom en hartverkwikkend, [getuigend] van een onstuitbare
vitaliteit’, en vergelijkt het met het werk van Tryge Emanuel Gullbransen en met
Maria Speermalie van ‘Meester’ Herman Teirlinck. Westland plaatste het stuk over
Vollmer, Oberkofler en Fehrs in het zomernummer van 1944.
Van den Weghes extreemnationalistische sympathieën waren geen bevlieging. Tot
enkele maanden voor de bevrijding heeft hij zijn overtuiging niet onder stoelen of
banken gestoken. Het lijkt uitgesloten dat hij bij het verzet zat, zoals hij later tijdens
interviews wel eens deed uitschijnen. Een obscure volksverbonden poëtica, een
handvol gedichten en recensies in collaborerende tijdschriften maken van een
onbekend jong schrijver nog geen hardleerse landverrader. Daarom is het des te
vreemder dat Jan van den Weghe heel zijn leven de lippen stijf op elkaar heeft
gehouden over zijn bescheiden oorlogsverleden, zeker nadat hij begin jaren zestig
naam maakte als een openhartig romancier die zich beriep op ontgoocheld idealisme.
Zelfs in Het kristallen paleis (1984) en De furieën (1986), de eerste twee delen van
zijn onvoltooide, overduidelijk autobiografische romancyclus Anker en zon, rept Van
den Weghe met geen woord over zijn toenmalige overtuiging. Toeval of niet, nadat
Van den Weghe eind jaren vijftig psychologie had gestudeerd aan de universiteiten
van Pretoria en Leopoldstad, schreef hij voor Nieuw Vlaams Tijdschrift het artikel
‘Psychologische aspecten van het antisemitisme’.6.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is Van den Weghe wachtmeester bij
het eerste regiment van de Gidsen. Na zijn demobilisatie in juni 1940 gaat hij aan
de slag als bediende bij de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid.
Begin 1943 wordt hij bediende van de dienst bevolking in het stadhuis van Halle. In
november van dat jaar neemt hij ontslag en duikt hij onder om aan de verplichte
arbeidsdienst in Duitsland te ontsnappen. Een rare zet voor iemand die tot aan de
zomer van 1944 onder eigen naam publiceert in Duitsgezinde bladen. Vlak na de
bevrijding houdt Van den Weghe zich anderhalf jaar onbezoldigd bezig met het
Schooljeugdtheater. Intussen tracht hij aansluiting te vinden bij het reguliere literaire
leven en verbergt hij zich achter het pseudoniem Jan de Brugghenaere. Hij
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stuurt zonder gevolg enkele teksten naar Nieuw Vlaams Tijdschrift en publiceert
gedichten in de tijdschriften De Faun en Arsenaal, waarvan hij in 1950 redactielid
is. De krant De Standaard verzamelt in die periode heel wat Vlaams intellectueel
wrakhout en het is geen verrassing dat Van den Weghe er in 1947 in dienst treedt
als redacteur. Louis de Lentdecker vermeldt hem in zijn mémoires als een fijne
collega. Romantisch is Van den Weghe nog steeds, zo leert het gedicht ‘11
Juli-Boodschap’ dat in De Standaard van 11 juli 1949 verschijnt. Van den Weghe
evoceert de heroïsche strijd ‘in die natte wei te Kortrijk’, waar een volk ‘voor zijn
bestaan’ streed:
Gij, die vandaag nog als een roofdier zit gevangen
- de dronken merels fluiten dapper in de tuin weet nu geen raad meer met uw leed en uw verlangen
en stikt wellicht. Eens valt dit somber huis in puin
en weet - o vrienden -, dat uw staêg gedragen lijden
niet nutteloos zal zijn. Bijt door! Uw ideaal
zal als een jonge god langs 't doffe celraam schrijden
en 't witte vuur der liefde tempert u tot staal.

‘Weer klauwt de Vlaamse leeuw in dorpen en in steden’, schrijft Van den Weghe,
maar het klauwen heeft nog weinig met het oude volksverbonden literaire ideaal te
maken. Midden 1951 richt Van den Weghe samen met Clara Haesaert, Hugo Walschap
en Maurice Wyckaert het tijdschrift De Meridiaan op en schaart hij zich achter het
apolitieke programma in het eerste nummer. Andere tijden, andere dromen? Wanneer
Van den Weghe in een lang antwoord op het artikel ‘Phenomenologie van de moderne
poëzie’ van Jan Walravens beweert dat de moderne mens de moderne poëzie niet
lust, hanteert hij haast letterlijk dezelfde argumenten als die waarmee hij in Westland
de loftrompet stak op Blanka Gijselen.7. Alleen de fascistische dimensie is verdwenen.
Op 22 december 1952 stapt Jan van den Weghe te Melsbroek op een vliegtuig dat
hem naar Leopoldstad voert. Van den Weghe is in juni 1952 gescheiden van zijn
eerste vrouw en begint aan een emotioneel zeer bewogen avontuur dat ruim dertig
jaar zal duren. Zijn nieuwe liefde, die hij naar Congo is gevolgd, pleegt in 1965
zelfmoord. Van den Weghe hertrouwt hetzelfde jaar, scheidt in 1981 en treedt enkele
maanden later in het huwelijk met zijn eerste echtgenote, die hem tot het sterfbed
bijstaat.
De tropenjaren van Jan van den Weghe verlopen zeer rumoerig. Meteen na zijn
aankomst neemt hij, begin 1952, de leiding van de eerste Vlaamse boekhandel in
Belgisch Congo, boekhandel Flandria in Leopoldstad. Een jaar later, begin 1954,
sticht hij het tijdschrift Standpunten, dat over de kop gaat in het najaar van 1955. In
Congo voelt Van den Weghe zich op zijn gemak. Hij arriveert er in tempore non
suspecto, ruim voor het Manifeste Conscience Africaine en het dertigjarenplan van
Jef van Bilsen het debat over de onvermijdelijke onafhankelijkheid in alle
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hevigheid doen losbarsten. Bovendien treft Van den Weghe in Congo een uitgesproken
Vlaamsgezind circuit aan, dat zich sinds de Tweede Wereldoorlog steeds beter is
gaan organiseren. Bij het tijdschrift Band en de ‘Vlaamse Vriendenkring’ in Congo
en in de Belgische protectoraatgebieden Ruanda en Urundi, zijn er heel wat Vlamingen
te vinden die hardop dromen over een nieuwe Vlaamse culturele ruimte, een Vlaams
midden-Afrika met een eigen cultuur en literatuur. Ook Van den Weghe is er spoedig
van overtuigd dat de Vlaamse leeuw weer zou klauwen, zij het dit keer langs de
boorden van de Congostroom.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Belgisch Congo grotendeels op zichzelf
aangewezen. Vanuit Londen dirigeerde minister van Koloniën August de Schryver
de explosief toegenomen economische activiteit in Congo met strakke hand. De
natuurlijke rijkdommen van de kolonie waren een uiterst belangrijke
bevoorradingsbron van de geallieerden. Zwarte soldaten van de Force Publique
moesten meevechten aan de zijde van de Britten in Noord-Afrika. Voor het eerst in
de Congolese geschiedenis konden duizenden Congolese mannen zich maandenlang
de gelijke van de blanke tontons wanen. Na de oorlog kwam er een abrupt einde aan
die relatieve vrijheid. In Congo zelf werd de klok vier jaar teruggedraaid. Het
ongenoegen bij de Congolese bevolking leidde tot een resem opstanden die bloedig
werden onderdrukt, vooral wanneer de extreem lucratieve productie van Union
Minière in het gedrang kwam. De oorlog had ook de Congolese Vlamingen in
beweging gebracht. De kolonie was altijd Franstalig geweest en genoot een grote
bestuurlijke autonomie die buiten de greep van het Belgische parlement bleef, gesteld
dat de Belgische politiek zich voor Congo had geïnteresseerd. De Vlaamse politieke
agenda werd geëxporteerd naar de kolonie en vanaf het eind van de jaren veertig
zouden in steeds toenemende mate ook politieke partijen, vakbonden en andere
groepen uit het middenveld de Congolese maatschappij trachten te annexeren. Begin
jaren vijftig stond het Nederlands als koloniale bestuurstaal nergens, was de
rechtspraak exclusief Franstalig maar laaide de hoop bij vele Vlaamsgezinde colons
zeer hoog op. De voorzichtige politiek van Band zinde Jan van den Weghe niet. Hij
achtte de tijd rijp voor forsere stellingen en richtte daarom het tijdschrift Standpunten
op, een ambitieus project waarvoor hij zonder al te veel problemen de medewerking
van heel wat Vlaamse schrijvers kreeg, en zelfs van Ernest Hemingway. Het tijdschrift
ging failliet omdat de reclame-inkomsten opdroogden. Op 21 september 1955 schreef
Van den Weghe in arren moede aan gouverneur-generaal Hendrik Cornelis dat het
faillissement was te wijten ‘ingevolge de op zijn minst eigenaardige handelspractijken
van een beduidend percentage van mijn publiciteitscliëntele’.8. Van den Weghe - ‘ik
ben bezig te vergaan in zwarte armoede’ - smeekt Cornelis om een baantje. Nergens
kon hij blijkbaar op steun rekenen: ‘Het feit dat ik het Vlaamse weekblad Standpunten
hier heb uitgegeven, schijnt mij bij velen als een ongewenste gebrandmerkt te hebben’.
Van den Weghes onafhankelijke Standpunten was in aanvaring gekomen met, onder
meer, Jos Lamote, de hoofdredacteur van De Week voor Belgisch Kongo. Dit
tijdschrift was de koloniale spreekbuis van het zeer machtige Algemeen Christelijk
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Vakverbond (ACV), de overkoepelende organisatie van het christelijke syndicalisme
in België. Aangezien de ACV-drukkerij in Leopoldstad de productie en de
reclameregie van De Week van Belgisch Kongo en van Standpunten verzorgde, lag
de sanctie voor de hand. Gouverneur-generaal Hendrik Cornelis deed dienst als de
onbewogen beweger van de koloniale pers, want de kolonie kende geen persvrijheid
en de gouverneur-generaal had censuurmacht. De Vlaamsgezinde Cornelis kende
zijn pappenheimers en was bovendien medeoprichter van het tijdschrift Band. Wellicht
heeft hij er mee voor gezorgd dat de failliete journalist in januari 1956 een tijdelijke
betrekking aan het Koninklijk Atheneum van Usumbura kreeg. Jan van den Weghe
was weer een illusie armer.
Na de onafhankelijkheid van Congo in mei 1960 keerde Van den Weghe terug naar
België, waar hij de Vlaamse leeuw niet meer liet klauwen. Hij trachtte heel even bij
Het laatste nieuws zijn journalistieke carrière op het goede spoor te zetten, maar
zocht zijn heil in het onderwijs en wijdde zich volop aan de letteren. Na zijn dagtaak
als docent van het Hoger Pedagogisch Instituut te Hasselt, schreef hij de ene roman,
verhalenbundel, theatertekst na de andere. En dan waren er nog de vele luisterspelen
en radiofeuilletons. In 1963 verscheen bij Manteau zijn romandebuut En elke dag
rees weer de zon, een avontuurlijk verhaal over de beginjaren van de Belgische
kolonie. In de lange reeks Congo-boeken van Jan Van den Weghe is de roman
Offerhonden van stro (1965) de meest typerende. De mythische literatuur die de
jonge dichter Van den Weghe nastreefde, kreeg in zijn proza een psychologische
uitwerking. In alle teksten die hij na 1963 schreef, stond de menselijkheid centraal.
Van den Weghe heeft er de politieke retoriek afgeschraapt en heeft ogenschijnlijk
ook alle hoop laten varen op humanistische verlossing. Wat rest is wanhoop met een
ondertoon van verbitterde melancholie. De nieuwe mens bestaat niet meer. Een
schrijver kan alleen nauwkeurig registreren en de psychologie van zijn personages
blootleggen, want de wereld is een absurd schouwtoneel waar wij, arme zielen, in
het duister ronddolen, gedoemd om elkaar niet te begrijpen.
Van den Weghe hield van stevig proza en verwees graag naar de stilistische efficiëntie
van Hemingway, hoewel de verwantschap met Filip de Pillecyn meer voor de hand
lag. Hij kon ook zelden een keuze maken tussen overdaad en suggestie. Loodzware
statische passages stapelden zich op, tot de structuur van de roman in elkaar stortte:
Van den Weghe schreef op karakter. Alleen Offerhonden van stro maakt hierop een
halve uitzondering. Van den Weghe plaatst in dit boek de standpunten van de
hoofdpersonages naast elkaar. Bijna lukt het hem de cirkel rond te maken, maar aan
het eind moet een alwetende verteller het drama een beslissende wending geven. De
technische misstap zorgt ervoor dat het gemoraliseer alsnog het overwicht krijgt op
de koele blik die Van den Weghe zich aanmeet. Offerhonden van stro speelt zich af
omstreeks de onafhankelijkheid van Congo. De oude graaf Stanislaus Skoczylas en
een jonge koloniaal weten niet wat hen te wachten staat. De jonge koloniaal is een
driftkikker die zijn lusten botviert, tot hij
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verliefd wordt op een zwarte verpleegster. Beiden worden vermoord door
opstandelingen. De functie van de oude graaf in het verhaal is wijsheden debiteren:
Wie weet, spreekt niet. Wie spreekt, weet niet. Dit is de boodschap van
de wijze. Uitstijgen moet je boven de begrenzingen van het kleinmenselijke.
Geen gejaagdheid. Geen bevangenheid. Geen zorg. Geen angst. Alle
streven, lijkt doelloos, maar het leven heeft zin. De weg is lang, maar de
weg bestaat. Ik wil het doel bereiken. Er is maar één weg en ik ben
onderweg. Hemel en aarde storen zich niet aan menselijke gevoeligheden.
Zij behandelen de tienduizend dingen als offerhonden van stro. Het doel
heeft geen waarde. Alleen het doel heeft waarde. Het doen, is
onderweg-zijn. De wijze handelt en denkt en stroomt zonder moeite met
de zin van het leven mee. Hij pakt iets aan, voor het er is.9.
De prozaschrijver Jan van den Weghe was geen avonturier, maar een realist. Zijn
personages waren zonder uitzondering gekwetste, geschaafde of verneukte zielen.
Ze moesten levensecht zijn. De omstandigheden waarin ze hun smarten beleefden,
moesten stroken met de werkelijkheid. Voor die literaire menselijkheid moest veel
wijken, want het was Van den Weghe bittere ernst. Zinloosheid had een orde en die
wou Van den Weghe aan het licht brengen. Het leven was dan absurd, absurditeit
stond voor hem niet gelijk met ontregelende spitsvondigheden of humor, eerder met
geweld, onrust, metafysische pijn en expliciet beschreven seksscènes. Hoe hoog de
temperatuur op de evenaar wel niet kan oplopen, wordt duidelijk in Van den Weghes
laatste Congo-roman Djiki-djiki (1972). De lust en het geweld in deze roman zijn
niet zonder genoegen beschreven. Maar het ergste moest nog steeds komen, met
name de anonimiteit. Onvermoeibaar bleef Van den Weghe het ene boek na het
andere afleveren en zich in het literaire leven mengen, terwijl de echte erkenning
uitbleef. In 1971 beschreef hij zichzelf als volgt: ‘Een kleine komeet aan een
firmament vol raadselachtige sterren. Of een zwerfsteen op zijn tocht naar de
vernietiging. En daarna? Dat weet niemand’.10. En nog was Jan van den Weghe niet
te stoppen. Tijdens de jaren zeventig werd hij redacteur van het tijdschrift Heibel,
eind 1977 richtte hij een nieuw blad op, Argus. Tweemaandelijks literair tijdschrift
voor België en Nederland, en midden jaren tachtig verzeilde hij in de redactie van
Diogenes. De neerslachtige stukken die Van den Weghe in Argus publiceerde zijn
symptomatisch voor het diepgewortelde cultuurpessimisme waarmee hij in de herfst
van zijn leven worstelde. In de driedelige artikelenreeks ‘De “crisis van de Westerse
cultuur”. Pleidooi voor realiteitszin en verantwoordelijkheidsbesef’11. stond Van den
Weghes barometer op onweer:
De Baader-Meinhofaffaire [...], het verontrustend fenomeen van het
opflakkerende internationale terrorisme, de kapingen van vliegtuigen en
treinen, de bezettingen van ambassades, het brutale gijzelen en neerschieten
van mensen als chantagemiddel, de sommaire executies, de koelbloedige
moorden, de zelfmoorden (?) van opgesloten desperado's, die hele
spectaculaire
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uitbarsting van geweld en misdadigheid, die een fanatische poging lijkt te
zijn om onze maatschappij te vernietigen, heeft niet alleen bij velen diep
onbehagen, afschuw en angst gewekt, maar doet weleens de vraag rijzen:
betekent dit nu, naast zovele andere symptomen van ontaarding, verval
en desintegratie op het terrein van religie, de wijsbegeerte, de politiek, de
sociale structuren, de industrie en de kunst, werkelijk het einde van onze
westerse cultuur?12.
De door Van den Weghe op handen gedragen Gerard Walschap, met wie hij tijdens
zijn laatste jaren een uitgebreide correspondentie voerde, schreef dat ‘De “crisis van
de Westerse cultuur”’ hem ‘uit het hart gegrepen’13. was. Van den Weghe deelde met
Walschap meer dan alleen een afkeer van het communisme. Het waren twee moeters,
geen kunners. Anders dan de laatste heeft Van den Weghe nooit helemaal afstand
gedaan van het verlangen naar verlossing. Hij bleef beuken op de deur die toegang
gaf tot de hogere regionen van de kennis, het geluk, het leven. Volgens Van den
Weghe zat achter elke deur een andere deur verborgen en nog een en nog een. Van
al die ingebeukte deuren maakt de dood brandhout, maar toen Jan van den Weghe
kanker kreeg, bekende hij zich als een agnost, tot groot ongenoegen van Walschap.
Van den Weghe wist het ook niet meer. In een van zin verstoken universum was de
mens volgens Van den Weghe veroordeeld om zich vast te klampen aan zichzelf,
want het ergste moest altijd nog komen.14.

Eindnoten:
1. Van den Weghe verwijst naar de bewuste foto met opdracht in een brief aan Stijn Streuvels van
15 juli 1961, collectie AMVC.
2. De recensie van Urbain van de Voorde verschijnt in: Westland 2 (1943-1944), p. 176-178. Van
den Weghes debuutbundel Salto Mortale (Hallensia, 1943) bevat onder meer een omgewerkte
versie van het door Teirlinck geprezen gedicht ‘De zeven hoofdzonden’. Tijdens de bezetting
verschijnt bij uitgeverij Steenlandt Van den Weghes bundel De toren van Babel (1944). Bij Die
Poorte verschijnt eveneens in 1944 de theatertekst Theophilus. Tragedie in vijf bedrijven.
3. Jan van den Weghe, ‘Een bundel strijdgezangen’, in: Westland 1 (1942-1943), p. 743-746. Dit
is een recensie van de bundel Zangen voor mijn land (Steenlandt, 1942) van Blanka Gijselen.
4. Jan van den Weghe, ‘Een duo bij toeval’, in: Westland 2 (1943-1944), p. 52. Dit is een bespreking
van Het boek van Mandineke van Johan de Maegt en Boerenjongens van Rijkaard Lod. Bauer.
Beide boeken verschenen in 1942 bij uitgeverij De Lage Landen.
5. Jan van den Weghe, ‘Drie vertalingen uit het Duits’, in: Westland 2 (1943-1944), p. 440. Dit
is een bespreking van De herberg: In de eeuwige liefde van Walter Vollmer, Het schutwoud
van Joseph Georg Oberkofler en De kleine koning van J.H. Fehrs.
6. Nieuw Vlaams Tijdschrift 16 (1963), p. 108-116.
7. Jan van den Weghe, ‘Streng voorbehoud’, in: De Meridiaan 1 (1951), p. 18-29. Dit is een
antwoord op Jan Walravens, ‘Phenomenologie van de moderne poëzie’, in: Tijd en Mens 2
(1951), p. 295-320.
8. Archief Van den Weghe.
9. Jan van den Weghe, Offerhonden van stro. Manteau, Brussel, 1965, p. 15.
10. Frans Depeuter, ‘Praten met Jan Van den Weghe: “In de herfst weer een nieuwe roman”’, in:
De Nieuwe Gids van 31 juli 1971.
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11. Jan van den Weghe, ‘De crisis van de Westerse cultuur. Pleidooi voor realiteitszin en
verantwoordelijkheidsbesef’, in: Argus 1 (1978), p. 329-333, 424-429 en 521-529.
12. Ibidem, p. 329.
13. Brief 29 september 1978 van Gerard Walschap aan Jan van den Weghe, archief Van den Weghe.
14. Met dank aan Geert Buelens, mevrouw Angèle barones Manteau, Jan Stuyck en Emma van den
Weghe-van Gramberen.
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Gerard Walschap (Collectie Carla Walschap)
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Joris Gerits
Belijdenis van leed en loutering
‘Wie over mijn verzen spreekt, doet mij blozen’ zei Gerard Walschap omstreeks zijn
zeventigste tegen zijn scherpzinnige ondervrager en goede vriend, Albert Westerlinck,
die hem eraan herinnerd had dat hij, als zovelen, gedebuteerd had met gedichten in
de bundels Liederen van Leed (1923) en De Loutering (1925).1. Enkele jaren na de
verschijning van die tweede bundel hoopt Walschap dat alle exemplaren van beide
bundels van de aardbodem verdwijnen.2. Dat typeert de gevoelens waarmee hij zelf,
tamelijk vlug na hun verschijnen al, tegen zijn verzenbundels aankeek.
Uit een brief aan Joris Eeckhout kan men anderzijds afleiden dat in de zomer van
1922 zijn verwachtingen hoog gespannen waren. Na enkele inleidende alinea's over
praktische dingen komt hij bij zijn eerwaarde vriend met de volgende vraag aandragen:
‘Daar komt een schrijven toe van drukker Vermaut, Kortrijk, die mijn bundeltje wil
uitgeven. Hij wil graag een woordje daarover horen o.a. van U. Zo maar een paar
woorden... om een drukker moed in te spreken als hij zich verroekeloosd [sic] tot
het uitgeven van een bundel van een dichtertje zonder naam. Hoe gauwer, hoe vlugger
het ook bij Vermaut zal voortgaan. Ik word opeens zo helderblij, simpel als een kind,
als ik aan dat boekske denk. Reeds had ik eraan gewanhoopt en ik maakte al minder
en minder verzen...’.3.
Die ‘wanhoop’ is op dat ogenblik wellicht nog hyperbolisch op te vatten, maar in
de maanden die volgen zal hij reële vormen aannemen omdat drukker Vermaut de
publicatiedatum altijd maar verschuift. 1 januari 1923 was hem beloofd, maar op 10
december 1922 had Walschap nog geen drukproeven gezien. Dan krijgt hij de
toezegging van Vermaut dat Liederen van Leed op 1 april 1923, Pasen, zou
verschijnen.
Tien weken later is de bundel er nog niet en in een brief van 18 juni 1923 aan Joris
Eeckhout lucht hij zijn gekweld gemoed als volgt: ‘Mijn verzen? Och, ik ben soms
de moed helemaal kwijt. De Heer Vermaut een schurk noemen is zijn waarde nog
te hoog aanslaan. Al de streken vertellen die hij aan mij heeft uitgehaald kan ik in
deze brief niet en om een brochuur te schrijven heb ik voor 't ogenblik de tijd niet.
Nu liggen de volledige drukproeven voor de tweede maal verbeterd sinds meer dan
een maand bij hem. Ik heb hem sinds weer drie keren geschreven en hij antwoordt
niet. Zulke zaken gebeuren nu niet voor de eerste keer. Ik heb driemaal mijn
handschrift teruggeëist en driemaal heeft hij met beloften - zelfs van
schadevergoeding, hij moet me nu 25 fr. per week geven - het afgebedeld. Nu over
anderhalve maand vroeg hij het handschrift te mogen terugsturen. Ik heb dan natuurlijk
niet meer gewild’.4. Hij besluit zijn klaagzang met de krachtig geuite mededeling dat
hij overweegt ‘de correspondentie van dat gewetenloos Kortrijks
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heer te publiceren’, maar onmiddellijk daarna neemt de wanhoop weer de overhand
en hij schrijft dat hij verder machteloos is.
In de zomer van 1923 is het dan zover, de Liederen van Leed zijn gedrukt. Dat
kunnen we afleiden uit een brief van 23 augustus 1923 aan Joris Eeckhout waarin
hij reageert op de tekst van diens recensie die, ondertekend met de initialen J.E., op
8 september 1923 in Het Vlaamsche Land zal verschijnen.
Liederen van Leed begint met een korte inleiding van Jan Hammenecker, de
onderpastoor van Londerzeel Sint-Jozef, met wie Gerard Walschap sinds zijn
vijftiende bevriend was. Jan Hammenecker had al in 1920, toen Walschap nog in
het Scholasticaat van de Missionarissen van het Heilig Hart te Heverlee vertoefde,
een in versvorm geschreven ‘lyrische sage van Oidipoes’ naar Jules Persyn gestuurd,
samen met de eerste vier hoofdstukken van Waldo. Jules Persyn was van oordeel dat
Walschap een groot dichter zal worden, maar van proza geen verstand heeft.5.
In Liederen van Leed treffen we aan die lyrische sage van Oidipoes nog een
reminiscentie aan in het gedicht met de titel ‘De grijze Oidipous zegt’.6. Begin- en
slotstrofe van dit uit zes strofen bestaand gedicht met gekruiste rijmen zijn nagenoeg
dezelfde en luiden als volgt:
Mijn oogen branden gelijk twee wonden
Gij hebt - oh, ik vloek u niet gij hebt mijn harte gevonden
en ik het verdriet.

De slotstrofe wijkt toch op drie plaatsen af van de beginstrofe: er is een inleidend
‘maar’ toegevoegd in de eerste regel, - oh ik vloek u niet! - eindigt in de slotstrofe
op een uitroepteken en de ‘Gij’ in de derde regel is met een hoofdletter geschreven,
in tegenstelling tot de ‘gij’ met een kleine letter uit de openingsstrofe.
Joris Eeckhout heeft die kleine afwijkingen onvoldoende opgemerkt, want in zijn
recensie in Het Vlaamsche Land zegt hij de slotstrofe te citeren, maar citeert eigenlijk
de beginstrofe, terwijl de ‘Gij’ van de derde regel dan toch weer met een hoofdletter
geschreven is. Eeckhout identificeert zonder meer de grijze Oidipous met de blonde
Walschap (het sprekende ik), en daar is veel voor te zeggen. Intrigerend zijn het
uitroepteken en de ‘gij’ die een ‘Gij’ wordt. Als we er nu even vanuit gaan dat die
wijzigingen niet het resultaat zijn van ingrepen door die ‘schurk van een drukker’7.,
dan kunnen ze door Walschap bedoeld zijn om op een subtiele wijze aan te geven
dat de aangesprokene in de eerste strofe - ‘gij’ - de vriend is, de enige vriend die
precies weet over welk verdriet het gaat, namelijk Jan Hammenecker8. - en dat de
‘Gij’ die andere vriend, maar dan ook gans Andere vriend met hoofdletter is, in de
slotregel van de vierde strofe van het openingsgedicht ‘mijn goddelijken Beul’9.
genoemd en in de slotstrofe van ‘Het pijnlijke lied’10. ‘mijn God’ maar ook ‘Jezuke’.
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Jan Hammenecker (Collectie AMVC-Letterenhuis)

Jan Hammenecker is de dichterlijke vriend die in 1919 Gebeden vòòr het Heilig
Hart publiceerde waarin het gedicht ‘Voor een Jongeling’ voorkomt met de beginregel
‘Ik heb een jongen lief, die morgen moet vertrekken’ en waarvan de slotstrofen
luiden:
Hij was me lief, o God. Hoor, ach, mijn hart ontwaken
en naar uw roovend Hart zijn luide klachten slaken:
‘Die jongeling is mijn!
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Hij mag niet weg, moet bij me blijven!’
Mijn hart is ziek, mijn hart heeft pijn:
ik voel het, Jezu, U bekijven!
Vergiffenis, o God! Ik heet mijn hart te zwijgen.
Het moet stil-dankbaar naar uw Heilig Harte stijgen.
't Is goed al wat gij doet,
o God, en wilt Gij mij berooven
van 't zoetst genot, och God, 't is goed:
ik zal bedroefd U lievend loven.11.

In dit gedicht verklaart het lyrische ik onomwonden hoe moeilijk het is een vriend
te moeten laten gaan omdat die geroepen wordt door God. Natuurlijk verzet het
lyrische ik zich in de vijfde strofe tegen die bovennatuurlijke concurrent, dat ‘roovend
Hart’ dat die jongen, ‘een appel van mijn oogen’ (tweede strofe) komt opeisen. Maar
even natuurlijk in de katholieke visie van de relatie God - mens is de opgave van het
verzet in de zesde strofe: de plannen van de oneindige God, het allerhoogste en alles
eisende wezen legt zijn eindige priester-dienaar niets in de weg, hij slikt zijn klacht
in, loopt de goddelijke minnaar niet voor de voeten, kapot van verdriet zingt hij Gods
lof.
Op 21 juni 1923 stuurt Walschap Hammeneckers gedicht ‘De Jongeling’ naar Ninette
en schrijft in een begeleidende brief: ‘Ik wou dat je er kon van houden. Ik hou er zelf
zoveel van. Hij heeft me dat gelezen en meegegeven toen ik gereed stond om naar
't noviciaat te gaan - voor vier jaar van huis weg’.12. Dat was in 1917.
In december 1921 keert hij naar Londerzeel terug, na zijn ‘dimissio’ uit het klooster
te Heverlee en na het negatieve antwoord op zijn vraag om toegelaten te worden tot
het seminarie van Mechelen.
‘Emoties als schuld, wroeging en vernedering vinden een uitweg in zijn eerste
gedichten en in zijn debuutbundel Liederen van Leed’, schrijft Jos Borré in Gerard
Walschap. Rebel & Missionaris.13.
Het slotgedicht van Hammeneckers bundel Gebeden vòòr het Heilig Hart heeft
als titel ‘De Bedelaar’ en twee strofen daaruit verwoorden treffend Walschaps
gemoedstoestand in 1921-1922. Het lijkt wel of Jan Hammenecker niet zomaar een
bedelaar in het algemeen als sprekend ik opvoert, maar, begiftigd met een soort
voorgevoelen, de klacht van de om begrip en steun smekende bedelaar die Walschap
in die periode is, scherp formuleert.
Ik heb aan Jesus al wat ik bezit gegeven:
mijn lichaam en mijn ziel, mijn liefderijkste leven,
en 'k meende dat een man, die gaf wat hij bezat,
gerust mocht zijn, daar hij niets meer te schenken had.
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Albert Westerlinck (Collectie AMVC-Letterenhuis)
En zie, 'k ben weggejaagd: of liever 'k ben gaan loopen,
ik ben gelijk een hond schuwstaartig weggedropen:
ik zag het: wat ik gaf was Jesus niet genoeg
was niet het duizendst deel van wat zijn Liefde vroeg.14.

Deze ‘bedelaar’ van Hammenecker verschijnt later in Walschaps Liederen van Leed
als ‘de verloren zoon’ en als ‘zwerver’. In De verloren zoon, zijn roman uit 1958,
heeft hij gestalte gekregen in Gad, die na zijn terugkeer in zijn Palestijns Vlaams
dorp rondwandelt samen met de priester-theoloog Ruben. Die begrijpt heel goed
waar Gads ketterse en rebelse houding vandaan komt en wat de dieper-
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liggende oorzaken ervan zijn. In het tweede deel van Gesprekken met Walschap zei
Walschap hieromtrent: ‘Na mijn terugkeer in het ouderhuis heb ik een vriend zoals
Ruben gekend, onze onderpastoor Jan Hammenecker, en met hem door het dorp
gewandeld zoals Ruben met Gad’. Daarop stelde Westerlinck de vraag: ‘Dat feit uit
uw jongelingsjaren, toen u diep vernederd als een gevallen Icarus uit het klooster in
uw dorp terugkwam en die onderpastoor volgens u de moed opbracht om met u door
het dorp te wandelen, is u dus onvergetelijk bijgebleven?’ en Walschap antwoordde:
‘Ja’.15.
Liederen van Leed zijn dus zonder twijfel ook geschreven als een poging tot
verwerking van de bijzonder traumatische gebeurtenissen in december 1921.
Na ‘Zwervers afscheidslied’ volgt in Liederen van Leed een cyclus van twaalf
gedichten met de overkoepelende titel ‘Zwerversliedjes’.16. Het rusteloos dolende ik
gaat de huizen langs die ‘wit verlicht’ zijn, terwijl hij zelf zich buitengesloten voelt,
eenzaam en moe. Met een mislukte metafoor (‘Mijn sloep is uitgegleden’) probeert
het van alle vreugde gespeende ik de lezer te verduidelijken dat zijn leven richtingloos
geworden is. Maar er is toch nog uitzicht op het beloofde land, hoewel, om dat te
bereiken ‘moet ik nog zwerven, zwart van schand / van West tot Oost’. En ondertussen
blijft hij verstoken van troost, gekweld door de gloed die nog nagloeit ‘in gloeiende
asch onzer lusten...’, doortrokken van het bewustzijn ‘nog zoo slecht’ te zijn en zelfs
‘ontaard’ zoals men kan lezen in het slotgedicht van de cyclus: ‘maar dolers zijn
ontaarden: / men drijft den doler uit!...’. In larmoyante verzen vergelijkt de zwerver
zich met ‘een blinde knaap / die nooit zijn moeder zag’. Het voorlaatste gedicht van
de ‘Zwerversliedjes’ is opgedragen ‘Aan mijn Vader die in de hemelen is’. Hierin
treft men het beeld van de verloren zoon expliciet aan in de slotstrofe:
Want liefde is niet dan lijdend schoon
en zie mij aan uw voeten:
ik zoen uw hand gelijk uw zoon
die blij wil boeten.17.

In het gedicht ‘Bezoek’18. is het sprekende ik opnieuw de blinde jongeling, maar de
aangesprokene ditmaal de Vader, met een hoofdletter zoals de hemelse Vader uit de
genoemde opdracht, maar er zijn wellicht ook wel voldoende redenen om aan te
nemen dat in de Vader met hoofdletter de vader met kleine letter schuilgaat. De
slotstrofe van ‘Bezoek’ luidt:
‘Oh Vader, hoe lang is 't geleden
dat Gij vree liet ontneme' aan uw kind...
Vader, ik heb zoo geleden,
maar, Vader, 'k heb altijd bemind.’
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Het gedicht ‘Het dankbare Lied’ begint als volgt:
Den langen weg die van U keert
naar Vaders dorpeltreê
heb ik uw helder beeld vereerd...
het reisde met me meê [...]

U en Vader hebben hier beide een hoofdletter, maar het is duidelijk dat ook deze
strofe begrepen kan worden als de lange weg die van het klooster voert naar de dorpel
van de ouderlijke woning, het vaderhuis. Hij zal datzelfde beeld van de weg terug
van de wanhopige zoon opnieuw oproepen in de zesde en middelste strofe van het
lange ‘Liedje voor de moeder’:
Ik ben uw zoon en droeg veel leed
die nu, met laat berouw
en snikkende tot uwen dorpel treed
en binnen wou.

Zijn moeder, weeskind sinds haar zesde jaar, heeft de tederheid die zij nooit
ondervonden heeft ook nooit zelf bezeten, heeft Walschap gezegd.19.
Gerard Walschap heeft zijn vader Florent gevreesd, hij vond dat hij zeer streng
was en nooit hartelijk.20. Zoals bekend heeft Walschap een half jaar voor zijn dood
in 1989 nog een manuscript uit het begin van de jaren zestig gepubliceerd als
Autobiografie van mijn vader. In die autobiografische roman heeft Walschap zichzelf
de sleutelnaam Edwaar gegeven.21. Het zestiende hoofdstuk begint met de mededeling
dat Edwaars overste vlak vòòr de eeuwige geloften en zijn eerste wijding geschreven
heeft dat hun zoon niet geroepen was tot het kloosterleven en het priesterschap en
over acht dagen naar huis zou komen. Hoe zijn vader daarop gereageerd zou hebben,
beschrijft Walschap als volgt: ‘Ik had het steeds gevreesd, mij nooit reëel kunnen
voorstellen dat hij het doel zou bereiken waarvoor hij zich had laten warm maken
[...]. De kap over de haag smijten was volgens de dorpsgeest schandelijker dan
echtbreuk, echtscheiding of voorhuwelijkse zwangerschap. [...] Het gezin van Florang
die zo vaak het voorbeeld van de parochie genoemd werd, verwekte er het grootste
schandaal. [...] We hadden hem niet verplicht priester te worden, men had hem er
wel voor gelijmd, maar hij had het toch zelf gewild. [...] Eenmaal gekleed en geprofest
zagen we hem honderdduizendmaal liever zijn weg vervolgen dan een burger worden,
hoe deftig ook. En wie verzekerde ons dat hij een deftig burger werd?’.22.
En dan stelt de vaderfiguur zich de vraag die hij niet kan beantwoorden: ‘Was het
mijn schuld? Had ik hem te streng opgevoed of te laks?’. De vader stelt verder nog
meer vragen van dat soort: ‘Was het mijn lot een Edwaar te hebben en wat was dan
het lot van Edwaar? Een vervloeking? Een straf? Een beproeving? [...] En waarom?’.
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En nadat Florang (zoals zijn vader) tot God had gebeden in de nacht van zijn gemoed,
komt hij tot de conclusie die ook de jonge Walschap in zijn lyriek en in zijn debuut
Waldo formuleert: ‘Wanneer het er werkelijk op aankomt is de mens alleen. Hij kan
een gezin hebben, vrienden, een hoge functie, geld, als het er werkelijk op aankomt
is hij alleen’.23.
In het eerste hoofdstuk van Waldo schrijft de hoofdpersoon, in zijn uit stenen uit
de ruïnes van zijn ouderlijk huis gestapelde hok dat op een doodskist lijkt, een tekst
neer die onder meer de aanhef van het onzevader-gebed als een bezwering herhaalt
en dan culmineert in: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt, Gij bestaat niet. [...] Nu
heb ik dat ijselijk gevoel van ledigheid en mijn uitgerokken [sic] ziel wordt oneindig
eenzaam als de zandvlakten van Azië’.24.
Eenzaamheid is ook een kernthema in de Liederen van Leed. Eenzaamheid is er
het lot van de verloren zoon, maar verrassend genoeg ook van degene die met een
‘treurnis die niemand weet’ op hem wacht.
De eenzaamheid mag dan al verpletterend zijn, er over schrijven helpt, want in
‘Het eenzame lied’ staan in een hyperromantische context van winden die sprakeloos
over zijn pijn suizen, een hemel die heel hoog en zwijgzaam is en een oog dat
woestijnen weerspiegelt volgende veeleer nuchtere verzen:
We zullen maar voortdoen en zwoegen
elk in zijn eenzaam huis,
bij dage de hand aan de ploege
en 's avonds een snik onder 't kruis.

Eenzaamheid heeft ook een positieve, attractieve kant. Dat blijkt uit de openingsstrofe
van de cyclus ‘Tien liederen uit de vriendschap’ waarvan de eerste twee regels in de
slotstrofe nog eens herhaald worden:
Van verre gekomen'
naar mijn eenzaamheid,
wie heeft je handen genomen
wie heeft u geleid?

In een brief aan Ninette van 9 juni 1923 schrijft Walschap:
Oh, ja, ik mag 't niet vergeten: als ‘Liederen van Leed’ verschijnen zult U
daar ‘Liederen uit de vriendschap’ vinden. Die zijn niet voor een meisje
geschreven (ik heb maar een Marie-Antoinette!) en ik plaatste die uit een
gevoel dat ik niet weet hoe te noemen maar dat een drang is om een vriend
(een Spaans confrater) te huldigen nadat hij me veel had doen lijden,
vriendschap had stukgeslagen toen ik wegging.25.
Het zich niet meer thuis voelen in deze wereld heeft niet alleen de dichterlijke
aandrang versterkt die de jonge Walschap ongetwijfeld had - hij schreef al gedich-
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ten op zijn elfde in de studiezaal van het college van Hoogstraten uit heimwee naar
huis en omdat hij straf kreeg als hij tekeningen maakte26. - het heeft hem ook met de
idee doen spelen naar Congo te gaan als ‘agent territorial’. ‘Dat is bijna wat Max
Havelaar was’, schrijft hij op 3 mei 1922 aan Joris Eeckhout, eraan toevoegend: ‘En
ik zal nu kunnen weggaan uit de wereld waarin ik me - neem het me niet kwalijk niet thuis gevoel’.27.
In Liederen van Leed staan verzen die als onverbloemde aanwijzingen
geïnterpreteerd kunnen worden dat de dichter overwogen heeft te emigreren, niet
naar Afrika, maar naar de overkant als zodanig, cf. de slotstrofe van ‘Het radelooze
lied’:
Ik weet nog niet wat ik zal doen
of ik nu nog zoo trotsch en koen
zal om de prijzen werven
of stil en zonder wrok noch vloek
gaan bidden in een donkren hoek
om ook te mogen sterven.

In een brief aan Joris Eeckhout, drie maanden later geschreven (2 augustus 1922)
dan degene waarin hij zijn Congolese plannen ontvouwde, windt Walschap zich op
omdat iemand zijn verzen ‘neerdrukkend’ vindt, wat ze onloochenbaar ook waren
destijds. Samengevat komt zijn hevige reactie hierop neer: 1. ‘Mijn verzen zijn door
de band “liederen” van gelaten, berustend leed.’ 2. Waarom moet ik nu per se blij
gemaakt worden? ‘Ik word blij, wòrd gelukkig, maar dat is een evolutie die verdraaid
lang duurt en dikwijls nog pijn doet.’ 3. ‘Als men niet kan verdragen dat een mens
al eens zegt dat hij verdriet heeft, moet men mijn verzen overslaan en het volgend
artikel lezen.’28.
Die evolutie van leed en pijn naar loutering en geluk is zich inderdaad aan het
voltrekken. Men kan dat constateren in het slotgedicht van de bundel met de
toepasselijke titel ‘Eindlied’ dat evenals het al genoemde elfde gedicht uit de cyclus
‘Zwerversliedjes’ opgedragen is ‘Aan mijn Vader die in de hemelen is’. Opnieuw
moet de vaderfiguur niet alleen hemels maar ook aards opgevat worden.
Het ‘eindlied’ vat de positie van het lyrische ik dat de jonge dichter Walschap in
zijn debuutbundel heeft willen analyseren nog eens kernachtig samen: ik ben diep
gekwetst, de littekens zullen blijven, maar ik genees (eerste strofe); radeloos was het
hart maar het is niet bezweken onder de smart (tweede strofe); elke dag opnieuw ben
ik bereid mijn last te dragen ook al ontmoet ik geen medestanders (derde strofe);
elke dag gaat de zon onder en blijf ik onvertroost, maar de hoop blijft dat het geluk
een aanvang zal nemen (vierde en laatste strofe).
Wat de receptie van Walschaps debuut als dichter betreft kan ik verwijzen naar de
a priori onkritische en gunstige inleiding van Jan Hammenecker tot de bundel zelf.
Hammenecker ziet in Liederen van Leed volgende kwaliteiten gerealiseerd: ‘een van
zelf-opveerend, doch evenras door kracht van willen ingetoomd gevoel; een

ZL. Jaargang 1

68

Ninette Walschap (Collectie Carla Walschap)

ZL. Jaargang 1

69
rijke verbeelding, die 't raakste beeld weet vast te leggen; een rythmus zoo gaaf en
zoo weelderig als van het warme bloed’.29.
Joris Eeckhout, eveneens door zijn vriendschap met Walschap niet
onbevooroordeeld, schreef in Het Vlaamsche Land een bespreking die door zijn
veralgemeniseringen niemand in het verkeerde keelgat kon schieten. Vandaar
retorische vragen als: ‘Wie, die jong was en dichter, heeft niet geweend om de schoone
illuzie, die nooit werd tot mooie werkelijkheid?’ en vanzelfsprekende en dus
niets-zeggende algemeenheden als: ‘Te allen tijde, is jeugd-poëzie melancholisch
getint geweest’ of ‘Jongelingsdroomen van thans en vroeger, zijn eeuwig jong’. Op
zijn oordeel valt dan ook weinig af te dingen: ‘Walschap, hoe de wonde ook snerpe,
is geen “révolté”; hij lijdt in de gulden schaduw van het Kruis’.
Een kritischer geluid vernemen we in de bespreking van Liederen van Leed door
Paul van Ostaijen30., twee jaar ouder dan Walschap, maar in de poëtische theorie én
praktijk mijlenver op hem vooruit. Van Ostaijen verwijt de inleider van de bundel,
Jan Hammenecker dus, dat hij de lezer vraagt de gedichten van Walschap als
inhoudspoëzie en niet als vormpoëzie op te vatten. Dergelijk onderscheid verwerpt
Van Ostaijen omdat hij van mening is dat ‘Naast het formele er in poëzie evenmin
als in muziek een inhoud [bestaat]. Inhoudspoëten vervangen gaarne het enkelvoudige
ritme dat tevens vorm en inhoud is door de inhoud en het huppelkadansje. Aldus de
rederijkersgilde “Eikels worden bomen”’. Walschap heeft als dichter echter meer in
huis dan de leden van zulke gilde, merkt Van Ostaijen op als hij schrijft: ‘Goddank
zijn de gedichten van Walschap meer poëzie dan zijn ongelukkige inleider het ons
wil doen geloven. [...] Zijn kennis van lyrisch grisaille is zeker niet gering, doch zij
voert in deze gedichten tot zeer gekadanseerde en weinig geritmeerde gedichten.
Grisaille is trouwens bij jonge dichters een gevaarlike voorliefde’. Zijn eindconclusie
is niet onsympathiek: ‘Met deze bundel heeft Walschap enkel bewezen dat hij het
de dichtkunst voorafgaandelike beheerst. [...] Hij verwissele dan de drie-dubbele rij
valse paarlen zijner kadans tegen de éne parel die ritme is’.
Gerard Walschap heeft die raad blijkbaar niet gevolgd. In De Loutering (1925) is er
wel een duidelijk andere toonzetting te merken, maar geen vormelijke evolutie te
bespeuren.
De zwerver is stilaan sedentair aan het worden, zijn zwerven wordt meer en meer
een ‘herinnerd’ zwerven. ‘'t geluk dat onbegonnen / rijst in het Oost’ (slotregels van
Liederen van Leed) dat geluk kondigt zich al nadrukkelijk aan in het openingsgedicht
van De Loutering waarin het inderdaad ‘licht wordt in den Oosten’ en waarin
Walschap in de slotregel belijdt: ‘Het Leve' is goed al is het een van lijden / geweest’.31.
De wanhoop en het verdriet liggen nog wel op de loer en sombere doodsgedachten
overvallen hem nog nu en dan, zoals in de slotstrofe van het openingsgedicht van de
cyclus ‘Inkeer’:
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Joris Eeckhout (Collectie AMVC-Letterenhuis)
Mijn handen liggen roerloos lam
als riemen in de boot...
Ik wou zoo waar, dat nù de Schoonheid kwam
ofwel de dood!

De lezer kan constateren dat de doodsdrift hier een esthetische gezel krijgt.
De nuchterheid die hem in zijn eerste bundel de regel ingaf: ‘We zullen maar
voortdoen en zwoegen’ is nog prominenter aanwezig in de tweede bundel als hij
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tot deze conclusie komt: wat er mij overkomen is en nog overkomt aan rampspoed,
eenzaamheid, smart, ik noteer het ‘...en werk’. Een ander werkwoord dat duidelijk
zijn veranderende houding laat zien tegenover wat voorbij is, is het eenvoudige
‘staan’. De dichter ligt niet langer meer verpletterd in het donker of onder zijn
goddelijke last, hij staat er weer.
ik wil schoon zijn of ik zal sterven.
ik wil stralen ofwel vergaan!
[...]
Schoon zijn en al 't andere derven,
en staan!32.

Of nog:
En met den morgen, ziet, ik sta!33.

De Loutering eindigt, na een weinig originele vergelijking van het leven met een
gebouw, met deze uitroep:
't is Liefde die 't bouwde en 't staat!

De poëzie in Walschaps bundel De Loutering vertoont zowel een decrescendo of
diminuendo als een crescendo. De scherpe pijnscheuten uit Liederen van leed
verstillen in De Loutering tot een morose, zeurderige maar naar de achtergrond
wijkende pijn. Het verdriet van de zwerver verzacht tot, zoals al gezegd, een
‘herinnerd’ verdriet. De storm van gevoelens luwt, de windkracht 10 uit Liederen
van Leed wordt in De Loutering nergens nog gehaald.
Anderzijds is er een crescendo in de zwakte die aanzwelt tot kracht (‘Ik voele mijn
handen vol daden, / ik voele mijn daden vol kracht’34.), er is een toename van licht
waardoor de morgen meer gewicht krijgt dan de nacht, het vertwijfeld en verpletterd
liggen onder de goddelijke last maakt plaats voor een vurige dynamiek:
Nu giert het leven als een zomer door mijn ziele!
Zoo ben ik: als een man die door de landen gaat.35.

De bron van die metamorfose is ongetwijfeld de vrouw aan wie de bundel in zijn
geheel en het slotgedicht in het bijzonder is opgedragen: M.A.T.-Marie Antoinette
Theunissen. Aan haar schreef hij op 10 juni 1923 toen hij zat te wachten op de
publicatie van Liederen van Leed en al bezig was met het dichten van De Loutering:
‘Ik wil geloven: de wereld schoon, de mensen goed, het lijden heilig en God
genadig...’.36. De evolutie van leed naar gelouterd leed en van zinloos lijden naar
geaccepteerd lijden omdat er een verborgen bron van liefde in ontdekt wordt, grijpt
plaats in het jaar 1923. De toekomstige bron van zijn geluk spreekt hij in zijn brieven
uit dat jaar aanvankelijk aan als ‘mejuffrouw’. Spoedig wordt
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dat ‘Goede Vriendin’ en ‘Lieve, goede Zus’, ten slotte ‘Matje’. Zij is het die, in
Walschaps eigen bewoording, ‘die eenzame jongen die door vele dingen ontroerd
wordt en al eens een versje erover maakt [...] nou eigenlijk eerst dichter gemaakt
heeft’. Zij heeft zijn hart vergroot en verdiept.37. Ninette schreef zelf ook verzen en
Walschap heeft ze na lezing luid geprezen. Hij waardeert het ten zeerste dat ze haar
gemoed volop laat spreken maar hij plaatst er toch deze kanttekening bij: ‘Proficiat,
zulk gemoed moet eens uitbreken in soberder en eigener geluid’.38. Het is precies die
mankerende soberheid en dat ontbreken van een eigen geluid dat ook zijn eigen
poëzie kenmerkt.
Paul Van Ostaijen heeft gehamerd op het verschil tussen emoties in het leven en
gevoel in de kunst. Gevoelens in een gedicht hoeven volgens hem niet noodzakelijk
gestoeld te zijn op emoties in het leven. Kunst is namelijk die emoties in het gedicht
op de juiste formele manier weer te geven.39. Weinigen kunnen dat en Walschap
behoorde tot de vele anderen.
Dit impliceert geenszins dat de jonge Walschap als dichter niet technisch onderlegd
zou zijn. Een bewijs daarvan levert de tweede strofe uit het derde gedicht in de cyclus
‘Nocturnen’ uit De Loutering.
Zoude ik oopnen dees deur
die 'k op onrusten sloot
voor de rust van bewustlooze nachten
om geen troostloozen treur
doch 't verheugdere rood
van Gods dapperen daagraad te wachten.40.

De strofe vertoont het rijmschema abc / abc, ‘oopnen’ in het midden van de eerste
regel contrasteert met ‘sloot’ aan het einde van de tweede regel, de ‘onrusten’ uit de
tweede regel staan in oppositie met de ‘rust’ in de derde regel. De u- en de o-klank
komen in de eerste drie versregels driemaal voor, tweemaal apart /onrusten-rust/ en
/oopnen-sloot/ en dan samen in /bewustlooze/. In de vierde en vijfde regel creëert
Walschap een klankchiasme: ‘troostlooze’ vs ‘rood’ en ‘treur’ vs ‘verheugdere’,
waarbij dat laatste woordpaar opnieuw een semantische tegenstelling vormt. De
alliteraties ‘troostloze treur’ en ‘dapperen daagraad’ versterken het beoogde effect:
hier is iemand aan het woord die weet dat dichten een techniek is om te werken in
en met taal. Dat mag dan wel formeel zo zijn, het doet niets af aan de conclusie dat
deze regels de lezer van nu niet meer aanspreken, alle doorwrochte chiasmen,
binnenrijmen, semantische opposities en afwisseling van mannelijke en vrouwelijke
eindrijmen ten spijt.
In zijn boek met de veelzeggende titel Modern, al te Modern. Critiek der Vlaamsche
Poëzie 1923-1930, heeft Urbain van de Voorde een opstel gewijd aan De Loutering
van Gerard Walschap. In de inleiding zegt Van de Voorde in zijn wijdlopende
meanderende stijl dat men in poëzie de inhoud voorop kan stellen en
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de vorm als bijkomstig beschouwen, of de inhoud louter als een aanleiding zien en
enkel betekenis toekennen aan de vorm, opgeroepen door het woord. Wie voor de
inhoud kiest, kiest voor de traditie, voor helderheid en schoonheid. Wie voor de vorm
kiest, kiest voor ultra-moderne experimenten en voor ‘een schennis van der schoonheid
heiligheid’.
In de periode waarin jongeren met kille theorieën de autonomie van de poëzie
propageerden en zich daardoor van het leven zelf afkeerden, de enige bron van kunst
en poëzie volgens Van de Voorde, verschijnt Walschap als ‘een dichter, wiens
bezinning over het leven den onmiddellijken inhoud aangeeft van zijn poëzie, en die
dezen inhoud vat in door den volzin beheerschte vormen’.41. ‘Gerard Walschap liet
zich door de nieuwe kunstrichtingen van streek niet brengen. Al is hij katholiek, als
de meesten der ultra-modernen in Vlaanderen, hij bleef onverschrokken traditionalist,
[...]. Zijn ziel en zijn hart hield hij wijd open op het leven en van dit leven is zijn
poëzie de echo:
Wie dit heeft beleefd zal begrijpen
Mijn walg van elk ijdelijk dicht!
Doch het leven kwam grijnzen en nijpen:
Ik snikte en dat was een gedicht.

Van de Voorde citeert hier de derde strofe van ‘Berusting’ (De Loutering, p. 24). Hij
voegt bij deze strofe volgend commentaar: ‘Hier hebben wij inderdaad te doen met
een dichter, die er niet voor schroomt zijn emotie in breede, bewogen rhythmen, vol
en hartstochtelijk te laten stroomen. Geen zweem van bedachtzaamheid, geen spoor
van theoretisch formalisme’.42.
Wat voor Van de Voorde een niet ter discussie staande kwaliteit is, is voor Van
Ostaijen een evident gebrek. Zijn grondhouding contrasteert fel met de ingesteldheid
van zijn jonge dichters-tijdgenoten. ‘Zij beperken hun dichtader tot particuliere
anekdotiek en verzuimen de formele kant van de dichtkunst te onderzoeken, [...] Ze
zijn het slachtoffer van de romantische illusie dat enkele krachtige gevoelens en
idealen volstaan om een dichter te zijn. [...] accidenteel kan daar wel eens een goed
gedicht uit voortkomen, maar onmogelijk een groot dichter.’ Zo vat Geert Buelens
in zijn dissertatie het standpunt van Van Ostaijen samen.43.
In zijn geschriften tussen 1922 en 1925 herhaalt Walschap zo vaak de stelling dat
in poëzie de beleving en het gevoel centraal staan, dat we wel niet anders kunnen
dan ze als zijn diepste overtuiging in poeticis te beschouwen. In zijn recensie in Het
Vlaamsche Land van een bloemlezing uit de poëzie van C.S. Adama van Scheltema
formuleert hij het heel expliciet als volgt: ‘het ééne, wat den grooten en
onuitputtelijken artiest maakt en dus ook de groote en eeuwige kunst, is: het gevoel
dat de waarheid gevoeld weergeeft, het leven geleefd uitbeeldt, het lijden geleden,
de vreugd geproefd’.44.
Dat ene mist hij ook in de poëzie van Wies Moens en gelijkgestemde dichters. Als
Wies Moens en de expressionisten de oorlog weergegeven zouden hebben als
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aan henzelf gebeurd (en niet door hun geest geschouwd) dan was hun werk groots
geweest, ‘doorrild en doordaverd van die persoonlijkheidsontroering, dat zelfeigene,
dat ware kunst maakt. Nu hebben wij cerebrale produkten; daar zingt, stormt, huilt
geen menschelijk gevoel in’. Enkele maanden later zal Walschap in een brief aan
Joris Eeckhout (18 september 1922) deze opinie in een retorische vraag formuleren:
‘[...] vindt U niet dat onze nieuwere dichters, Moens en Cie en de andere, zeer dikwijls
missen wat ik moet noemen: adem, ontroering, bewijs dat ze 't doorleven,
doorworstelen, bewijs dat ze báren: zichzelf geven, iets eigens, eigen gevoeld, eigen
geleefd. [...] Ik zou daarover eens een studie willen schrijven’.45.
Ook uit een negatieve beoordeling kan men Walschaps primaat van het leven
afleiden, zoals in het geval van M. Coomans, een norbertijn, die debuteerde met
Langs eenvoudige Wegen waarover Walschap onder het pseudoniem G.v.M op 25
augustus 1923 in Het Vlaamsche Land schreef: ‘Ik ging er niet naast een sterke
persoonlijkheid, die het diepe leven heeft vol geleefd, en om dit vol leven uit te
beelden de prachten van land en lucht synthiseerend [sic] in zich opgenomen en
onder sterk bedwang van taal en gevoel gebracht’.
Omdat kunst volgens Walschap onlosmakelijk verbonden is met leven en gevoel,
gebruikt hij sterke taal om de bekende leus van tachtig ‘kunst om de kunst’ te
verwerpen. Hij noemt ze ‘een zinnelooze formuul’, de uitdrukking ‘van de hoogst
mogelijke artistieke perversie’ (Het Vlaamsche Land, 8 december 1923). Hij erkent
dat de Tachtigers taal, beeld en vorm verrijkt hebben (Het Vlaamsche Land, 7 oktober
1922) maar betreurt hun individualisme en vooral hun vormcultus. ‘Als van de
tachtigers en eerste natachtigers geen anderen [dan Frederik van Eeden en Henriëtte
Roland Holst] internationaal zijn geworden is dit de schuld van hun vormkultus
zonder levensinhoud’ (Het Vlaamsche Land, 4 april 1925). In elk nummer van
Dietsche Warande & Belfort in de jaren 1924 en 1925 maakt Walschap in zijn
‘Overzicht van de tijdschriften’ een schampere opmerking aan het adres van Willem
Kloos die zichzelf tot een pretentieus instituut verheven had. Een van die sneren
luidt: ‘'t Laatste sonnet der Julireeks begint met de kostelijke vraag die de sonnetist
zich al veel vroeger had moeten stellen: “ben ik een dichter?” Het antwoord dat kort
moet klinken “Geweest”, geeft Kloos maar niet’.46.
De dichters van zijn eigen generatie verwijt Walschap de hypercultuur van de vorm
(Het Vlaamsche Land, 14 april 1923). Over Van Ostaijen schrijft hij in Dietsche
Warande & Belfort dat hij geleerd doet in de literaire kronieken en belachelijk in
een paar ‘gedichten’.47. De bundel Piano van Gaston Burssens heeft niet meer om
het lijf dan een enkele verrassing, een interessantigheid.48. Seuphor is een farceur, en
daarmee is alles gezegd (Het Vlaamsche Land, 27 december 1924).
Gefictionaliseerd vinden we een soortgelijke kritiek terug in Autobiografie van
mijn vader. In de afkeuring van de literaire bladen waaraan zijn zoon Edwaar (alter
ego van Gerard) meewerkt zou men wel eens het oordeel van Walschap zelf
geprojecteerd kunnen zien. ‘De boekjes en blaadjes, waar Edwaar in schreef, stonden
bol van zelfoverschatting en woordenkramerij. Er verschenen gedichtjes in
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die niet alleen niets om het lijf hadden, maar op de koop toe zonder rijmen gedrukt
waren, op scheeflopende regels, met verschillende lettertypen in hetzelfde woord,
en hier een woord in cursiefjes en daar een in kapitalen. Zottigheden van modepoppen
die van ijdelheid niet weten hoe zich kronkelen en draaien om te doen geloven dat
ze grote moderne dichters zijn.’49.
In het slotgedicht van De Loutering, opgedragen aan zijn Beatrice, M.A.T, neemt
de jonge Walschap afscheid van de poëzie. Uit de eerste en laatste strofe van ‘Leus’
blijkt immers dat de jonge Walschap beseft dat hij vooral talent heeft voor het proza
en dat hij daarin tot grote dingen in staat is.
Ik beitel mijn verzen, en houw ze
uit proza van elken dag.
Ze dragen - hier liggen ze, aanschouw ze van proza den droom, maar betrouw ze
ze dragen van droomen den lach.
(...)
Ik beitel mijn leven en bouw het
op proza, geestdriftig van daad.
Dra rijst voor uw oogen 't gebouw, het
rijst lenig en hoog maar betrouw het:
't is Liefde die 't bouwde en 't staat!50.
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Gerard Walschap
Kroniek van de dag
Gekozen en geannoteerd door Harold Polis
Tussen 1968 tot 1970 was Gerard Walschap regelmatig te horen op de BRT-radio.
Hij verzorgde mee een ochtendlijke ‘Kroniek van de dag’ en schreef daarvoor elke
veertien dagen een column. Van de in totaal negenenzestig afleveringen die zich in
het archief Walschap bevinden, zijn er hier zeven samengebracht. De teksten zijn
niet eerder gepubliceerd.

Augustus 1968
Wat ik deze nacht heb gedroomd zal ik nooit vergeten. Ik was niet getrouwd, had
geen kinderen, zelfs geen familie en ik bevond mij met ruim vijftig Joodse mannen,
vrouwen en kinderen op het dakterras van het nieuwe flatgebouw ‘Amberes’, op de
Mechelse steenweg te Antwerpen.1. De oorlog was reeds meer dan twintig jaar voorbij,
maar op de Mechelse steenweg was een bataljon vreemde soldaten nog altijd Joden
aan het ophalen om ze te deporteren.
Het gezelschap op het dakterras wachtte rustig en gelaten zijn lot af. De kinderen
speelden luidruchtig en de volwassenen legden hun niet het zwijgen op. Een mooie
oude rabbijn met een grijze baard keek nu en dan over de rand van het terras in de
straat en wandelde dan rustig met de handen in de mouwen op en neer. De twaalfjarige
Anne Frank vertelde wat ze die morgen in haar dagboek had geschreven. Een paar
mannen en vrouwen knikten haar goedkeurend toe.
Opeens waren de soldaten de verdieping onder ons reeds aan het leeghalen. Het
verwonderde mij dat op het terras nog steeds geen spoor van paniek was te merken.
Ik voelde mij helemaal op mijn gemak omdat ik geen Jood was, maar ik begon mij
toch af te vragen wat ik op dat terras deed bij mensen die ik niet kende.
De soldaten verschenen op ons terras, schreeuwden, tierden, maar raakten niemand
aan. De Joden, die nochtans wisten dat zij voor de gasoven waren bestemd, gingen
rustig op rij staan gelijk voor een filmvoorstelling of een broodbedeling. Ik werd
ongerust. Wist de Feldwebel, of zou hij geloven dat ik geen Jood was? Had ik niet
een over-over-overgrootvader, Jood of zelfs neger, die lang geleden met vreemde
troepen in Brabant was verzeild geraakt en er blijven hangen?2. Had mijn familie niet
eeuwen lang in Brabantse dorpen verborgen geleefd om dat te doen vergeten en had
ik de aandacht van de Jodenvervolgers daar niet op gevestigd door zo onvoorzichtig
te zijn mijn naam een zekere bekendheid te geven, in plaats van te schrijven onder
een schuilnaam?
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Anne Frank had zich verborgen in de lange wijde kaftan van de oude rabbijn en
opende die mantel nu en dan om speels naar mij te pinkogen en een kushandje te
werpen. Ik bleef met gekruiste armen tegen de schouw staan alsof het mij allemaal
niet aanging. Ten slotte bleef ik alleen op het terras met de Feldwebel en die deed
mij met het hoofd ongeduldig teken dat ook ik naar beneden moest. Ik gehoorzaamde
omdat hij niet brutaal was. Ik wilde trouwens niet op dat terras blijven en naar beneden
gaan betekende nog niet dat ik naar de gaskamer moest.
Beneden was de straat ledig en doodstil. De Feldwebel wees mij met het hoofd de
doorgang tegenover ‘Amberes’ tussen een burgerhuis en een winkel van
autobenodigdheden. Ik herkende die gang niet. Hij was maar een man breed en vers
gemetst en overwelfd in Boomse steen. Ik dacht dat ik langs daar ongemerkt mocht
ontsnappen, maar twintig meter verder was hij dicht gemetst. Ik luisterde of ik geen
gas hoorde suizen, snoof de lucht op, werd niets gewaar en keerde terug om de
Feldwebel te vragen waarom hij mij in die pijp had gestuurd.
De Feldwebel was verdwenen, ik bevond mij een heel eind van de Mechelse
steenweg af, aan de Drijhoek. Het bekend oud café op de hoek, dat sinds vele jaren
afgebroken is, stond er nog en het terras onder wingerdloof zat vol volk. Dat volk
dronk of gebruikte niets, het verroerde niet en het keek me aan met koude ogen en
een verstarde glimlach die al hun tanden toonde.
Ik werd er koud van. Zij hielden mij voor een ontsnapte Jood wiens lot hun
onverschillig liet en met wie zij niets wilden te maken hebben. Ik voelde, maar
werkelijk in vlees en bloed, tot in het merg van mijn gebeente, wat er omgaat in
Joden en negers die zich gehaat voelen om hun ras. Gelooft mij, dat is iets
verschrikkelijks dat ik nooit meer zal vergeten.
De deur van mijn slaapkamer werd geopend door iemand die mij kwam wekken
omdat ik vroeg moest opstaan en de trein halen. Die zette grote ogen op toen ik zei
dat ik een minuut geleden nog een Jood was en nu beter dan indien ik het werkelijk
had beleefd, kon beschrijven wat er omgaat in mensen van een ander ras die men
laat voelen dat zij niet bij ons horen.
‘Och,’ zei de andere, ‘als Vlamingen hebben we ons allemaal wel eens gehaat
gevoeld omdat we Vlaming zijn.’
‘Jawel,’ zei ik, ‘maar dit was nog iets heel anders. Het blijft mij in het merg zitten
zolang ik nog leef. Ik moet eens aan een psychiater vragen of het mogelijk is in een
droom een ander mens, een mens van een ander ras te zijn en iets te ondervinden dat
men in de werkelijkheid niet beleven kan.’

Oktober 1968
In het gasthuis lag hij dagenlang tussen leven en dood, maar hij kwam er door. Nu
kon hij spreken, maar niemand verstond hem. Daar hij de Joegoslaaf werd genoemd,
liet men een andere Joegoslaaf roepen die in de stad een café hield. Die man sprak
met hem en zei dat het een arme stakker uit een verafgelegen bergstreek was, waar
de mensen nog half wild zijn, dat hij noch lezen noch schrijven
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kon, geen familie meer had en clandestien in het land verbleef.
Het gasthuis belde zijn ambassade op en die beloofde hem te komen halen en
repatriëren zodra hij zou genezen zijn. Hij kreeg bezoek van donkere mannen zoals
hij, die hem schenen te kennen. De ene beweerde dat het een brave arme jongen was
voor wie hij zou zorgen, de andere dat het een politieke vluchteling was die in zijn
land ter dood was veroordeeld en er zou worden gefusilleerd als de ambassade hem
te pakken kreeg. Hoe meer bezoekers er kwamen, hoe minder men wist wie de
Joegoslaaf was en wat men met hem moest aanvangen: hem stilletjes laten weggaan,
of hem uitleveren aan de ambassade.
Toen hij mocht opstaan en rondwandelen in de zaal, zag men dat hij niet goed wijs
was. Hij kon onder andere zijn bed niet terugvinden en kroop bij andere zieken die
hij deed opschuiven. Men dacht dat hij krankzinnigheid veinsde om langer te kunnen
blijven en stuurde hem naar de psychiatrische afdeling om hem nog wat te beschermen
tegen de ambassade die wachtte op zijn genezing.
De psychiaters namen hem in observatie en stuurden hem na veertien dagen terug
naar de ziekenzaal omdat hij veertig graden koorts had. Wie een zware gasvergiftiging
heeft doorgemaakt, loopt nog een jaar lang het gevaar aangetast te worden door een
hersenvliesontsteking, die negen en half op tien keren fataal eindigt. De Joegoslaaf
was er door aangetast. Daardoor had hij zijn bed niet kunnen terugvinden, zijn
sigaretten middendoor gebroken en zijn dessertfruit in de toiletten verstopt. Hij werd
te bed gelegd om niet meer op te staan.
De politie en de ambassade wachtten rustig op zijn genezing, de caféhouder had
er al het wetenswaardige uitgehaald en zag niet meer naar hem om, de bezoekers,
die elkaar allemaal tegenspraken, zagen dat het met hem gedaan was en keerden niet
meer terug. De jonge, mooie Joegoslaaf stierf zonder spreken, totaal onbekend.
Niemand ging achter zijn lijk.
In de herfst vallen de bladeren van de bomen en niemand weet op welke tak ze
hebben gestaan, noch waar ze terecht komen in plassen, modder of mos. Elke dag
vallen er honderden in de steden van de wereld. Ik kan ze niet herdenken, maar ik
wijd aan het ene blad dat ik zag vallen een kroniek van de dag, opdat tenminste over
hem een woord zou worden gezegd.
Zegt het voort, de mooie Joegoslaaf is gestorven. Heeft hij iemand kwaad gedaan,
dan moge die vernemen hoe zwaar hij werd gestraft en al wie hem ooit met liefde in
de armen hield, al wie hij ooit met liefde in de armen heeft gehouden, mogen
vernemen hoe eenzaam hij in een verre havenstad is gestorven, zo mooi en zo jong.

Februari 1969 (1)
Sinds lang bewonder ik de Franse bioloog Jean Rostand,3. die zijn geleerdheid even
goed met het gesproken als met het geschreven woord aan de man brengt. Hij heeft
me éénmaal teleurgesteld met zijn mening dat de evolutie biologisch nu niet meer
te merken is en misschien wel tot stilstand gekomen.
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Vele mensen nemen uitspraken van grote geleerden zo maar aan. Ik verstout mij aan
het woord van de hoogste competentie te twijfelen als het in mijn lee4. ligt dat het
niet waar kan zijn.
Zo geloof ik nu nog altijd Julian Huxley5. niet, die beweert dat de vooruitgang een
illusie is, dat alles wel verandert maar niet beter wordt. Tegen Jean Rostand zoek ik
feiten, waarin men de evolutie nog vandaag op heterdaad kan betrappen. Mij zegt
het gezond verstand zelf dat ze altijd zichtbaar was en zal blijven en nu minder dan
ooit kan stilstaan. Ik kon het alleen maar niet bewijzen.
Iedereen weet dat de radio de mensen muzikaal heeft ontwikkeld, dat de wet op
het onderwijs het cultureel peil heeft doen stijgen, dat de techniek tegenwoordig van
bengels van zestien jaar uitvinders maakt bij wie Leonardo da Vinci in de leer kon
gaan, maar tientallen van dergelijke feiten worden waardeloos door het ene grote
feit dat ze niet erfelijk zijn.
Wanneer men een pasgeboren kind van een groot Europees geleerde, verwisselt
met de pasgeborene van een Australische koppensneller, die nog nooit een blanke
heeft gezien, wordt het kind van de geleerde in Australië een koppensneller zoals de
andere en het kind van de koppensneller groeit in het huis van de geleerde op tot een
universiteitsprofessor. Bij de eerste hebben twintig eeuwen Europese cultuur geen
enkele nieuwe capaciteit ontwikkeld en de tweede past zich zonder enige
voorbereiding aan een cultuur van twintig eeuwen aan.
Telkens weer stelde ik mijn hoop op berichten over het groter worden en langer
leven van de Europese mens. Daartegen pleiten wel zwakjes de legenden dat er
vroeger reuzen hebben geleefd en Methusalems van zevenhonderd en negenhonderd
jaar en als dat waar was zou de evolutie dus teruggaan, maar tenslotte zijn dat slechts
legenden. Bedenkelijker is dat het groter en ouder worden bij de Fransen, Amerikanen
en Japanners, die daarvoor speciaal werden bestudeerd, te danken is aan betere
hygiëne en voeding en alweer niet erfelijk.
Toch gaf ik de moed niet op. Het lag in mijn lee dat de ontwikkeling van de
Neanderthalmens, die niet eens behoorlijk kon spreken, tot de mens die rond de maan
vliegt en er morgen zal op landen, in onze dagen vlugger en beter zichtbaar moet
vorderen. Nu denk ik er dicht bij te zijn.
De Duitse geleerde Heinrich Kirchhof van Goettingen6., heeft 27.000 pasgeboren
kinderen gemeten en die zijn gemiddeld 2 centimeter en 3 millimeter groter en wegen
gemiddeld 113 gram zwaarder dan twintig jaar geleden. Of ze ook 2 centimeter en
113 gram gelukkiger, verstandiger en vredelievender zullen zijn moeten we afwachten.
Maar als de metingen juist zijn bewijzen ze in elk geval dat we nog altijd mogen
rekenen op de hulp van de evolutie.
Vergeet niet wat dit betekent. Wat wij presteren is fantastisch, maar het is de
evolutie die tot nu toe de wonderen van de schepping heeft verricht, honderdduizend
maal meer dan wij en zij zal er nog veel grotere doen. Volgens de kleinzoon van
Charles Darwin7. zal zij uit ons een hoger wezen doen ontstaan, precies zoals wij een
hoger wezen zijn dat ontstaan is uit een specie van aap.
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Februari 1969 (2)
Ze waren negen maanden getrouwd en drie dagen voor de bevalling lagen ze innig
bij elkaar in een van die momenten die voor jonggehuwden onvergetelijk zijn. Hij
had liever een jongen, maar een meisje was toch ook welkom. Zij wist zeker dat het
een jongen was. Hij stampte soms zo wild dat alles voor haar ogen draaide.
‘Stamp maar jongen,’ zeide hij en hij legde zijn hand op haar lichaam, ‘stamp
maar.’

(Collectie Carla Walschap)
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‘Neen, hou je maar stil,’ fluisterde zij, ‘of je gaat nog verkeerd liggen.’
Toen lagen ze zelf allebei stil en hij zei dat hij haar iets heel ernstigs moest zeggen.
Er bestond een zeer mooi verhaal, ‘De Overjas’, door René Berghen8., over een jongen
die van thuis een jas moet dragen, gemaakt van de pardessus van vader en daar
geweldig onder leed. Welnu, hij had precies hetzelfde beleefd. Toen hij naar de
kostschool moest, liet moeder hem een blauwe ratinen9. overjas maken van een die
vader na 15 jaar te eng geworden, maar nog zo goed als nieuw was. De mensen van
de buiten kochten toen in de stad de beste en duurste stoffen en ratine was
onverslijtbaar. Nooit had hij die overjas in de kostschool durven dragen. In het putje
van de winter was hij de enige die met de school op wandeling ging zonder overjas.
Hij zei nog liever dat hij er geen had, dan zich te laten uitlachen met een jas van
vader. Drie jaar lang duurde die marteling. En dat was dan nota bene nog niet de
eerste.
Toen hij zeven jaar was, kreeg hij van zijn meter uit Brussel een donkergroen
jagerskostuum, met blouse, cravatte10. en korte broek. Meter en moeder waren
geweldig fier, omdat hij daarmee de mooiste was van heel het dorp en dat was hij
ook. Al de andere jongens droegen een broek tot halverwege de kuiten, een trui en
daarover een gewoon jasje. Toen hij met zijn jagerskostuum op de speelplaats
verscheen, vormden al de jongens een kring rond hem en jouwden hem uit. 's Middags
wou hij het kostuum al niet meer dragen, maar dat ziet ge van hier, het mooiste en
duurste kostuum van Brussel, hij moest ze maar laten jouwen en zeggen dat ze
allemaal jaloers waren. Hij heeft het kostuum moeten dragen tot het voor hem te
klein was en paste voor zijn broer, maar wat hij geleden heeft door dit vervloekte
jagerstenue en die verdoemde overjas, dat is hem met een gloeiend ijzer in de ziel
gebrand en dat gaat er nooit meer uit. Daarom moest ze hem nu plechtig beloven dat
zijn zoon dat lijden niet zou kennen.
Ze glimlachte gelukkig en zelfzeker, want ze zag haar zoon al gekleed voor zich.
‘Je zult eens zien,’ zei ze, ‘hoe mooi hij zal zijn, daar zal tante voor zorgen.’
Ze had een ongetrouwde tante, die haar modistenwinkel11. had overgelaten en niets
anders meer deed dan van de morgen tot de avond voor twintig achterneefjes en
nichtjes broekjes, truitjes, kleedjes, mutsen, sjaals en kousen breien, in alle mogelijke
kleuren en kleurencombinaties om ter origineelst en leukst. Geregeld stuurde zij
ongevraagd haar pakje stalen zonder waarde naar het huis dat aan de beurt kwam en
al de kleintjes hadden meer breigoed dan ze konden verslijten.
‘Goed,’ zeide hij, ‘maar het komt er niet op aan of het mooi is, maar of de jongen
het wil dragen, want ik was de mooiste van het dorp met mijn jagerskostuum en dat
was juist mijn ongeluk.’
‘Wees gerust,’ zei ze, ‘breigoed is tegenwoordig de grote mode, tante kan breien
zoals niemand, in alle steken en ze heeft smaak. Ze maakt bijvoorbeeld Noors breigoed
waarvan je zou zweren dat het uit de duurste winkel van Oslo komt.’
Hij zuchtte van verlichting.
‘Nu ben ik gerust, dank je’, zeide hij. ‘Mijn zoon zal niet lijden wat ik geleden
heb.’ Hij omhelsde haar innig.
Het vervolg over veertien dagen.
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Maart 1969
Vervolg van mijn verhaal van 26 februari jongstleden.
Ze waren getrouwd. Hun eerste kindje was geboren. Het was naar koningswens
een jongen. Op een avond zaten zijn jonge ouders hand in hand bij zijn wieg, een
antieke huifwieg waarin zijn moeder, zijn grootmoeder en zijn overgrootmoeder
hadden gelegen. Nu lag er hun kroonprins in met zijn twee vuistjes omhoog. Hij had
de moedermelk en de propere doeken gekregen die hij nodig had voor de nacht. De
vader, overtuigd dat men bij zijn zoon van op een uur afstand kon zien op wie hij
geleek, zei schijnheilig dat men het zo jong nog niet kon zien. Zijn vrouwtje beweerde
dat hij als twee druppelen water op hem geleek. Hij deed alsof hij het niet kon geloven.
Zo frazelden ze zoals alle jonggetrouwden bij de wieg van hun eerste kind, en hij
vroeg haar of ze wist wat zijn allereerste gedachte was toen de zuster hem zei dat
het een jongen was.
‘Neen’, dat wist ze niet.
‘Mijn allereerste gedachte was: Hij zal gelukkig geen breiwerk van zijn tante
moeten dragen, want als hij een tante heeft die begint te breien zal ik ze koffie met
arsenik12. geven en het breiwerk dat hij moet aantrekken zal ik in de kachel steken.
Wij hadden, moet je weten,’ zeide hij, ‘een ongetrouwde groottante, die haar
modistenwinkel had overgelaten en niets anders meer deed dan van de morgen tot
de avond voor al haar achterneefjes en nichtjes broeken, truien, kleedjes, mutsen,
sjaals en kousen breien in alle mogelijke kleuren en combinaties. In de kleuterschool
werden we daar niet zo mee opgemerkt tussen de meisjes, maar in het lager onderwijs
tussen niets dan jongens in solide, kleurloze stoffen, was het een echte marteling.
‘Wat hebde gij nu aan, heu, ziet eens wat die aan heeft.’
Als we thuis ons beklag maakten en opstandig werden, werd vader geroepen. Die
zei dan dat wij ons geluk niet kenden een tante te hebben die ons zo mooi kleedde.
Want hij had op zijn zeven jaar een jagerskostuum uit Brussel moeten dragen tot het
hem te klein was en hij was op zijn elf jaar naar de kostschool gestuurd met een
gekeerde overjas die zijn vader te klein was geworden. En toen had hij gezworen:
mijn jongens zullen dat niet kennen. Dan zwegen wij maar weer en trokken naar
school in onze kleurige truien, gelijk Rik Van Steenbergen13. naar het
wereldkampioenschap. En vader heeft nooit vermoed dat wij met onze spullen nog
meer leden, dan hij met de zijne. Twintig jaar later zijn wij er eindelijk in gelukt het
hem aan zijn verstand te brengen en hij is nog altijd niet bekomen van zijn verbazing.
Tijdens die twintig jaar heb ik veel aan dat probleem gedacht en ik weet nu onder
andere hoe het komt dat de meisjes het niet kennen. Zij hebben veel meer kleren. Er
is meer afwisseling in. Ze worden meer opgedirkt en als ze anders gekleed zijn dan
de anderen zijn ze gelukkig. Bij de jongens is dat allemaal anders, hun grote angst
is niet te zijn zoals de anderen.
Nu is het waar, en dat is de nieuwe theorie van vader, dat het niet mogelijk is een
kind alle vernederingen en complexen te besparen. De mens wordt heel zijn leven
vernederd en getergd, zegt vader en hij moet daar van kleinsaf aan wennen, hij mag
niet opgroeien alsof alles vrede, vreugde en vriendschap is. Hij moet het
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lijden niet zoeken, maar ook niet doen alsof het niet bestaat.
Daar zit veel wijsheid in, maar ik begrijp toch niet waarom wij moesten gemarteld
worden met dat breigoed. Vader is er niet in geslaagd mij dat te besparen, ik wil het
klaarspelen voor mijn zoon. En mijn vrouwtje moet mij helpen. Mijn jongen zal mijn
lijden niet kennen.
Het vervolg over vijfentwintig jaar.

Mei 1969 (1)
Toen ik u een maand geleden liet weten dat ik graag nog eens terugkom wanneer
hier niet meer zal gemanifesteerd en gevochten worden, was ik onbewust
terechtgekomen in de reeks van bekende rondvragen die vaak worden uitgeschreven,
thans minder dan vroeger en waarop vooral wordt geantwoord door letterkundigen.
Indien u verbannen werd naar een eiland en maar één boek mocht meenemen, welk
boek zou u kiezen? Indien u dictator werd, wat zou uw eerste daad zijn? Indien u het
fortuin van Rockefeller14. erfde, wat zou u er mee doen? Wie is de merkwaardigste
mens die u hebt gekend? Wie zou u het liefst ontmoeten?
Twee of drie jaar geleden las ik in het bekende maandschrift ‘Le Courrier de
l'Unesco’15., dat in Lima, de hoofdstad van Peru, een onderwijzeresje woont, dat nu
vijfentwintig jaar oud zal zijn en elk jaar haar groot verlof komt doorbrengen bij
familie in haar geboortestad, maar na die twee maanden met twee valiezen naar het
hooggebergte van de Andes trekt om daar, op vierduizend meter hoogte een gans
schooljaar les te geven aan jongens en meisjes van zes tot elf jaar. Ze woont, eet en
slaapt in twee kamertjes naast de klas, maar ze is er nooit alleen. Er zijn altijd kinderen
die niet naar huis kunnen omdat het te ver is of te slecht weer en daar zorgt ze dan
voor, koken, wassen, kleren verstellen enzovoort.
Nu ken ik toevallig de stad Lima, waar ik drie maanden heb doorgebracht.16. Het
is een grote, luxueuze stad, rijkelijk voorzien van al de weelde die onze civilisatie
kan bieden.
Ik ken ook de hoge Andes. Ik ben er over gevlogen op zevenduizend meter hoogte
en heb er vele honderden kilometers in afgelegd per trein, naar het meer Titicaca,
het hoogste ter wereld, vierduizend meter, naar Cuzco, de oude hoofdstad van de
Inca's, tweeduizend zeshonderd meter. De lucht is op die hoogten, ook voor inwoners
van Lima, dat ongeveer op zeehoogte ligt, zo dun en ijl dat men hijgt van uitputting
wanneer men zich gebukt heeft om iets op te rapen. De bevolking is er zeer dun
gezaaid, het landschap is troosteloos kaal en verlaten, er staat geen enkele boom, er
groeit niets hoger dan een halve meter, het is er koud en guur. De inboorlingen leven
met een paar verkommerde kippen, konijnen en kleine zwarte varkentjes in hutten
van één kamer, gebouwd van leemblokken, bedekt met riet. In het dak is een gat
open gelaten voor de rook. Ze zijn zo arm, arm, arm dat ik er na tien jaar soms nog
van droom. Indien ik beschreef wat ik met eigen ogen heb gezien, zoudt ge denken
dat ik overdrijf. Vijftig procent van de kinderen sterft voor hun eerste jaar. Ik heb in
warm Afrika en Azië in een weelderige natuur
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onvoorstelbare armoe gezien die nog rijkdom was vergeleken bij de armoe in de
Andes.
Daar leeft dat onderwijzeresje van Lima, niet lelijker dan onze meisjes en ook
jong, ook gevoelig voor liefde en vreugde, tien maanden per jaar, daar slooft het zich
uit om enkele tientallen kinderen van haar volk de ontwikkeling bij te brengen die
ze nodig hebben om een ietwat menselijker leven te kennen dan hun ouders.
Ik heb beroemde en begaafde mensen ontmoet die ik hoogacht en respecteer. Meer
dan een heeft mij teleurgesteld. Dat was niet zijn schuld. Geen enkel groot man kan
in een vluchtig gesprek geven wat men heeft gevonden in zijn werk. Vele andere
mensen die ik bewonder zou ik graag leren kennen, maar het liefst van al zou ik dat
onderwijzeresje van Lima eens zien. Ik zou bloemen en een doos pralinen voor haar
kopen, eerbiedig en ontroerd haar hand kussen en niet weten wat zeggen. En zij zou
thuis de schouders ophalen. Ik ken hem niet, hij schijnt een bekend Vlaams schrijver
te zijn, maar er kwam geen woord uit.

Mei 1969 (2)
De schrijvers van de nieuwe richting verwerpen de rechtlijnig verhaalde gebeurtenis
met een begin en een einde. Zij beweren dat in het leven niets begint en niets eindigt.
Ik ben van mening dat alles begint en eindigt, de mensen, de dieren, de planten, de
aarde, de sterren en al wat tijdens hun leven voorvalt. Ik vind niets zo boeiend als
een vertelling met kop en staart. Hier circuleert er ene die velen onder u reeds moeten
kennen. Mij tenminste werd ze driemaal opgedist.
Onlangs, op een zaterdagavond, reed een bediende met zijn vrouw naar een kino
in een voorstad van Antwerpen, waar een mooie film werd vertoond die ze twee
maanden tevoren niet hadden kunnen zien in het centrum. Ze konden nog nipt hun
wagen parkeren vlak voor de ingang. Ze verlieten de kino weer voor het einde van
de film omdat ze dit hadden gezien bij het binnenkomen. De vrouw wilde nog blijven,
de man niet, maar dat doet er nu niet toe, ze kwamen tien minuten voor de anderen
buiten en hun wagen stond er niet meer. Hadden ze lang en ver moeten rijden om er
een plaats voor te vinden, dan hadden ze hem gezocht, maar dat moesten zij niet
doen. Zij gingen dus regelrecht naar het politiebureau daar dicht bij om de diefstal
aan te geven. De agent die zou meegaan talmde niet lang, maar toch was de vertoning
al goed en wel uit, toen het drietal voor de kino verscheen en daar grote ogen zette.
De wagen stond weer netjes op zijn plaats.
De agent zei dat zo iets wel meer gebeurde en verzocht hen na te zien of uit de
wagen niets was verdwenen. De bediende onderzocht de vakjes in en onder zijn
stuurbord, de zakken aan zijn deuren, de plint onder de achterruit, hij loerde onder
de voorzetels en alles was onaangeroerd. Iemand had met zijn wagen een boodschap
gedaan.
De agent vroeg of zij de zaak zonder gevolg lieten, ofwel op het bureau toch nog
klacht wensten neer te leggen. De vrouw wilde dadelijk naar huis omdat het
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etenstijd was, de man speelde zeker en gaf de diefstal toch maar aan.
De volgende dag, zondag, reden ze naar de Kalmthoutse heide, de daarop volgende
werkdagen als gewoonlijk op en neer tussen de school, waar zij les gaf en het
administratiegebouw waar hij werkte. 's Zaterdags, de zevende dag na de diefstal,
was het mooi weer en besloten ze eens naar Bergen op Zoom te rijden.
De douanen zijn weer wat strenger geworden wegens de sigarettensmokkel naar
Nederland. De bediende moest zijn koffer openen. Er lag een grote zak in en in die
zak een lijk in plastiek gewikkeld. Had de man geen klacht ingediend hij zou nog
heel wat last hebben gehad.
Ik vond dat een boeiende fantasie, die ik even graag hoor als een goede grap en
ik liet ze mij driemaal volledig opdissen om na te gaan wat de vertellers er van
maakten, maar nu is mij door iemand die het weten kan verzekerd dat het werkelijk
is gebeurd. Ge ziet hoe dom het is te beweren dat in het leven niets begint en niets
eindigt.

Eindnoten:
1. Walschaps nachtmerrie speelt zich af vlakbij het appartementsgebouw waar hij tot aan het eind
van zijn leven woont, aan de Mechelse steenweg 243.
2. Vanaf de jaren veertig is Walschap gefascineerd door zijn stamboom, vooral door zijn
zestiende-eeuwse voorvader Henric van Walscapelle, de veertiende-eeuwse bisschop van Namen
François de Waloncapelle en de dertiende-eeuwse ridder Rogerus de Wallonis Capella. Wanneer
Walschap in 1976 in de adelstand wordt verheven, neemt hij de lijfspreuk van François de
Waloncapelle over, ‘Nullius in verba’ (ik treed in niemands spoor).
3. De Franse bioloog en moralist Jean Rostand (1894-1977), lid van de Académie Française.
4. Lee: lende of leest. Als het in mij lee ligt: als ik aanvoel.
5. Sir Julian Huxley (1887-1975), broer van Aldous Huxley, is de kleinzoon van de Britse
wetenschapper Thomas Huxley, fervent verdediger van de theorieën van Charles Darwin.
6. De Duitse arts Heinz Kirchhoff (1905-1997), directeur van de het gynaecologische instituut
van de universiteit van Göttingen tussen 1954 en 1973.
7. Charles Darwin (1887-1962), de kleinzoon van de Engelse natuuronderzoeker Charles Robert
Darwin.
8. De novelle De overjas (1934) van de Vlaamse schrijver René Berghen (1901-1988).
9. Ratiné: van nopjes voorziene, dubbel geweven stof.
10. Das.
11. Boetiek.
12. Arsenicum.
13. De Belgische wielrenner Rik van Steenbergen (1924), bijgenaamd ‘Rik I’.
14. De Amerikaanse zakenfamilie Rockefeller.
15. Het maandblad Le courrier de l'Unesco, opgericht in 1948, verschijnt in meerdere talen.
16. Van eind januari tot juni 1955 reizen Gerard Walschap en zijn vrouw Ninette Theunissen door
Peru, waar hun zoon Hugo Walschap werkt voor de Belgische ambassade te Lima.
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Personalia
Karel Wauters (Turnhout, 1943) is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan
de Universiteit Antwerpen (Ufsia). Hij promoveerde op een proefschrift over Wagner
en het Vlaamse cultuurleven en bestudeert vooral de negentiende-eeuwse literatuur
en muziek. In 1989 publiceerde hij Het ‘geval Walschap’ en in 1997 was hij redacteur
van de bundel Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza
tot aan de Tweede wereldoorlog. Hij is secretaris van de Stichting Gerard Walschap.
Stijn Vanclooster (Torhout, 1974) studeerde Germaanse Talen aan de K.U. Leuven
en Culturele Studies aan de K.U.L. en Universität Wien. Hij voert in opdracht van
het CTB (KANTL) onderzoek naar 't Fonteintje en werkt aan een boek over de
literaire en sociaal-filosofische beweging ‘De Kapel’. Verder schreef hij onder meer
over Stijn Streuvels en is hij bestuurslid van de Felix Timmermanskring.
Sjoerd van Faassen (Assen, 1949) is als hoofd Collecties verbonden aan het
Letterkundig Museum te Den Haag. Hij heeft publicaties over verschillende aspecten
van het tijdschrift De Gemeenschap op zijn naam staan. Zijn meest recente publicatie
is het met August Hans den Boef geschreven ‘Verrek, waar is Berlijn gebleven?’
Nederlandse schrijvers en hun kunstbroeders in Berlijn, 1918-1945. Binnenkort
verschijnt in de reeks Achter het Boek het door hem en Gillis Dorleijn bezorgde
Schepelingen van De Blauwe Schuit, waarin de brieven van onder andere Bertus
Aafjes, Simon Vestdijk en Hendrik de Vries aan de clandestiene uitgever F.R.A.
Henkels worden uitgegeven.
Harold Polis (Antwerpen, 1970) is redacteur van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Hij
schrijft voor Yang en De Morgen. Hij is co-editeur van de drie delen Brieven van
Gerard Walschap en bezorgde edities van onder meer Klaaglied om Agnes van Marnix
Gijsen. Hij bereidt een boek voor over de rol van Congo in de Vlaamse literatuur.
Joris Gerits (Vilvoorde, 1943) is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde en
Nederlandse taalbeheersing aan de Universiteit Antwerpen (Ufsia). Hij promoveerde
in 1980 op een studie over de poëzie van Hugues C. Pernath. Hij publiceert bijdragen
en recensies over moderne Nederlandse literatuur in onder meer Streven, Leesidee,
Ons Erfdeel en De Morgen. Hij is bestuurslid van de Stichting Gerard Walschap.
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[Nummer 4]

Richard Minne, jaren dertig (Collectie AMSAB)
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Yves T'Sjoen
Van den Blootvoet
Plannen voor een nieuwe dichtbundel van Richard Minne bij Hijman,
Stenfert Kroese & Van der Zande (1930)
Arnhemse agent voor 't Fonteintje (1924)
Door toedoen van de Vlaamse dichter Jan van Nijlen kwam de redactie van het
Gents-Brusselse tijdschrift 't Fonteintje (1921-1924), met Raymond Herreman, Karel
Leroux, Richard Minne en Maurice Roelants, in contact met Jan Greshoff,1. die het
periodiek op zijn beurt introduceerde bij de Arnhemse uitgeversfirma Hijman, Stenfert
Kroese & Van der Zande. Jan Greshoff, Jan van Nijlen en J.C. Bloem maakten vanaf
begin 1920 deel uit van de ‘Litteraire Commissie’ van de bibliofiele Palladium-reeks,
een uitgave van boekhandel/uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande.2.
Later getuigde Greshoff dat hij vanaf de eerste lectuur bewondering had voor de
poëzie die Minne in 't Fonteintje publiceerde.3. Op 23 november 1923 lichtte Roelants
Richard Minne in over de belangstelling die Greshoff voor diens poëzie betoonde:
‘Jan Greshoff, ik vermoed dat gij hem kent, sprak me onlangs over uwe verzen en 't
deed hem, als al uw vrienden hier, genoegen, indien 't u lustte ze tot bundel saam te
voegen, die in Palladium verschijnen zou. Wat denkt gij van dat plan? 't Is, naar ik
vertrouw, een schoone kans om weer “Den Zoeten Inval” te gedenken en ons uit
oude liedjes nieuwe vreugd te schenken’.4. Bij dit ene voorstel voor een uitgave in
Palladium, op initiatief van Greshoff, is het gebleven. Door het contact met Greshoff
ontstonden betere distributiemogelijkheden voor het tijdschrift in Nederland. Raymond
Herreman schreef het samenwerkingsvoorstel uit en de Fonteiniers boden de
Nederlandse uitgeverij in ruil voor publiciteit een lagere abonnementsprijs in de hoop
abonnementen in Nederland te kunnen verkopen.5. Voor de Nederlandse markt is een
afzonderlijk prospectus samengesteld dat door Maurice Roelants op zijn handdrukpers
is gedrukt en op 31 januari 1924 naar Arnhem werd verstuurd.6.
Het eerste nummer van de derde jaargang van 't Fonteintje verscheen begin januari
1924, in een wat groter formaat dan de twee vorige jaargangen: 19 op 14 cm. De
abonnementsprijs was gestegen van 10 naar 15 Belgische frank. Eind 1923 hadden
de Fonteiniers beslist niet langer samen te werken met de drukker Céoen en voortaan
zelf te zetten en te drukken.7. Volgens Herreman was er geen geld meer om het
drukwerk van de Vilvoordse dilettant-drukker te betalen. De Fonteiniers kochten
oude letters van drukkerij Detroyer (uit Koekelberg bij Brussel) en zetten
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vanaf het tweede nummer van de derde jaargang zelf de tekst in de Elzevier.8. Ditzelfde
lettertype werd door Roelants overigens ook gebruikt voor de eerste druk van Richard
Minnes enige dichtbundel, In den zoeten inval (in mei 1927). Het zetwerk voor het
tweede nummer werd begonnen in februari 1924, en gebeurde bij Detroyer. Het
drukken zelf vond plaats bij Roelants in Laken.9. De eerste zelf gezette aflevering
verscheen op 1 maart 1924. Op het voorplat staat naast het redactieadres
‘Laeken-Brussel, Prudent Bolslaan 49’ het adres van de Nederlandse
uitgever/distributeur vermeld: ‘Arnhem: Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande’.
Ondanks die ondernemingszin van Herreman en Roelants bleven de financiële
problemen aanslepen en was er in de correspondentie tussen Minne en Herreman in
mei 1924 weer sprake van het tijdschrift op te heffen.10. Zowel in Nederland als later
in Vlaanderen bestond nog maar weinig belangstelling voor het blad. De redactionele
activiteiten verlegden zich steeds meer naar Brussel, waar Herreman, Leroux en
Roelants woonden en waar het tijdschrift nu ook werd gezet en gedrukt. Vanaf de
derde jaargang kreeg de dichter Richard Minne steeds minder kopij ter inzage. Hij
was na zijn definitieve verhuizing naar het platteland in mei 1924 nog maar weinig
betrokken bij 't Fonteintje en publiceerde bijgevolg niets meer in de laatste twee
afleveringen. Op 24 juli 1924 trad hij terug uit de redactie. Het geplande vijfde
nummer van de derde jaargang ging in januari 1925 net niet ter perse: er zijn
uiteindelijk dertig bladzijden gezet, maar de drukpers hebben ze niet meer gehaald.
De laatste redactievergadering van 't Fonteintje had plaats op een zaterdag in februari
1925, waarop Roelants, Herreman en Leroux nog tevergeefs schikkingen troffen
voor die vijfde aflevering.

In den zoeten inval: verkoop in Nederland
Raymond Herreman en Maurice Roelants hebben Minnes dichtbundel in eigen beheer
uitgegeven, nadat de Vilvoordse drukker Piet Céoen de geplande druk in 1926 had
verknoeid.11. De oplage bedroeg 335 exemplaren. Van die oplage waren er twintig
exemplaren niet in de handel. Zestig exemplaren zijn gedrukt op Hollands papier
van Pannekoek, de overige 275 exemplaren op featherweight papier. Via de Arnhemse
uitgeversfirma Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande zijn vijftig exemplaren
van de gewone editie op featherweight papier en tien luxe-exemplaren op Pannekoek
in Nederland gedistribueerd. Er zijn geen fondslijsten of productieboeken, zodat de
verkoop en de verdeling van de eerste druk niet konden worden gereconstrueerd. De
boekhandel van S. Hijman (Arnhem) kocht een gewoon exemplaar tegen anderhalve
gulden, een luxe-exemplaar tegen twee gulden.12. In de eerste week van augustus
1927 kon Herreman melden dat de oplage van de bundel nagenoeg uitverkocht raakte:
‘We gaan stillekes naar den uitverkoop. Hyman in Holland vraagt al de luxe-ex. die
wij hebben. Hij kreeg er 5. De andere 8 of 10 houden wij voorloopig in’.13. Hijman
verkocht de gewone exemplaren respectievelijk de luxe-exemplaren voor ‘2,50 fl.
en 5 fl.’.14. Bijna drie jaar na de ontbinding van 't Fonteintje bestonden er nog contacten
met de Nederlandse uitgever. Die samenwerking voor de verkoop van In den zoeten
inval resulteerde
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Titeltekening door Jan van Krimpen, in Richard Minnes dichtbundel In den zoeten inval (Brussel,
1927)

nog eens drie jaar later in een plan om een vermeerderde herdruk of een compleet
nieuwe bundel van Richard Minne in het fonds van Hijman uit te geven. Op 21
november 1930 informeerde Minne bij Herreman naar de distributie van de
dichtbundel en hij hoopte op een tweede druk, die naar zijn inzicht bij uitgeverij
Stols zou kunnen verschijnen. Eerder had Roelants al met Stols gesproken over de
uitgave van Minnes roman Heineke Vos en zijn biograaf en er bestond een plan van
Herreman om een verhalenbundel in de Luchtkasteelen-reeks van Stols op te nemen.
Vooral dat tweede plan zinde Minne niet, gezien zijn aversie voor bibliofiele uitgaven.
Minne schreef over In den zoeten inval: ‘Een tweede druk? Dat vindt [sic] ik leutig.
Kunt ge Stols daarover niet polsen? Misschien betaalt hij nog wat [...]’. Toen Minne
die idee opperde, werkte Herreman al geruime tijd aan een nieuwe bundel die bij
Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande zou verschijnen. Er bestonden al sinds
het voorjaar van 1930 concrete plannen om bij Hijman een bundel van Minne te
plaatsen. Herreman ventileerde zijn ongenoegen over zoveel nonchalance bij zijn
Gentse vriend: ‘Gij spreekt van Stols voor een tweede uitgave! Maar Hyman heeft
die tweede uitgave gevraagd, tegelijk (en afzonderlijk uitgegeven) met uw tweeden
bundel’.15. Er was niet alleen sprake van een herdruk, Hijman wilde ook een nieuwe
bundel van Minne uitgeven. De hele kwestie van die Hijman-bundel is een
aaneenschakeling van misverstanden die op niets is uitgedraaid.

Concrete plannen
In de eerste week van augustus 1927 duikt voor het eerst het plan op voor een nieuwe
dichtbundel van Minne, of de herdruk van In den zoeten inval, die door een
Nederlandse uitgever zou worden bezorgd.16. Herreman: ‘[...] als ge binnen 't jaar een
tweeden bundel hadt, dan zou er zonder twijfel een Hollandschen uitgever te vinden
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zijn. Als er eerlang een tweede uitgave van “Den Zoeten” noodig is, spreek ik ook
weer een Hollander aan. Mits kluiten voor u. 't Is bewezen dat gij meer dan uw kosten
dekt’.17. Begin 1928 herhaalde hij dit voorstel. De verkoop van de eerste druk van In
den zoeten inval ‘vordert langzaam’: ‘Ge moet een bundel klaar maken voor een
serieus uitgever in Holland: eerst de gedichten in De Gids publiceeren, daarna vindt
gij een uitgever’.18.
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Tekening van Jan Greshoff door Wybo Meyer voor Den Gulden Winckel. Geïllustreerd Maandschrift
voor Boekenvrienden.

Pas in april 1930 kregen de plannen meer concrete vorm. De Arnhemse
uitgeversfirma Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande19. deed, vermoedelijk op
vraag van Herreman en na bemiddeling door Jan Greshoff (die sinds 1920
hoofdredacteur van de Nieuwe Arhemsche courant was en bevriend met S. Hijman20.),
een voorstel om een nieuwe, vermeerderde uitgave van In den zoeten inval te
bezorgen. Hijman had het grootste aantal exemplaren van de eerste druk van In den
zoeten inval in Nederland verkocht.21. Zeven jaar na Greshoffs plan om Minnes bundel
in Palladium van Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande uit te geven, was het
weer dezelfde boekhandel/uitgeversfirma die voor een Nederlandse uitgave van
Minnes gedichten zou zorgen. Na de uitgave van de prestigieuze reeks Palladium
(Slauerhoffs Clair obscur (1927) is het laatste nummer in de serie),22. gaf Hijman
vooral werk van jonge, vaak debuterende dichters uit. Tussen 1928 en 1930 gaf hij
onder meer uit: van Anthonie Donker, Grenzen (1930), De draad van Ariadne (1930)
en de gecombineerde herdruk van Grenzen en Acheron in Grenzen (1929), en van
Slauerhoff Saturnus (1930).23.
In de loop van de maand april berichtte Herreman aan Minne:
Alvorens ik u nog een woord schrijf over litteratuur en zorgen, ziehier
nieuws, dat mij heuglijk nieuws toeschijnt. Stenfert-Heyman-Kroese, de
man die het meeste bundels van u verkocht in Holland, wil een nieuwe
uitgave geven van den Zoeten. Het zou het derde boek zijn van een
kollektie, (impeccabel uitgegeven, zegt Greshoff, die de zaak met Heyman
besprak en mij daareven telefoneerde) waarin reeds een Donker en een
Slauerhoff verscheen. De condities zijn: 1. De titel moet veranderen; b.v.
moet het worden ‘VERZEN’ met als ondertitel: ‘waarin opgenomen zijn
de verzen van Den Zoeten Inval’, of iets dergelijks. 2. Er moeten dus
zooveel mogelijk nieuwe gedichten bij komen, en misschien kan een en
ander weggelaten worden uit den Zoeten, de rangschikking van de verzen
hier en daar gewijzigd, enz. 3. Er worden 500 ex. getrokken, aan minstens
2 gulden. Gij krijgt 15 t.h. van den brutto verkoopprijs, dus, als de uitgave
uitgeput geraakt minstens 150 gulden of ± 2200 fr. 3bis. Wij zouden

ZL. Jaargang 1

vragen, en Greshoff meent dat het niet op verzet zou stuiten, bij het
indienen der kopij 1000 fr. te ontvangen op afrekening. Zooals gezegd is
de uitgave naar 't
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schijnt zeer net. Ik vind dat gij moet aanvaarden. Indien gij aanvaardt: 1.
zend mij uw ja. 2. zend mij alle verzen die gij nog mocht hebben. 3. zeg
wat gij in Den Zoeten zoudt willen veranderd zien, of er uit weggelaten.
Verder: ik zal met Maurice alles regelen (gij geeft ons volledige vrijheid).
Ik haal uit uw brieven nog wel eenige gedichten. Alles zou vóór 15 Mei
moeten binnen zijn; het boek zou in September verschijnen. Antwoord
mij.
Minne, die in 1930 niet alleen met financiële problemen maar ook met perioden van
creatieve impasse te kampen kreeg,24. antwoordde geestdriftig:
Zevenmaal heb ik uwen brief herlezen en iederen keer met de vrees op 't
lijf dat ik niet wel begrepen had. Ik heb hem gelezen met en zonder bril,
van dichtbij en van verre, van onder naar boven zelfs, om wel te zien of
de uitkomst nog klopte. Mijn vrouw heeft hem gelezen. Ik kan niet meer
twijfelen, alhoewel ik voortga met Stenfert-Heyman-Kroese, als
mythologische figuren te aanzien. Of ik aanvaard? Dat is geen vraag. Men
weigert geen geschenk der goden. Men dankt en ledigt een flesch wijn. Ik
vrees maar één ding, 't is dat de uitgevers met nen schoonen hoop papier
zullen blijven zitten. Ondankbaarheid is... enz. Voeg er nog twintig
condities bij: mij goed. Rangschik, weer, keer, beheer, laat uit, laat in,
schrap, kap, zet den Zoeten op zijn hoofd, op zijn handen, op zijn gat, 't
is mij al 't even dat, 'k zegge altijd ja. Maar wat nieuwe gedichten betreft,
bbrrr... dat is anderen peper. Ik heb er geene, ofwel hebt gij ze al gezien.
In elk geval stuur ik ze u nog eens in 't net. Uit mijn brieven vrees ik dat
ge niet veel zult halen. Ge kunt in elk geval eens zien, als 't niet te veel
geëischt is. Gij zult met Maurice alles regelen: gij hebt meer dan volledige
vrijheid. 't Is al gelijk, maar 't doet toch plezier. Ik ga met verschen moed
aan 't werk.25.
De volgende weken drong Herreman bij Minne aan op het schrijven van nieuwe
gedichten: ‘Maar in ieder geval, laat niet af te schrijven; het is nog de eenige uitkomst,
moreel en financieel. Wij hebben toch een zekeren naam, die altijd iemand imponeert.
Waarom stelt ge u niet tot doel: alle twee dagen een gedicht, met of zonder inspiratie;
de inspiratie is: aan uw werktafel gaan zitten’.26. Minne werd opgedragen nieuwe
gedichten te schrijven en Herreman zou nog ongepubliceerde gedichten die hij thuis
bewaarde opdiepen. Op 22 april 1930 had Herreman ‘een zestal gedichten’ verzameld
die in de nieuwe, vermeerderde uitgave van In den zoeten inval konden worden
opgenomen. Minne bezorgde onder meer de gedichten ‘Melancholie’, ‘Op den boer
XI’, ‘De verre zekerheid’, ‘Gezelliana II’ en ‘Gezelliana I’27.: ‘Hebt gij mij reeds op
mijn voorgaanden brief over den zoeten geantwoord? Ik heb reeds een zestal
gedichten, die misschien in aanmerking komen. Als gij er nog voor 15 Mei een zestal
wildet maken. Zoo maar op kommando. Gij weet dat de inspiratie is: aan uw tafel
gaan zitten en dan 2 uren geduld, moed en volharding oefenen’.28. Herreman zocht
ook in de briefwisseling naar gedichten:
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‘En dan begin ik weer de stapels van onze brieven in te zien op zoek naar
verzen om den Zoeten aan te vullen. Ik heb niet veel gevonden. Tenzij
korte strofen, waarbij uitleg zou noodig zijn. Er staat u dus niets anders te
doen dan tien nieuwe gedichten te maken. Doch haast u, gij zoudt u iederen
dag moeten haasten en het is de luiheid die u de inspiratie verdort. Rust
roest, en we moeten de schouders niet ophalen voor deze oude spreuken’.29.
Eind april 1930 stuurde Minne nog ‘wat oude verzen’, onder anderen ‘Mijn vriend’.
Hij stuurde eerder al ‘Brief’ en ‘Gezelliana II’:
Hierbij wat oude verzen die ge misschien allen in uw bezit reeds hebt. Kan
er iets van dienen? Ik heb nog meer en slechter. Ik vind hier ook iets terug:
‘Mijn vriend’. Misschien hebt ge 't ook. Maar geef het niet. Ik bewaar het
voor een bundel verzen: ‘Poëzie naar recepten’, waarin ik de methode van
al onze modernisten plagieer. De twee gedichten: mijn vers?... en
Vanmorgen is de lent geboren, stuurde ik u. Vooruit op de baan der kunst?
[...] Schrijf me hoe de hollandsche uitgevers zich gedragen en of de zaak
opschiet.30.
Herreman stelde Minne gerust: ‘[...] alles is intusschen in goede handen, ook uw
vroegere verzen, die veel minder goed zijn dan deze die ge mij nu zendt en waarvan
“Mijn vers?” van 't allerschoonste is. Ik denk aan een bundel van u. “Mijn vers” zend
ik naar De Gids’.31. Op 1 mei 1930 schreef Minne het gedicht ‘Dag van schoonheid’.
Blijkbaar ging de productie van nieuwe gedichten moeizaam: ‘Zet mijn hoofd tusschen
de duimschroef en gij duwt er geen rijm uit’.32.
In mei 1930 lichtte Herreman Minne verder in, na contact met Greshoff:
Greshoff verzekert dat men ten volle vertrouwen mag in Hijman. Overigens
is het moeilijk hem nu nog een contract af te dwingen, nadat gij zijn brief
als contract hebt aanvaard.33. Toch zoudt gij Hijman onmiddellijk kunnen
schrijven en hem melden, dat Greshoff eerlang over het handschrift zal
beschikken. Dan vraagt hij: 1. Hoeveel presentexemplaren gij krijgt; 2.
Of hij er niet zou in toestemmen u de helft van het honorarium te voldoen
bij de verschijning. 3. Wat ongeveer de prijs zal zijn van het boek, nl. van
het ingenaaide ex. Meer moet ge geen uitleg geven en ge schrijft het zoo
maar alsof alles in orde was. Ik hoop een van de presentexemplaren te
krijgen en groet u intusschen met beide handen en voeten.34.
Minne meldde op 17 mei de ontvangst van een brief van de uitgeversfirma Hijman,
Stenfert Kroese & Van der Zande: ‘Brief ontvangen van Hyman, Stenfert, enz.
Geantwoord dat ik akkoord ga met hun vermelde voorwaarden en dat ze, via Greshoff,
mijn kopij een dezer dagen zullen ontvangen. Gij zorgt daar wel voor hé. Een pakje
versche moed’.35. Minne stuurde de brief die hij van de Arnhemse uitgeversfirma had
ontvangen door naar Herreman: ‘Hierbij brief Hyman, Stenfert
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enz. met condities voor den verzenbundel. Ik zag gisteren Maurice te Gent. Hij heeft
me den brief gevraagd. Maar ik ken zijn juist adres niet. Wil hem direkt bezorgen.
Zorg voor dragen, want ik heb er geen kopij van. ('t Schijnt dat de kondities onvolledig
zijn: kwestie voorschot en present-ex., alhoewel ik reeds mijn toestemming gaf).’36.
Herreman en Roelants hadden reserves bij de condities die Hijman heeft gesteld,
aangezien de voorwaarden niet zo gunstig bleken te zijn:

Brief van Richard Minne aan Raymond Herreman, d.d. 17 juni 1930 (Collectie AMVC-Letterenhuis)
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Maurice en ik zijn het ten volle eens, dat soort van kontrakt dat gij met
Heyman [sic] hebt kan niet doorgaan. In ieder geval lever ik uw verzen
niet in zoolang er geen kontrakt in regel is. Het is geen kontrakt maar de
brief van een verdomden jood dien gij ons opzendt. Die man kan in Holland
de boeken 4 gulden verkoopen en een speciale editie in Vlaanderen aan
10 fr. stellen, en dan krijgt gij 15% op 10 fr. per boek. Niet goed. Ik zal
er eerstdaags met Gresshoff [sic] van spreken en vragen dat hij dat boeltje
in orde zou brengen. Er moet in de eerste plaats vastgesteld worden wat
de verkoopprijs zal zijn en vervolgens moet er getracht worden een
voorschot van de helft ongeveer verkregen te worden bij het indienen van
de kopij. Richard ge moet niet kwaad worden indien ik u niet rapper
antwoord [...]. Nu hebben wij al de keuze gedaan uit de verzen, en binnen
een paar dagen zal de bundel samengesteld zijn. Er moeten uit den
ZOETEN eenige stukken wegvallen, hebt gij geen speciale voorkeur voor
het verwijderen van het een of het ander? Anders wordt de bundel te groot.
Er is meer nieuws te voorschijn gekomen dan ik gevreesd had en het zal
bijna voor de helft een nieuwe bundel zijn. Nu zoudt ge haastig een titel
moeten zoeken, als ondertitel komt er: ‘waarin opgenomen de verzen uit
DEN ZOETEN INVAL’. [...] Greshoff niet minder dan Maurice en ik zijn
ingenomen met uw nieuwe bundel.37.
Kortom: Minne had zich na het inwinnen van gegevens bij Herreman akkoord
verklaard met het voorstel van de uitgever, terwijl de bemiddelaars Herreman en
Roelants nadien bedenkingen formuleerden. In hoeverre die toe te schrijven zijn aan
alleen maar onoplettendheid38. laat ik in het midden.
Op aanraden van Herreman en Roelants contacteerde Minne de Nederlandse uitgever
opnieuw om het contract aan te passen. Ondertussen gaf hij zijn goedkeuring aan
Herremans voorstel voor een titel: Van den Blootvoet.39. Herreman was, blijkens de
volgende brief van Minne, al volop bezig met het redigeren van de eerste druk van
In den zoeten inval, met het oog op de Hijman-uitgave. Minne bracht Herreman op
de hoogte van zijn brief aan de Nederlandse uitgever: ‘Ik schrijf inderhaast aan
Hyman over de voorwaarden, zooals gij me opgegeven hebt. Van den Blootvoet.
Goed. Maar ware Blootvoeters niet beter?’. In dezelfde brief stelde Minne voor de
titel van ‘Eldorado: Zuid-Vlaanderen’ te wijzigen, en een rubriek in te voegen: ‘Uit
Eldorado de ondertitel Zuid-Vlaanderen weglaten. In plaats van de rubriek: Wijsheid
en lichte kost, misschien liever: Dagelijksche Kost. Verder alles om te best, dat weet
ik op voorhand’.40.
Korte tijd later, in juni, heeft Herreman de knoop doorgehakt:
Antwoord mij rap: 1. Ik noem uw bundel: Van den Blootvoet [/] waarin
opgenomen de tweede, gewijzigde, druk van In den Zoeten Inval.41. 2. In
den Zoeten: voeg ik een 3-4 gedichten bij; de rest blijft onveranderd.42. 3.
Vooraan komen eenige gedichten [/] Gogol - Dag van schoonheid, enz.
[/]
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Brief van Raymond Herreman aan Richard Minne, ongedateerd [juni 1930] (Collectie
AMVC-Letterenhuis)

Dan een rubriek: Brieven (& gedichten) [/] Dan een rubriek: Wijsheid en
lichte kost (kleine kwatrijnen) [/] Daarna: De Zoeten.43.

De samenstelling van de Hijman-uitgave
Vermoedelijk zag de samenstelling van de nieuwe bundel er als volgt uit. De volgorde
van de gedichten is willekeurig, aangezien er geen bronnenmateriaal is overgeleverd
waaruit de ordening van de gedichten en de samenstelling van de bundel kan worden
gereconstrueerd:
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‘Hoveniersgedicht’
‘Critiek’
‘Gogol’
‘De verre zekerheid’
‘Gezelliana II’
‘Dag van schoonheid’
‘Gezelliana I’44.

Brieven (& gedichten)

[rubriek]

Wijsheid en lichte kost

[rubriek]

‘Berijmde spreuken I’
‘Melancholie’
‘Donder’
In den zoeten inval

[samenstelling eerste druk]

Uit een volgende, niet bewaard gebleven brief van Hijman - waar Herreman aan
refereert - blijkt dat de onenigheid die in mei/juni 1930 is ontstaan over bepaalde
contractuele punten (in casu de verkoopprijs en het honorarium) tot het opschorten
van het plan heeft geleid. Uit een latere brief van Herreman, van eind november of
begin december 193045., weten we dat Hijman afhaakte omdat de bundel te omvangrijk
zou worden voor de serie die werd opgezet. Hijman heeft wel voorgesteld om
onuitgegeven oorspronkelijk werk van Minne in zijn fonds op te nemen. Hijman was
dus niet geïnteresseerd in een herdruk, zoals Herreman van meet af aan verkeerdelijk
veronderstelde, maar in een nieuwe dichtbundel of onuitgegeven proza. Met name
Minnes roman Heineke Vos en zijn biograaf, die kort tevoren was voltooid. Minne
schreef aan Herreman:
Hyman, enz... schrijft me het hierbijgaande. Wilt ge zoo goed zijn de zaak
eens te schikken. Mij is 't al om 't even. Met zijn proza bedoelt hij zeker
Heineke Vos? Dat kan zeker nog niet? (prijs van Brabant). Overigens eerst
in tijdschrift. - Wat moet ik antwoorden? Gelief me den brief terug te
sturen, en tevens aan Maurice te vragen dat hij 't zelfde doet met dezen
die nog in zijn bezit is. [...] Ik had ook liever, vooral als de nieuwe verzen
afzonderlijk uitgegeven worden, dat de titel luide: Distels of Tengels of
Wolvenijzers en Schietgeweren of zoo iets.46.
Blijkbaar was er op dat ogenblik al sprake van de uitgave van een nieuwe bundel die
Hijman dan weer wel zou uitgeven.
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Begin augustus stelde Herreman aan Minne voor, gezien de andere uitgaveplannen,
nieuwe gedichten te maken en de versie van Heineke Vos die hij had gecorrigeerd
nog eens door te nemen: ‘Ik zal zooals ge mij vraagt, nieuwe verzen
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Herremans typoscript van Minnes gedicht “Gezelliana II” voor Hijmans uitgave (Collectie
AMVC-Letterenhuis)

maken. Ik ben tot alles in staat. Zelfs tot dat. Ik schrijf ook in dien zin tot Hijman,
ook wat betreft Heineke schrijf ik hem. Stuur mij uw aanteekeningen aangaande
Heineke. Ik zal het opnieuw doorwerken’.47. Herreman bleef aandringen: ‘Zend mij
alle dagen 1 gedicht voor Hyman’.48.
Herreman stapte begin augustus definitief af van het idee-fixe voor een vermeerderde
editie van In den zoeten inval. Hij stelde aan Minne voor dertig nieuwe gedichten te
schrijven en er met de bestaande twintig gedichten, die Minne na de uitgave van In
den zoeten inval had geschreven, een nieuwe bundel mee samen te stellen:
Ik was aan zee en vind nu uw brief en die van Hyman. Ik heb het nog
liefst, dat gij een nieuwen bundel maakt. Die herdruk van Zoeten met wat
nieuwe verzen was toch maar boerenbedrog. Ook mag de bundel niet in
twee gesplitst worden. Dat heeft natuurlijk geen zin. Er blijft u dus maar
iets te doen: nog 30 gedichten schrijven. Bij alles wat ik van u heb zijn er
geen gedichten meer die Maurice en ik willen laten doorgaan. Ik had er
een 50-tal uit uw brieven gehaald, meest alle strofen van 4 regels. Dat zal
alles wel gaan in uw ‘nagelaten’ werk, maar als nieuwe bundel na den
Zoeten zou het er poverkes uitzien. Greshoff, die ze ook allemaal las, zou
alles willen geven; maar G. is niet kieskeurig. Ik vind dat gij u zoudt
kleineeren. Zet u aan het dichten. Geloof mij, het is het beste dat gij kunt
doen. Vloek niet. Werk. [...] Met het proza bedoelt H.S. & V. d. Zande
zeker Heineke. Schrijf hem, dat gij het gaarne eerst voor een prijskamp
en daarna voor een tijdschrift zoudt voorbehouden om er wat geld uit te
halen. Ik geef u nogmaals
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ter overweging, dat gij het opnieuw zoudt overkloppen na mijn
aanteekeningen te hebben gelezen. Schrijf mij ja, en ik lees het nog eens
aandachtig. Vele bladzijden zijn nog wat slordig. [...] Schrijf dus aan
Hyman, dat ge verzen zult opzenden. En maak er: iederen dag 2 en binnen
een 20 dagen zijt ge klaar.49.
De twintig ‘nieuwe gedichten’ die Minne na de uitgave van In den zoeten inval, in
de periode mei 1927-augustus 1930 heeft geschreven, zijn:
‘Hymne aan een sofa’50.
‘Versleten Goden’
‘Critiek’
‘Hoveniersgedicht’
‘Gogol’
‘Berijmde spreuken I’
‘Melancholie’
‘Op den boer XI’
‘Dagen I’
‘Dagen II’
‘Dagen III’
‘Aan Gérard de Nerval’
‘Uitkijk’
‘Waarom?’
‘De verre zekerheid’
‘Nacht’
‘Onoplettenheid gestraft’
‘Brief’
‘Gezelliana II’
‘Mijn vriend’
‘Donder’
‘Gezelliana I’

Op 3 augustus spoorde Herreman Minne aan tot actie: ‘Hyman, Stenfert enz. zit op
nieuws te wachten en gij moet regelen. Neem uw pen, het regent toch’.51. Minne
informeerde op 22 september naar de stand van zaken: ‘Kunt ge me niet opgeven
welke gedichten ge reeds uitgestoken hebt voor Hyman? En hoeveel ge er nog tekort
komt?’.52. In oktober kreeg Minne het bericht dat A.A.M. Stols de roman Heineke
Vos en zijn biograaf wilde uitgeven. Minne vroeg opnieuw advies aan Herreman:
‘Stols stelt me voor Heineke uit te geven. Eerste oplage van 1000 ex. aan ± 18 fr.
honorarium: 1/8 van den verkoopprijs per ex. Kan ik daar op ingaan? of moet ik me
bij Hijman houden? Schrijf me, want Stols vraagt zoo spoedig mogelijk antwoord’.53.
Met de volgende brief zijn de plannen voor een tweede, vermeerderde druk van
In den zoeten inval, die in april 1930 is gepland en in september had moeten ver-
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schijnen, definitief opgeborgen. Minne zou een compleet nieuwe bundel afleveren
bij Hijman. Eind september leverde hij het gedicht ‘Adieu’ in.54. Herreman schreef:
‘“Vaarwel” is van het beste. Ik heb uw oudere verzen nog niet nader nagezien. Maar
het is alles toch minder goed dan wat ge nu schrijft. Schrijf meer. [...] Voor uw bundel
bij Hijman hebt ge nog ± 20 gedichten te kort. Werk wat meer’.55. Minne leverde,
ondanks Herremans herhaalde aandringen, geen gedichten meer in: ‘ZAKELIJK.
[...] Hebt ge mijn oude verzen al ingezien? Zoo ja, kan er nog iets van gebruikt
worden? Stuur ze terug na selektie. [...] Die 20 gedichten die ik nog moet maken
voor Hyman vallen me zwaar. Ik tjoes aan mijn pennestok. Er komt niets uit. Zoolang
die 20 hoeren me liggen te kwellen kan ik aan niets anders beginnen’.56. Herreman
was eind november klaar met het selecteren van de ‘oude verzen’, maar was
ontevreden over de kwaliteit. Die gedichten zijn vervolgens geretourneerd. ‘Ge moet
20 gedichten maken voor een zakelijke uitgave en ge kunt niet; maar als er geen zaak
mee gemoeid was zoudt ge in dien tijd reeds 200 gedichten gemaakt hebben. [...]
Uw oude verzen heb ik getrieerd; een hele boel gaat niet; de ander helft moet in ieder
geval duchtig omgewerkt worden. Ze liggen hier voor mij om ze u stuk voor stuk
weer te zenden.’57.
Minne wist op 27 november blijkbaar niet meer dat Hijman niet zozeer een tweede
druk van In den zoeten inval wilde uitgeven. Of hij hoopte gewoon in die periode
van twijfels, creatieve onmacht en miskenning dat hij dan geen nieuwe gedichten
meer moest afleveren58.: ‘Hyman heeft dus de 2e uitgave van den Zoeten gevraagd?
Prachtig. Stuur maar direkt op. Intijds geraakt mijn nieuwen bundel klaar’.59. Herreman
reageerde misnoegd:
Gij staat daar nu gelijk een pasgeboren schaap van den Zoeten te spreken;
ik weet toch goed dat ik u vroeger reeds van die tweede editie bij Hijman
heb gesproken, nadat deze meneer had gevonden dat de Zoeten samen met
de twintig nieuwe gedichten een te groot volumen ging worden voor de
collectie waarin het moest komen. Het is voor dien nieuwen bundel, gansch
nieuw dus, dat gij benevens de twintig gedichten die er reeds zijn, nog een
twintigtal andere zoudt moeten maken; daarvan hebt gij er nu reeds een
zestal60., met nog 18 zijt gij zoo goed als klaar; dat is een week werk. Laat
u godverdomme toch niet den dieperik ingaan met uw onmogelijke
stemmingen, want het is goed poète maudit te zijn, gelijk een Prosper Van
Langendonck, maar bij slot van rekening is Van de Woestijne niet minder
maudit en toch een grooter dichter. Ga uw glazeken pakken als 't past,
maar werk de rest van den dag en spreek verder niet meer van
tweederangstijdschriften om uw proza of poëzie te plaatsen, nu de tijd
aanbreekt dat gij overal zult gevraagd worden [...].61.
Ondertussen had Herreman Minnes gedichten teruggestuurd. Op 9 december werkte
Herreman nog steeds aan de voorbereiding van een nieuwe bundel en hij vroeg Minne
gedichten te bewerken. Zelf had hij nog enkele gedichten van Minne uit de eigen
papieren opgedolven: ‘Ik zend u nog eenige gedichten, en ge moogt
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niet nalaten er de beste van te herwerken; met een klein draaiken zijn ze gansch van
u; neem ze ter hand wanneer gij onlust voelt en niet werken kunt, en gij zult zelf in
inspiratie geraken onder den invloed van uw gedichten; er is daar eentje bij van een
zoo schoonen vorm dat ik er geen zin zou moeten in vinden om het schoon te achten.
Laat nu niet af en maak uw bundel gereed’.62. Het is me onbekend naar welk gedicht
Herreman verwijst. Ondertussen hoopte Minne dat Herreman uit de ‘oude gedichten’
nog bruikbaar materiaal voor de nieuwe bundel zou kunnen halen: ‘Zoek op 't gemak
voort in mijn oude gedichten die ik u stuurde. Wellicht vindt ge nog iets’.63. En ook
eind december stuurde Herreman gedichten naar Minne met de opdracht een nieuwe
versie te maken: ‘Hier nog verzen. Wat nog overblijft is niet veel meer. Maar ik zie
in al die gedichten zulke schoone dingen, dat ik u op mijn knieën smeek ze te
herwerken. En zend ze mij rap stuk voor stuk terug’.64.
Op 25 december 1930 en 6 januari 193165., daags vòòr Minne in dienst trad van
de Gentse socialistische krant Vooruit, informeerde Herreman nog naar de
Hijman-bundel. Pas op 31 maart 1931 reageerde Minne: ‘Zeg me ook eens hoeveel
gedichten ik nog moet hebben om aan een boekje te geraken, (voor Hyman)’.66.
Ondertussen publiceerde Minne, door bemiddeling van Herreman, gedichten in
Helikon. De plannen voor een nieuwe bundel van Minne in het fonds van Hijman,
Stenfert Kroese & Van der Zande zijn toen definitief opgeborgen.67.

De redactie van Vooruit (1931), met op de achterste rij (rechts): Richard Minne en Frits van den
Berghe (Collectie AMSAB)
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1930 en 1931 verder dan ‘van hot naar her, alles uitproberend en niets afmakend’. De vrijheid
nog veroveren. Richard Minne 1891-1965, p. 225-226, noot 26.
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Niet Binnendijk, maar wel Minnes mederedacteuren van 't Fonteintje en korte tijd later Dirk
Coster weigerden als eersten gedichten van Minne (De Stem, 1926). Zie verder Yves T'Sjoen,
‘“Ik tjoes aan mijn pennestok”. Voor publicatie geweigerde gedichten van Richard Minne’, in
Poëziekrant 25 (2001), nr. 6, november/december, p. 12-22.
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Brief van Minne aan Herreman, d.d. 27 november 1930.
Het is niet te achterhalen welke zes gedichten worden bedoeld.
Brief van Herreman aan Minne, ongedateerd [eind november/begin december 1930].
Brief van Herreman aan Minne, d.d. 9 december 1930.
Brief van Minne aan Herreman, d.d. 15 december 1930.
Briefkaart [briefhoofd: Le Peuple] van Herreman aan Minne, ongedateerd [eind december
1930].
65. Brieven van Herreman aan Minne, d.d. 25 december 1930 en 6 januari 1930 [= 1931].
66. Brief van Minne aan Herreman, d.d. 31 maart 1931.
67. Deze bijdrage is een bewerkte versie van een hoofdstuk in mijn proefschrift In duizenden
varianten. Historisch-kritische editie van Richard Minnes Gedichten (Vakgroep Nederlandse
literatuur, Universiteit Gent, promotie: 2 februari 2001). In het artikel maakte ik gebruik van
onderzoeksresultaten die in het Commentaar (deel 2, bundels 1 en 2) worden gepresenteerd.
Het typoscript van de dissertatie is beschikbaar in het Letterkundig Museum (Den Haag), het
AMVC-Letterenhuis (Antwerpen), de Vakgroepbibliotheek Nederlandse literatuur (Universiteit
Gent) en de Documentatieafdeling van het Poëziecentrum (Gent).
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De kleine garnaal
Jan Pauwels
George Karel Lodewijk Bergmann
Door de opname van een artikel

George Bergmann (Collectie AMVC-Letterenhuis)

over George Bergmann in de rubriek De kleine garnaal ontstaat een contradictio in
terminis die een literair-historisch tijdschrift zich gerust kan veroorloven, maar die
in een andere publicatie over deze vooraanstaande advocaat en liberale politicus
ondenkbaar is. In schril contrast tot zijn geslaagd professioneel en publiek leven,
bekleedt hij in de literatuurgeschiedenis een marginale positie als auteur van één
boek. Die reputatie is bovendien nog onterecht, want Bergmann heeft nooit enig
boek geschreven. Pas twee jaar na zijn dood werden enkele autobiografische artikelen
van zijn hand gebundeld en op de markt gebracht onder de titel Uit vader Bergmann's
gedenkschriften. Toch bezet hij dankzij dit postuum samengestelde boek een geheel
eigen plaats in de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw. Het vormt de
aanleiding voor een verkenning in de literaire en intellectuele geschiedenis van de
vroege negentiende eeuw.
George Bergmann (1805-1893) werd geboren te Lier als zoon van Georg Bergmann,
een oud-Hollandse officier van Duitse afkomst, en de adellijke freule Catharina van
Zinnicq. Hij promoveerde in 1828 te Gent tot doctor in de rechten en vestigde zich
in zijn geboortestad als advocaat. Bergmann bouwde een succesvolle praktijk uit en
werd stafhouder van de balie van Mechelen. Daarnaast engageerde hij zich levenslang
als liberaal kopstuk in de Lierse politiek en werd achtereenvolgens gemeenteraadslid,
provincieraadslid, schepen en gedurende bijna
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twintig jaar burgemeester. In literatuurgeschiedenissen wordt hij obligaat vermeld
als de vader van Tony, pseudoniem van de bekende schrijver en advocaat Anton
Bergmann (1835-1874), die met zijn humoristische Rijnlandse novellen en Ernest
Staas in Vlaanderen een verfrissend literatuurbesef had geïnitieerd. Hij verdient
nochtans de aandacht om andere redenen dan zijn bekende nazaat.

Zeldzame memoires
Egodocumenten zijn een schaars goed in de Zuid-Nederlandse literatuur van de
negentiende eeuw. Wie de authentieke stem van de toenmalige auteur wil horen, kan
slechts naar een handvol eigentijdse memoires teruggrijpen. ‘Schroom, burgerlijk
fatsoen en andere consideraties’ liggen volgens A. Van Elslander aan de basis van
die opvallende lacune. Het is uiteraard geen toeval dat de Geschiedenis mijner jeugd
van Hendrik Conscience (1888), de Gedenkschriften van George Bergmann (1895),
de Gedenkbladen van Willem Rogghé (1898) en de Indrukken en ervaringen van
Domien Sleeckx (1902) postuum verschenen, en dan nog uitsluitend door toedoen
van bereidwillige personen uit de entourage van de overleden auteurs. Maar deze
vaststelling, ontegensprekelijk een gevolg van schroom en burgerlijk fatsoen, houdt
evenzeer verband met het wezenskenmerk van de Vlaamse literatuur van de
negentiende eeuw. Die was, zoals bekend, fundamenteel gericht op de opvoeding
van een volk en de bevestiging van een nationaliteit. De persoonlijke lotgevallen of
individuele observaties van de auteurs bleven ondergeschikt aan de verheven
doelstellingen ten dienste van volk en staat. Pas helemaal op het einde van de eeuw,
toen het autonoom schrijvende individu via andere kanalen zijn intrede had gedaan
in de Vlaamse letterkunde, verschenen enkele autobiografische geschriften van
auteurs uit de oudere generatie.
Dergelijke auteurs waren meestal ijverige onderwijzers, gewetensvolle ambtenaren
of geëngageerde priesters die zichzelf en hun volk trachtten te emanciperen door
middel van didactisch-moraliserende literatuur in de moedertaal. Die sociale
verankering in de middenklasse en de kleine burgerij is bepalend geweest voor het
perspectief van waaruit de egodocumenten werden geschreven. Zo vertelt Consciences
Geschiedenis mijner jeugd het verhaal van een begaafde volksjongen die
hulponderwijzer wordt, later sergeant in het leger en vervolgens een moeizaam debuut
maakt in de letteren. Parallel daaraan, en zelfs ten dele gesitueerd in dezelfde
Antwerpse volksbuurt, beschrijven Sleeckx' Indrukken en ervaringen de levensloop
van een beursstudent aan het atheneum die zich door volgehouden inspanning kan
opwerken tot notarisklerk, leraar en journalist. Op dat dominante patroon van sociale
promotie via de literatuur(studie) vormde George Bergmann een uitzondering. Als
zoon van een Duitse aristocraat en een adellijke dame leefde hij in grote materiële
welstand, kreeg een keurige opvoeding, studeerde op het college en aan de universiteit,
en ontmoette in huiselijke kring schrijvers, generaals en ministers. Dankzij die
afwijkende sociale positie van de auteur werpen de
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Gedenkschriften als enige negentiende-eeuwse memoires in het Nederlands licht op
het intellectuele leven van de Vlaamse stedelijke elite in de periode 1800-1830.
Geheel in de lijn van de kritische familietraditie, gaf de hoogbejaarde advocaat zijn
persoonlijke visie - vaak luchtig en humoristisch - op de vele gewichtige
gebeurtenissen die toen in het huidige België plaatsvonden. Hij liet daarbij de
gebruikelijke ernst en het aplomb van zijn tijdgenoten achterwege, zodat niet alleen
de literatuurhistoricus maar ook de hedendaagse lezer de Gedenkschriften met plezier
kan lezen.

Debuut van een vijfentachtigjarige
Afgezien van een paar incidentele geschiedkundige bijdragen onder pseudoniem,
maakte de vijfentachtigjarige George Bergmann in 1890 zijn debuut in de letteren.
In de zestiende jaargang van het liberale tijdschrift Nederlandsch Museum verschenen
zijn Herinneringen uit mijn studentenleven aan de Hoogeschool van Gent
(1823-1828), die door een anonymus als volgt werden ingeleid: ‘De heer G.
Bergmann, oud-burgemeester der stad Lier, die als boezemvriend van Jan-Frans
Willems en als vader van Tony bekend is, vereerde ons tijdschrift met deze belangrijke
bijdrage, die in Noord en Zuid ongetwijfeld de algemeene aandacht zal trekken’.
Nochtans had Bergmann het stuk niet op eigen initiatief geschreven, maar op verzoek
van Paul Fredericq (1850-1920), hoogleraar geschiedenis en letterkunde te Gent en
een levenslange vriend van de familie. In een brief uit januari 1891 aan de door hem
vurig bewonderde Virginie Loveling schreef hij dat Fredericq ‘hem zoolang den kop
heeft zotgemaakt, tot dat hij zich heeft laten overhalen zijne herrinneringen over de
Gentsche school te schrijven en te laten in het licht geven’. Met veel ironie en kritische
distantie beschreef hij daarin de stad Gent en het academisch milieu onder Hollands
bewind, het leven op kamers, het avondlijke cafébezoek en andere bezigheden eigen
aan het studentenleven. De opleiding tot jurist bestond toen uit een jaar filosofie, een
kandidatuur in de rechten van één jaar en een doctoraat in de rechten van drie jaar.
Bergmann schetste in zijn Herinneringen een levendig beeld van zijn hoogleraren,
waaronder de latere Nederlandse premier Thorbecke en de bekende neerlandicus
Schrant. De volledige studie, inclusief de redactie van een proefschrift, verliep
trouwens in het Latijn. De studenten waren daarover geenszins bekommerd, want
‘de professoren hadden alsdan de gewoonte de studenten bekend te maken met het
onderwerp, waarover zij hen zouden ondervragen’. En voor het schrijven van het
proefschrift kon men altijd beroep doen op ‘een uitgestudeerde zonder werk of
vooruitzicht, of een jong advocaatje, dat meer honger had dan practijk’. De ernstige
en vlijtige student Bergmann promoveerde overigens summa cum doctrinae
praestantia op een eigenhandig geschreven werkstuk. In zijn vrije tijd had hij zich
te Gent voornamelijk beziggehouden met lange stadswandelingen en met muziek,
actief als bespeler van cello en gitaar en passief als enthousiast bezoeker van talrijke
concerten en opera's. Mijmerend bij zoveel aangename jeugdherinneringen, merkte
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Banket te Lier ter ere van George Bergmann, voorzitter en stichtend lid van ‘Union & Progrès’, 1887
(Collectie AMVC-Letterenhuis)

de oude man over de evolutie van de eigentijdse muziek enigszins bitter op dat ‘in
eene eeuw van groot laweit, er ook eene muziek met groot laweit noodig was’. Een
overweging die blijkbaar nooit aan actualiteit inboet.
De memoires van Bergmann werden gunstig onthaald bij het lezerspubliek. In de
reeds geciteerde brief aan Virginie Loveling drukte hij bijvoorbeeld zijn dankbaarheid
uit over het feit dat de ‘vodderijen’ van een ‘oude sukkelaar’ door Loveling werden
gesmaakt als ‘belangwekkend, geestig, vol humour en frischeid’. Opdrachtgever
Fredericq deelde die mening en moedigde hem zelfs aan om een vervolg te schrijven,
in Bergmanns eigen woorden: ‘dat zelfde heerschap heeft nu nog de impertinentie
van te verzekeren dat zij naar nog smaken’. Bergmann heeft de suggestie van
Fredericq in elk geval ter harte genomen want het jaar daarop publiceerde hij in drie
afleveringen van hetzelfde tijdschrift Mijne herinneringen aan Jan Frans Willems,
aan koning Willem I en aan de Belgische omwenteling (1828-1833). ‘Suske’ Willems
was kind aan huis bij de familie Bergmann. Hij genoot er huisonderricht van vader
Georg en was de onafscheidelijke speelkameraad van zijn kinderen. Zelfs na zijn
verhuis naar Antwerpen in 1809 bleef Willems een trouwe zondagse bezoeker van
de familie, zodat Bergmann een gedetailleerde schets kon geven van diens eerste
stappen op literair gebied, in de ambtenarij en in het huwelijksleven. Nadat een trotse
en geëmotioneerde Willems op een zondagmiddag zijn Quinten Matsys aan de familie
had aangeboden, werd ‘Suske’ daar voortaan plechtig aangesproken met ‘mijnheer
Willems’. Hoezeer het lot van Willems de familie ter harte ging, bewijzen ook de
brieven die Georg
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Bergmann ten gunste van zijn beschermeling schreef aan de minister van justitie
C.F. van Maanen en die werden opgenomen in de bekende brieveneditie van Ada
Deprez. In zijn laatste levensjaar hield George Bergmann trouwens nog een fel
gesmaakte redevoering naar aanleiding van het eeuwfeest van Willems' geboorte en
werden de herinneringen uit het Nederlandsch Museum, samen met stukken van Max
Rooses en Julius Vuylsteke, opgenomen in een gelegenheidspublicatie van het
Willemsfonds.
Niet minder bewondering koesterde Bergmann voor koning Willem I, een oude
kennis van zijn vader, die hij in 1829 persoonlijk had ontmoet. Als overtuigde
aanhangers van het huis van Oranje werd de familie bij de Belgische Omwenteling,
naar hun oordeel ‘eene onvergeeflijke dwaasheid’, zwaar getroffen. De ouders weken
samen met twee dochters en hun echtgenoten uit naar Nederland, terwijl achterblijver
George Bergmann een reeds toegezegde benoeming in de magistratuur definitief
verloren zag gaan. Dat de Belgische revolutionairen door Bergmann werden
gebrandmerkt als ‘lompe Kempische boeren’ met veel honger en nog meer dorst,
hoeft natuurlijk geen nadere verklaring. Meteen wordt ook duidelijk hoe de
orangistische kringen in het Zuiden, waaronder nagenoeg alle beoefenaars van de
Nederlandse taal- en letterkunde, niet alleen cultureel maar ook emotioneel en
materieel onder de revolutie hebben geleden. Voor Bergmann betekende die
omwenteling zelfs familiaal isolement, zodat hij besloot: ‘van mijne zoo talrijke
familie bleef ik alleen in België over’.
Bergmanns bijdrage aan het Nederlandsch Museum werd opnieuw goed ontvangen.
Hij kreeg in oktober 1892 zelfs het aanbod om zijn tekst over de Belgische
omwenteling te bewerken tot een volksboek, maar hij schreef aan zijn raadgever
Fredericq dat ‘mijnen hoogen ouderdom mij niet toelaat zulk werk te ondernemen’.
Toch verschenen in 1893, het jaar van zijn overlijden, nog Mijne oudste herinneringen
in vijf verschillende afleveringen van de achttiende en negentiende jaargang.
Aangespoord door het toen opgang makende begrip fin de siècle, ‘waarover
tegenwoordig zooveel geredekaveld en nog meer geraaskald wordt’, begon Bergmann
zijn verhaal op het einde van de achttiende eeuw. Hij besprak de belevenissen van
zijn familie tijdens de inval van de Franse republikeinen, de Boerenkrijg, de slag van
Waterloo en het Koninkrijk der Nederlanden. Bergmann beschreef graag de keerzijde
van een aantal glorierijke romantische mythes: de nationale helden van de Boerenkrijg
beschouwde hij bijvoorbeeld als ‘baldadige kerels, moedwillige verwoesters en
onverzaadbare plunderaars [...] waarvan een groot gedeelte bijzonder tot doel schenen
te hebben, om in de stad bij de burgers in den kost te gaan liggen en hen af te
stroopen’. Die houding paste in een lange familietraditie, want zijn vader Georg
Bergmann had in de beschreven periode een ‘neutrale’ burgerwacht opgericht en
zijn zoon Anton Bergmann had zich in de Geschiedenis der Stad Lier eveneens
kritisch uitgelaten over de ‘brigands’. De gelijklopende opinies in de familie werden
uitvoerig bestudeerd door A. Keersmaekers, die er tevens op wijst dat hun houding
ten aanzien van de Boerenkrijg niet onomstreden was. In De Sanskulotten in
Vlaanderen (1893), een
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van de vele volksboeken van uitgever Lode Opdebeek, werd hun passieve en neutrale
houding bijvoorbeeld gehekeld als ‘laf uit eigenbaat’. Er werd beweerd dat de
oprichting van de burgerwacht door Bergmann sr. vooral was ingegeven door
persoonlijke motieven, want ‘vrijheid of dwingelandij, dat kwam er niet op aan,
alleen de centen mochten niet in gevaar komen’.
De Gedenkschriften bevatten ook tragikomische sfeerbeelden over de quasi
permanente inkwartiering van soldaten van de Alliantie tegen Napoleon, met volgende
beschrijving van de Duitse (eet)gewoontes: ‘snaps dronken zij met volle bekers, op
zwijnenvleesch waren zij uitermate verlekkerd, en sommigen, als zij zich met snaps
en met lekker zwijnenvleesch goed verzadigd hadden, vonden niet beter dan onze
landlieden een pak priegel toe te dienen’. De verfijnde en gedistingeerde Engelse
officieren vertoonden tijdens hun frequente drinkgelagen trouwens eveneens een
karakteristiek gedragspatroon: ‘van al die zoo welopgevoede aristocratische heerkens
bleven er niets meer dan ware zwijnen, ja, zwijnen in den gemeensten zin van het
woord: allen dronken zich zoo onbarmhartig zat, dat zij geene beenen meer konden
maken’.
Mijne oudste herinneringen werden afgesloten met een omvangrijk stuk over het
onderwijs tijdens de Franse en Hollandse periode, waarvan Bergmann nog de
drukproeven corrigeerde maar de publicatie niet meer beleefde. Hij doorliep te Lier
de Schoolle voor de Nederduytsche tale van de zelf nauwelijks geletterde Meester
Hellemans en de al evenmin pedagogisch vooruitstrevende Franse school. Nadien
volgde hij zijn tot schoolhoofd benoemde stadsgenoot Van der Gheyn naar de Latijnse
school te Eindhoven, alwaar ‘bijzonderen voortgang in het drinken van klaren genever
met suiker’ werd geboekt. Hij genoot voor het eerst behoorlijk onderwijs aan het
bisschoppelijk college en vervolgens aan het stedelijk college te Mechelen, waar hij
in 1823 als primus afstudeerde. Daarmee maakte Bergmann, die drie jaar voordien
zijn autobiografisch relaas aan de universiteit was begonnen, postuum de cirkel rond.

Publicatie in boekvorm
De tijdschriftbijdragen werden in het voorjaar van 1895 gebundeld door initiatiefnemer
Fredericq, daarin bijgestaan door de Kempense volksschrijver Gustaaf Segers die
toen te Lier woonde en er Bergmann persoonlijk had leren kennen. De verschillende
stukken werden - zonder ingrijpende redactionele wijzigingen - gerangschikt volgens
de chronologie van de beschreven gebeurtenissen, waardoor een ononderbroken
kroniek van circa 1795 tot 1832 ontstond. Het boek verscheen onder de titel Uit vader
Bergmann's gedenkschriften bij de liberale Gentse uitgever Julius Vuylsteke, die
sedert zijn eigen schooltijd met Anton Bergmann bevriend was. De tekst werd gevolgd
door de persoonlijke herinneringen aan de auteur die Gustaaf Segers reeds kort na
het overlijden van Bergmann in het Nederlandsch Museum had gepubliceerd. Paul
Fredericq, zelf strijdbaar liberaal en op dat ogenblik zelfs gemeenteraadslid in Gent,
liet de tekst voorafgaan door
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een Levensbericht van G. Bergmann, waarin hij vooral de nadruk legde op diens
politieke loopbaan. In een fel bewogen stuk voerde hij Bergmann op als een eenzaam
doch onverschrokken strijder tegen de almacht van de katholieke zuil. Hij beschouwde
hem in de eerste plaats als een slachtoffer van de ‘bekrompenste en soms walgelijkste
polemiek, zooals alleen onze kleine Vlaamsche steden die kennen’, van de hervorming
van de kieswetgeving ‘door het clericaal ministerie ingevoerd om de vrijzinnige
gemeentebesturen bij middel der onmondige kleine kiezers uit de Vlaamsche
stadhuizen te verjagen’ en van de schoolstrijd, ‘die eeuwige schande in de
geschiedenis van ons volk, dat het alles lafhartig en lijdzaam liet begaan’. De
eventuele toepasbaarheid van zijn beweringen daar gelaten, diende de biografie
natuurlijk veeleer de doelstellingen van de biograaf dan van de geportretteerde. Men
kan zich trouwens afvragen of die uitdrukkelijke ideologische incorporatie de aandacht
voor het boek wel ten goede is gekomen. Het bleef in elk geval onbesproken in de
toonaangevende literaire kritiek, met uitzondering van een korte aankondiging door
Frans van Cuyck in de Vlaamsche School. Zeer gering bleef ook de aandacht voor
het werk in de latere vakliteratuur, zodat Bergmann hier met recht een kleine garnaal
wordt genoemd. Het boek werd slechts één keer herdrukt, namelijk in een herspelde
versie uit 1988, en kreeg toen wel enige weerklank in de pers. Bezorger Michel
Oukhow wees in zijn commentaar op de dringende nood aan een wetenschappelijk
verantwoorde teksteditie. Een dergelijke editie - met verantwoording van de
tekstconstitutie, met een cultuurhistorische inleiding, met verklarende voetnoten bij
de talrijke historische personages of feiten en met uitgebreide indices - zou inderdaad
veel kunnen bijdragen tot het succes van dit unieke tijdsdocument en meteen ook
afrekenen met het taaie cliché dat onze negentiende-eeuwse letterkunde alleen
nationalistische bombast, stuntelige kromspraak of kartonnen personages heeft
voortgebracht.
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André Malraux & Eddy du Perron, 1934 (uit E. du Perron Schrijversprentenboek 13)
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Kees Snoek
Opstand tegen het lot
De vriendschap tussen E. du Perron en André Malraux
Dat André Malraux zijn belangrijke roman La condition humaine aan Eddy du Perron
heeft opgedragen, wordt terecht gezien als een bijzonder blijk van vriendschap. De
ontvanger van die opdracht, die zich nooit helemaal zeker had gevoeld van Malraux'
vriendschap, was door dit gebaar even van zijn stuk gebracht. Du Perron droeg zíjn
hoofdwerk, de autobiografische roman Het land van herkomst, op aan zijn vrouw
Elisabeth de Roos: aan haar voor wie het boek in eerste instantie was geschreven,
als antwoord op de vragen: wie ben ik? door welke factoren in mijn verleden ben ik
zó geworden en niet anders? Ondanks die autobiografische lading was Het land van
herkomst wel degelijk opgezet als een roman. Ook het aan Malraux ontleende motto
dat Du Perron zijn roman meegaf, getuigt daarvan: ‘Il faut chercher en soi-même
autre chose que soi-même pour pouvoir se regarder longtemps’.1. Men zou deze ietwat
cryptische tekst kunnen lezen als een aan de lezer gerichte waarschuwing tegen een
al te letterlijke interpretatie van het autobiografische element in de roman, maar
tevens geeft de schrijver hiermee te kennen dat zijn introspectie gerelateerd dient te
worden aan een verband dat het loutere ‘ik’ te boven gaat. In de roman zelf wordt
dit bovenpersoonlijke verband versterkt door de afwisseling van hoofdstukken over
het Indische verleden van de hoofdfiguur Arthur Ducroo met hoofdstukken die in
het Parijs van de jaren dertig spelen; bovendien wordt er voortdurend onderscheid
gemaakt tussen de vertelde Ducroo en de schrijvende en reflecterende Ducroo.
Het aan Malraux ontleende motto ligt in het verlengde van diens uitspraak (in zijn
essay ‘D'une jeunesse européenne’): ‘Het zelfonderzoek tot het uiterste doorvoeren...
dat is streven, naar het absurde’. In Malraux' visie dreigt de moderne persoonlijkheid
bij zo'n doorgedreven zelfanalyse in verschillende ‘ikken’ uiteen te vallen. Voor de
uitgesproken individualist Du Perron was deze versplintering een reële bedreiging,
terwijl Malraux haar wist af te wenden door zijn overgave aan de actie. Malraux
beschouwde de actie als een wezenskenmerk van het westerse individualisme, dat
de moderne mens voor versplintering zou behoeden.
De vroege Malraux en de vroege Du Perron hadden, bij verschillende achtergrond,
veel met elkaar gemeen. Beiden hadden - als enig kind - een betrekkelijk eenzelvige
jeugd gehad, waarin hun verbeelding op volle toeren werkte. Aangevuurd door de
lectuur van de romans van Alexandre Dumas, voelde Eddy du Perron zich een D'
Artagnan temidden van zijn Indische speelmakkers. Hij was niet bijzonder sportief,
maar na de kennismaking met de drie musketiers legde hij
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zich als zestienjarige toe op de schermkunst waarin hij, als we hem op zijn woord
mogen geloven, niet onbedreven was. Ook heeft hij een tijdlang de bokssport
beoefend, waarbij de gratie en techniek van de Franse kampioen Georges Carpentier
hem voor ogen stonden, maar evenals zijn grote voorbeeld moest hij ondervinden
dat in deze sport brute kracht meestal de doorslag geeft. De enige sport die André
Malraux ooit heeft beoefend - in Saigon, hij was toen al 25 jaar oud - was de
schermkunst en ook hier was de inspiratie door negentiende-eeuwse chevalereske
romans niet vreemd aan.2.

Du Perron in de sportschool te Brussel, oktober 1922 (Collectie A.E. du Perron)

De Franse filosoof Jean-François Lyotard schrijft over Malraux' vermogen tot
vereenzelviging met de helden van zijn keuze: ‘Hij was D' Artagnan, hij was Robin
Hood en de Laatste der Mohikanen, zoals hij later Julien Sorel, Bonaparte, Hoche
en Saint-Just zou zijn. Elke zaak voldeed als hij er maar zijn leven en zijn wil aan
kon offeren: een vernederde held, een onderdrukt volk, een in de vergetelheid geraakte
koningin in de woestijn’.3. Ook Du Perrons inleving in de helden van zijn jeugd vond
later een voortzetting in meer volwassen voorbeelden, maar hier zijn de modellen
anders: de bohémiens van Murger, Larbauds libertijnse personage Barnabooth, de
egotist Stendhal, en vanaf 1937 de strijdbare Multatuli, die zich inzette voor de zaak
van de onderdrukte inlander. J.P. van der Linden, auteur van het eerste artikel ooit
geschreven over de vriendschap tussen Malraux en Du Perron, meent:
‘Gemeenschappelijke dromen die zij zich vormden op basis van helden uit - dikwijls
Franse - romans, espagnolisme en uiterste vriendentrouw, spookbeelden van glorie
en oosterse monsters die in hun geest rondwaarden droegen ertoe bij, dat Malraux
en Du Perron elkaar wel moesten herkennen’.4. Dat is juist, maar de verschillen in
de reeksen helden zijn veelzeggend voor Du Perrons
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consequent individualisme tegenover Malraux' universalistische streven om boven
zichzelf uit te stijgen door en in de actie. Het feit dat Du Perron was opgegroeid in
Indië heeft hem natuurlijk anders voor het leven toegerust dan een Europese opvoeding
zou hebben gedaan. Zelf meende hij dat zijn koloniale achtergrond verantwoordelijk
was voor een zekere mate van verlate romantiek, waarmee samenhing het ‘geloof in
de ontplooiing van het individu en in de absolute liefde voor één persoon’.5. Dit geloof
heeft hij altijd behouden.
Du Perron en Malraux hebben allebei op jonge leeftijd de religie vaarwel gezegd.
Zij waren beiden in hoge mate ‘self-made men’ en autodidacten, die al vroeg blijk
gaven van een sterke persoonlijkheid. Beiden voelden de drang zich te onderscheiden
tegenover hun dominante, nogal martiale vaders, die overigens allebei op latere
leeftijd zelfmoord zouden plegen.6.
Zowel Du Perron als Malraux waren gezegend met een voortreffelijk geheugen;
zij waren hongerige lezers, gedreven door ‘een intense behoefte om een zo groot
mogelijk aantal werkelijkheden te leren kennen’.7. Er zijn talloze getuigenissen over
beider onvermoeibare conversatie, al wint Malraux hier met glans van Du Perron,
die - ten minste tot ± 1935 - wel erg geïmponeerd was door Malraux' statuur, zijn
radde en intelligente praten, zijn heldere metaforen en zijn vermogen om snel
verbanden te leggen. Beiden bezaten een instinctieve afkeer van de psychoanalyse
en van het dwepen met het onderbewuste dat in het interbellum zo in zwang was.8.
Beider geest was dan ook gekenmerkt door ordelijkheid en een exploratieve drang
naar kennis; zij mobiliseerden hun intellect om de controle over zichzelf en hun
omgeving te behouden en de altijd op de loer liggende chaos te bezweren. Beiden
waren afkerig van de discipline die de maatschappij of instituties met zich
meebrengen. Zij waren strijdbare naturen, al was Du Perron het meer met de pen dan
metterdaad.
Als negentienjarige was Du Perron in Nederlands-Indië enige tijd journalist geweest
op het kantoor van Karel Wybrands, een typisch koloniaal potentaatje en berucht
revolverjournalist. Tóen zette hij zich vooral emotioneel af tegen de oude brulboei
die hem kleineerde; pas in de loop van de jaren twintig zou hij zich ook in ideologisch
opzicht van hem distantiëren. Malraux was vijfentwintig en reeds een politiek bewust
man, toen hij in Saigon redacteur was van het progressieve dagblad L'Indochine,
waarin hij zijn concurrent Henry Chavigny de Lachevrotière, de Frans-koloniale
evenknie van Wybrands, herhaaldelijk tartte. Hij zou hem zelfs een keer hebben
uitgedaagd voor een duel.9.
Er waren voldoende aanknopingspunten in het leven en de persoonlijkheid van André
Malraux en Eddy du Perron waardoor zij een zekere verwantschap moesten voelen,
toen zij in november 1926 elkaar leerden kennen. Zij scheelden precies twee jaar:
Du Perron was geboren op 2 november 1899, Malraux op 3 november 1901.
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Het avontuur en de jacht op het absolute
Du Perron had in augustus 1921 voor het eerst voet op Europese bodem gezet. Al
spoedig wierp hij zich in het artistieke leven van Montmartre om eindelijk de vrijheid
te verwerven die hij onontbeerlijk achtte voor de ontwikkeling van zijn schrijverschap.
Hij had, als enige zoon, alleen mee naar Europa willen komen op voorwaarde dat
zijn ouders hem volkomen vrij zouden laten om een literaire carrière na te streven.
Dat hield ook in dat ze hem financieel moesten steunen. In maart 1922 ging hij voor
het eerst naar Montmartre, waar hij als pseudo-bohémien de boel een beetje aanzag
en binnen korte tijd met allerlei kleurrijke individuen kennis maakte. Zijn belangrijkste
ontmoeting, vermoedelijk begin mei 1922, was ongetwijfeld die met de Catalaanse
schilder Pedro Creixams (1893-1965)10. en de jonge erudiet Pascal Pia (1902-1979)
op een schilderijenmarkt op de Place Constantin Pecqueur. Creixams had er naast
een paar doeken enkele door hem geïllustreerde bundeltjes van avant-garde dichters
in de open lucht tentoongesteld.11. De organisatie van deze schilderijenmarkt was in
handen van de anarchistisch-artistieke ‘Commune Libre du Vieux-Montmartre’, die
ook het ludieke tijdschrift Vache enragée uitgaf.12.
Wat Du Perron aantrok in deze vrienden van Malraux was hun non-conformisme
en hun geest van verzet tegen de burgerlijke samenleving, hun sympathie voor alles
wat de norm te buiten ging. Wat Pascal Pia betreft, kwamen daar nog een ironische
luciditeit, een talent voor de pastiche en een literaire eruditie bij, die Du Perron
verrukten en ontzag inboezemden. Zijn meeste literaire ontdekkingen van deze jaren
dankt Du Perron aan Pia. Onder diens invloed begint hij ook te experimenteren met
de modernistische technieken waar hij aanvankelijk zeer afwerend tegenover stond.
Toch zijn het niet de jongste literaire producten die zijn voorkeur genieten. Zijn
literaire smaak neigt nog erg naar het esthetische en narcistische van de vroege André
Gide en de jonggestorven Jean de Tinan (1874-1898), wiens ‘mengeling van
hartstocht, ontgoocheling, gevoeligheid en lichte ironie’ hem ontroerde.13. In juni
1923 leest hij A.O. Barnabooth. Son journal intime (1913), dat een aantal jaren zijn
‘lijfboek’ zou blijven. Aan Larbaud ontleende Du Perron zijn begrip van de ‘jeune
européen’: de kosmopolitische, subversieve jongeling die zijn intellectuele vrijheid
opeist, die bijgevolg iedere vorm van conformisme afwijst en vooral niet ‘dupe’
wenst te worden. Onder het pseudoniem Duco Perkens (1924-1926) gaf Du Perron
in onthechte verhaaltjes en gedichten gestalte aan deze cynische afsplitsing van
zichzelf. Naar het voorbeeld van Barnabooth pleegde hij ook wel kleine diefstalletjes
van boeken en prenten en beschreef dan die daden in geuren en kleuren om er zijn
al te burgerlijke vriendinnen mee op de proef te stellen. Toen hij in de pers las over
de diefstal van beelden uit oude Khmer-tempels, waarvoor twee Fransen waren
gearresteerd, interpreteerde hij dit ‘misdrijf’ meteen in een barnaboothiaans licht.
Op 12 augustus 1924 schrijft Du Perron aan Creixams: ‘Ik sluit hierbij een
krantenknipsel in, ik vond het (ik die nooit kranten lees) in Locarno. Lees het. Gaat
het
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Pedro Creixams, juni 1923 (Collectie A.E. du Perron)

inderdaad over jouw vriend Malraux? Ik weet dat hij André Malraux heet - maar het
is mogelijk dat hij de naam opzettelijk een beetje veranderd heeft om de familie
welgevallig te zijn. Als ik me goed herinner had je me verteld dat hij in Cambodja
zat, in het gezelschap van zijn vrouw (over wie je me niets dan goeds vertelde.) Ik
ben zoals je weet zelf een beetje een dief, dus dit interesseert me’.14. Du Perron had
de bewuste krant in Locarno gekocht. In een brief aan zijn Zwitserse vriendin Julia
Duboux geeft hij er de volgende samenvatting van: ‘Ik had hem [de krant] gekocht
vanwege een kop die me had getroffen: “Twee jonge Fransen veroordeeld wegens
een al te belangstellend bezoek (of iets in die geest) aan een Hindoetempel”. Volgde
het verhaal. Die twee jonge Fransen hadden, in Cambodja, een “boeddhistisch
bouwwerk van al zijn kunstschatten beroofd”. Basreliëfs, beeldjes, alles was
geleidelijk aan verdwenen. Tenslotte had men alarm geslagen, de schuldigen ontdekt
en hen veroordeeld, de hoofdverdachte, ene Georges Malleraux (“zich uitgevend
voor letterkundige”) tot 3 jaar gevangenisstraf en zijn medeplichtige, een zekere
Chenavan, ik meen tot 1 jaar’.
Op 22 augustus 1924 komt hij in een brief aan Creixams op de affaire terug: ‘Dat
voorval met Malraux is inderdaad buitengewoon vervelend, en je hebt gelijk: het
ergerlijkste daaraan is misschien nog die wat superieure houding die sommige
armzalige klootzakken (je zegt het heel juist) van journalisten aannemen. Bovendien
ontgaat de zogenaamde “morele” kant van de zaak ons volkomen. Je moet een gezeten
burger zijn om van zoiets te kunnen genieten’. Op dezelfde dag schrijft hij Julia
Duboux een brief, waaruit we meer te weten komen over de reactie van Creixams
en andere vrienden van Malraux: ‘Ik schreef Creixams en stuurde dat krantenknipsel
mee. Hij schreef me terug. Die zogenaamde Georges
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Malleraux heet in werkelijkheid André Malraux en was een van de vier vrienden die
Creixams boven “alle andere” stelde, en juist degene die hij het meest bewonderde.
Ook Pia en Arland15. bewonderen hem. [...] Ik ben de enige die hem niet kent. - En
daar krijgt Creixams dus opeens dat artikel onder ogen. Hij schrijft me - hierbij wat
hij me schrijft. Lees die brief aandachtig. Vergeet mij even en denk je Creixams in.
Ik verzeker je dat ik op hem gesteld ben, die goedige Creixams; zijn verontwaardiging
is niet geveinsd; hij is woedend, hij gaat grof tekeer, hij weet dat Malraux een
“meesterwerk” geschreven heeft, als je het wilde lezen zou er heel moeilijk aan te
komen zijn en hij zou je zelfs de titel niet kunnen zeggen, maar hij weet het, zijn
vriend verdient bewondering! en zo “raast hij maar door”. - Ik ontving dit gisteravond
en ik weet niet waarom, ik was er uitermate blij om. Ik merkte dat ik een sterke
vriendschap voor Malraux voel, en oprecht kwaad ben op die idioten die hem voor
“dief” uitmaken. Heb ik misschien zo geredeneerd: Hij een dief = ik een dief (?) Ik heb je nodig, Julia, Duco Perkens heeft me de rug toegekeerd. Denk je eens even
in: Ik had André Malraux kunnen zijn, en jij: de vrouw van André Malraux. - Dat
dacht ik in Locarno al, toen ik nog niet eens echt zeker wist dat het om deze
“bijna-vriend” ging. En - ik zal je nog meer bekennen, ik kwam op het idee om iets
uit het hotel te stelen waar ik logeerde (het Terminus) om die boosdoener - of mezelf
- een beetje te wreken op de “zegepralende bourgeoisie”. Maar Duco Perkens lachte
me in mijn gezicht uit. En hij voerde een onweerlegbaar argument aan, hij die al mijn
zwakke punten kent; hij zei tegen me: - Besef je wel dat die Malraux als hij je gekend
had, je misschien wel

Du Perron & Pia, 1925 (uit Pascal Pia, Praten over Du Perron)

voor een snotneus uitgemaakt zou hebben? - Nou, de rest begrijp je wel! Ik ben heel
kalm gebleven’.
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Malraux maakte na zijn definitieve terugkeer uit Indochina al spoedig kennis met
Du Perron, waarschijnlijk door toedoen van hun wederzijdse vriend Pascal Pia.16. Du
Perron zelf dateert, met de hem typerende precisie, hun kennismaking in november
1926 en het begin van hun vriendschap in april 1927.17. Ruim voordien had hij zijn
literaire alter ego Duco Perkens vaarwel gezegd door hem in januari 1926 zogenaamd
te laten overlijden in Cap-Martin. In februari 1926 publiceerde hij het verzamelde
werk van Perkens onder de titel Bij gebrek aan ernst. In een nawoord typeerde hij
Perkens' geschriften met behulp van de volgende formules: 1. Perkens werd
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gehinderd door de Ernst, ‘De Vooropgezette Ernst van Iedereen’, maar dat betekent
geenszins dat hij een humorist was. 2. Perkens werd gekenmerkt door
conclusieloosheid. Met deze verklaring sloot Du Perron zijn periode af als
anarchistische ‘jeune européen’, wiens houding werd bepaald door een zekere
nonchalante ironie. Het lijdt geen twijfel dat Malraux al in deze fase van Du Perrons
literaire ontwikkeling een zekere rol heeft gespeeld. Nog voordat hij Malraux zijn
vriend durfde noemen, was Du Perron begonnen aan een Nederlandse vertaling van
diens jeugdwerk Lunes en papier, maar het viel hem zwaar dit grillige proza adequaat
te vertalen en de woordenboeken waarover hij kon beschikken lieten hem vaak in
de steek. De vertaling bleef onvoltooid en is nooit verschenen.18.
Du Perron had grote waardering voor het grillig-fantastische jeugdwerk van
Malraux; misschien deed de parade van groteske en absurde maskers hem denken
aan de wereld van de wajang waarmee hij was opgegroeid. Hij voelde zich vooral
aangetrokken tot Royaume-Farfelu (1928), om de ‘poëzie en het heimwee’ die erin
tot uitdrukking kwamen.19. In de thematiek van het verlangen en de vlucht uit zichzelf
zag hij een verwantschap met Baudelaires ‘Le voyage’, Rimbauds ‘Bateau ivre’,
Gides Le voyage d'Urien alsook Larbauds Poésies de A.O. Barnabooth en Saint John
Perses Anabase.20. Du Perrons eigen poëzie van deze tijd werd gekenmerkt door
eenzaamheid, doodsobsessie en verlangen naar het absolute. Zijn angst voor de dood
werd het pregnantst uitgedrukt in zijn lange gedicht ‘Gebed bij de harde dood’ (1928),
waarin een doorleefde ernst de nonchalante houding van Perkens nadrukkelijk heeft
verdrongen.
Malraux' preoccupatie met de dood is sterk voelbaar in La voie royale (1930), dat
de proloog had moeten vormen tot een groter werk: Les puissances du désert. Volgens
zijn biograaf Curtis Cate gaat het hier om ‘de desolate eenzaamheid van een moderne
wereld verstoken van God’. Malraux zelf verklaarde, dat het zijn doel was ‘om de
fundamentele eenzaamheid van de mens tegenover de dood weer te geven aan de
hand van een onderwerp waarin het geweld een buitengewoon grote rol speelt - maar
dit boek is nog maar de proloog tot de collectieve strijd die zal volgen’.21. De
hoofdpersonen van de roman, Claude en Perken, zijn metafysisch gerevolteerden
tegen het lot. In zekere zin gold dat ook voor Malraux en Du Perron, hoezeer zij ook
van elkaar verschilden in de inhoud die zij aan hun eigen revolte gaven. Malraux'
zinspelen op de ‘collectieve strijd’ wijst naar de universalistische tendens die bij hem
in de loop van de jaren dertig in kracht zou toenemen.
De vriendschap van Malraux, Du Perron én Pia stond aanvankelijk in het teken van
het ‘avontuur’: sleutelwoord van de jaren twintig, toen de avonturier een
non-conformist was, een oppositiefiguur die zich afzette tegen burgerlijke waarden.
Bij het avontuur hoorde ook de grote belangstelling die de drie vrienden hadden voor
obscure libertijnse schrijvers. Pia was het brein achter menig al dan niet clandestien
uitgaafje van erotische literatuur, waar soms ook hetzij Malraux hetzij Du Perron bij
betrokken was. Pedro Creixams had enkele uitgaafjes geïllustreerd.22. De drie vrienden
Malraux, Pia en Du Perron komen duidelijk herkenbaar voor in
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Du Perrons verhaal ‘De Avonturiers’ (februari 1928) onder de namen Antonius,
Daniël en Hilarion. Het verhaal wordt gepresenteerd door twee vertellers, Oskar en
Justus, die in een dialoog met elkaar een gebeurtenis beschrijven waarbij de drie
vrienden betrokken zijn. Daarna schetsen ze het portret van elk van de hoofdfiguren,
gevolgd door een nabeschouwing. De gebeurtenis is een Gideaanse ‘acte gratuit’,
die erin bestaat dat Hilarion een verkeersagent met zijn vuisten bewerkt, omdat hij
vindt ‘dat er iets gebeuren moest’. De agent tracht zich te verweren met zijn
gummiknuppel, waarop Antonius en Daniël zich in de schermutseling mengen en
de agent het onderspit delft. Uiteindelijk worden alle drie ingerekend en krijgen ze
de zwaarste straf die op het misdrijf staat omdat Hilarion helemaal geen motief geeft
voor zijn daad: ‘zij schenen des te gevaarlijker omdat zij geen anarchisten waren’.
In het vervolg van zijn verhaal heeft Du Perron gegevens verwerkt (en soms
enigszins aangepast) uit het leven van Malraux en Pia: Antonius komt naar voren
als de vriend met de meeste daadkracht; hij heeft zelfs een filosofisch boek
geschreven, dat men de Lof der handeling had kunnen noemen. Hij wordt geschetst
als een avontuurlijk man die op Java enige tijd opkwam voor de rechten van de
inlandse bevolking. Zijn inspanningen werden met succes bekroond, maar toen het
volk van hem verwachtte dat hij zich ook in de volksvergadering voor de inlandse
zaak zou inzetten, trok hij zich terug want een professioneel politicus wenste hij niet
te worden. Bij terugkeer in zijn vaderland werd hij beurtelings als held en als schurk
begroet. Weldra scheepte hij zich in naar Afrika voor een nieuw avontuur. Daniël
had het schrijven opgegeven en zich met zijn uitgaafjes van pornografische literatuur
begeven in de ‘onderwereld van de literatuur’, ‘voornamelijk uit een behoefte aan
avontuur’. Uiteindelijk had hij gekozen voor een bestaan als getrouwd man; zijn
vrouw verwachtte een kind. Hilarion, een ‘ontaard rijkeluiskind’, die tot elke prijs
wil vermijden ‘dupe’ te worden, voelt zich geprikkeld door Daniëls berustende
houding en besluit dat er iets anders moet gebeuren. Hij stevent af op die ‘man in
uniform, met opgeheven stok’, die de straat regeert ‘zoals God de wereld moest
regeren’, en gaat hem met blote handen te lijf.
In hun nabeschouwing over de gebeurtenis zijn de twee vertellers het erover eens
dat Antonius de sterkste persoonlijkheid is van de drie, al heeft hij enige trekken met
zijn vrienden gemeen. Oskar meent: ‘Zij hebben allen misschien deze zelfde zwakheid:
het avontuur te willen om iets anders... iets, verder dan ieder avontuur’. Het woord
‘metafysisch’ lijkt hem op de lippen te liggen. Als Justus hem geagiteerd in de rede
valt, repliceert Oskar dat hij eigenlijk voor Antonius praat: ‘en ik weet wat hij waard
is. Tenminste... in afwachting van de dood. Want ik durf bijna hopen dat het hem
gelukken mag te sterven bij vol bewustzijn, zonder ander verdovingsmiddel dan een
soort trots, of neen, laat ons zeggen, dan een soort voldoening: die van ieder
verdovingsmiddel te hebben geweigerd’. Behalve zijn toewijding aan de daad vertoont
Antonius ook de grootste bewustheid van de drie kameraden, in overeenstemming
met Malraux' houding in deze tijd.
‘De Avonturiers’ is een verhaal vol spot en zelfspot maar de reële bewondering
die Du Perron toentertijd voor Malraux bezat, schemert toch duidelijk door.23.
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Misschien mogen we ook een reflectie bespeuren van Du Perrons mening over het
huwelijk en over Andrés partner Clara in de passage waarin hij over Antonius schrijft:
‘Zijn vrouw, naast hem, had steeds haar eigen leven; niemand had kunnen zeggen
in welke mate die twee jonge mensen van elkaar hielden, iedere amoureusheid scheen
tussen hun twee intelligenties weg te smelten’.24.
Les conquérants (1928; als De veroveraars in 1929 bij Boekerij De Voortganck
verschenen in de vertaling van L.F.C. Canté) was een doorbraak in het werk van
Malraux en werd als zodanig met enthousiasme door Du Perron begroet. In een van
zijn notities in zijn Cahiers van een lezer van oktober 1928 karakteriseert hij Garine
als ‘revolutionair leider en avonturier’: ‘Garine is de man van actie, die handelt omdat
de handeling het absurde leven op de waardigste wijze vult; hij handelt tot ziekte
hem volkomen heeft uitgeput, hij behaalt een laatste overwinning, waarna de actie
hem uit handen glijdt’. Du Perron noemt Garine ‘een der grote creaties van de
hedendaagse franse literatuur’.25. Het personage spreekt hem

Louis Chevasson en André Malraux, september 1928 (Collectie A.E. du Perron)
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zo aan, omdat hij een sceptische revolutionair is die zijn individualiteit behoudt, niet
een van de gestaalde kaders van de partij. In 1931 schrijft Du Perron dat de
revolutionair hem alleen sympathiek is als oppositiefiguur.26. Garine was dit in hoge
mate.
In een eerste reactie op La voie royale (1930) meldt Du Perron dat hij het ‘zeer goed’
vindt, maar dat hij in zijn oordeel wordt gehinderd door het gevoel alsof Malraux
via zijn roman met hem praat.27. Een week later noemt hij het boek ‘een
avonturenroman op een metaphysisch plan’ en ‘één worsteling tegen den Dood’,
maar hij maakt wel de kritische kanttekening dat de twee hoofdpersonen zo op elkaar
lijken.28. Weer een week nadien noteert hij in zijn Cahiers van een lezer dat hij de
roman eerst in drukproef heeft gelezen, maar dat hij bij herlezing tegenvalt, zeker in
vergelijking met Les conquérants. Het is in zijn ogen een minpunt dat alles wordt
‘gedomineerd door het commentaar op de handeling, komende van de personages
zelf’. Verder vindt hij de verhaalstructuur te brokkelig, te springerig, en zijn Claude
en Perken veeleer twee fasen van één mens dan twee verschillende mensen. Niettemin
bevat de roman stukken, vooral in de gesprekken, die hem zeer aangrijpen: over het
avontuur, over de vriendschap, over de dood, over de vriendschap in het avontuur
tegenover de dood. Het is hier, dat hij voortdurend Malraux' eigen stem hoort, ‘in
ernstig consult met zichzelf, en zeggende de dingen die hij het allermeest heeft te
zeggen; terwijl ik lees zie ik hem tegenover mij zitten zoals hij is in zijn innigste
ogenblikken, sprekende met ingehouden vurigheid en de blik die deels door, deels
over de ander heengaat (de blik die een Saint-Just moet hebben gehad)’. Vooral één
passage in het boek, over de vriendschap, herinnert hem bijna woordelijk aan iets
dat Malraux hem eens persoonlijk heeft gezegd: ‘Begrijp mij goed. Als ik eenmaal
een man geaccepteerd heb, accepteer ik hem ook volledig, ik accepteer hem als
mijzelf. Van welke daad, begaan door deze man die bij mij hoort, kan ik met
stelligheid zeggen dat ik die níet zou hebben begaan?... - Maar kan het u dan niets
schelen waar die vriendschap u kan brengen?... - Zou ik de liefde moeten vrezen
wegens de sief? Ik zeg niet: het kan me niets schelen, ik zeg: ik accepteer hem’.29.
Het tekent Du Perron dat het exotische decor van La voie royale voor hem in het
niet valt bij de gesprekken. Naar aanleiding van Het land van herkomst heeft Malraux
zelf over zijn vriend opgemerkt: ‘Het decor doet hem niet veel’.30. Maar het is
opmerkelijk dat Du Perron niet ingaat op een belangrijke bron van de roman: het
verhaal van de Franse avonturier Marie-David de Mayrena, die zich in 1888 in
Serawak liet kronen tot koning der Sedangs. Mayrena had nochtans Du Perrons
belangstelling, gezien het feit dat hij in 1929, onder het pseudoniem A.L. van Kuyck,
een uitvoerige bespreking heeft gewijd aan Maurice Souliés Marie 1er, roi des
Sedangs (1888-1890). Dat boek dateerde van 1927 toen het thema blijkbaar in de
mode was, want in hetzelfde jaar verscheen het boek dat de voornaamste bron was
van Malraux: Jean Marquet, Un aventurier du XIXe siècle: Marie I, roi des Sedangs
(1880-1890).31. Over Mayrena's optreden in Serawak schrijft Du Perron in zijn
recensie: ‘Er moet een groote naïveteit aanwezig zijn
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geweest onder het brutale optreden van dezen hableur. Zijn leven was een groote
mislukking; maar welk een energie, welk een moed, welk een lùst om te leven!’. In
een essay over revolutionaire literatuur (1931) komt Du Perron op Mayrena terug,
als hij diens grootheid prefereert boven de grootheid van slimmere of sterkere spelers
op het wereldtoneel. In een voetnoot karakteriseert hij Mayrena als ‘een vreemdsoortig
avonturier, oplichter, mythomaan, maar de held van een prachtig exotisch verhaal
en tragisch als verliezer, tragischer wellicht dan Malraux' Perken, in zijn einde op
het eiland Thioman’.32. Hij citeert ook Malraux' reactie: Malraux ziet in het gevoel
van zijn vriend voor Mayrena niets dan ‘poëzie’. Het is een milde terechtwijzing,
die er niettemin op neerkomt dat Du Perron in zijn romantische aandrift weinig oog
heeft voor de politieke realiteit.
Moed, energie en lust om te leven: het waren alle eigenschappen die Du Perron ook
hogelijk bewonderde in Malraux. Het avontuur van Malraux zoals Du Perron dat in
diens werk proefde, was in wezen een opstand tegen het lot, in tegenstelling tot de
bourgeois maatschappij die het lot duldzaam aanvaardt. Walter Langlois, co-editeur
van de Pléiade-editie van het oeuvre van Malraux, zegt hierover: ‘De moderne
westerse maatschappij, vooral waar zij gedomineerd wordt door de waarden van de
bourgeoisie, ontneemt de mens de gelegenheid het hoofd te bieden aan het Lot en,
door zo te leven, meester te worden van je eigen “bestemming”. Het voorbijvliegen
van de tijd is ook een vorm van dood, een limiet opgelegd door het Lot [...]. Geen
enkele moedige daad, geen enkele individuele wilsinspanning kan daar iets aan
veranderen. Voor Malraux betekent het menselijk tekort (condition humaine), reeds
in La voie royale: de mens oog in oog met de dood’.33. Het werk van Malraux wordt
gedomineerd door deze ‘condition humaine’, waarvan eenzaamheid, doodsobsessie
en gevoel voor het absurde deel uitmaken. De krachten waarover de strijdende mens
beschikt zijn nu juist deze moed, energie en lust om te leven.
Over de persoonlijke omgang tussen de twee vrienden vinden we enige informatie
in Du Perrons Cahiers van een lezer en in zijn brieven. In oktober 1928 - Les
conquérants is net verschenen - geeft Du Perron voor zijn intimi een opsomming
van Malraux' wapenfeiten, waarbij de mythe niet ontbreekt dat Malraux commissaris
was geweest van de Kwo-Min-Tang. De mythe dat hij betrokken was geweest bij de
Kantonese opstand van 1925 werd door Malraux zelf niet weersproken, ja zelfs
aangewakkerd en minstens eenmaal (in een brief van 2 oktober 1933 aan Edmund
Wilson) als waarheid opgevoerd. Als om deze mythe te staven schrijft Du Perron
anno 1928: ‘Ik ben ervan overtuigd dat men zo'n boek [Les conquérants] niet schrijven
kan zonder zelf man-van-actie te zijn [..]’. De teneur van Du Perrons bespreking is
dat Les conquérants overtuigt als de uiting van een persoonlijkheid, niet alleen maar
van een schrijver met talent. Hij voorspelt dan ook dat het bij dit boek niet zal blijven:
‘Ik verwacht alles van hem: tot een groter boek toe, of een groter avontuur’.34. Een
jaar of vijf later had Du Perron de mythomanie van zijn vriend wel door en zou hij
er zich kritisch over uitlaten.
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Uit zijn brieven aan het einde van de jaren twintig komt Du Perron naar voren als
de auteur die nog niet veel heeft bereikt en die zich gevleid voelt door de blijken van
vriendschap van Malraux, wiens ster stijgende is. Hij noemt hem een ‘verdomd aardig
kameraad’, ‘allerhartelijkst’, ‘een eersterangs-vent’ en ‘een zeer genereus
temperament’.35. Du Perron zet zich menigmaal in voor zijn Franse vriend. In 1928
pleit hij bij uitgever Stols voor door Malraux te verzorgen uitgaven, in 1929 uit hij
zijn verontwaardiging over de aanval op zijn vriend in het Belgische
surrealistentijdschrift Variétés, in december 1930 begeleidt hij Malraux op diens
lezingentournee door Nederland; en Malraux kan geen grote buitenlandse reis
ondernemen of Du Perron verlaat zijn woonplaats Brussel om in Parijs afscheid van
hem te komen nemen. Maar dit alles hoorde ook bij Du Perrons opvatting van
vriendschap en zijn bereidheid tot het bewijzen van vriendendiensten. Na Malraux'
Nederlandse tournee is hun relatie zeer hecht geworden. Onder invloed van Malraux
begint Du Perron zich te verdiepen in diverse maatschappelijk-revolutionaire
opvattingen. Hiermee is meteen een nieuwe fase in hun relatie aangebroken.

De moed om alles door te denken
Hoewel Malraux' avontuurlijk leven steeds meer politieke accenten kreeg, bleef Du
Perron hem in de eerste plaats als schrijver zien, als iemand die zijn persoonlijkheid
in zijn geschriften tot uitdrukking brengt. Dit mag een banale waarheid lijken, voor
Du Perron hield zij een formidabel statement in: namelijk dat Malraux het tegendeel
was van een poseur, dat hij in en door zijn boeken de essentie over zichzelf en zijn
verhouding tot de wereld uitdrukte. De stendhalien Du Perron zag dat als de grootste
waarde van alle literatuur, waaraan stilistische en esthetische criteria ondergeschikt
waren. Dat Malraux dezelfde criteria huldigde inzake literatuur als zijn vriend, bewijst
een brief van hem van 20 april 1929, waaruit Du Perron in een van zijn Cahiers van
een lezer citeert. Malraux zet zich hier af tegen de literaire critici die nergens anders
aan kunnen denken dan aan ‘de kunst van de roman’. Het gaat Malraux daarentegen
niet om de objecten die romans in de ogen van deze critici zijn, maar om ‘de uiting
van een mens’.36. Dat Malraux deze overtuiging trouw bleef, ook toen hij in politiek
opzicht steeds meer naar het communisme opschoof, bewijst zijn verdediging van
de kunst tegen de esthetica van het sociaal-realisme. Tijdens zijn bezoek aan de
Sovjet-Unie in 1934 liet hij zijn gastheren weten, dat kunst is ‘de uiting van iemand’
en niet: ‘de representatie van iets’, ja meer dan dat: ‘kunst is niet een overgave ergens
aan, zij is een verovering’.37. Voor Du Perron bezat de ware kunst eveneens dit
exploratieve karakter dat deed denken aan een verovering.
Op Malraux' stijl had Du Perron niettemin de nodige kritiek: die vond hij ‘moeilijk’,
‘te fleurig en te geserreerd tegelijkertijd’.38. Wanneer hij in januari 1934 aan de
vertaling van La condition humaine begint, merkt hij in een brief aan Ter Braak op
dat Malraux qua stijl en woordkeus lang niet zo goed is als hij dacht,
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zeker niet in vergelijking met Larbaud. Het vertaalwerk doet hem eens te meer
beseffen dat Malraux beschikt over ‘een zeer eigenaardige, vaak “getourmenteerde”,
soms “opgedreven” stijl’.39. Maar ook in die stijl, die intrinsiek de zijne is, verloochent
Malraux zichzelf niet. Het lijkt hier meer te gaan om onvolkomenheden die zijn
kwaliteit beter doen uitkomen. Als mens en schrijver blijft Malraux iemand van de
eerste orde.
In november 1930 begint Du Perron zijn ‘revolutionaire leesavontuur’, dat hij zou
beschrijven in zijn opstel ‘Flirt met de revolutie’. Systematisch werkt hij een hele
lijst van literatuur over de revolutie af, waaronder Het kommunistisch manifest,
stukken uit Das Kapital, Valeriu Marcu's negatieve boek over Lenin, Max Eastmans
Marx, Lenin and the science of revolution (1926), Bakoenin, Mikhailov, de
autobiografie van Trotski, en van Boris Savinkov: Souvenirs d'un terroriste en de
roman Ce qui ne fut pas (1921). Al spoedig komt hij tot de conclusie dat de
revolutionair hem alleen sympathiek is als oppositiefiguur. De twee grote ‘vondsten’
in zijn lectuur zijn voor hem Trotski's autobiografie en de geschriften van Savinkov.
De laatste noemt hij ‘een terrorist van de sceptische soort maar buitengewoon
moedig’.40. Du Perron was zeer geboeid door de combinatie ‘intellectueel en
avonturier’ die hij aantrof bij Savinkov en Malraux. Malraux wordt in zijn leesverslag
aangeduid als ‘M.’; hij is de intellectuele gids en tegenspeler die de opinies van zijn
naïeve, in politicis ongeschoolde vriend telkens wil bijstellen of corrigeren. Malraux
geeft hem te kennen dat zijn instincten zuiver mogen zijn, maar dat hij er in
sociologisch opzicht niets van heeft begrepen. Enigszins neerbuigend klinkt zijn
verklaring dat Du Perron ‘en flirt’ is met de revolutie.41. Maar Du Perron wijkt geen
duimbreed van de visie die hij zich vormt op grond van zijn autonoom onderzoek.
Hij blijft dwars tegen alles in de individualist, die weigert zich door ‘collectivistische’
waarheden te laten overrompelen. Zo haalt hij de schouders op over Trotski's bezwaar
dat Savinkov slechts een ‘dilettant’ was. De implicatie van Trotski's uitspraak is, dat
Savinkov het type is ‘van de “slechte”, van de tenslotte onbruikbare revolutionair.’
Trotski's reactie in de N.R.F. op Les conquérants is van hetzelfde laken een pak: ‘er
ontbreekt aan het boek een natuurlijke affiniteit tussen de schrijver, ondanks alles
wat hij ervan weet en begrijpt, en zijn heldin, de Revolutie’. Du Perron steekt de
draak met Trotski's dogmatische marxistische standpunt, waarin de intellectueel om
zijn ‘beperkingen’ wordt veroordeeld. Du Perron vindt het een beetje zwak dat
Malraux zich in zijn repliek op Trotski verschuilt achter zijn romancierschap. Zelf
benadrukt hij dat ook een Lenin en een Trotski er blijk van geven een grote
individualiteit te bezitten, die hij beschouwt als ‘de bron zelf van hun revolutionaire
activiteit’.42.
In september 1932 vestigt Du Perron zich met zijn echtgenote Elisabeth (Bep) de
Roos in Meudon-Bellevue. Zijn ‘flirt met de revolutie’ heeft hij dan al achter de rug,
maar de hevige politieke debatten in Parijse intellectuele kringen dwingen hem tot
een nadere standpuntbepaling. Wederom legt hij verantwoording af van zijn
maatschappelijke bewustwordingsproces, en wel in zijn opstel ‘De smalle
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André Malraux, Bep du Perron - De Roos en Clara Malraux op een Parijs' terrasje, zomer
1934.(Collectie A.E. du Perron)

mens’ van december 1932. De provocerende titel ontleende hij aan Drieu de la
Rochelle.43. Al eerder had hij zijn eigen maatschappelijke positie spottend aangeduid
als die van ‘een non-conformistisch renteniertje [...] met grote lappen bourgeoisie in
het karakter. Totaal ongeschikt voor het nieuwe leven, zoals dat in de Sovjet-Unie
onder deskundige dwang beoefend wordt, en misschien zelfs voor zachtere
probeersels’.44. In ‘De smalle mens’ gaat hij de confrontatie aan met Jean D[elmas],
‘een intelligente jonge Fransman van deze tijd’, die hem bekent communist te zijn,
en met André Gide, wiens plotselinge ‘bekering’ tot het communisme hem
ongeloofwaardig voorkomt. Du Perron komt zo tot een scherpere definitie van zijn
eigen positie in de tijd. Zijn ‘smalle mens’, veredeld en verdiept na een eeuw van
burgerlijke cultuur, is een autonome, kritische intellectueel die intelligentie paart aan
moed en wiens taak het is leugens te ontmaskeren. Dit ideaal van intellectuele vrijheid
vertoont veel verwantschap met de houding van de Franse kritische intellectueel
Julien Benda.
Hoe verhoudt inmiddels Malraux zich tot deze problematiek? Volgens hem zal
het conflict tussen het individualisme en het collectivisme, waar Du Perron zich nu
zo druk over maakt, in de toekomst niet meer relevant zijn. Hij schrijft aan zijn vriend:
‘je vergeet één ding: dat over 50 jaar ook in de burgermaatschappij het individualisme
even onmogelijk zal zijn’.45. Du Perron trapt er niet in. In zijn essay treedt nu ‘de
sombere revolutionair’ op, wiens betoog voor een groot deel is ontleend aan
Malraux.46. Volgens de sombere revolutionair zijn alle waardebepalingen van zijn
opponent getekend door romantiek, burger-heldenverering, mythologie en dwaasheid.
Er valt niets te kiezen, want de collectieve maatschappij staat voor de deur. Du Perron
werpt hem voor de voeten dat ook in die collectieve maatschappij de mens de tirannie
van de machine moet dulden, want dat is een probleem waar de ideologen van de
nieuwe tijd niet bij hebben stilgestaan. Zelf kiest
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hij dan liever voor de vlucht, ‘naar die enkele plekken van de aardbol waar deze
strijd [van de massa] zich nog niet kenbaar maakt’. Overigens had Malraux zich
allerminst tot het communisme bekend. In de ogen van Du Perron was dit ook een
onmogelijkheid voor iemand die zo intelligent, ja briljant, was als Malraux.
In deze jaren, en vooral na hun verhuizing naar de Parijse buitenwijk Auteuil in
december 1933, gaan Eddy en Bep du Perron zeer frequent om met André en Clara
Malraux. Clara noemt hen ‘de vrienden die het meest intiem bij ons leven betrokken
waren, misschien omdat ze geen deel hadden aan onze verplichtingen’. Over Du
Perron zegt zij: ‘Eddy bracht tegen André vaak standpunten in het geding die in juist
hun conformisme merkwaardig non-conformistisch waren, ontsproten als ze waren
aan een andere vorming dan wij hadden gehad: ook al was hij ethnisch gezien geen
halfbloed, Eddy was dit in intellectueel opzicht wèl op allerlei gebied. [...] Waardoor
hij zelden dupe was van de modes van het ogenblik. [...] Heel zijn wezen weigerde
om een bestaansreden te vinden in wat nog niet bestond en dat zich toch niet naar
zijn wensen zou plooien, dat daarentegen zonder twijfel niet zou overeenkomen met
wat hem voorkwam als redelijk’.47. Clara vond Du Perron met name conformistisch
in zijn opvattingen over het huwelijk, maar hij stond haar wel nader in zijn houding
als ongebonden intellectueel. Pascal Pia schetst Du Perrons waarde voor Malraux
als ‘een toetssteen van een buitengewoon gehalte’, als ‘gesprekspartner [...] van een
niet te betwisten openhartigheid en oprechtheid en wiens reakties, daardoor, op alle
aangelegenheden die zich voordeden in een wereld waar je de oorlog voelde
aankomen, de reakties met betrekking tot het onderdrukken van individuen (dwang
van de maatschappij, gezinsplichten, politieke plichten) de reakties waren van een
meest volstrekt loyaal individu dat geen andere belangen te verdedigen heeft dan die
heel algemene belangen van de menselijke geest’. Ook Pia legt er de nadruk op dat
Du Perrons situatie altijd die bleef van een observator die afstand houdt, van een
buitenstaander, die ‘altijd min of meer vreemd’ bleef ‘aan de samenlevingen waar
hij een plaats had kunnen vinden.’ En juist daarom: ‘Hij was de onpartijdige getuige
nummer één! Hij maakte alles als getuige mee’.48.
Op zijn beurt trok Du Perron zich op aan de omgang met Malraux, die hem het
provinciale Holland deed vergeten. Malraux had grote invloed op zijn lectuur: Du
Perron las de schrijvers waar Malraux hem op wees, zoals L.F. Céline en Ernst von
Salomon. Dit wil niet zeggen dat hij dan ook meteen Malraux' literaire voorkeuren
overnam. Diens bewondering voor Claudel kon hij geenszins delen, en hij plaagde
hem ermee in een zeer retorische verjaardagsbrief, zogenaamd à la Claudel,49. die hij
schreef op 2 november 1933. Wanneer Malraux hem in mei een exemplaar geeft van
La condition humaine, en het blijkt dat de roman aan hem is opgedragen, is hij even
zo beduusd, dat hij denkt aan een vergissing. Aan zijn Nederlandse vriend Jan
Greshoff schrijft hij op 12 mei 1933 dat die opdracht hem toch voor 90% om
vriendschapsredenen is gegeven. Hij voegt daar aan toe dat ‘het een bevestiging is
van iets dat voor mij (althans van Malraux tot mij) nooit heelemaal zeker was’. Deze
toevoeging is veelzeggend voor de manier waarop vaak
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tegen Malraux werd aangekeken, niet alleen door Du Perron: Malraux was de geniale
schrijver, altijd uiterst geconcentreerd op wat hem op het moment bezighield, briljant
in zijn conversatie, maar op het menselijke vlak in wezen ondoorgrondelijk. Hoe
Malraux op anderen overkwam, is heel aardig geschetst door Menno ter Braak: ‘Deze
zomer sprak ik Malraux in zijn appartement te Parijs, hij woont daar te midden van
de curieuze kunstvoorwerpen, die hij van zijn vele reizen meebracht en waarover
destijds onder kunsthistorici een en ander te doen is geweest. In hooge mate is hij
ook in zijn conversatie de man van zijn boeken: intelligent en nerveus, denkend met
geniale schokken, zonder eenige pose en ook zonder eenige “artistieke” affectatie.
Zijn uiterlijk is dat van den man, “die alles zou kunnen zijn”, alleen geen domoor en
geen operazanger; in het gesprek nadert hij niet met omslachtige vak-argumenten
tot de kern van het onderwerp, maar met die intuïtieve directheid, waaraan men de
intelligentie herkent. Geen aarzelingen, geen woorden “à peu près”; precies in de
roos schieten, dat is het kenmerk van Malraux' wijze van discussieeren’.50.
In de ogen van Du Perron kon Malraux niet gelijkgesteld worden aan de ‘sombere
revolutionair’ in zijn essay ‘De smalle mens’, want hij was primair een schrijver, en
als schrijver was hij bezig met iets individueels, niet met iets collectiefs. Vanaf
omstreeks 1933 groeit echter Du Perrons afkeer van deze ‘politieke tijd’, waar hij
zich niet in thuis voelt, maar Malraux kennelijk wel. In een brief aan Jan Greshoff
kent hij Malraux een overkoepelende positie toe op het breukvlak van twee tijden:
‘Ik constateer dat iemand als Malraux met gelijke kracht (of althans: met gelijke
belangstelling) de 2 periodes - “individualistisch” en “collectief” - vertegenwoordigt,
of dat ze althans in hem samensmelten, dat hij een typische, en daarbij zeer
hoogstaande, overgangsfiguur is. Jij en ik zijn bourgeois; geen stompe, geborneerde,
maar verfijnd voelende en denkende; maar niettemin onherroepelijke voortbrengselen
uit een bourgeois-maatschappij - als Larbaud, als Tinan, als vrijwel alle een beetje
ouderen van wie wij houden. Voor ons is er in de tegenwoordige phase van de wereld
geen plaats meer: noch op z'n Hitleriaansch noch op z'n communistisch, wij zijn het
nutteloos geworden vullis dat moet worden opgeruimd omdat wij ons niet kunnen
aanpassen’.51. Op andere ogenblikken meent Du Perron, mede onder invloed van de
lectuur van La condition humaine, dat hij er misschien toch het beste aan zou doen
zich bij het communisme aan te sluiten. Een artikel over Malraux' roman waar hij
aan werkt kost hem enorm veel moeite, juist omdat hij er zijn laatste waarheden in
wil uitdrukken. Hij roept Ter Braaks hulp in bij het bewerken van het stuk. Zijn
conclusie over La condition humaine moet luiden, ‘dat de laatste kwaliteit is: de
moed; de moed om alles door te denken. Nietzsche heeft ergens gezegd dat het gebrek
aan denkkracht, de zwakheid van het denken, minder een gevolg is van de zwakheid
van de intelligentie, maar van moreele lafheid. Dàt is het, waarom Malraux zoo
superieur is. Het is niet alleen aangrijpend, het beheerscht tenslotte alle tragiek, door
deze uiterste moed van begrijpen (en dus verklaren)’.52. Elders vergelijkt hij het
tragische levensbesef in La condition humaine met dat in zijn eigen lange gedicht
‘Gebed bij de harde dood’.53.
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In zijn artikel ‘De menselijke staat bij kookpunt’ interpreteert Du Perron La condition
humaine in een nietzscheaans licht. De menselijke waardigheid van Malraux is
volgens hem ‘nauw verwant aan het nietzscheaanse heroïsme, en in deze sfeer denkend
vindt men wat Malraux meer nog onderscheidt dan zijn intelligentie, wat zijn luciditeit
bepaalt: de moed ervan. [...] de moed van Malraux betekent: te begrijpen bij kookpunt,
het tragische te ondergaan en het tezelfdertijd door het begrip te beheersen, te
overwinnen, in zekere zin’.54. De luciditeit onderscheidt La condition humaine ook
positief van Céline's Voyage au bout de la nuit, dat Du Perron een ‘hees en verwoed
protest’ noemt. Malraux' meerwaarde is zijn intelligentie, die al zijn personages
volkomen beheerst. Hier was sprake van - zoals Malraux later zelf zou schrijven ‘een soort van held in wie zich met elkaar verenigen aanleg tot de actie, cultuur en
luciditeit’.55. Elisabeth du Perron-de Roos, gepromoveerd romaniste en literair criticus,
voegt daar in haar recensie van de roman aan toe: ‘[..] de hoofdpersonen leven naast
elkaar en zoveel mogelijk mèt elkaar in een sfeer van luciditeit, met een intuïtie voor
elkaars zwakke plek bovendien, die maakt dat ieder gesprek met een formuleering
van de fataliteit, die allen gemeen hebben, kan eindigen. De oorzaak is, dat Malraux
gelooft aan het geheim van den mensch die met zichzelf alleen is; in den grond ligt
dààr de sleutel tot de intelligentie van al zijn voornaamste personnages, welke zoo
treft’.56.
Het tekent Du Perrons fascinatie voor mannen van actie dat hij juist de
‘disponibiliteit’ van Malraux' hoofdpersonages zo mooi vindt. Toch voelt hij het
meest voor de oude, contemplatieve Gisors, die volgens hem ook met een aspect van
Malraux' persoonlijkheid correspondeert. Hij interpreteert de helden van La condition
humaine als virtualiteiten van hun schrijver.57. Op een vraag van een van zijn vrienden
over Malraux' huidige politieke positie antwoordt hij: ‘[..] nu zou M. partij kiezen
voor Rusland tegenover Hitler bv., als de wereld zich werkelijk in die twee partijen
splitste. Liever communist dan fascist, dat is zijn overtuiging. Verder is hij natuurlijk
te veel compleet mensch en individualist om anders dan voor het ideaal met de Sovjet
mee te voelen. Hij voelt voor Kyo en Katov, die beiden oneindig meer communist
zijn dan Garine - ook “van binnen” - maar hij treedt zelf niet toe, vanwege zijn
kant-Gisors. Maar bij een laatste conflict zou hij niet aarzelen, zegt hij’.58.
In december 1933 vraagt Malraux aan Du Perron om La condition humaine in het
Nederlands te vertalen. In gezamenlijk overleg besluiten zij dat de roman in het
Nederlands ‘het menselijk tekort’ zal heten, waardoor het accent zal vallen op de
menselijke grenzen. Door de politieke crisis die in Frankrijk is ontstaan na de affaire
Stavisky wordt Du Perron meer dan ooit met zijn neus op de politieke feiten gedrukt.
Op 5 februari 1934 gaat hij samen met Bep, de Malraux' en andere Parijse vrienden
de straat op en zit tussen twee botsingen door in café ‘Les Deux Magots’. Op 12
februari, de door de C.G.T. afgekondigde stakingsdag, lopen de Du Perrons mee in
een communistische betoging, waarbij Eddy het overheersende gevoel heeft: ‘je n'en
suis pas!’ (ik hoor er niet bij!) Hij verduidelijkt: ‘Het gaat niet om “partijkiezen”
voor mij, (tusschen communisme en fascisme, rechts of links,) dat is duidelijk; maar
om me te verdedigen tegen alles wat collectivistische
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dictatuur is’.59. Als kritische intellectueel wil hij zich tot het uiterste verzetten tegen
‘de smeerlapperij’, die in dit geval komt van de ‘ordelievende bourgeoisie’. Zonder
door te hebben welke tegenstellingen er nu precies meespelen in de wirwar van
betogingen en contrabetogingen, noteert Du Perron zijn bevindingen. Deze zijn
grotendeels terechtgekomen in de slothoofdstukken van Het land van herkomst, daar
waar de romanwerkelijkheid wordt ‘overspoeld’ door de werkelijkheid van de krant.60.
In de loop van 1933 komt het concept van Du Perrons autobiografische roman tot
stand; in de Parijse hoofdstukken ervan schetst hij een beeld van Luc Héverlé, het
fictionele alter ego van Malraux. In een brief van 24 februari 1936 aan de
literatuurcriticus Raymond Brulez verklaarde hij dat Héverlé een romanpersonage
is, want zeker 50% van de gesprekken tussen Arthur Ducroo en Héverlé hebben niet
op de beschreven wijze plaats gehad. Dit mag gelden als een waarschuwing tegen
een al te letterlijke lezing van Het land van herkomst, maar de oordelen van de
verteller over Héverlé corresponderen wel degelijk met het beeld dat Du Perron zich
in die tijd van Malraux vormde: ‘En ondanks al mijn bewondering voor Héverlé
spied ik naar het ogenblik waarop hij zich revolutionair zal kompromitteren, en dit
terwijl ik toch zeker ben dat zijn werkelike, individuele waarde bij een volkomen
vrijheid alleen zich tot het maximum ontwikkelen kan, terwijl ik als zijn vriend bijna
hoop dat hij een schrijver blijven, geen revolutionair-van-de-daad worden zal’.61. In
mei-juni 1935 voorziet Du Perron een met witte bladzijden doorschoten exemplaar
van Het land van herkomst van autobiografische aantekeningen, waarin hij de
werkelijkheid achter de fictie toelicht of aanvullend commentaar geeft. Bij de hier
geciteerde passage noteert hij: ‘Dit alles werd inderdaad geschreven in 1933; in '34
was “Heverlé” voldoende gekompromitteerd’.62. In een volgend hoofdstuk van de
roman wordt over Héverlé gezegd: ‘Het belangrijkste van alles is dat hij nu werkelik
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gekozen heeft voor het kommunisme: het proces van Dimitroff heeft hem bewogen
in het publiek te spreken en hij zal ermee voortgaan’.63. Clara Malraux tekent hierbij
aan dat ‘Eddy, wanneer hij zegt dat André voor het communisme heeft gekozen' [...]
een beetje overdrijft. Maar Andrés betrokkenheid bij de antifascistische strijd was
totaal’.64.
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Du Perrons wat doorgeschoten interpretatie van Malraux' ‘beschikbaarheid’ is niet
verwonderlijk, want ook hijzelf is in zekere zin disponibel geraakt: als er dan toch
gekozen moet worden, dan ‘liever 10 × communist dan me aan te sluiten bij
kwaadaardig geworden burgers’. Maar zijn grootste verlangen is zo langzamerhand
‘uit dit verpolitiekte Europeesche gedoe weg te komen’.65. Onder de indruk van
verhalen van de Malraux' over serene oude Perzen, droomt hij over een Perzië vol
van de poëzie van Omar Khayyam en begint zelfs aan een cursus Perzisch. Uiteindelijk
zou Du Perron de verpolitiekte sfeer ‘ontvluchten’ door terug te gaan naar zijn
geboorteland, maar ook daar waren zijn kritische instelling en sterk realiteitsbesef
waarborgen tegen elk reëel escapisme. Evenals Malraux was Du Perron gevoelig
voor de ‘andere streken van de droom’, maar als het erop aankwam, stond hij met
beide benen stevig op de grond. En veeleer dan Malraux, had hij een zintuig voor
wat vals klonk of onzuiver.
Het is in deze jaren van toenemend engagement voor de ‘goede zaak’, dat Du Perron
steeds meer kritische afstand opbouwt ten aanzien van zijn vriend. De term ‘fraternité’
waar Malraux mee schermt, doet hem ‘communistisch-weeïg’ aan (maart 1934). Als
Malraux in november 1934 een week bij hem doorbrengt in Bretagne, waar hij werkt
aan zijn roman, wordt hij erg moe van ‘die doorloopende worsteling tusschen twee
“werelden”!’.66. Ondanks de fouten van zijn vriend, die hij als geen ander kent, vindt
hij hem in zijn totaliteit een bewonderenswaardig mens. Hij stelt zich ook beschikbaar
voor karweitjes die Malraux hem opdraagt, zoals de samenstelling van een
Nederlandse en Vlaamse delegatie voor het internationale schrijverscongres ‘Pour
la défense de la culture’. Maar juist op dit congres, dat in juni 1935 plaatsvindt in
het Palais de la Mutualité te Parijs, stelt het optreden van Malraux, en trouwens ook
van Gide, hem teleur: beiden staan pal voor de Sovjet-Unie. Hoewel hij zijn beproefde
vriend niet wil afvallen, bevat Du Perrons verslag van het congres veel indirecte
kritiek. Hij zegt Malraux na afloop van het congres, dat hij getroffen was door ‘het
conformisme, het militarisme, het parvenuïsme’ van de sovjet-cultuurdragers, met
uitzondering van Babel en Pasternak. Malraux heeft meteen zijn antwoord klaar: ‘De
eerste christenen waren ook zeurkousen, maar zij gaven de richting van de wereld
aan.’ Du Perrons reactie: ‘Ondanks dit cultuurhistorische woord ben ik ongetroost
heengegaan’.67. Zonder direct zijn pijlen op Malraux te richten, maakt Du Perron
verderop in zijn verslag gehakt van de vermeende vrijheid in Rusland.68. Menno ter
Braak laat Du Perron op 4 juli 1935 weten dat Malraux en Gide niet bij de Sovjet-Unie
zouden moeten staan, maar bij Trotski. In zíjn verslag van het congres kritiseert hij
het optreden van de twee pleitbezorgers van de Sovjet-Unie aldus: ‘Gide en Malraux
hebben in het communisme [...] een zekerheid gevonden, die hun individualisme van
vroeger niet heeft doen verdwijnen, maar wel dienstbaar heeft gemaakt’.69.
Dienstbaarheid aan een collectief ideaal: voor Du Perron was dit zoveel als een vloek.
Aan het einde van Het land van herkomst, deze paralleltekst van De smalle mens,
poneert híj zijn diepste waarde: de ‘trouw aan zichzelf [...] aan dit zo delikate en
eindeloos variabele zelf’.70.
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De politieke arena
Hoewel de ideologische afstand groeit, blijft de vriendschap tussen Du Perron en
Malraux in stand. In augustus 1935 brengen de Du Perrons een weekje door bij de
Malraux' in een landhuisje in Lévèque, op 12 maart 1936 bezoekt Malraux samen
met de Du Perrons zijn vrienden Bernard en Andrée Bourotte in hun landhuis ‘Les
Sept Pommiers’ bij Lisieux.71. In Parijs zien de beide echtparen elkaar met grote
regelmaat. De gesprekken, die soms vele uren in beslag nemen, gaan niet alleen over
politiek, liefde en de seksuele moraal (de thema's die in Het land van herkomst naar
voren komen), maar ook over literatuur en kunst. In vergelijking met enkele jaren
eerder is Du Perron echter niet meer zo snel geïmponeerd door zijn vriend.
In juli 1935 besluit hij dat hij voortaan niet meer in demonstraties ‘voor de goede
zaak’ wil meelopen: hij is het soldaatje spelen beu en beseft dat Malraux voor hem
‘een gevaarlijk en slecht voorbeeld’ is, ‘al is zijn “heroïsme” wschl. echt’.72. Heel
zijn wezen komt echter in opstand, wanneer Malraux de ‘hiërarchieloosheid’
verdedigt, en wel op grond van ‘het communistische beginsel van gelijkheid.’ Briesend
van verontwaardiging schrijft Du Perron op 12 oktober 1935 aan Ter Braak: ‘Er zijn
dus intelligente menschen die zulke hypocriete leugens slikken’.

André Malraux (1) & Bernard Bourotte, maart 1936

Malraux is uit politiek-pragmatische overwegingen verstoord over het boek Staline.
Aperçu historique du bolchévisme (1935) van de dissidente communist Boris
Souvarine, maar Du Perron vertaalt het in het Nederlands. Du Perron laat zich kritisch
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uit over het feit dat Malraux de literaire Sovjet-agent Ilja Ehrenburg verdedigt. Het
ziet ernaar uit dat de literator Malraux langzamerhand toch wijkt voor de politicus.
Aan een literaire vriend in Holland laat Du Perron weten, dat het eindeloze politieke
gepraat hem de keel uithangt en dat hij steeds meer merkt, ‘hoe lomp deze dialectiek
zich vergissen kan, en hoe ook Malraux, puur om altijd wat “tegen” te zeggen, de
grootste onzin uit kan slaan, with a knowing air’.73. Dit alles betekent niet, dat hij
daardoor Malraux als mens minder hoog schat. Hij blijft in zijn ogen een groot man,
zeker wanneer hij wordt afgezet tegen Louis Aragon, die inmiddels een gestaalde
communist is geworden. In een openbaar debat met Malraux, op 17 maart 1936,
houdt Aragon een pleidooi voor het sociaal-
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realisme, terwijl Malraux de literaire kwaliteit verdedigt als enige criterium dat er
werkelijk toe doet.
In ongepubliceerde dagboeknotities heeft Du Perron nog veel sterker uitdrukking
gegeven aan zijn afkeer van Malraux' tactische keuze voor het Sovjet-communisme.74.
De volgende passage is gedateerd 12 juni 1936: ‘Gisteren zeer onaangename dag
met de Malraux' en Guilloux. André, de speech van Guéhenno verdedigend, op de
Union pour la Vérité (over jouer sur la différence et sur la ressemblance) en ook over
Stalin en het Stalinisme, werd - volgens zeggen van Clara zelf - van een mauvaise
foi évidente; hij maakt dan gebruik van zijn wijsgerige dialektiek om alles zo om te
praten dat het er oneerlik door wordt. De woorden hebben hun eigen betekenis niet
meer; alles wordt eigenlik heel anders. [...] Het meest charlatan-achtige in M. is zijn
behoefte om altijd te zeggen: wat je zegt is onjuist. Er zijn maar 2 dingen die men
bij hem halen kan: ongelijk om de hele mening, of ongelijk om een belangrijk detail
van de mening. Om dit spel vol te houden is hij verplicht met waarden te goochelen;
[...] en op de ergste momenten, als gisteren, worden de woorden als kameleons die
voortdurend van kleur veranderen [...] Als 100% Stalinist wordt hij voor mij
onverduwbaar. Hij moest dan tenminste spreken met de openhartige bêtise van de
militant, niet meer met de allures van de kultuurverdediger. [...] Misschien heeft
iemand als Malraux binnenkort alleen nog maar de keus tussen dit “vaderland van
de revolutie” [de Sovjet-Unie] verlaten - en trotskist worden, souvarinist, of ander
dissident - of zich als kampioen te openbaren in het jezuïtisme van de beweging.’
In een dagboeknotitie van 1 augustus 1936 valt Du Perron Clara bij in haar woede
over het feit dat Malraux alle eer opeist voor zijn rol in de Spaanse Burgeroorlog:
‘Woede tegen M., die net deed of hij weer alles had gedaan, die glimlachte om te
laten zien dat het niets was, maar die moedig was op kosten van C.M. - alles is vals,
onjuist, in zekere zin zelfs onwaardig. (Denk aan werkelike mannen van aktie
hiernaast).’ De echo van ‘de samenzwering bij Malraux’ (de recrutering van
vrijwilligers voor Spanje in het appartement van de Malraux' in de rue du Bac) klinkt
door in de novelle Scheepsjournaal van Arthur Ducroo. Op de boot naar Indië
overpeinst Arthur Ducroo zijn laatste maanden in het verpolitiekte Parijs. Een
Nederlands anarchist voorspelt hem de massamoord tussen anarchisten en
communisten in Spanje, zodra ‘links’ gewonnen zou hebben.75. Arthur Ducroo noteert:
‘Iedere dag in Parijs verscherpte zich mijn gevoel van “er niet bij te horen”. De enige
band was die met mijn vrienden, Héverlé in de eerste plaats, maar het kwam mij
steeds voor dat hij mij allerminst nodig had; men begon in Spanje iedereen te weren
die geen “technikus” was, en Héverlé ging er langzamerhand heen als generaal
(Saint-Just reorganisator van het Rijnleger). Indië riep onweerstaanbaar’.76.
Vanuit Indië onderhoudt Du Perron geen schriftelijk contact met Malraux die volledig
schijnt op te gaan in zijn politieke activiteiten, maar wederzijdse vrienden houden
hem enigszins op de hoogte. Ook in Indië blijft Malraux hem achtervol-
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gen: Du Perron wordt er voor communist aangezien, wat hij zelf verklaart uit zijn
vriendschap met Malraux, ‘wiens trouw aan Stalin ik mij juist steeds minder kan
verklaren’.77. Hij leest L'Espoir, ‘als een nachtmerrie’, vindt het kwalitatief minder
dan La condition humaine, maar toch zeer de moeite waard, met ‘soms verdomd rake
formules’.78. Hij komt er echter niet toe Malraux zijn opinie te schrijven, want hij
voelt zich niet meer bij diens wereld betrokken.
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Enkele maanden later, op 23 juli 1938, vult Du Perron zijn literaire kroniek in het
Bataviaasch Nieuwsblad met een bespreking van L'Espoir. Hij formuleert enkele
technische bezwaren en bespreekt de hoofdfiguren, onder wie de ‘Jezuïet van de
linkse organisatie, de zo knappe en toch zo onuitstaanbare Garcia, die om de zoveel
tijd een lans komt breken voor de orthodox-marxistische “richtlijnen”’. Privé had
Du Perron de roman een ‘vrijbrief voor het faire’ genoemd,79. nu verontschuldigt hij
Malraux - tegenover het Indische publiek - voor het feit dat hij niets heeft geschreven
over de moorden door sovjet-commissarissen op anarchistische leiders: het boek
verscheen immers terwijl de oorlog nog aan de gang was en Malraux kon zich niet
veroorloven de belangen van zijn kamp te schaden. In het openbaar wilde Du Perron
zijn vriend niet aanvallen. Toch geeft hij duidelijk zijn eigen positie aan, wanneer
hij Malraux vergelijkt met Gide, die de moed heeft gehad in zijn Retour de l'U.R.S.S.
(november 1936) zijn desillusie met het Sovjet-regime te bekennen. Zorgvuldig
wikkend en wegend formuleert hij zijn bezwaren tegen Malraux als volgt: ‘Men kan
willen dat André Malraux den moed had van
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André Gide, den moed de volle waarheid te zeggen tegen alle belangen in, verraad
te plegen aan de “zaak”, zooals dat heet, om geen verraad te plegen tegenover de
hoogste taak van een intellectueel. Maar hij kan antwoorden dat hij dan geen Malraux
zou zijn, geen strijder, maar Gide, een mandarijn, iemand die nooit man van de daad
was, voor wien het er tenslotte niet zóóveel toe doet wanneer zijn opkomen voor de
waarheid hem van alle verdere handeling uitsluit. Wat mijn persoonlijk standpunt
hierin is, moet ik misschien nader belijden: met alle bewondering, vriendschap, begrip
zelfs voor Malraux, prefereer ik de houding van Gide’.80.
Nog duidelijker heeft Du Perron zich geuit in zijn open brief (van augustus 1939)
aan Soetan Sjahrir, de naar Banda-Neira verbannen Indonesische nationalist, met
wie hij in juni 1939 schriftelijk contact had gezocht. Juist tegenover deze bestrijder
van het koloniale regime legt Du Perron verantwoording af van zijn besluit om zijn
geboorteland te verlaten. Kennelijk had Sjahrir (wiens brief aan Du Perron niet
bewaard is gebleven) zijn spijt betuigd over Du Perrons vertrek uit Indië, terwijl hij
evenals Malraux een voorvechtersrol op zich had kunnen nemen. Du Perrons antwoord
luidt: ‘U vergelijkt mij met André Malraux. Dat is vererend voor mij, maar tevens
onbillijk. Ik ken Malraux van zeer nabij: hij is het bewonderenswaardigste, geniaalste
personage dat ik ooit ontmoette: 100% geobsedeerd en 100% begaafd. De rol die hij
vervult kàn de mijne niet zijn; en niet alleen omdat ik, om waar te blijven tegenover
mijn eigen natuur, in sommige opzichten lijnrecht tegenover hem zou moeten staan.
Ik heb die “breedheid van opvatting” niet, die maakt dat hij partij kan kiezen voor
een toekomstige beschaving, met verkrachting van allerlei wat in het heden zijn eigen
voorkeuren vertegenwoordigt; ik geloof niet in een vrijheid die van Stalin komt. Ik
heb precies even weinig lust mij te laten koejeneren door de tyrannie van Stalin als
door die van Hitler of Mussolini, - enfin, dat weet u, en dat bent u niet met mij eens.
Ik ben in dit opzicht dus geborneerder en op dommer wijzer trots dan Malraux; maar
ik heb geen lust mezelf voor te liegen dat ik anders dan zó zou zijn’.81.
Du Perron en Malraux hebben elkaar niet meer gezien. Na zijn terugkeer in Europa,
eind september 1939 - voor het eerst van zijn leven vestigde Du Perron zich in
Nederland - probeert hij een visum te krijgen om naar Parijs te gaan, maar dit wordt
hem geweigerd. Het was weer zijn vriendschap met Malraux die hem hier dwars zat:
bij een ondervraging in Rotterdam blijkt, dat hij van communisme wordt verdacht.82.
Op 14 mei 1940, de dag van de Nederlandse capitulatie, sterft hij aan een hartaanval.

Besluit
Du Perron, deze - naar het woord van Henk van Galen Last - ‘geëngageerde
anti-politicus’, heeft zijn politieke noodlot niet kunnen ontlopen, precies zoals Héverlé
in Het land van herkomst Ducroo had voorgehouden.83. Zo was hij, op instigatie van
Malraux, in januari 1936 de initiatiefnemer van een Nederlands Comité van
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Waakzaamheid van anti-nationaal-socialistische intellectuelen, dat zich inspireerde
op het Franse voorbeeld, en stond hij klaar om zijn vriend naar Spanje te volgen toen
daar de Burgeroorlog losbarstte. Du Perron was beslist geen aanhanger van het
gebroken geweertje: evenals Malraux zag hij in dat de overlevingskansen van de
Spaanse republiek afhingen van de snelle aanvoer van vliegtuigen en piloten.
Disponibel was hij wel, maar hij voelde zich nooit echt op zijn plaats. Uiteindelijk
koos hij voor een terugkeer naar Indië, waar hij polemiseerde tegen de koloniale
mentaliteit en de meest reactionaire vertegenwoordiger daarvan, de revolverjournalist
H.C. Zentgraaff. Hiermee koos Du Perron zich een rol die vergelijkbaar was met die
van Malraux, toen deze in 1926 in Indochina Lachevrotière bestreed. Een werkelijke
voorvechter van de Indonesiërs werd Du Perron niet, maar wel hun vriend en
verdediger, en dat was op zich al een enorme evolutie voor een Indische jongen.
In de tijd dat Sjahrir premier was van Indonesië (14 november 1945 - 3 juli 1947)
is Du Perrons open afscheidsbrief aan hem vertaald in het Frans en door André
Malraux voorzien van een voorwoord en aantekeningen. Tot een publicatie is het
niet gekomen; het typoscript is in het jaar 2000 door het Letterkundig Museum
aangekocht. Uit Malraux' voorwoord blijkt dat hij goed op de hoogte was van de rol
die Du Perron in Indië had gespeeld. Hij schrijft: ‘Vertaler van Larbaud en van
Malraux (die hem La condition humaine heeft opgedragen), viel hij in de periode
dat hij terug was in Java (1936-1939), waar hij is geboren, het traditionele
kolonialisme aan. In zijn belangrijkste prozawerk, Het land van herkomst, neemt
Indië een belangrijke plaats in. Men stelle zich voor dat Larbaud polemist zou zijn,
geboren in Indochina en vriend van Ho-Chi-Minh, en dat de eerste vòòr zijn vertrek
naar Frankrijk afscheid neemt van de laatste, terwijl deze in ballingschap verkeert...’:
een absurd scenario voor iemand als Larbaud! Maar Du Perron, volgens Pascal Pia
de ideale burger van een republiek der letteren waarvan Larbaud de president zou
zijn,84. heeft deze evolutie wèl doorgemaakt. Du Perron bleef immer trouw aan
zichzelf, maar dat hij de politieke arena niet heeft geschuwd, komt goeddeels op het
conto van André Malraux.
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Hugo Verriest door Jan Toorop, houtskooltekening uit 1913 (Collectie AMVC-Letterenhuis)
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AMVC document
Marc Somers
Jan Toorop tekent Hugo Verriest
Het AMVC-Letterenhuis verwierf in 2000 een pakket archiefmateriaal uit de
nalatenschap van het Nederlandse katholieke schrijvende echtpaar Piet Steenhoff
(Utrecht 16.1.1866 - Baarn 26.1.1945) en Albertine Smulders (Rotterdam 2.11.1871
- Baarn 10.4.1933).1. In 1931 schreef Jules Persyn weliswaar een monografie over
leven en werk van Albertine Steenhoff-Smulders maar dat heeft niet kunnen
verhinderen dat ze gaandeweg in de vergetelheid raakte.2.
De Steenhoffs hadden blijkens de verworven papieren in Vlaanderen heel wat
contacten met katholieke schrijvers zoals Ernest Claes, diens echtgenote Stefanie
Claes-Vetter, Karel Van den Oever, August Van Cauwelaert en Jan Hammenecker.
Piet Steenhoff was van bij de oprichting in 1884 hoofdredacteur van het Utrechtse
dagblad Het Centrum, dat een groot aandeel had in de emancipatie van de Nederlandse
katholieken. Het was de glorietijd van leidinggevende geestelijken als Herman
Schaepman en Alfons Ariëns.
Piet en Albertine Steenhoff stelden hun journalistieke en literaire pen decennialang
ten dienste van hun geloofsovertuiging. Vanuit hun vertrouwdheid met de Vlaamse
literatuur en de katholieke wereld kenden zij ongetwijfeld priester, schrijver, redenaar
en flamingant Hugo Verriest (1840-1922), die vanaf de jaren 1870 in Vlaanderen tot
een legendarisch figuur uitgegroeid was.3. Nederland kende Verriest als een bezielend
voordrachtkunstenaar en promotor van het werk van Guido Gezelle. De Steenhoffs
zullen dan ook niet verwonderd hebben opgekeken toen zij eind juli 1913 een
briefkaart uit Vlaanderen ontvingen met een foto van Verriest en een bericht van de
Nederlandse symbolistische schilder en tekenaar Jan H. Toorop (1858-1928). Hij
verbleef op dat ogenblik bij Hugo Verriest om het portret van de oude pastoor te
maken. De houtskooltekening (58 X 42 cm) maakt deel uit van de collectie van het
AMVC-Letterenhuis.

Ingoijghem, 25 Juli 1913
Geachte Heer Steenhoff. Ik logeer op dit oogenblik bij Hugo Verriest alhier, voor
zijn portret dat de Violier op 17 Aug. hem zal aanbieden. Het portret is thans gereed.
Stijn Streuvels en vele andere kunstvrienden onder de Vlamingen vonden het
uitstekend geslaagd. Het portret zal in september op de groote najaarstentoonstelling
te Antwerpen geexposeerd worden. Stijn Streuvels zal er prentbriefkaarten van laten
maken voor de feestvie-
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renden. Het feest waar S. Streuvels de leiding van neemt wordt op een allergrandiooste
wijze opgezet. Men spreekt van 25000 menschen [,] fanfaren 38. paardenvolk, ruiters.
Kunstenaars-verenigingen, letterkundigen enz. enz. enz. Een groote zaal wordt
opgericht voor 2000 genoodigden aan tafel. Het belooft dus iets grootsch.
Met beleefde gr[oeten]. Hoogachtend
J.H. Toorop

Hugo Verriest (Collectie AMVC-Letterenhuis)
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Op de foto schreef Toorop deze commentaar:
Hier is hij eenige jaren geleden.
Thans magerder, doch nog even
lief -, heerlijk mensch in alle opzichten.
vol pit en enthousiasm voor zijn vlaamsche
letterkundigen, en groot als mensch
J.H.T.

Kaartje van Jan Toorop aan Piet Steenhoff, 25 juli 1913 (Collectie AMVC-Letterenhuis)
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In de originele foto zitten enkele tientallen punaisegaatjes. Steenhoff heeft de beeltenis
van Verriest ongetwijfeld jarenlang in zijn werkkamer opgeprikt.
Het grote Verriest-feest werd op voorstel van de journalist en flamingant Alfons
Sevens (1877-1961) georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse letterkundigen.
Naast Sevens en F.V. Toussaint zorgde Verriests beroemde dorpsgenoot Stijn
Streuvels (als ‘kasmeester’) voor de goede gang van zaken. Het feest lokte op 17
augustus 1913 meer dan 15.000 mensen naar Ingooigem. Haast alle Vlaamse
letterkundigen waren aanwezig, onder hen de Van Nu en Straksers, die met Verriest
altijd op goede voet stonden.
Toorop bewaarde duidelijk de beste herinneringen aan zijn verblijf in het
vooroorlogse Ingooigem. Op 15 april 1919 schreef hij aan Verriest: ‘Ik verlang toch
zoo u weer eens te mogen terugzien, met de hoop dat de goede God u weer spoedig
gezond & opgewekt moge maken en dat de warme zonnestralen u weer heerlijke
verkwikking moge[n] schenken. Want u moet na zooveel lijden dezer laatste jaren
weer geheel opgeruimd zijn en geheel heerlijk kunnen genieten van uwe gezondheid.
Ja?’.
Naar aanleiding van Verriests tachtigste verjaardag op 25 november ging op 9
december 1920 nog een lange brief vol lof en gelukwensen, en ook met heimwee
naar het verleden: ‘Gij hebt in mij steeds vroeger zulke innige woorden, gedachten
& gebaren achtergelaten, omgeven door zulk een heerlijk atmosfeer van uwe lieve
& hertelijke gastvrijheid, daarom en om nog meer kan ik u niet vergeten’. De hartelijke
contacten tussen Verriest en Toorop leidden in 1913 tot een van de indringendste
portretten van Verriest.

Eindnoten:
1. Schenking van L. Bianchi uit Middelie, via C.W.A. Kuijken uit Haarlem.
2. Jules Persyn, Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen. Davidsfonds, Leuven 1931, p.
7-102.
3. De literatuur over Verriest is vrij uitgebreid. In de publicatiereeks van het AMVC-Letterenhuis
verscheen over hem: Johan Vanhecke, De Flandriens van Hugo Verriest. Van Gezelle tot
Streuvels. AMVC, Antwerpen 1997, 81 p.
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Personalia
Yves T'Sjoen (Oudenaarde, 1966) promoveerde tot doctor in de Germaanse Talen
op een historisch-kritische editie van het volledig dichtwerk van Richard Minne. Hij
is doctor-assistent aan de Vakgroep Nederlandse literatuur van de Universiteit Gent
en publiceert als poëziecriticus en essayist in onder meer Ons Erfdeel, Revolver,
Literatuur en De Standaard der Letteren. Hij werkt daarnaast aan een editie van
Richard Minnes verzameld werk en, met Annet Marie Musschoot en Hans
Vandevoorde, aan een leeseditie van Karel van de Woestijnes poëzie. In voorbereiding
zijn ook leesuitgaven van Paul Snoek en Hugues C. Pernath.
Jan Pauwels (Dendermonde, 1975) is als onderzoeksmedewerker verbonden aan het
Centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen (Ufsia).
Hij werkt momenteel aan een proefschrift over de Gezelle-edities bij L.J. Veen.
Kees Snoek (Dordrecht, 1952) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Leiden en promoveerde in 1990 op De Indische jaren van E. du
Perron. Sinds 1977 heeft hij Nederlandse taal, letterkunde en cultuurkennis gedoceerd
aan universiteiten in de Verenigde Staten, Indonesië, Nieuw-Zeeland en Frankrijk.
In augustus 2000 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats om er zijn biografie van
E. du Perron te voltooien.
Marc Somers (Lier, 1953) is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het
AMVC-Letterenhuis en publiceerde onder meer over Hendrik Conscience, Max
Rooses, Karel van de Woestijne en Willem Elsschot. Hij is voorzitter van het Felix
Timmermans-Genootschap, secretaris van de Vereniging van Kempische Schrijvers
en penningmeester van de Contactgroep 19de eeuw - Dr. F.A. Snellaertcomité.
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