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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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L.S.
...[Anton Korteweg, directeur Letterkundig Museum]
Al geruime tijd leefde bij het Letterkundig Museum de wens, ja, zelfs het verlangen,
na tien jaar het Jaarboek om te vormen tot een literair-historisch tijdschrift dat een
keer of vier per jaar zou verschijnen. We hadden het idee dat we er na een decennium
goed aan zouden doen met een toegankelijker publicatie voor de dag te komen die
frequenter verschijnt, een ruimere verspreiding heeft en aantrekkelijker is voor
potentiële auteurs en lezers.
We dachten aan een eigen tijdschrift van het Museum onder de naam Krakende
Zolders of LuMen waarin de briljante resultaten van onderzoek in onze rijke literaire
archieven een plaats konden krijgen, maar stuitten voorjaar 2001 op het 0-nummer
van ZL. Een tijdschrift met een raadselachtige titel, die blijkt te verwijzen naar de
beginletters van de laatste twee woorden uit de eerste regel van de volgende strofe
van Richard Minne:
Ik floot een zacht lawijd
op een gespleten blaere:
het was een schone tijd.
Mijn hart kan niet bedaren.

Die kennismaking beviel ons goed. ZL is een initiatief van een handvol jonge Vlaamse
literatuurhistorici en één Friese, aangevuld op persoonlijke titel met de conservator
van onze zusterinstelling in Antwerpen, het AMVC-Letterenhuis, dat aan een tweede
jeugd begonnen lijkt. ZL vindt dat literatuurgeschiedenis weer mag.
Inmiddels zijn er vier afleveringen van het tijdschrift verschenen. En met ingang
van de tweede jaargang, waarvan de eerste aflevering in oktober het licht ziet, mochten
ook het AMVC-Letterenhuis als instelling en het Letterkundig Museum deel gaan
uitmaken van de redactie. ‘Antwerpen’ levert, behalve de conservator Leen van
Dijck, Daisnekenner Johan Vanhecke en wetenschappelijk medewerker Marc Somers,
‘Den Haag’ het hoofd Collecties van het Letterkundig Museum Sjoerd van Faassen,
ondergetekende en, als ‘buitenlid’, Hans Renders, Hanlo-biograaf en als docent
journalistiek verbon-

ZL. Jaargang 2

*2
den aan het Instituut voor Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. De
deelname in de redactie van de beide letterkundige musea wordt gemarkeerd door
een nieuwe vormgeving van het tijdschrift, waarvoor Lieve Claes en Linde Desmet
tekenen.
Aldus krijgt in een moeite door ook een oude wens van zowel het
AMVC-Letterenhuis als het Letterkundig Museum gestalte: waar mogelijk samen te
werken. Die samenwerking zal overigens niet alleen zichtbaar worden in een
Vlaams-Nederlands tijdschrift, maar ook in het tentoonstellingsbeleid van beide
musea. Het AMVC-Letterenhuis neemt volgend voorjaar de Godfried
Bomans-tentoonstelling van het Letterkundig Museum over; beide instellingen zijn
voornemens in de nabije toekomst in hun permanente tentoonstellingen blijvende
aandacht aan elkaars auteurs te schenken.
Het AMVC-Letterenhuis, het LM en de ‘oude’ redactie van ZL stellen zich veel
voor van het driestrengig snoer dat nu gevormd is en dat - Prediker zei het al - moeilijk
kapot te krijgen is. Ze zijn in elk geval vast voornemens ZL langer te laten leven dan
Forum, laat staan Werk in de jaren dertig, en Komma in de jaren zestig.
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[Number 1]
Cherchez la femme
Karel van de Woestijne en de valse start van De Boomgaard
...[Peter Theunynck]
In de literatuurgeschiedenis wordt het kosmopolitische literair-culturele tijdschrift
De Boomgaard sterk vereenzelvigd met de figuur van André de Ridder (1888-1961).1
Die had als redactiesecretaris inderdaad een belangrijk aandeel in het blad. Minder
bekend is dat Paul-Gustave van Hecke (1887-1967), Firmin van Hecke (1884-1961)
en Karel van de Woestijne (1878-1929) mee aan de wieg stonden en dat de naam
van het tijdschrift zelfs aan het brein van één van hen is ontsproten. En nergens wordt
precies verteld waarom Karel van de Woestijne en Firmin Van Hecke op de valreep
beslisten om niet mee te doen. Van de Woestijne zou om ‘persoonlijke redenen’
afgehaakt hebben of ‘niet welkom’ geweest zijn in de redactie van De Boomgaard.
Met de nu beschikbare bronnen kan de ontstaansgeschiedenis van het tijdschrift hier
en daar gecorrigeerd en aangevuld worden.2

Jonge hemelbestormers
Begin 1909 zijn Paul-Gustave (ook wel P.G.) van Hecke, Firmin van Hecke en André
de Ridder jonge hemelbestormers die ijverig aan hun carrière in de Vlaamse letteren
timmeren.3 De Van Heckes (naamgenoten, maar geen verwanten) zijn redactielid
van het Gentse culturele maandblad Nieuw Leven, dat in 1907 door P.G. werd
opgericht. Uitgever-boekhandelaar Adolf Herckenrath, oud-schoolkameraad en
bewonderaar van Karel van de Woestijne, heeft er intussen het roer in handen.
Paul-Gustave is helemaal niet blij met Herckenraths eigengereide aanpak, zo blijkt
uit een brief van 25 mei 1909 aan Emmanuel De Bom: ‘God, we liggen zoo duchtig
overhoop met de uitgever!!. Een heele serie van persoonlijke en algemeene feiten;
vooral het feit dat hij op eigen hand zulke schandalige nummers saam stelt, zie me
weer dat laatste nr, nietwaar?’.
Antwerpenaar De Ridder, de jongste maar ongetwijfeld ook de meest ondernemende
van het drietal, is redactiesecretaris van het katholieke tijdschrift Vlaamsche Arbeid.
In april 1909 raakt hij echter in een hevig conflict
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DE JONGE PAUL-GUSTAVE VAN HECKE WAS EEN AANTREKKELIJKE VERSCHIJNING
(AMVC-LETTERENHUIS)

verwikkeld met zijn katholieke mederedacteurs Jozef Muls, Floris Prims, Karel van
den Oever en Jan van Nijlen. De Ridder, die al een tijd lang aanstuurt op een neutrale
koers voor het blad, heeft zonder hen te raadplegen een antiklerikaal stuk van zijn
vriend Gust van Roosbroeck opgenomen. Dat wordt beschouwd als een aanslag op
de katholieke principes van het tijdschrift.4 Na een mislukte poging om Vlaamsche
Arbeid over te nemen en enig juridisch getouwtrek, nemen De Ridder en Van
Roosbroeck min of meer gedwongen ontslag.5
De drie jonge wolven kijken op naar Karel van de Woestijne, een boegbeeld van
de vorige generatie, de Van Nu en Straksers. Na de stopzetting van
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het tijdschrift Vlaanderen (eind 1907), waarin Van de Woestijne nog een prominente
rol had gespeeld, hebben zowel P.G. van Hecke als De Ridder hem verzocht om mee
te werken aan hun respectieve bladen.6 De Ridder heeft Van de Woestijne ook al
persoonlijk ontmoet. Hij is hem in april van 1908 in zijn huis aan de vijver in
Bosvoorde komen opzoeken voor een interview in Den Gulden Winckel.7 Met Firmin
van Hecke correspondeert Karel sinds januari 1909 regelmatig. De Van Heckes zijn
voorts actief in de pas opgerichte Vlaamsche Vereeniging voor Tooneel- en
Voordrachtkunst (VVTV).8 Van de Woestijne steunt die vereniging ‘pecuniair’.9 Hij
belooft haar bovendien het woudspel Adonis, dat in de zomer ‘in de heerlijke
lorkebosschen’ van Sint-Martens-Latem zou worden opgevoerd.
Op paasavond, 10 april 1909, beleeft de VVTV haar eerste hoogtepunt. In de
Minardschouwburg in Gent brengt de jonge troep Alfred Hegenscheidts Starkadd
op de planken.10 Jan Oscar de Gruyter speelt de titelrol en voert de regie, op basis
van enkele regie-aanduidingen van Arie vanden Heuvel. Karel van de Woestijne,
August Vermeylen, Emmanuel de Bom en Stijn Streuvels zijn enthousiaste
toeschouwers. Achteraf zetten de schrijvers samen met de acteurs van de VVTV,
waaronder P.G. van Hecke en zijn bevallige vriendin Stella van de Wiele, de
bloemetjes buiten in het luxueuze, nieuwe hotel Ganda in de Vlaanderenstraat in
Gent.11 Het gaat er daar nogal onstuimig aan toe.12 Een paar dagen later reageert Van
de Woestijne op een niet bewaarde brief van Firmin van Hecke: ‘Mijne vrouw
herinnert zich niet zoo heel bepaald meer dat er iets verkeerd zou plaats hebben gehad
op den Starkadd-avond. Het zal dan ook van weinig beteekenis geweest zijn. Hadden
wij overigens bijna allen, bij den gewekten geestdrift, niet een deel van ons evenwicht
in denken en uiten verloren?’13 Uit Van de Woestijnes brief kunnen we opmaken dat
er ‘iets’ gebeurd is, waarin zijn vrouw, Mariette van Hende, betrokken is geweest.
Firmin moet het gênant gevonden hebben, maar Karel tilt er niet zwaar aan.
De eerste aanzet tot een nieuw literair tijdschrift komt intussen niet uit Gent, maar
uit Antwerpen. Nu de deur van Vlaamsche Arbeid definitief achter hem is
dichtgevallen, zoekt De Ridder contact met Nieuw Leven. Paul-Gustave van Hecke
schrijft hem daarop: ‘Mijn vriend Firmin van Hecke vertelt me dat U, van Vlaamsche
Arbeid weg, gaarne tot Nieuw Leven zoudt komen. Vóór een officieele redactiezitting
plaats grijpt, waarin over deze kwestie zal gesproken worden en waarbij u ws.
tegenwoordig zult zijn, zouen [sic] Firmin van Hecke en ik u graag even spreken.’14
Blijkbaar aarzelen de Van Heckes om De Ridder in de kring van Herckenrath te
introduceren. Ze hopen wellicht dat het contact met de jonge Antwerpenaar andere
perspectieven opent. De informele kennismaking met De Ridder heeft vermoedelijk
plaats op zondag 4 juli in Latem, de dag waarop Van de Woestijne daar zijn Adonis
komt voorlezen aan de acteurs van de VVTV.
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Twee Boomgaarden in één zomer
Van een echte opvoering van Adonis komt niets in huis, meldt Van de Woestijne op
21 juli 1909 aan De Bom. Men kon het volgens hem niet eens worden over de
rolverdeling. Van de Woestijnebiograaf Minderaa vermoedt echter dat regisseur De
Gruyter het stuk moeilijk speelbaar achtte.15 Wie het in Van de Woestijnes Verzameld
Werk gepubliceerde fragment van Adonis bestudeert, kan de regisseur geen ongelijk
geven.16 De tekst is heel lyrisch, maar door de lange monologen ook bijzonder statisch.
Als het De Gruyters bedoeling was om, zoals Frank Peeters beweert, via de
openluchtspelen het theater dichter bij het volk te brengen, zal Adonis daarvoor toch
niet het geschikte instrument zijn geweest.17 Verder is het twijfelachtig of Van de
Woestijne zijn ‘woudspel’ tijdig klaargekregen zou hebben. Het was bovendien erg
ambitieus voor een amateurgezelschap om in één zomer twee stukken op de planken
te brengen. Naast Adonis was immers ook Sophocles' Philoktetes gepland.18 Alleen
dat laatste stuk werd dus opgevoerd.
Met het nieuwe tijdschrift zit het ondertussen wel goed. In de hiervoor reeds
vermelde brief aan De Bom schrijft de ‘portwijn slurpende’ Van de Woestijne op de
kamer van Paul-Gustave van Hecke in Latem dat hij net met de Van Heckes een
nieuw tijdschrift heeft ‘helpen stichten’. Het blad zal De Boomgaard heten, slechts
vier keer per jaar verschijnen, maar wel telkens op 128 bladzijden. Een bijzonderheid:
er komt geen redactie. Ze verwachten en hopen dat Vermeylen ooit weer een groot
tijdschrift sticht en willen hem dan hun abonnementen aanbieden. Ze verzoeken hem
zelfs, zo schrijft Van de Woestijne, om de geestelijke leiding op zich te nemen.
Bovendien zullen ze uitsluitend teksten opnemen die ‘evidently goed’ zijn. Is er toch
twijfel, dan zullen ze Vermeylen en De Bom om een second opinion vragen. Een
gelijkaardige brief vertrekt naar Streuvels.19
Ook P.G. werft al vanaf de eerste dag nieuwe krachten voor het blad. In zijn brief
aan Edmond van Offel gaat hij wel iets te voortvarend te werk. Hij vermeldt Streuvels,
Vermeylen, Teirlinck, De Bom, Van Langendonck en Hegenscheidt al als
medewerkers.20 De Bom moet per kerende bevestigd hebben dat ze op hem kunnen
rekenen. In een brief van 24 juli bedankt Van de Woestijne hem. Van Vermeylen en
Streuvels heeft hij dan nog geen nieuws, maar hij hoopt dat ook zij zullen meedoen.
Wat de administratie betreft, rekent hij op Firmin, die hij ‘een tweede Schamelhout’
noemt.21 Ook de naam van De Ridder valt in die brief: ‘Wees voor géen confidenten
van A. de Ridder bevreesd: deze is, grappig genoeg, de natuurlijke vader van het
tijdschrift, zoodat zijn kind hem natuurlijk verloochenen kan.’ Met dat ‘natuurlijke
vader’ doelt Van de Woestijne wellicht op het vruchtbare gesprek tussen De Ridder
en de Van Heckes dat de wagen aan het rollen gebracht heeft. Duidelijk is echter dat
De Ridder voorlopig buiten het project blijft. Van de Woestijne besluit zijn
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ANDRÉ DE RIDDER EN GUST VAN ROOSBROECK
(AMVC-LETTERENHUIS)

brief met een verzoek: ‘Maak van uw invloed gebruik, bitte, bij Streuvels, Dela
M[ontagne], Vermeylen en Teirlinck (wien ik straks schrijf) aangaande “Den
Boomgaard” [...]’.
Veertien dagen later, op 10 augustus 1909, kan hij De Bom goed nieuws melden:
‘Van Gust uit Ukkel een hartelijken brief, en dat hij meêdoet...’ Van Victor dela
Montagne en Stijn Streuvels heeft hij nog altijd niets vernomen. Toch ziet hij de
toekomst rooskleurig in: ‘We zijn nu bezig het materiëele op z'n pooten te stellen
(met Resseler als hoofdagent), en dan: vooruit het galjoen!’ Al snel blijkt het allemaal
toch niet zo eenvoudig. De kosten worden op 5.000 frank per jaar geraamd. Vandaag
zou dat zo'n 25.000 EUR betekenen. Om rendabel te zijn, moeten ze ± 715
abonnementen hebben (7 frank per abonnement) schrijft Van de Woestijne aan
Firmin.22 't Kersouwken, de uitgeverij van Victor Resseler, durft op niet meer dan
500 inschrijvers rekenen. Dat betekent dat ze op een tekort van 1.500 frank afstevenen.
Van de Woestijne, die op dat ogenblik niet goed bij kas is, schrikt daarvoor terug.23
Meer dan terecht, zo blijkt achteraf, want De Boomgaard zou nooit meer dan 170
abonnees tellen en aan financiële problemen ten onder gaan.24
In diezelfde brief aan Firmin van Hecke staat een merkwaardige passage.
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Karel vertelt zijn vriend Firmin dat hij hem liever in Ertvelde wil komen opzoeken
zonder P.G.: ‘Waarom ik liever zonder hem kom, en, in 't algemeen, liefst zoo weinig
mogelijk met hem omga, vertel ik u eens mondeling’. Mysterieus voegt hij eraan
toe: ‘Hetgeen ik over hem vernomen en van hem ondervonden heb, geeft me de
overtuiging dat onze moreele opvattingen als tegenvoeters tegenover elkaar staan’.
Er is duidelijk iets voorgevallen dat hun relatie vertroebelt. Voorlopig brengt dat
Van de Woestijnes medewerking aan De Boomgaard echter niet in gevaar. In zijn
volgende brief aan Firmin stelt hij nog een reeks oplossingen voor die het tijdschrift
rendabel moeten maken. Hij vertelt zijn Ertveldse vriend precies wat hij aan Resseler
moet schrijven om de onderhandelingen over het tijdschrift op een gunstige manier
af te ronden.25 Even later moet het geschil met de andere Van Hecke echter geëscaleerd
zijn.
Die laatste neemt op 21 augustus weer contact op met De Ridder, die in Antwerpen
op zijn eigen tijdschriftplan broedt. ‘Geachte heer de Ridder,’ schrijft Paul-Gustave,
‘in de loop van deze of volgende week zou ik U graag in Antwerpen ontmoeten, met
het doel een onderhoud te hebben over de tijdschriftkwestie waarover U me destijds
zijt komen spreken en waarover U schreef aan Firmin van Hecke.’
Uit een kaartje van P.G. van Hecke aan De Ridder van 8 september 1909 blijkt
dat hij definitief van zijn eigen plannen afziet en aan het project van de

FIRMIN VAN HECKE EN KAREL VAN DE WOESTIJNE, 1909
(AMVC-LETTERENHUIS)
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Antwerpenaar wil meewerken: ‘Wilt ge zoo vriendelijk zijn me eenig nieuws omtrent
uw plannen met het nieuw tijdschrift te laten kennen. Rekent ge op Firmin van Hecke
en op mij? Gaat het door, enz.?’ De Ridder heeft blijkbaar de kat uit de boom gekeken
met zijn project. In zijn antwoord moet hij gevraagd hebben hoe het nu met De
Boomgaard zat.26 P.G. Van Hecke schrijft hem op 10 september: ‘De Boomgaard
komt er bepaald niet. Wat van die heele geschiedenis is vertel ik u mondeling. Werk
dus maar goed voor 't nieuwe. Op mij kunt ge beslist rekenen. Met Firmin van Hecke
spreek ik morgen.’27 Een paar dagen later stuurt Paul-Gustave hem een brief waaruit
we kunnen opmaken dat de beide Van Heckes met De Ridder in de redactie van het
nieuwe blad willen.28
Terloops wil ik hier aanstippen dat Jean Weisgerbers verhaal van het ontstaan van
De Boomgaard gecorrigeerd kan worden op basis van momenteel beschikbare
correspondentie.29 Weisgerber moest het voor zijn studie uit 1956 met heel wat minder
materiaal doen. Hij baseerde zich voornamelijk op een brief van De Ridder van 26
januari 1956 en op een stuk dat De Ridder in 1934 schreef naar aanleiding van het
overlijden van dichter, romancier en Boomgaard-redacteur Paul Kenis.30 In het relaas
van De Ridder, vele jaren na de gebeurtenissen opgetekend, wordt te eenzijdig het
belang van de Antwerpse groep benadrukt. Dat het initiatief eerst bij de Gentse
jongeren lag, dat ze zich aanvankelijk gesteund wisten door Van de Woestijne, en
dat Paul-Gustave van Hecke na de breuk met Van de Woestijne zelf toenadering
zocht tot De Ridder, komt niet aan bod. Kenis wordt overigens de verbindingsman
tussen de Antwerpse en de Gentse groep genoemd. Ook dat wordt door de bronnen
tegengesproken.31
Dat P.G. nu volop de kaart De Ridder trekt, heeft alles te maken met de houding
van Van de Woestijne. Die laatste schrijft, vermoedelijk eind augustus 1909, aan
Firmin van Hecke: ‘Ik heb lang en ernstig over de zaak van het nieuw tijdschrift
nagedacht, en ben tot de volgende slotsom gekomen. Hoe mijn oordeel weze over
de zeden van Gust. van Hecke, en hoe hij zich tegenover mij gedragen hebbe, geloof
ik niet het recht te hebben hem op zijne letterkundige loopbaan in den weg te staan.
[...] Hem uit een tijdschrift bannen, waar hij met u de eigenlijke stichter van is, ware
hem ongetwijfeld schade berokkenen in literair opzicht; het ware hem niet alleen
den weg versperren, het ware hem zijne rechten als stichter ontfutselen [...]. Daarom
heb ik besloten mij uit de redactie en beheer terug te trekken, en meen, om bestwil,
u volgenden raad te moeten geven: Begin met Gust. van Hecke “De Boomgaard”
gelijk hij tegenwoordig is aangelegd, en kom zoo spoedig mogelijk met nr. 1 voor
den dag. Op mijn steun, moreel en feitelijk, moogt ge evengoed rekenen als ware ik
waarlijk redactielid. Er is alleen dus dit veranderd, dat ik niet meer tusschen u en
Gust. van Hecke sta. Ik heb voor u der voornaamste schrijvers als meêwerkers
verworven. Maak er van gebruik [...].’
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‘'t Is geen kleine zaak van zoolang met een vrouw uit de Woestijn geleefd
te hebben!’
In welke zin heeft P.G. zich misdragen tegenover Van de Woestijne? En wat is er
aan de hand met zijn zeden? In een brief van 20 september 1909 aan De Bom
verdedigt de jonge Gentenaar zich: ‘Laat me even wagen U te zeggen dat hij [Van
de Woestijne, PT] dwaalt door praatjes van derden en zeer benevelde gebeurtenissen;
maar laat me hier dadelijk bijvoegen dat het geenszins mijn inzicht is U over deze
kwestie te praten, laat staan uw oordeel te vragen of uw raad erbij te halen. Alleen
bedoel ik dat zoo u, door gezegden van Karel aan mijn eerlijkheid zijt gaan twijfelen
soms, ik me kost wat kost bij u witwasschen zou, met “les preuves à l'appui”.’ Veel
wijzer worden we er voorlopig niet van.
Ook De Bom weet niet goed wat hij van het zaakje moet denken. Hij vraagt Van
de Woestijne om opheldering: ‘Zeg me dus maar, zonder eenig doekje wat er over
den jongen te zeggen valt, Karel’.32 Van de Woestijnes antwoord klinkt al even
ontwijkend: ‘Al heb ik rechtstreeksche en persoonlijke redenen om geen gemeenschap
meer te wenschen met Gust. van Hecke, met wien ik afbrak geheel uit eigen wil en
zonder dat de minste derde persoon daar voor iets tusschen is; al laat sedert dien
Gust. van Hecke niet na me te beleedigen, - toch zou ik hem in niets willen
benadeeligen. Mijn treden uit “de(n) Boomgaard” is daar het schoonste bewijs van.
En dat ik u ten stelligste aanraad, voor hem al te doen wat ge kunt, moge een nieuw
bewijs zijn. Wat ik aan Gust. van Hecke verwijt, sluit geenszins “eerlijkheid” in den
engeren zin van het woord uit. Alleen stroken zijne zeden niet met mijne zedelijke
opvattingen: behalve eene groote lichtzinnigheid en veel drift heb ik hem daarbuiten
niets aan te wrijven. Zoodat ge hem gerust aanbevelen kunt voor een of anderen post.
Ik wensch dat gij er in slagen moogt, hem ergens te plaatsen, vermits ik niet beter
vraag dan hem gerust te zien, en in staat zijne gezondheid te verzorgen. Ziedaar wat
ik u aangaande Gust. van Hecke meen te moeten zeggen. Toon hem dit briefje gerust:
hij leert er misschien uit, mij voor wat minder kleinzielig te houden dan uit een brief
aan mij blijkt. Tenzij hij in mijne tegenwoordige woorden een terugtrekking zag van
hetgeen ik hem verwijt: waarin hij zich vergissen zou...’.33
Het merkwaardigste aan deze brief zijn de paar regels die Mariette van Hende er
haastig aan toegevoegd heeft: ‘Beste Manuel, doe toch voor G v H. wat ge kunt, ge
weet dat Karel soms een beetje eng is, en voelt alles zoo anders, en 't is toch spijtig
dat er ruzie met den jeugd moest komen, (Karel heeft dit woordje niet gelezen, spreek
er hem maar niet over).’
Misschien kan Minderaa klaarheid brengen. Op pagina 343 van zijn vuistdikke
Van de Woestijnebiografie schrijft hij: ‘Dat van de Woestijne er toch buitenbleef
[buiten De Boomgaard, PT] berustte op persoonlijke grieven. [...] Tusschen van de
Woestijne en hen, speciaal de Ridder en Gust. van Hecke
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rezen pijnlijke oneenigheden, die met de literatuur niets uitstaande hadden en waarvan
ik dus de détails hier laat rusten.’34
Uit Minderaa's formulering kan je opmaken dat hij wist wat er aan de hand was,
maar dat hij dat niet heeft willen schrijven. Niet omdat het onbelangrijk zou zijn
geweest voor de biografie van de schrijver. Er waren externe factoren. Toen Minderaa
het eerste deel van zijn biografie publiceerde, leefden de meeste vrienden en kennissen
van Van de Woestijne nog. Ze oefenden druk op Minderaa uit, opdat hij Van de
Woestijnes privé-leven en dat van zijn tijdgenoten schroomvallig zou benaderen.35
Hij ging daarbij, naar de mening van zijn promotor, professor P.N. van Eyck, zelfs
iets te scrupuleus tewerk. Zo schrijft Minderaa op 15 april 1942 aan De Bom: ‘Geloof
me, ik ben zeer loyaal tegenover de meester. Terecht moest v. Eyck me verwijten,
dat ik zoozeer door vereering geleid werd, dat ik niet kritisch genoeg was tegenover
kleinheden, die er natuurlijk ook waren’.
In dezelfde brief aan De Bom licht hij toe waarom hij over het Boomgaard-incident
iets, maar niet alles heeft gezegd: ‘[...] de moeilijkheden tusschen v.d.W. en Gust v.
Hecke en de Ridder. Ik kan daarover niet zwijgen, omdat het Karels anders vreemd
schijnende afzijdigheid van de Boomgaard verklaart. Maar ik citeer uit je brieven
natuurlijk geen intimiteiten (over Mariette), die er trouwens, als ik me wel herinner,
niet eens in staan’.
Over de kern van de zaak werd Minderaa een half jaar eerder geïnformeerd door
André de Ridder. In een brief van 19 november 1941 schrijft De Ridder hem: ‘Is
Van de Woestijne op me boos geweest, dan kan ik enkel indirect te lijden hebben
gehad, geloof ik, onder een verbolgenheid, die niet mij gold, maar toenmalig mijn
besten vriend, Gust van Hecke. Nochtans stond, op dat oogenblik, Van de Woestijne
zelfs tegenover dezen niet vijandig [...]. Laten we trouwens het “schandaal” dat,
eenigen tijd nadien, uit de verhouding, welke tusschen Gust van Hecke en Mevrouw
van de Woestijne bestaan heeft, zou zijn opgerezen, niet overdrijven; deze verhouding
was alles behalve openbaar. Ik meen te mogen bevestigen, dat 't een der Antwerpsche
“intimi” van Van de Woestijne is, die, uit overdreven ijver, zich met deze
aangelegenheid heeft willen bemoeien en die dan, ik hoop: zonder het te willen, uit
onhandigheid, een toestand gecompliceerd heeft, welke anders waarschijnlijk zonder
gevolgen zou zijn gebleven. 't Is naar aanleiding van dezes optreden, naar ik meen,
dat in een chantage-bladje te Antwerpen voor de eerste maal openlijk gewag is
gemaakt van feiten, welke tot dan toe geheim waren gebleven, allerwaarschijnlijkst
voor den dichter zelven en die toen ruchtbaar zijn gemaakt, zoodat ik vermoed dat
eerst alsdan de dichter op de hoogte zal zijn gebracht van deze feiten, of althans voor
de eerste maal er diep door gekrenkt is geworden, juist wegens de onverkwikkelijke
ruchtbaarheid, welke er aan gegeven werd.’
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Wie de Antwerpse intimus was die de zaak ‘gecompliceerd’ heeft, kon ik tot nog toe
niet met zekerheid achterhalend.36 Dat Van de Woestijne pas lucht kreeg van de
relatie toen ‘een chantage-blaadje in Antwerpen’ erover schreef, klopt niet. De bedekte
toespeling op de verhouding tussen Mariette van de Woestijne en Paul-Gustave van
Hecke dateert van een goed jaar na de feiten. Ik vond ze in het Antwerpse satirische
weekblad Tybaert de kater. Een weekblad voor verstandige lieden. Opgesteld door
zeven Filozofen. In het nummer van 25 september 1910 verscheen onder de kop ‘De
Vereenigde Boomekensgaarders of: De Plezante Stadsvrijers’ een schertsstukje,
ondertekend door de geheimzinnige De Haan van ons L.V. Toren. Daarin treden
zowel 't Doddelridderken (De Ridder), O'Gust Pantalon-de-Rose (Van Roosbroeck)
en de Gantse Van Stektem Just (P.G. van Hecke) voor het voetlicht. Ze worden er
als drinkebroers en vrouwenlopers opgevoerd. De bewuste passage luidt: ‘Van
Stektem Just, babbelt. - Wat is keunst? Ik alléén weet dat! 't Is geen kleine zaak van
zoolang met een vrouw uit de Woestijn geleefd te hebben! Keunst is niks doen en
leven op de kosten van een aktriske!’37
Van de Woestijne heeft de verhouding tussen Mariette en Paul-Gustave van Hecke
vermoedelijk ergens in augustus 1909 ontdekt. Het is dan dat hij zich, in een brief
aan Firmin van Hecke, voor het eerst kritisch uitlaat over P.G. Merkwaardig is wel
de vrij onthechte manier waarop Van de Woestijne met het geval omgaat. Hij wil
hem niets in de weg leggen. Bedrogen echtgenoten gaan vaak heftiger tekeer! Die
hele situatie roept vragen op. Misschien is het wel Mariette die het initiatief heeft
genomen en heeft zij meer boter op het hoofd dan de flirtende Gentse jongeling?
Anderzijds kan ik mij ook niet van de indruk ontdoen dat Karel de zaak aangrijpt
om aan zijn engagement in De Boomgaard te ontsnappen. Naar mijn gevoel schrikt
hij voor de financiële implicaties van het tijdschriftproject terug. Zoals ik hiervoor
al vertelde, was hij op dat ogenblik allesbehalve goed bij kas en had hij weinig zin
in het financiële avontuur dat het oprichten van een tijdschrift met zich meebracht.
Door de flirt met Mariette brengt Van Hecke de klad in zijn relatie met Stella van
de Wiele. Die relatie was al bemoeilijkt doordat Stella in de zomer verhuisd was naar
Amsterdam, om zich verder in de toneelkunst te bekwamen. Voor de opvoering van
Philoktetes (15 augustus 1909) door de VVTV keert ze even naar Latem terug, waar
ze Van Heckes boezemvriend Frits Van den Berghe beter leert kennen.38 Die
ontmoeting wordt het begin van een ‘enerverend liefdesavontuur’ tussen de schilder
en de actrice.39 P.G's stille hoop om Stella opnieuw voor zich te winnen, gaat de
volgende maanden in rook op.
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MARIETTE VAN HENDE ROND 1904
(AMVC-LETTERENHUIS)

‘verslingerd tot gek wordens toe op eene schoone driftvrouw’
In een brief aan Kenis, die aan een biografische schets van de jonge P.G. van Hecke
werkt, schrijft deze laatste: ‘Ge moogt in uw biografie natuurlijk zeggen hoe liefde
en vrouwen in mijn leven een groote plaats hebben ingenomen en hoe daaruit mijn
arbeid voortvloeiend is’.40 Dat hij uit zijn recente liefdesperikelen inspiratie puurt,
blijkt onder meer uit het verhaal ‘Johan Meylander’, dat in het tweede nummer van
De Boomgaard wordt gepubliceerd. ‘O, ik ben zoo uitgeliefd,’ vertelt de ik-figuur,
‘zoo walgelijk uitgeliefd. Daar pas was ik verslingerd tot gek wordens toe op eene
schoone driftvrouw, en daar zooeven genoot ik de hooge liefde van een mooi meisje
dat me heel haar leven heeft gegeven, en nu is 't alles uit. De driftvrouw heb ik met
walg van me afgetrapt nadat ik haar driemaal nam, en het mooie meisje is van me
weggevlucht, omdat ik haar ontgoocheld heb, natuurlijk, en nu is alles uit’.41
In het laatste nummer van de eerste jaargang van De Boomgaard verschijnt het
verhaal ‘Het poppenspel. (Een serie tragi-komische schetsen)’. Ook voor dat verhaal
vond hij wellicht inspiratie in zijn eigen liefdesleven. Opvallend in volgend fragment
is de actieve rol van de vrouw:
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Toen zei hij dat hij haar beminde met al de kracht van zijn
lang-in-verwachting hunkerend hart, maar dat hij haar beminde zoo
ganschelijk, dat alleen kuischheid hem nu beheerschte tegenover haar. Hij
voelde hoe dat zijn zou een sterke beproeving tegenover haar
begeerlijkheid, en een mate voor de graad van zijn liefdevuur. En het
woordje kuischheid in deze broeiende kamer was als een zachte zucht,
machteloos en zonder hope op weerklank.
Want zij zei toen dat zij er ook voor was voor kuischheid, en dat zij zich
steeds mooi en zorgvuldig had gekuischt, en zeer zindelijk was, en dat ze
hem dat toonen zou.
De bitterheid waarmee haar woorden hem benepen sloeg hem tot hulpeloos
zwijgen; hij voelde hoe reddeloos verloren ze voor hem was, hoe ver ze
afstond van wie de zijne wezen kon. Hij had willen wegzinken, maar
voelde zich doodelijk beklemd, als gesloten in een duister gevang.
Maar, na haar woorden, had ze zich heelemaal ontkleed en in heerlijke
naaktheid kwam ze reeds naar hem toe. [...] dat sterke opdringende lichaam
was als gloeiend marmer aan zijn handen en hij voelde zich overstroomen
door golven van trillende warmte, en hij gaf zich, de jongeling.
Paul-Gustave van Hecke blaast door het avontuurtje niet alleen zijn relatie met Stella
van de Wiele op. Hij verspeelt ook de genegenheid van zijn vriend Van de Woestijne
en ziet zijn literaire toekomstplannen in rook opgaan. Op 20 september 1909 lucht
hij zijn hart bij De Bom: ‘'n Paar maanden geleden was alles “rooskleurig” nog voor
me. Ik was tevreden omdat juffer v.d. Wiele zoo goed bezorgd was en voor mezelf
had ik de vriendschap en de beloften-tot-hulp van Karel van de Woestijne. Tot deze
zijn vriendschapsbetrekking met me afbrak en ook de beloften die mijn toekomst
sterk hadden gemaakt ermee weg waren. [...] Natuurlijk wetend hoe bitter moeilijk,
hoe onmogelijk het is te leven door opbrengst van literaire arbeid, of te dringen in
een degelijk blad als correspondent, als redacteur of zelfs reporter, had ik Karel raad
gevraagd over wat ik doen zou, om, ten einde mijn letterkundig werk veel kracht en
tijd te kunnen geven, een broodwinning te krijgen buiten dat werk om. Dadelijk bood
hij me zijn hulp en raad: ik zou vertalen voor de Meesters' “Europa” of voor Simons'
“W. bibl.”; ik zou mijn bijdragen die ik klaar had sturen aan Kloos' “N. Gids” of Van
Nouhuys' “Gr. Nederl.” (hij vond mijn werk dat hij kende goed en voor die twee
laatste waardig.). Om 't even wat ik had ik mocht het hem geven, hij zou het aan de
man brengen. Hijzelf gaf me een boek “Terre Vierge” van Gab. d'Annunzio, met
raad als proeve de eerste novelle te vertalen. Ik deed het; het kreeg Karels gulle
goedkeuring en hij zou het eigenhandig en vergezeld van een aanbevelingsbrief aan
de Meester sturen. Toen kwam het einde van onze relatie en ik kreeg mijn vertalingje
[sic] terug.’
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‘En komaan, nu eens op eigen krachten!’
P.G. van Hecke blijft niet bij de pakken zitten. Hij verzoekt De Bom hem verder in
literaire kringen te introduceren. Intussen correspondeert hij druk met De Ridder
over het nieuwe tijdschrift, dat zonder Van de Woestijne van start zal gaan. Uit
brieven van 16 en 20 september aan De Ridder blijkt dat Van Hecke meer dan een
bijrolletje speelde bij de definitieve oprichting.42 Het zijn boeiende brieven. We
komen te weten dat, op vraag van Van Hecke, Jan van Nijlen is aangezocht als
redacteur (hij zal niet toezeggen) en dat Firmin van Hecke nog niet beslist heeft of
hij al dan niet meedoet. We ontdekken dat er naast De Boomgaard twee andere namen
overwogen werden: Wording en De Tuin. In de eerste brief pleit P.G. van Hecke
vurig voor De Boomgaard, een titel die hij beweert ‘persoonlijk [...] uitgezocht’ te
hebben. Dat zegt hij wellicht om Van de Woestijnes aanspraken op die naam te
minimaliseren. De Ridder voelt duidelijk meer voor Wording. Hij gebruikt die naam
in zijn aankondigingsbericht van 16 september in de Antwerpse krant La Métropole.43
Het is ook een titel die dichter aansluit bij het ‘kosmopolitische profiel’ van het blad.
In zijn brief van 20 september stelt de in Latem vertoevende P.G. van Hecke De Tuin
als compromis voor, maar hij is bereid de keuze aan de Ridder en de uitgever over
te laten. Wel suggereert hij om de omslagillustratie te laten maken door Frits Van
den Berghe. Hij belooft ook een poging te ondernemen om een prospectus op te
stellen. Van Hecke blijkt De Ridder ook herhaaldelijk getemperd te hebben in diens
streven naar een zo breed mogelijke redactie: ‘En komaan, nu eens op eigen krachten!.
Is het noodig dat het lezend publiek ook andere namen tusschen de jongeren zien
wil, krijg dan maar wat los van de ouderen, maar trachten we vooral te toonen dat
een jong en nieuw geslacht in “wording” is. Toonen we dàt niet, werken we niet dan
heeft onze revue niet eens reden van bestaan.’44 Dat De Ridder aasde op medewerking
van die ouderen blijkt onder meer uit herhaalde verzoeken aan De Bom en Vermeylen.
De Ridder moet Vermeylen zelfs de leiding van het nieuwe tijdschrift aangeboden
hebben. De leider van Van Nu en Straks en Vlaanderen heeft daar echter geen oren
naar.45
Ondertussen heeft Vermeylen wel Van de Woestijne ingelicht: ‘André de Ridder
vraagt mijn medewerking aan “De Boomgaard”, met redactie: de Ridder, van Offel,
de twee van Hecke's, van Roosbroeck. Is dat uw tijdschrift? Of liever, was dat het
uwe? Ik begrijp er niet veel van, - voel er niets voor, en heb er vriendelijk voor
bedankt.’46 Dat Vermeylen zijn medewerking weigert, zal Van de Woestijne plezier
gedaan hebben. Maar dat Firmin van Hecke redacteur wordt, kan hij moeilijk
verkroppen. In de ochtend van 4 oktober 1909, meteen nadat hij Vermeylens brief
gelezen heeft, schrijft hij aan Firmin: ‘Ik ontvang volgend briefje, dat me niet weinig
verwondert! Gij doet dan toch meê, al schreeft gij mij het tegendeel?... En ik die
eraan dacht, u voor te stellen het ontworpen tijdschrift samen aan te pakken, nu Gust.
v. Hecke op
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zulke kleingeestige wijze wraak nam! - Maar nu verneem ik, dat gij mederedacteur
wordt, en ik verneem het uit tweeder hand, onrechtstreeks. Terwijl uw redactie
zorgvuldig vermeed, mij tot meêwerking uit te noodigen,47 maar niet te min de
menschen in de meening laat, dat ik, die vroeger voor een “Boomgaard” hunne hulp
vroeg, nog steeds achter de coulisses meêdoe. Dat Gust. van Hecke zijne wraak
doordrijve: wat het me scheelen kan! Wie me kent, kent me, en aan de anderen veeg
ik mijn botten. Maar dat gij aan zulke achterbaksche middelen de hand leent, doet
me pijn...’.
Uit deze brief blijkt duidelijk dat Van de Woestijnes houding tegenover De
Boomgaard plots erg verscherpt is. In augustus had hij Firmin nog aangespoord om
het tijdschrift samen met de andere Van Hecke op te starten. Nu beschouwt hij de
medewerking van zijn Ertveldse vriend als een verraad. Waarschijnlijk heeft Firmin
die ommezwaai in de hand gewerkt. Hij moet aan Van de Woestijne geschreven
hebben dat hij niet aan een nieuwe Boomgaard zou meewerken. Intussen had hij
echter nagelaten dat klaar en duidelijk aan De Ridder en P.G. van Hecke te melden.
De timing van Van de Woestijnes boze brief is bijzonder ongelukkig. Als hij 's
avonds neust in de post die zijn vrouw uit Bosvoorde heeft meegebracht (ze zijn pas
verhuisd naar de Keulenstraat in Brussel), vindt hij er het overlijdensbericht in van
Firmins zuster. Nog dezelfde avond schrijft hij: ‘Ik heb innig spijt Firmin, dat ik
aldus van morgen geschreven heb, - nu vooral, met die ellendige gebeurtenis. Wat
heeft al dat jammerlijks en ijdele van tijdschriftjes en literatuur te bedieden bij zoo
iets?... Gij kunt niet denken, hoe ik in uw verlies, in uw verdriet, in die nieuwe ijlte
om u, gedaan ben, hoe ik mede-lijd...’. Firmin moet op het eerste briefje zeer
ontgoocheld gereageerd hebben. Bovendien moet hij zich verdedigd hebben met het
argument dat men hem, zonder zijn toestemming, redacteur noemt van De Boomgaard.
Een zwak argument, want hij had tot dan toe noch aan De Ridder, noch aan P.G.
duidelijk gemaakt dat hij níet meedeed. Op 30 september had die laatste nog
onbevangen aan De Ridder geschreven: ‘Firmin van Hecke, Paul Kenis en ik nemen
redacteurschap aan op voorwaarden: 1o Dat heer Ceunis niet tot de redactie behoort.
2o Dat ingeval van associatie der heeren Siems en Herckenrath, deze laatste niet in
de redactie komt[...]. Na de interventie van Van de Woestijne haakt Firmin af. ‘Tot
mijn spijt maken omstandigheden het mij nu volstrekt onmogelijk het redacteurschap
te aanvaarden,’ schrijft hij op 5 oktober aan De Ridder. Van de Woestijne reageert
opgelucht: ‘Eigenlijk vond ik het onbegrijpelijk, dat gij eene nieuwe editie aangingt
van “Nieuw Leven”, met impedimenta als De Ridder en Roosbroek [sic]. En ik zei
u mijne meening, niet denkende dat er smeerlappen konden bestaan die u aldus
misbruikten, evenals ze mij misbruikten, door, luidop of verzwegen, verbloemd of
door insinuatie, onzen naam, als lokaas te gebruiken. [...] Dat ik mij, gelukkig, vergist
heb, maakt me waarlijk blijde; en ik kan u dan ook niet zeggen hoe spijtig
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ik ben, dat ik aan u getwijfeld heb, - al was die twijfel, gij zult het toegeven,
gerechtigd.’48 Aan het einde van zijn brief vermeldt Van de Woestijne dat de Van
Nu en Straksers eraan denken zelf een nieuw tijdschrift op te richten waarin ze weer
allemaal verenigd zullen zijn. Hij hoopt Firmin dan aan zijn zijde te vinden.
De Ridder en Paul-Gustave van Hecke hebben lang gehoopt de Ertveldenaar te
kunnen overtuigen om mee te doen. Zijn formele weigering verrast hen. De Ridder
heeft blijkbaar ook gehoord over alternatieve tijdschriftplannen en vraagt aan P.G.
of hij daar meer over weet.49 In de week van 10 oktober 1909 schrijft die hem: ‘Ik
weet van Firmin van Heckes plannen nopens “het tijdschrift met Vermeylen” niets,
niets, niets af. Ik begrijp zijn houding niet. Ook aan mij schreef hij dat hij niet van
“De Boomgaard” 's redactie deelmaken wil en zeer dubbelzinnig voegde hij erbij dat
hij zijn eigen weg ging!. Voor zoover ik op dit oogenblik weet ben ik schandalig
verraden door hem en van de Woestijne. Op twee heftige brieven die ik Firmin van
Hecke schreef kreeg ik tot dusverre geen antwoord. Hij is dus in geen geval bij ons
en of hij nu al of niet een nieuw tijdschrift begint met Vermeylen en van de Woestijne
en zich dus tot de ouderen rekent, óns tijdschrift, het tijdschrift der jongen moet
erdoor.’ In de marge noteert Paul Kenis: ‘Heelemaal eens hier meê’.
De Ridder dringt nog een laatste keer aan bij Firmin, maar vergeefs. Hij laat weten
dat hij voor het ogenblik ‘het land [heeft] aan redakteurereren [sic]’.50 Zelfs op zijn
gewone medewerking hoeven ze niet meteen te rekenen. De Ridder neemt dan maar
contact op met Hugo van Walden (pseudoniem van Jules Temmerman) om het gat
in de redactie op te vullen.51 Dat het ondertussen ook niet zo'n vaart loopt met het
nieuwe tijdschrift van de Van Nu en Straksers, blijkt uit wat Van de Woestijne korte
tijd later aan Firmin bericht: ‘Vermits de finantiëele [sic] kant niet meêslaat, zal het
misschien maar best zijn er van af te zien’. Het feit dat Vermeylen op dat ogenblik
geen tijd heeft, is een tweede moeilijk te omzeilen klip.52
Via Van Walden, die in Brussel woont, tracht De Ridder Van de Woestijne te
overreden om een literaire bijdrage aan De Boomgaard af te staan. Maar de arme
Van Walden komt van een kale reis thuis.53 Drie keer tracht hij een afspraak met Van
de Woestijne te maken. Drie keer wordt zijn verzoek afgewezen. Karel vergaat het
in het najaar van 1909 zelf niet zo best. Zowel hijzelf, Mariette als hun zoontje Paul
worden door ziektes geplaagd. De dichter moet het allemaal zien te beredderen met
drie verzworen vingers en zonder dienstmeid. Hij moet zelfs de hulp van Firmin
inroepen om de proefdrukken van zijn nieuwe bundel De Gulden Schaduw na te
kijken en te corrigeren.54
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DE ILLUSTRATIE OP HET TITELBLAD VAN DE BOOMGAARD IS NIET GESIGNEERD. HET IS MOGELIJK
DAT FRITS VAN DEN BERGHE ZE MAAKTE. (AMVC-LETTERENHUIS)
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‘Ik leef hier ellendig’
Wanneer in november 1909 de prospectussen van De Boomgaard beginnen te
circuleren, verschijnt in het pas opgerichte weekblad De Week een erg scherp artikel
van Segher Rabauw (pseudoniem van Victor Resseler).55 Drukker-uitgever Resseler,
die met Van de Woestijne nog in onderhandeling was geweest voor de uitgave van
het oorspronkelijke De Boomgaard, verwijt de redactie haar inconsistente programma
en haar poging om zich met bekende namen te omringen ‘als met geleende pluimen’.
Bovendien ziet hij een discrepantie tussen haar wens om strikt onpartijdig en neutraal
te blijven enerzijds, en haar ambitie om het Van Nu en Straks van de nieuwe generatie
te worden anderzijds. Volgens hem zijn kunst en levensbeschouwing onscheidbaar.
Zeven dagen later neemt De Week ‘Een Antwoord’ van Gust van Roosbroeck op.56
Hij verdedigt zich met het argument dat De Boomgaard een ‘literairisch tijdschrift’
zal zijn. ‘Van wie of waar ook ze mogen komen,’ parafraseert hij het prospectus van
Van Nu en Straks Nieuwe Reeks, ‘zullen we erkennen schoonheid en om ze te
beoordelen zullen we “abstractie maken van alle persoonlijke opvattingen op
godsdienstig of wijsgeerig gebied”’.57 In een nawoord van de redactie zegt Resseler:
‘Daar ligt juist het verschil tusschen de opvatting eenerzijds van “Van Nu en Straks”
(en van alle waarachtige menschen die zich de kunst niet verbeelden buiten het
veelbewogen leven om, die de kunst niet scheiden kunnen van den mensch en alle
gedachten en hartstochten die hem bewegen en bezielen) en de opvatting anderzijds
van wat ziekelijke snobskens die meenen ergens een abstracte “schoonheid” te weten
nestelen, buiten de persoonlijke opvattingen van hen die ze voortbrengen en
beoordelen’.
Paul-Gustave van Hecke laat het niet aan zijn hart komen. Hij schrijft aan De
Ridder: ‘De Week over D.B. kan me niks schelen. 't Is brutaal en nijdig. G.v.
Roosbroeck mocht niet geantwoord hebben, vooral niet namens Redactie! want ik
ben niet 't akkoord met hem, maar meen het heel anders!. Enfin 't is ermee uit. ons
vooral niet storen aan die kleine dingen.’58
Het moet voor De Ridder en Van Hecke een hele opluchting zijn, wanneer eind
november het eerste nummer van De Boomgaard eindelijk van de persen rolt. Op
27 november stuurt P.G. zijn Antwerpse vriend felicitaties: ‘Ik wensch U en Siems
van harte geluk, eerlijk, 't is gelukt!. Als tijdschrift: vorm en formaat is 't bepaald het
mooiste en degelijkste dat ooit in Vlaanderen verschenen is. En daarbij zeer handig.
en... waarlijk 't doet plezier het aan te kijken! Omslag sober. stil. goed. En wat de
inhoud betreft... natuurlijk beter dan om 't even welk bestaande Vlaamsch
tijdschrift.[...] Schoonste antwoord dat we aan “De Week” geven kunnen is zóó'n
eerste nr.!!’
Met hernieuwde moed stuurt De Ridder mederedacteur Van Walden op Van de
Woestijne af, om hem alsnog te overtuigen mee te werken: ‘Laat V.d.W. niet los.
Toon hem Nr 1 en tracht hem dan over te halen voor Nr 2 een gedicht te geven.’59
Van Waldens pogingen leveren niets op. Ondertussen
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komt er ook slecht nieuws uit Gent. Paul-Gustave zit compleet aan de grond en stuurt
zijn Antwerpse vriend op 20 december een SOS-bericht: ‘Ik leef hier ellendig, 1o
omdat ik gescheiden moet zijn van mijn vrouwtje. 2o omdat ik bijna zonder
bestaansmiddelen ben.’ Hij vraagt De Ridder dringend om hulp en suggereert meteen
de oplossing: ‘Nu ware mijn redding en ideaal tevens natuurlijk een bestaan naast
mijn lief te Amsterdam, waar ze verblijft. Een betrekking of de mogelijkheid geld
te winnen te Amsterdam, ten einde te kunnen bestaan en ten einde meteen mijn liefde
te weervinden - ware het mij noodige.’ Maar zelfs met een baan in België is hij
tevreden. ‘Kun je niks voor me doen aan de Métropole,’ vraagt hij wanhopig, ‘Of
kun je niks voor me doen bij je patroon: de minister’.
In afwachting van een baan en gunstiger financiële vooruitzichten, trekt hij in
februari 1910 in bij Leon de Smet in Latem.60 Eind maart klaart de hemel op. Van
Hecke wordt, op voorspraak van De Ridder, ‘als artistiek correspondent voor
Vlaanderen' aangenomen door de Franstalige Antwerpse krant La Métropole.’61 Hij
leert in Latem een schilderes kennen en smeedt al snel huwelijksplannen. Stella van
de Wiele is definitief verleden tijd.62 In het julinummer van De Boomgaard publiceert
hij een reeks ‘Liedjes van de Heen-Gegane’.
Ook de plooien met Firmin raken gladgestreken. ‘Ik zal wel zorgen dat we weldra
van Firmin van Hecke - die nu aan 't werken is - eenige verzen krijgen. Ik ga hem
volgende week vinden,’ schrijft P.G. eind 1909 al aan De Ridder.63 Zijn verhaal
‘Johan Meylander’ in het decembernummer van De Boomgaard is opgedragen aan
Firmin van Hecke. Op 11 maart 1910 laat Firmin aan De Ridder weten dat hij bereid
is de poëzierubriek op zich te nemen. Voor hij de spons veegt over het verleden, zet
hij wel nog even de puntjes op de i: ‘Bij 't stichten van den “Boomgaard” is er een
en ander gebeurd dat ik nooit zou goedgekeurd hebben en vooral de keus van dien
titel schijnt mij, van wege hen welke met de tijdschrift-kwestie van dat tijdstip bekend
waren, een onkiesche handelwijze.’ In het meinummer verschijnt ‘Lucretius’, een
gedicht van Firmin. Op 3 juli 1910 meldt de Ridder aan De Bom: ‘Firmin van Hecke
is in de redactie van D.B. getreden’. Vanaf het julinummer prijkt zijn naam ook op
de omslag van het blad.

‘Ontken a.u.b. dat D.B. vallen gaat.’
Van de Woestijne blijft zijn stekels opzetten waar het De Boomgaard betreft, en dat
ondanks herhaalde toenaderingspogingen van Paul-Gustave van Hecke. Eerst speelt
die laatste met de gedachte om als declamator het land rond te trekken met Adonis.64
Op 11 mei 1910 spoort hij zijn vriend De Ridder aan om ‘een [...] flinke studie over
Karel v.d. Woestijne [te] schrijven [...] nu al die boeken van hem aan 't verschijnen
zijn. 't Is het waard’. Wanneer Firmin van Hecke even later belooft werk te maken
van die studie, beslist de redactie
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meteen een volledig nummer aan Van de Woestijne te wijden. Enige tijd lijkt het
erop dat Karel zelf verzen en proza voor dat nummer zal afstaan.65 De
Boomgaard-redactie doet haar uiterste best om hem ter wille te zijn. Naast Firmin
worden Van de Woestijnes vrienden Toussaint van Boelaere en De Bom aangezocht
om mee te werken. ‘De Boomgaard zou U zeer dankbaar zijn indien ge u woudt
associeeren aan de hulde die wij aan den grooten dichter, uwen vriend, willen
brengen,’ schrijft De Ridder aan De Bom.66 Vermoedelijk begin september 1910,
wellicht bij de uitvoering van Teirlincks Serjanszoon door de VVTV, ontmoeten De
Ridder en Van de Woestijne mekaar. Ze moeten het uitgebreid over het doen en laten
van P.G. gehad hebben. Achteraf moet De Ridder spijt gekregen hebben van zijn
loslippigheid. Karel stelt hem echter gerust: ‘Dat gij tegenover hem [P.G. van Hecke,
PT] Zaturdag onbescheiden geweest zijt zou alleen dán gevolgen kunnen hebben,
als ik de minder stichtelijke anecdoten, door U verteld, als wapen tegen Gust. van
Hecke wilde gebruiken. Daar dit het geval zijn kán noch zál, is het of Uwe woorden
in doovemans oor zouden gevallen zijn...’.67 Van de Woestijne besluit, gezien de
voorgeschiedenis, bijzonder genuanceerd: ‘Kwam G.v.H. er niet uit met eene
heiligenaureool: wij zullen hem niet steenigen om feiten, die geheel afhankelijk zijn
van eene geaardheid, die te betreuren is, en van gewoonten die ik - neem me niet
kwalijk - werkelijk als slecht durf bestempelen, maar waar ik hem geen kwaad om
toewensch; al zou hij, door ze achter te laten aan moreele en physieke gezondheid
winnen. Dat is mijne overtuiging, die ik niet zoo uitdrukkelijk zou hebben
uitgesproken, was G.v.H. mij om zijn werk en zelfs als mensch niet zoo sympathiek’.
In oktober 1910 wordt de affaire weer opgerakeld, wanneer de roddels over P.G.
van Hecke en Mariette van Hende in het weekblad Tybaert verschijnen. ‘Die
Tybaert-zaak is heel spijtig,’ schrijft De Ridder op 6 oktober aan Toussaint, ‘Van
Hecke daar publiekelijk uitgemaakt voor maquereau! [pooier, PT] en voor amant
van mevrouw Van de Woestijne!! Er zijn toch momenten dat ge uw walging zoudt
willen uitbraken... En zeggen dat het literateurs zijn die zoo'n smeerlapperijen op
touw zetten. Hoe droevig het verlies der illusie van de schoonheid van al die
schoonheidfabricators...’. P.G. van Hecke is er blijkbaar ook even niet goed van.
‘[...] laat me nu, zoo vraag ik u, vriendelijk, voor een heele poos alleen. Ik wil in een
heele tijd geen omgang meer hebben, ook met mijn vrienden niet. Ik wil alléén zijn’,
luidt het in een brief aan De Ridder.
Met het Van de Woestijnenummer, dat in oktober had moeten verschijnen, wil het
intussen niet vlotten. Toussaint aarzelt lang om zijn stuk te schrijven of toe te sturen.
Firmin van Hecke slaagt er maar niet in zijn studie over het werk van Van de
Woestijne tot zijn tevredenheid af te ronden en vraagt op 5 november nog maar eens
uitstel aan André de Ridder. De kosten om het portret dat Gustave van de Woestyne
van zijn broer had gemaakt, te reproduceren, lopen zo hoog op dat de uitgever zijn
veto stelt. Karel van de Woestijne die bij
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De Ridder al zijn verwondering had laten blijken over het feit dat hij onder de
medewerkers aan het nummer genoemd wordt,68 laat aan Hugo van Walden weten
dat, gezien de gewijzigde omstandigheden, het nummer maar zonder zijn proza of
poëzie en zonder zijn goedkeuring moet verschijnen.69 De Ridder is het zat. ‘Zelfs
wanneer men K.v.d.W. heet,’ schrijft hij aan Van Walden, ‘heeft men niet het recht
andere menschen in moeilijkheid te brengen, voor den aap te houden en als
minderwaardig te behandelen’. Dat de Van de Woestijnes ook nog rondstrooien dat
De Boomgaard, die intussen twee maanden niet verschenen is, in ademnood verkeert,
maakt De Ridder helemaal kittelorig: ‘Ontken a.u.b. dat D.B. vallen gaat. Toussaint
kwam met dat nieuwsje af, hem door de charmante Mevrouw V.d.W. overgebracht,
naar 't schijnt. Wat er ook gebeure, De B. blijft!’70
Kort na nieuwjaar 1911 valt het Van de Woestijnenummer eindelijk bij de abonnees
in de brievenbus.71. De Ridder is tevreden over het resultaat, al blijft hij de houding
van Van de Woestijne betreuren: ‘[...] 't lijkt me zoo slecht niet; 't ware nog beter
geweest hadde V.d.W. ons wat beter geholpen. Wij hebben de gemoed-berusting
alles gedaan te hebben wat er kon gedaan worden. 't Is betreurlijk dat we van wege
de gehuldigde auteur zelf niet wat meer “empressement” gevonden hebben.’72 De
Boomgaard-redactie is er in ieder geval in geslaagd de eerste jaargang in schoonheid
af te ronden.

‘Doe me dus verdwijnen van hel omslag’
Ook 1911 wordt een bewogen jaar voor het blad en zijn medewerkers. Op 29 maart
stuurt Paul-Gustave van Hecke een boze brief aan De Ridder, waarin hij ontslag
neemt uit de redactie van De Boomgaard. Hij stoort zich aan het eigengereide optreden
van De Ridder, die blijkbaar beslissingen neemt zonder zijn mederedacteurs te
raadplegen. Hij is bovendien boos omdat zijn Buysse-artikel niet opgenomen wordt
in de Boomgaard-overdruk waarover het Buysse-comité (dat een Buysse-viering op
het getouw zet) afspraken heeft gemaakt met De Ridder. Zijn vriend tracht hem nog
te overhalen zijn ontslag in te trekken, maar Van Hecke is formeel: ‘Doe me dus
verdwijnen van het omslag; kondig het aan in Tijdingen zoo ge wilt, doch in dit geval
wil ik gaarne lezen dat ik me terugtrek om “onoplosbaar meeningsverschil met de
secretaris der redaktie”.’73 In de rubriek ‘Tijdingen’ van het aprilnummer verschijnt
keurig de door P.G. van Hecke gewenste formulering. Het is echter niet het begin
van een langdurige vete tussen de twee protagonisten. Op 12 december 1911 neemt
P.G. de draad van de correspondentie weer op. Opnieuw financieel aan de grond,
doet hij een beroep op De Ridders gulheid en vraagt hem geld voor te schieten. ‘Ge
hebt u steeds loyaal en heerlijk [sic] tegenover mij gehouden,’ schrijft hij, ‘en dat
doet dat ik het u zeggen durf en vraag [...]’. De Ridder en Van Hecke blijven bevriend
en werken na de Eerste Wereldoorlog intens samen aan de promotie van de Vlaamse
expressionistische schilders.
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GUSTAVE VAN DE WOESTYNE TEKENDE DIT PORTRET IN 1910 VOOR HET KAREL VAN DE
WOESTIJNE-NUMMER VAN DE BOOMGAARD. HET WERD ECHTER NIET GEPUBLICEERD.
(AMVC-LETTERENHUIS)
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Karel van de Woestijnes houding ten opzichte van P.G. van Hecke blijft wat
tweeslachtig. In de Grote Oorlog schrijft hij samen met Herman Teirlinck de roman
Leemen Toorens. Vooroorlogse kroniek van twee steden.74 Daarin voert hij de
potsierlijke figuur Gust van Gendt ten tonele. Men herkent er meteen Paul-Gustave
van Hecke in. Zo revancheert Karel zich voor wat er in de zomer van 1909 is
voorgevallen. In zijn artikel ‘Zoek de mens. De Leemen Toorens als historisch
document’ vermeldt Leo Picard terecht dat er bij de beschrijving van Gust van Gent
‘stille wraakgevoelens’ moeten hebben meegespeeld.75 In de jaren '20 bespreekt Van
de Woestijne twee keer Franse poëzie van Van Hecke in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. In die recensies laat hij zich echter opvallend positief uit over Paul-Gustaves
werk. In een stuk uit 1921 noemt hij Van Heckes bundeltje Miousic ‘vol geestigheid
en zelfs vol geest’.76 Wanneer hij in 1924 een bespreking wijdt aan Van Heckes
Poèmes 1920-1923, zwaait hij de dichter uitbundig lof toe: ‘Deze blijde bundel verzen
kan ons niet dan met eenigen weemoed vervullen: hij bewijst, helaas al te overtuigend,
welk verlies de Vlaamsche letteren aan Paul Gustave van Hecke hebben geleden.’
Aan het einde van de recensie komt het verleden nog even boven, waar hij Van Hecke
een Vlaming noemt ‘met de meest-charmante eigenschappen van spontane overgave,
ook in het amoreele’.77 Van de Woestijne heeft vergeven, maar niet helemaal vergeten.
De Ridder en Van Hecke blijven de dichter Van de Woestijne, ondanks vroegere
fricties, hoogachten. In 1920 wagen ze zich kortstondig aan een nieuwe uitgeverij
annex literair tijdschrift Het Roode Zeil. Het nieuwe blad opent met ‘Verzen’ van...
Van de Woestijne. En wie staan in een advertentie voor de ‘Uitgaven van Het Roode
Zeil’ broederlijk naast elkaar? Van de Woestijne met zijn bundel De Modderen Man
en Johan Meylander (pseudoniem van P.G. van Hecke) met zijn fantasierijke essay
Fashion. Bij het overlijden van Karel van de Woestijne in augustus 1929 verwoordt
De Ridder zijn definitieve visie op Van de Woestijne: ‘Voor Van de Woestijne had
ik een liefde en een bewondering ongemeen, als voor den grootsten schrijver van
Vlaanderen, als voor een der fijnste en gevoeligste geesten uit de wereldliteratuur,
het verlies dat ons arm landeke lijdt, waar juist menschen als Van de Woestijne zoo
schaars voorkomen en zoo noodig zijn, is onberekenbaar’.78
Dank aan Anne Marie Musschoot en Hans Vandevoorde voor de vele nuttige
suggesties.
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LM Document
‘The best publicity for a man who has anything to say is silence’
Twee brieven van Henry Miller aan Jan Greshoff
...[Maaike Kramer]
‘And damn all the critics anyway!’,1 schrijft Henry Miller (1891-1980) in het voorjaar
van 1938. Acht jaar eerder was de in Brooklyn geboren en getogen Miller net als
vele andere Amerikanen (de dollar stond sterk tegenover de Franse frank)
neergestreken in Parijs.2 Na diverse mislukte carrières - Miller was onder meer
kantoorklerk, nieuwsjongen, kleermaker in de zaak van zijn vader, personeelschef
en zelfs cowboy op een ranch in Californië geweest - had hij besloten zich aan de
literatuur te wijden. Zoals hij ooit een goede vriend toevertrouwde, was Amerika
niet de plaats voor een kunstenaar: hij zou er altijd een buitenstaander, een paria
zijn.3 En daarom was hij naar Parijs gekomen om er te schrijven. De overtocht werd
betaald van het geld dat zijn tweede echtgenote June Smith had weten te ontfutselen
aan haar aanbidders, die in de veronderstelling verkeerden dat zij het was die een
carrière in de letteren ambieerde.
Eenmaal in Parijs raakt Miller al snel zonder geld. Berooid zwerft hij rond, vaak
dakloos, koud en hongerig, wachtend op geld dat June zal sturen, terwijl hij de Parijse
bohème met zijn vele artiesten, prostituees en pooiers goed leert kennen. Ook zet hij
zich aan het schrijven en herschrijven van zijn roman Crazy Cock, waaraan hij reeds
in Amerika was begonnen. Hij publiceert zo nu en dan in kranten. Zijn essay over
Luis Buñuels film L'Age d'Or en het verhaal ‘Mademoiselle Claude’ verschijnen in
1931 in het tijdschrift New Review. Later wordt dit verhaal opgenomen in de in 1932
door Servire in Den Haag uitgegeven bloemlezing Americans Abroad van Peter
Neagoe, die verder werk van onder anderen Ernest Hemingway, Ezra Pound en
Gertrude Stein bevat. In C. Houwaards bespreking van dit boek in Critisch Bulletin
van september 1935 wordt Miller terloops genoemd: ‘Ook hier weer enkelen, die
het nog steeds niet kunnen laten “met hun uitwerpselen te spelen” (Wambly Bald:
Dreary; Henry Miller: Mademoiselle Claude)’.
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In de begeleidende tekst bij ‘Mademoiselle Claude’ laat Miller weten dat hij zo'n
honderd verhalen heeft geschreven, waarvan er enige zijn verschenen in Amerikaanse
tijdschriften, en drie boeken, die alle tot dan toe door geen enkele uitgever zijn
geaccepteerd. Maar, zo meldt hij, zijn laatste werk, een roman, zal daarentegen
binnenkort verschijnen, anoniem.4 Waarschijnlijk doelt Miller op Tropic of Cancer,
het boek dat zijn naam voorgoed zal vestigen in de literaire wereld.
Miller begint in augustus 1931 aan Tropic of Cancer. ‘I start tomorrow on the
Paris book: first person, uncensored, formless, fuck everything’.5 De autobiografische
roman is een neerslag van Millers ervaringen in Parijs, een rauwrealistisch relaas
van zijn avonturen met hoeren en pooiers, berooide schilders en schrijvers en ander
uitschot, waarbij geen blad voor de mond wordt genomen.
Het blijkt niet makkelijk een uitgever te vinden. In het puriteinse Amerika en
Engeland heerst een zware censuur en als er in een roman een onvertogen woord te
veel staat, wil een uitgever uit angst voor vervolging nog wel eens bij voorbaat afzien
van publicatie. Vóór Miller hadden schrijvers als D.H. Lawrence en James Joyce
met hetzelfde probleem gekampt. Zo werden eerder de uitgevers van Little Review,
waarin een voorpublicatie van Joyces Ulysses was geplaatst, schuldig bevonden aan
het uitgeven van ‘obscenity’ en veroordeeld tot het betalen van een fikse boete.6
Samuel Putnam, die Millers ‘Mademoiselle Claude’ had gepubliceerd in de New
Review, stuurt het verhaal in 1931 aan diverse Amerikaanse uitgevers en krijgt
reacties als: ‘plain pornography’, whorehouse stuff en ‘I don't believe we care to
publish Mr. Miller’.7 Het ziet er voor Tropic of Cancer dus weinig hoopvol uit.
De uitgever Jack Kahane (1888-1939) en zi)n in de zomer van 1931 opgerichte
Obelisk Press probeert met de censuur zijn voordeel te doen. Hij geeft boeken uit
die geen ander in de Engelssprekende wereld durft te publiceren. Het logo van de
Obelisk Press (waarschijnlijk niet toevallig een fallisch symbool) staat op een deel
van de meest controversiële boeken die verschenen zijn in de eerste helft van de
twintigste eeuw, zoals Radclyffe Halls The Well of Loneliness en Frank Harris' My
Life and Loves. Volgens Sylvia Beach, uitgeefster van James Joyces Ulysses, was
Kahane ‘always looking for hot books’.8 Via bemiddeling van Millers literaire agent
William A. Bradley krijgt Kahane midden 1932 het manuscript van Tropic of Cancer
te lezen. Kahane realiseert zich direct dat hij eindelijk het manuscript in handen heeft
waarop hij altijd heeft gehoopt, het manuscript waarmee de Obelisk Press
literatuurgeschiedenis zal schrijven. Niettemin zal het mede vanwege financiële
redenen nog twee jaar duren voor de roman in september 1934 verschijnt. In de
tussentijd herschrijft Miller zijn tekst aanzienlijk. Ook begint hij aan zijn volgende
roman Black Spring, die in 1936 eveneens bij de Obelisk Press verschijnt.
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J. GRESHOFF EN E. DU PERRON IN PARIJS, 1935 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

Hoewel Kahane ervan overtuigd is in Miller een genie te hebben gevonden en met
Tropic of Cancer een meesterwerk te hebben uitgegeven, geeft hij weinig
ruchtbaarheid aan de verschijning ervan. Op die manier probeert hij vervolging te
voorkomen. Dat hij problemen verwacht blijkt duidelijk uit het feit dat hij enkele
boeken voorziet van buikbandjes met de tekst: ‘Ce volume ne doit pas être exposé
en vitrine’.9
Vier jaar na het verschijnen bespreekt Edmund Wilson Tropic of Cancer in het
Amerikaanse New Republic. Naast loftuitingen en een beschrijving van het werk
gaat hij in op het gebrek aan aandacht dat de roman krijgt. Volgens hem zijn de
conventionele critici simpelweg geshockeerd. De reden waarom de ruimdenkende
journalisten het werk links laten liggen, is volgens Wilson dat zij het zien als een
product van het decadente leven in Parijs dat volledig losstaat van wat er in Amerika
gebeurt.10
Enkele dagen later reageert Miller op Wilsons artikel en gaat in tegen de opmerking
dat een boek uitgegeven in Parijs geen schijn van kans zou hebben tegenover een in
Amerika verschenen boek, dat alle aandacht en zorg krijgt van de uitgever: ‘Without
any hocus-pocus of the American publicity agents, almost entirely by word-of-mouth
recommendations, Tropic of Cancer has already gone into several editions at a price
which for Europe is prohibitive [...] A conspiracy of silence, like censorship, can
defeat its own ends. Sometimes it pays not to advertise. Sometimes the most effective,
realistic thing to do is to be impractical, to fly in the face of the wind.’11 Miller besluit
met de aan het begin van dit artikel geciteerde opmerking: ‘The best publicity for a
man who has anything to say is silence’.12
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Millers felle uithaal is opmerkelijk in het licht van alle inspanningen om zijn werk
onder de aandacht te brengen. Terwijl Kahane uit angst voor gerechtelijke vervolging
zijn bemoeienis met Tropic of Cancer stilhoudt, begint Miller
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eigenhandig een publiciteits- en verkoopcampagne. Zo schakelt hij vrienden in om
het boek aan de man te brengen, sommigen gaan zelfs de Parijse boulvards op om
de boeken te slijten.13 Zelf deelt hij circulaires uit bij boekhandels. Tevens stuurt hij
diverse schrijvers en critici exemplaren van zijn boek, met het verzoek het te
bespreken.
Een van de aangeschreven critici is de Nederlander Jan Greshoff (1888-1971). Op
25 oktober 1936 schrijft Miller hem vanuit Villa Seurat te Parijs:14
18 Villa Seurat
Paris (xiv)
Monsieur J. Greshoff,
130 Boulevard Aug. Reyers,
Schaerbeck [sic], Belgium.
Dear Monsieur Greshoff:
My friend Jean Delmas has suggested that I write you and ask if you would
be interested in reading a couple of books of mine which were published
here in Paris not long ago by The Obelisk Press - in English. The books
(Tropic of Cancer and Black Spring) are for the time being banned in
England and America because of the obscene language. Despite this fact
they have been enthusiastically received by a number of prominent critics
in both countries, as well as here in France. Raymond Queneau, a French
writer, has just written a review of both books which is to be published
shortly in the Nouvelle Revue Française.
Delmas gives me to understand that you occasionally review foreign books
for the Dutch press, and it is for that reason I write you. Though the books
are on sale in practically every country of Europe (Germany excepted),
they are little known, the price (50 frs.) in the first place being somewhat
of a hindrance. I am doing what I can, on my own, to get in touch with
critics and reviewers in the little countries of Europe, such as Norway,
Sweden, Denmark, Holland, Switzerland and Czechoslovakia.
Do please let me know if you are interested, I beg you.
Sincerely yours,
Henry Miller
Oct. 25, 1936
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BRIEF VAN HENRY MILLER AAN JAN GRESHOFF, 25 OKTOBER 1936 (LETTERKUNDIG MUSEUM)
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Het is allerminst verwonderlijk dat Miller Greshoff aanschrijft, die op dat moment
in Nederland een vooraanstaand literair figuur is. Naast zijn dichterschap en
bemoeienissen met diverse uitgaven van bevriende schrijvers en uitgevers, is en was
Greshoff verbonden aan een groot aantal Nederlandse periodieken. Al in 1908 was
hij zijn journalistieke carrière begonnen bij het Dagblad voor Zuid-Holland en
's-Gravenhage. Later werkte hij onder meer voor De Telegraaf, de Nieuwe
Arnhemsche Courant en het maandblad Den Gulden Winckel. Hij had bijdragen
geleverd aan De Gids en Elsevier's Geïllustreerd Maandblad en was betrokken bij
Forum. In 1936 is de dan in Brussel wonende Greshoff onder meer correspondent
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en Het Vaderland en redacteur van Het
Hollandsche Weekblad en het maandblad Groot Nederland. Vanaf november 1936
treedt hij tevens toe tot de redactie van Kroniek van Hedendaagsche Kunst en Kultuur,
waarvan het eerste nummer in juni 1935 was verschenen onder redactie van de
schrijver Edouard de Nève en de beeldende kunstenaars Leo Braat, fan Wiegers,
Matthieu Wiegman en Johan Polet. Het tijdschrift kan gezien worden als een reactie
op de autoritaire cultuurpolitiek in Duitsland, die de vrijheid van de kunstenaar ernstig
beknotte. De redactie wilde daarom een objectieve staalkaart van waardevolle
internationale kunstuitingen aanbieden, waarbij de veelzijdigheid primeerde op een
eenheid van richting of programma.15
In de diverse bladen behandelt Greshoff regelmatig buitenlandse literatuur: zo
schrijft hij tot 1934 voor Den Gulden Winckel en later voor het Haarlems Dagblad
en De Groene Amsterdammer over de Franse letteren. Maar over Henry Miller zal
hij niet schrijven.
Niet alleen schrijft Greshoff zelf voor vele tijdschriften, ook ronselt hij diverse
medewerkers. Zo ook zijn vriend Giacomo Antonini (1901-1983), een Italiaanse
graaf met een Nederlandse moeder.16 Midden jaren dertig woont Antonini in Parijs
en werkt er als correspondent voor Het Vaderland, waarin hij onder meer over Franse
letterkunde publiceert en schrijvers als Jean-Paul Sartre, Gertrude Stein en André
Malraux interviewt. Ook in De Groene Amsterdammer schrijft hij, net als Greshoff,
over de Franse letteren. Antonini is eveneens thuis in andere buitenlandse literaturen:
voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft hij over de Italiaanse letteren, in
Forum heeft hij een essay over D.H. Lawrence gepubliceerd en in Groot Nederland
over Alexander Poesjkin.
Greshoff schrijft Antonini op 4 november 1936: ‘Terloops schreef ik je al over de
“Kroniek voor Kunst en Kultuur”. Je hebt het blad bij me gezien, geloof ik. Ik wou
aardige geïllustreerde stukken hebben: z.g. superieure journalistiek.’ Greshoff geeft
Antonini tevens enige suggesties: ‘B.v. een interview met Roger Martin du Gard
over de Thibauden; Van Dongen laten vertellen over zijn jeugdherinneringen (met
Speenhoff) met foto's van jeugdwerken; een artikel over Momigliano “Cromwel”,
dat een zéér scherpe kritiek op het
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regieme bevat onder het voorwendsel dat het over Engeland gaat! [...] Etc... Stuur
mij wat. Jij zit er goed in. Kort, levendig, substantieel.’ Ook in volgende brieven
blijft Greshoff aandringen: ‘De Kroniek heeft goede vooral niet te lange geïll. kopy
noodig. Ook van jou’ en: ‘Ik denk dat K.K.K. graag stukken wil hebben’, schrijft hij
in januari 1937. In een brief van 2 maart 1937 laat hij Antonini weten: ‘Wil je er
goed rekening mee houden dat Gr. N. andere eischen stelt, dan KKK. Voor KKK is
journalistieke informatie gewenscht, voor G.N. verwacht ik een studie: beknopt en
in de diepte.’
In februari 1937 verschijnt Antonini's eerste bijdrage aan de Kroniek voor
Hedendaagsche Kunst en Kultuur, handelend over... Henry Miller. Ondanks Millers
smeekbede aan Greshoff komt het idee voor dit artikel niet uit diens koker. Op 13
november 1936 schrijft Antonini aan Greshoff: ‘Wat K.K.K. betreft, ik heb op het
antwoord van Roger Martin du Gard gewacht; maar er is weinig of niets met hem te
beginnen; hij beweert in Holland geen lezers te hebben etc. [...] Ik wou je nu om te
beginnen voor K.K.K. een stuk zenden over Henry Miller - een hoogst eigenaardige
Amerikaansche schrijver, wiens boeken in Amerika verboden zijn; het stuk zou niet
een critiek van zijn boeken zijn, maar meer een portret van Miller zelf.’ En op 24
november schrijft Antonini: ‘Hierbij “Henry Miller”, ik hoop dat het zo goed is’.
‘Het is werkelijk een toeval geweest dat mij Henry Miller heeft doen ontmoeten’,
laat Antonini aan het begin van zijn portret weten; hij volgt de Amerikaanse literatuur
namelijk alleen vanuit de verte en met geringe belangstelling. ‘Maar zoodra ik Miller
gezien had en een uur met hem had gesproken voelde ik het verlangen hem en zijn
boeken beter te leeren kennen.’ Beide zijn niet te scheiden, zo meent Antonini: ‘het
is zijn persoonlijkheid die in zijn beide romans het meeste treft, terwijl men naar
hem luisterend het gevoel heeft een van zijn boeken te lezen’. Ook in zijn artikel
herhaalt Antonini wat hij eerder aan Greshoff schreef: Miller is een van de
merkwaardigste mensen die men in Parijs tegen kan komen. Toch is Miller, anders
dan bij vele andere literaire en artistieke zonderlingen, zeker geen poseur: hij heeft
juist ‘alleen de behoefte zichzelf te zijn, volkomen, zonder eenige beperking’. Dit
uit zich ook in zijn werk: ‘hij wilde een boek schrijven dat geheel van hem zou zijn,
niet alleen omdat hij het geschreven had, maar ook omdat het boek zoo geheel van
zijn persoonlijkheid doordrenkt zou zijn, zijn leven en levensopvatting zoo geheel
weergegeven dat het onmogelijk door een ander geschreven zou kunnen zijn.’
Antonini schetst kort Millers levensloop en haalt enige anekdotes aan over diens
eerste maanden in Parijs. ‘Uit de vele en velerlei ervaringen van zijn leven, vooral
van zijn bestaan in Parijs, groeide “Tropic of Cancer” en later “Black Spring”. Zooals
hij geleefd heeft en leeft, zoo heeft Miller ook willen schrijven: eerlijk, ongekunsteld
en vrijuit.’ Ook gaat hij in op de censuur: ‘De dingen noemt hij bij den naam, en daar
hij veel spreekt over dingen die men in Amerika niet eens aanduidt, laat staan bij
den naam noemt, is hij natuurlijk
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onmiddellijk op de zwarte lijst gekomen. De censor heeft Henry Miller's werken de
toegang in Amerika verboden’. En: ‘Dat de amerikaansche censor eens te meer
ongelijk heeft gehad wordt een ieder duidelijk die “Tropic of Cancer” of “Black
Spring” met aandacht leest. Het zijn stellig geen boeken die men een jongmeisje bij
voorkeur ten geschenke zal aanbieden, Miller neemt nooit een blad voor de mond,
geen enkel scabreus of wreed-realistisch detail vermag hem af te schrikken. Maar
met dit al is hij nooit en nergens “pornographish”, zooals de censor beweert.’ Antonini
besluit zijn portret met de woorden: ‘Zoo is Henry Miller, een honderd procent
amerikaansche schrijver voor wie het puriteinsche Amerika vooralsnog haar poorten
gesloten houdt.’17 Overigens zou pas in 1961, bijna vijfentwintig jaar later, na een
lange juridische strijd de eerste Amerikaanse uitgave van Tropic of Cancer
verschijnen.
Naar aanleiding van dit artikel schrijft Miller op april 1937 opnieuw een brief aan
Greshoff:

BRIEF VAN HENRY MILLER AAN JAN GRESHOFF, 4 APRIL 1937 (LETTERKUNDIG MUSEUM)
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Hoewel Greshoff in zijn brieven aan Antonini steeds beklemtoont dat hij geïllustreerde
kopij nodig heeft, wordt er bij het artikel geen portret van Miller afgedrukt. Wat er
met de foto is gebeurd en of Miller hem ooit heeft teruggekregen, is niet achterhaald.
Evenmin is bekend op welk derde boek Miller in zijn brief alludeert. Zijn volgende
roman Max and the white Phagocytes verschijnt pas in 1938. Mogelijk bedoelt hij
Aller retour, een kleine uitgave in beperkte oplage van een brief van Miller aan Alfred
Perlès over zijn bezoek aan Amerika, of Scenario, een op Anaïs Nins roman Incest
geïnspireerd scenario. Beide zijn in 1935 verschenen, dus voor de publicatie van
Black Spring bij de Obelisk Press.
Of Greshoff Miller heeft teruggeschreven is niet achterhaald en ook is onbekend
of Miller hem zijn werk heeft gestuurd. De catalogus van de veiling van de bibliotheek
van Greshoff door J.L. Beijers te Utrecht op 23 juni 1981 bevat alleen
Nederlandstalige literatuur. In elk geval bespreekt Greshoff nergens Tropic of Cancer
of Black Spring. Voor zover bekend verschijnt er over deze boeken in de daarop
volgende jaren zelfs geen enkele kritiek in Nederland. Niettemin verkopen de boeken
van Miller er goed. In het post scriptum van zijn brief van 4 april laat hij Greshoff
immers weten: ‘Curiously enough it is in Holland that my books have the largest
sale.’ In 1962 verschijnt bij De Bezige Bij onder de titel Kreeftskeerkring de eerste
Nederlandse vertaling. Vele herdrukken volgen. Zou Miller dan toch gelijk hebben
gehad met zijn opmerking dat stilte de beste publiciteit is voor iemand die wat te
zeggen heeft?
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‘Verdwaasde timmerlieden’. Menno ter Braak en het tijdschrift De
Gemeenschap
... [Sjoerd Van Faassen]
Als Menno ter Braaks essaybundel Van oude en nieuwe christenen (1937) in november
1937 door voormalig Forum-medewerker Cola Debrot in Kroniek van Hedendaagsche
Kunst en Kultuur wordt besproken, wijdt de recensent in het bijzonder aandacht aan
Ter Braaks ‘verhouding tot (strijd met, bestrijding van) de metafysica’. Debrot
bespeurt in dit opzicht een tweedeling in de moderne Nederlandse literatuur, met de
verhouding tot de metafysica als ijkpunt. Tot de ‘“positieve” groep’ behoren volgens
Debrot ‘meer of minder orthodoxe geloovigen, die hopen op een regeneratie van hun
geloof’. Als Nederlandse representanten van die groep noemt hij Gerard Bruning,
Pieter van der Meer de Walcheren en Anton van Duinkerken, met name diens
hetzelfde jaar verschenen Verscheurde christenheid. Debrot haalt met een kennelijk
genoegen voor deze ‘“positieve” groep’ de door Ter Braak in het hoofdstuk ‘Het
klooster der intellectueelen’ (p. 72) gebruikte term ‘verdwaasde timmerlieden’ aan,
een term die Ter Braak ongetwijfeld mede bedoeld had als een spottende verwijzing
naar timmermanszoon Jezus van Nazareth.

Niet-religieus
Debrot aarzelt echter om Ter Braak bij de ongelovige groep in te delen. Daarvoor
vindt hij diens pogingen ‘de christelijke ethiek buiten de christelijke metafysica te
bemachtigen’ te opvallend. Ter Braaks eigen kritische praktijk wordt inderdaad
gevoed door zijn levensbeschouwing, net als bij de rooms-katholieken en andere
gelovigen (protestanten, humanisten, communisten, fascisten en dergelijken) die hij
bestreed. De ideoloog van de jong-protestantse dichters - die aanzienlijk minder
krijgshaftig waren dan de jonge rooms-katholieke schrijvers - schrijft begin jaren
dertig met een echo van een kwatrijn uit J.H. Leopolds Oostersch: ‘Inderdaad, er is
voor de redakteurs van Forum wel geen betere karakteristiek te bedenken dan
“intelligente menschen zonder vroomheid”’.1 De kern van Ter Braaks
levensbeschouwing is bovenal niet-religieus,2 dat verklaart zijn verbetenheid bij het
uitvechten van zijn ideologische
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DE REDACTIE VAN FORUM OP DE STOEP VAN HUIS VAN J. GRESHOFF IN BRUSSEL, NOVEMBER 1932
V.L.N.R EVERARD BOUWS, MAURICE ROELANTS, J. GRESHOFF, E. DU PERRON EN MENNO TER BRAAK
(LETTERKUNDIG MUSEUM)

conflicten met wél-religieuze tegenstanders. De voormalige protestant Ter Braak,
die in 1931 zijn Afscheid van domineesland publiceert, richt zich vooral tegen
rooms-katholieke tegenstanders, binnen die categorie voornamelijk tegen De
Gemeenschap, het tijdschrift van de jongere katholieke schrijvers, en binnen die
groep in het bijzonder tegen Anton van Duinkerken.
Het gerol met spierballen was geen exclusieve afwijking van Ter Braak, want ook
zijn tegenstanders lieten zich in dit opzicht niet onbetuigd.3 Maar hoe diffuus de
verhoudingen in retrospectief waren, blijkt wel uit het feit dat de door Ter Braak te
vuur en te zwaard bestreden rooms-katholieke criticus Anton van Duinkerken in zijn
Hedendaagse ketterijen (1929) net als Ter Braak het slappe en vage humanisme van
De Stem bespot. En om de verwarring compleet te maken: Ter Braak zelf werkt nog
tot juni 1931 mee aan De Stem en zelfs nog iets langer aan het daarmee verbonden
Critisch Bulletin. Eerstgenoemd tijdschrift vertrouwt hij onder meer hoofdstukken
van zijn eerste ideologisch belangrijke geschrift Het carnaval der burgers (1930)
toe. ‘Natuurlijk heb ik principieel volstrekt geen bezwaar tegen de publicatie van
een hoofdstuk in “De Stem”, integendeel’, schrijft Ter Braak op 21 januari 1930 aan
zijn uitgever Van Loghum Slaterus, die ook de uitgever is van De Stem en Critisch
Bulletin.4
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Ook tijdgenoten als Martinus Nijhoff en de hiervoor al geciteerde Klaas Heeroma,
redacteur van het protestants-christelijke Opwaartsche Wegen, zien parallellen tussen
de inzet van Ter Braak en die van zijn tegenstanders. Als Nijhoff in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 28 april 1939 Menno ter Braak (1939) van H. Marsman
bespreekt, wijst hij op de overeenkomsten tussen een aantal rond die tijd verschenen
boeken: ‘Eerder dan een letterkundig opstel is Marsman's studie te vergelijken met
boeken als Verscheurde Christenheid van Anton van Duinkerken, Verworpen
Christendom van Henri Bruning, Oude en Nieuwe Christenen van Menno ter Braak
[...]. Dat Van Duinkerken hierbij “worstelt” met Reformatie en Jezuïtisme, Bruning
met Dogma en Hiërarchie, Ter Braak met Positivisme en irrationeele Psychologie,
[...] maakt persoonlijk gesproken een groot verschil uit, maar het energiek élan al
dezer boeken is hetzelfde: leef ik in mijn tijd, vraagt de schrijver zich af, en leeft de
tijd in mij?’. Heeroma constateert in januari 1933 ‘dat er de laatste tijd een streven
voelbaar wordt [...] aan buitenliteraire kriteria een grotere betekenis toe te kennen,
dan voor een regelmatige harmonise groei der literatuur wenselik is. In deze
formulering vat men Ter Braaks Démasqué, Van Duinkerkens scholastiek, de kunst
van Links Richten [...] samen met de ietwat theologise inslag, die het literaire leven
in onze eigen kring het laatste jaar heeft gekenmerkt’.5
Er is wel eens gesuggereerd dat Ter Braak zich vooral op De Gemeenschap richtte
om de posities van De Vrije Bladen (1924-1931) en later Forum (1932-1935)
tegenover het concurrerende De Gemeenschap (1925-1941) te markeren.6 Ook al
verwijt Van Duinkerken Forum dat het ‘veel te protestantsch’ is,7 het institutionele
protestantisme speelt maar een ondergeschikte rol in het literaire leven, zoals zelfs
toegegeven wordt door Klaas Heeroma, een van de belangrijkste woordvoerders van
Opwaartsche Wegen (1923-1940). Heeroma schrijft in een nabeschouwing over het
jaar 1932, als om de strijd tussen Van Duinkerken en Ter Braak om het
levensbeschouwelijk primaat te demonstreren, dat de verschijning van Forum ‘wel
de belangrijkste gebeurtenis van het literaire jaar 1932’ is geweest, maar ook: ‘In de
laatste tijd, nu het Roomse literaire leven zich juist buitengewoon sterk heeft
ontwikkeld en een krachtige figuur als Anton van Duinkerken heeft voortgebracht,
kan men ook daar, volkomen in overeenstemming met de toegenomen macht van
haar kulturele vormgeving, een toegenomen aantrekkingskracht bij andersdenkende
konstateren’.8 Ter Braak ziet het protestantisme als een te gemakkelijke partij en laat
het dan ook ongemoeid.

Rooms-katholieke tegenstanders
Ter Braak richt zich zoals gezegd voornamelijk op rooms-katholieke scribenten. Een
bepaald soort rooms-katholieken, dat wel, want Ter Braak nuanceert wel degelijk.
In Het Vaderland van 10 mei 1936 bespreekt hij een aantal dichtbundels van
protestantse en rooms-katholieke dichters en wijst daarbij op de
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grote verscheidenheid. Hij schrijft in zijn bespreking: ‘De indeeling in geloofsvakjes
is [...] in het algemeen weinigzeggend, waar het de moderne poëzie betreft. Dat Henri
Bruning, Anton van Duinkerken en Jan Engelman alle drie katholiek zijn, bewijst
niets voor een overeenkomst in stijl; het katholicisme is voor hen weliswaar een
achtergrond, die zekere reserves in hun drieër werk kan verklaren, maar daarmee
houdt het gemeenschappelijke dan ook op’.
Ter Braak voert zijn strijd tegen het rooms-katholicisme bovendien vooral met de
schrijvers rond De Gemeenschap. Hiervoor is al te lezen dat hij ook daarbij wel
degelijk onderscheid maakte, bijvoorbeeld tussen Van Duinkerken en Engelman. En
zelfs de door Ter Braak als ideologisch lichtgewicht beschouwde Kuyle krijgt een
eigen plaats toebedeeld vanwege zijn eigen variant van het rooms-katholicisme. In
de bespreking van diens roman Weerlicht (1933) in Het Vaderland van 26 november
1933 schrijft Ter Braak over hem: ‘Tusschen de roomsch-katholieke schrijvers van
zijn generatie neemt Kuyle een eigen plaats in. Hij heeft niets van het scholastische
type dat Anton van Duinkerken vertegenwoordigt [...]; zijn polemieken in “De
Gemeenschap” zijn van de baldadige soort en zij richten zich bij voorkeur tegen zijn
eigen geloofsgenooten. Ook met het aesthetische type, waarvan Jan Engelman een
voorbeeld is, heeft hij eigenlijk weinig gemeen. Kuyle is roomsch-katholiek, omdat
hij het nu eenmaal is; men krijgt de indruk, dat hij daarvan verder ook geen rekenschap
wil afleggen, maar dat hij het niet op prijs stelt, als men zijn katholiciteit in twijfel
trekt. Daarbij moet men zich dus maar neerleggen’, besluit Ter Braak monter zijn
bespreking, ‘en waarom ook niet!’.
Het meer orthodoxe Roeping, van welk tijdschrift Van Duinkerken vóór zijn
toetreding tot de redactie van De Gemeenschap nog enkele jaren redacteur is geweest,
of het weekblad De Nieuwe Eeuw, waar Engelman bij de kunstredactie de scepter
zwaait, laat hij ongemoeid. Engelman wijst er op een gegeven moment terecht op
dat door de exclusieve keuze voor de groep rond De Gemeenschap, Ter Braaks ‘veld
van waarneming gering van omvang was’.9

Katholiek versus rooms
Ter Braak gooit zijn rooms-katholieke opponenten dus niet op één hoop, maar maakt
een duidelijk onderscheid tussen ‘katholiek’ en ‘roomsch’, zonder dat hij er veel
werk van maakt deze twee begrippen consequent toe te passen.
In Het Vaderland van 4 december 1938 bespreekt Ter Braak Verworpen
christendom (1938) van Henri Bruning, een katholiek die hij wegens zijn
rechtlijnigheid wel kan waarderen. In zijn bespreking besteedt Ter Braak vooral
aandacht aan het hoofdstuk dat Bruning aan Van Duinkerkens ‘Babbelziek
Christendom’ wijdt. Bruning - de jongere broer van Gerard Bruning - heeft, volgens
Ter Braak ‘voor ons, niet-katholieken, door zijn bloedigen en toch niet larmoyanten
ernst iets dat ons dwingt te luisteren en onzen ernst met dit “verworpen Christendom”
te confronteeren. Zieltjes winnen, filialen stichten is

ZL. Jaargang 2

42
niet het doel van dezen weerbarstigen katholiek (die men bij voorkeur en met nadruk
katholiek noemt, zooals men Van Duinkerken roomsch noemt)’.
Ter Braak benut vaker de dichotomie tussen Bruning en Van Duinkerken om
duidelijk te maken wat hij nu precies in het rooms-katholicisme afwijst. Brunings
Subjectieve normen (1936) waardeert Ter Braak in Het Vaderland van 27 mei 1936
ondanks Brunings omarming van het fascisme, ‘omdat persoonlijk, “productief”
denkende menschen in de katholieke wereld tegenwoordig zeer dun gezaaid zijn.
[...] Van Duinkerken is een typisch vertegenwoordiger van de traditie en als zoodanig
ook dat geworden waarvoor hij geknipt was: leider van de jong-katholieke strategie,
die meer succes heeft in volksvergaderingen, waar het om stichtelijke woorden gaat,
dan bij de niet-katholieke intellectueelen [...]; Engelman is het tegendeel van een
denker, want een dichter en aestheet, die het katholicisme hoofdzakelijk onderhoudt,
omdat het hem ontheft van de verplichting met zekere nuchtere consequenties van
het verstand ernst te maken [...]. Er zijn nog meer strategen en ook nog meer aestheten
in dit kamp [...]; maar persoonlijkheden, met wier denken men rekening moet houden,
zooals dat bij Gerard Bruning het geval was en bij Henri Bruning meer en meer het
geval blijkt te zijn, moet men met een lantarentje zoeken’.
Ter Braak zelf heeft zijn verhouding tot Van Duinkerken en Bruning ooit
schematisch weergegeven. Hij deed dat in een tweede bespreking van Brunings
Verworpen christendom (1938) in Groot Nederland van januari 1939, een maand na
zijn bespreking van hetzelfde boek in Het Vaderland. Ter Braaks schema heeft de
vorm van een gelijkzijdige driehoek. Die driehoek verbindt Brunings Verworpen
christendom met Van Duinkerkens Verscheurde christenheid (1937) onder de noemer
‘geloof’, Van Duinkerken en Ter Braaks Van oude en nieuwe christenen (1937) onder
de noemer ‘democratie’ en Ter Braak en Bruning op hun beurt onder de noemer
‘discipline’, ‘dat hoogst kettersche artikel, waarvan Van Duinkerken gruwt, omdat
het een negatie van de kerkelijke autoriteit inhoudt’ (p. 87-88).10 De term ontleent
Ter Braak aan het aan hemzelf gewijde hoofdstuk in Verworpen christendom:
‘Anti-disciplinair Christendom’. Bruning is een adept van het fascisme. Maar dat
stoort Ter Braak minder dan de in zijn ogen zwalkende manier waarop Van
Duinkerken als het hem uitkomt zijn geloof in het geding brengt. In de dan woedende
strijd tegen fascisme en nationaal-socialisme (‘democratie’) strijden Ter Braak en
Van Duinkerken wél zij aan zij, bijvoorbeeld als lid van het in 1936 opgerichte
Comité van Waakzaamheid.11 Dat de katholieken in dit comité door de roomse
hiërarchie gedwongen werden zich terug te trekken, illustreert precies Ter Braaks
bovengenoemd bezwaar tegen het ‘geloof’. Het feit dat Van Duinkerken nog ná de
bisschoppelijke aanmaning de bijzonder principiële Waakzaamheid-brochure
Katholicisme en nationaalsocialisme (1936) durft te publiceren, nuanceert echter
weer de hem toebedachte positie binnen Ter Braaks schema.
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De Gemeenschap
Ter Braak heeft nooit meegewerkt aan De Gemeenschap.12 Toch blijken zijn
betrekkingen met de groep schrijvers rond De Gemeenschap aanvankelijk tamelijk
zonnig. De eerste redactie van dat tijdschrift bestaat uit Engelman, de onderwijzer
Hendrik Kuitenbrouwer, de architect Willem Maas en, vanaf de elfde aflevering,
Lou Lichtveld en de journalist C. Vos; Louis Kuitenbrouwer, de jongere broer van
Hendrik, is redactiesecretaris. Van Duinkerken treedt, zoals gezegd, pas in 1929 toe
tot de redactie. De meeste van hen zijn leeftijdgenoten van Ter Braak. Hendrik
Kuitenbrouwer, Maas en ook Vos vallen min of meer buiten Ter Braaks gezichtsveld,
maar Engelman, Van Duinkerken, Lichtveld en Louis Kuitenbrouwer zijn net als hij
beginnende schrijvers, de beide laatsten onder hun respectieve pseudoniemen Albert
Helman en Albert Kuyle.

DE REDACTIE VAN DE GEMEENSCHAP, 1931 V.L.N.R. CHRIS DE GRAAFF, ANTON VAN DUINKERKEN,
ALBERT HELMAN, C. VOS, ALBERT KUYLE EN HENK KUITENBROUWER (UIT: DE GEMEENSCHAP,
OKTOBER 1931)
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Natuurlijk, De Gemeenschap draagt het eerste jaar nadrukkelijk de ondertitel
‘Maandschrift voor Katholieke Reconstructie’ in zijn vaandel, maar Ter Braaks
verhouding tot het roomse kamp is desondanks niet altijd gespannen geweest. Het
uitgesproken katholieke karakter van De Gemeenschap vormt voor Ter Braak geen
beletsel om in 1929 zijn essaybundel over film, Cinema militans, bij de aan het
tijdschrift verbonden uitgeverij De Gemeenschap uit te geven. Eerder, eind 1927,
publiceert een aantal redacteuren van De Vrije Bladen en De Gemeenschap
gezamenlijk aNti-sch Und, een schotschrift tegen het socialistische tijdschrift Nu.13
In deze door uitgeverij De Gemeenschap uitgegeven brochure werken Ter Braak en
andere Vrije Bladen-medewerkers broederlijk samen met onder anderen Engelman,
Helman en Kuyle. In de commotie die naar aanleiding van deze brochure ontstaat,
is er bovendien even sprake van een mogelijke fusie tussen De Gemeenschap en De
Vrije Bladen. Op 15 november 1927 schrijft Kuyle aan Ter Braak: ‘Je brief betreffende
Nu en De Vrije Bladen en De Gemeenschap met zeer veel interesse gelezen. Wat
die voorstellen van jou betreft... je weet natuurlijk evengoed als ik dat zoo'n samen
smelting, alle zakelijke moeilijkheden een oogenblik daargelaten, niet zoo erg
makkelijk zou zijn. Ik vrees dat daar heel serieus over zou gepraat moeten worden
en dat er alleen waarborg voor het wegblijven van verschrikkelijke keet zou te vinden
zijn in een op alle gebeurlijkheden berekend contract’.
Ter Braak wordt door De Gemeenschap zelfs gerekend tot ‘onze schrijvers’, want
na de verschijning van Cinema militans schrijft Helman op 3 januari 1929 namens
uitgeverij De Gemeenschap aan Ter Braak: ‘Van je volgende boek zouden we toch
gaarne inzage krijgen, want als 't maar eenigszins doenlijk is, zullen wij het gaarne
uitgeven. “Onze” schrijvers zien we het liefst in één fonds, en niet over de gansche
aardbodem verspreid’. Ook andersom voeren de levensbeschouwelijke verschillen
nog niet de boventoon. Zo beweert Engelman dat uitgeverij De Gemeenschap Ter
Braak heeft aangeboden zijn verzamelde anti-papistische artikelen uit te geven en
dat deze aanvankelijk met dit voorstel instemde.14 En nog in februari 1931, als de
vijandelijkheden tussen Ter Braak en De Gemeenschap al lang in volle hevigheid
zijn losgebarsten, schrijft Kuyle aan Ter Braak te hopen dat hij in de toekomst nog
eens een boek aan uitgeverij De Gemeenschap zal willen toevertrouwen.
Toch is het eerder geschetste beeld te rooskleurig, want ook als alles nog koek en ei
lijkt, steken in Ter Braaks werk de antiroomse sentimenten de kop op, die de schrijvers
rond De Gemeenschap wel moeten ergeren. Engelman schrijft op 15 maart 1926 aan
Pieter van der Meer de Walcheren: ‘Van een “verbroedering met de heidenen” was
tot heden geen sprake, wèl van een grooter waardering voor het katholicisme bij
minder-calvinistische typen dan Ter Braak, wiens stukje een ignobele bedoeling
schijnt te hebben’.15 Waarschijnlijk doelt Engelman met dat ‘ignobele’ artikel op Ter
Braaks in februari van dat jaar
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in De Vrije Bladen gepubliceerde ‘Anti-thesen’. Die vormen zijn bijdrage aan de
brede principiële discussie over de verhouding tussen literatuur en maatschappij die
in november 1925 in het blad was gestart door H. Marsman, ‘als apostel eener
“nieuwe, oorspronkelijke religie”‘, zoals Ter Braak hem spottend noemt.16 Ter Braak
beklemtoont in zijn ‘Anti-thesen’ het primaat van het individualisme, een begrip dat
overeenkomt met het latere door hem als sjibbolet gebruikte ‘persoonlijkheid’.17 ‘Het
oplevend Katholicisme is geen argument tegen deze stelling’, schreef hij, ‘omdat het
volstrekt niet met het individualisme heeft gebroken. In casu [...]: de Gemeenschap
is in concreto een “goed” tijdschrift, in abstracto niet. Er is geen individualistischer
orgaan dan het tijdschrift der z.g. Jong-Katholieken. Het is doortrokken van het
moderne leven, dat zoo individualistisch mogelijk is. [...] Wij [...] hebben de serviele
oplossing buiten de persoonlijkheid verworpen... De Jong-Katholieken zijn even
weinig serviel; zij wenschen slechts geen afstand te doen van de irrationeele
springplank, die zij behoeven om zich af te zetten (mystisch opportunisme!) en komen
toch in hetzelfde water terecht: de verdeelde, gespleten, nimbuslooze samenleving.
Hun Katholicisme is vredig decor, hun weezen strijdende, oproerige individualiteit,
die zij ten onrechte dienstbaar wanen. [...] Wat is het Katholicisme van de
Gemeenschap-groep? Lafheid, gebrek aan scheppende oorspronkelijkheid (Marsman)?
Zelfs dit niet; het is niet meer dan een groot en eerlijk bedoelde pose van
verzekerdheid, die het leven en de kunst vergemakkelijken tegenover de “rest”...’
(p. 51-52).18 De essentie van Ter Braaks kritiek ten opzichte van het
rooms-katholicisme is in deze passage al te vinden. In zijn guerrilla tegen met name
Anton van Duinkerken klinkt de komende jaren voortdurend een echo van deze
stellingname door.

Anton van Duinkerken
Ter Braaks oordeel over het rooms-katholicisme is dus al rond 1926 in grote lijnen
gevormd. Maar het lijkt erop dat de komst van Van Duinkerken bij De Gemeenschap
hem een richtpunt verschaft. Door zijn vriendschap met E. du Perron, de oprichting
van hun strijdschrift Forum en het dagelijkse forum dat het dagblad Het Vaderland
hem vanaf eind 1933 biedt, wordt Ter Braak gedwongen zijn ideeën steeds scherper
te formuleren, ook al schrijft hij vrij snel na het begin van hun vriendschap op 6
maart 1931 aan Du Perron: ‘Het conflict met het katholicisme was voor mijzelf
eigenlijk bijna steeds een parade, die mijn ziel nauwelijks raakt (n'en déplaise wat
de jong-katholieken daarover mogen beweren; hun zekerheid is voor mij nooit
problematisch geweest) - Ik heb veel meer last gehad met de vaagheden der dominees
[...]’.19
Aan de dominees besteedt Ter Braak echter niet zo veel aandacht meer; des te
meer aan het rooms-katholicisme. Een reden kan zijn dat de - hoogstwaarschijnlijk
door Van Duinkerken geconcipieerde - redactionele verantwoording in De
Gemeenschap van januari 1931, net als die van de vorige jaargang,
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een opmerkelijk zelfbewuste toon aanslaat. De verantwoording in januari 1930 werd
weliswaar later door Helman het ‘afscheid van domineesland’ van de
Gemeenschap-redactie genoemd,20 maar in die van 1931 worden de ‘katholieke
levensbeginselen’ nadrukkelijk centraal gezet, ‘niet slechts volgend de landelijke
eng-opportunistische interpretatie, maar volgens de groote, opvallend strakkeren en
tevens fellere richtlijnen welke het centrale gezag der Kerk telkens opnieuw op zulk
een eerbiedwekkende wijze aangeeft’ (p. 2). Het is de eerste jaargang waarin de in
geloofszaken wat lakse Engelman ontbreekt (hij keert pas in 1934 terug in de redactie).
Dat Ter Braak juist Van Duinkerken als zijn voornaamste tegenstander binnen het
katholieke kamp kiest, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat deze sinds zijn
komst in De Gemeenschap optreedt als woordvoerder van het rooms-katholieke deel
van zijn generatie, met strijdvaardige essaybundels als Hedendaagse ketterijen (1929),
Katholiek verzet (1932), Welaan dan, beminde geloovigen (1933) en Verscheurde
christenheid (1937). Ter Braak ontwikkelt zich op zijn beurt na de publicatie van
Het carnaval der burgers (1930) steeds meer als woordvoerder van het anti-religieuze
gedeelte van diezelfde generatie, zeker als hij na 1930 met E. du Perron een tandem
vormt en eind 1931 Forum opricht. Dat tijdschrift stopt al weer na vier jaargangen,
maar de geest ervan wordt vervolgens voorgezet in Groot Nederland en nog later in
Criterium (1940-1942).
Belangrijke essays heeft Ter Braak niet gewijd aan het werk van Engelman (die zijn
redacteurschap van De Gemeenschap tussen 1930 en 1934 onderbreekt), Helman
(die eind 1931 de redactie voor gezien houdt), Antoon Coolen (die begin 1933 juist
de redactie komt versterken) of Kuyle (die in 1934 het concurrerende De Nieuwe
Gemeenschap begint).21 Nadat Ter Braak eind november 1933 redacteur van Het
Vaderland is geworden, bespreekt hij meestal plichtgetrouw hun boeken bij
verschijnen, maar hij beoordeelt ze bijna uitsluitend als literaire producten en brengt
zo goed als nooit levensbeschouwelijke argumenten naar voren. Dat is deels een
bewuste keuze. Aan Greshoff schrijft hij op 6 mei 1937: ‘Ik heb deze week geprobeerd
Het Bezegeld Hart van Engelman te lezen; het lukt me eenvoudig niet, [...]: ik heb
geen aanleg voor poëzie-criticus. Het zou dus niets dan “levenscritiek” worden’. Wat
die ‘levenscritiek’ zou behelzen, laat Ter Braak in het midden. In de bijna
beledigendkorte bespreking die hij dan toch nog op 9 mei 1937 aan de bundel wijdt,
weggedrukt achter de gelijktijdig besproken bundel De nederlaag van J.C. Bloem,
schrijft Ter Braak: ‘Zooals de laatste bundel van Bloem mij juist als geheel overtuigt
door de persoonlijkheid die eruit spreekt zoo is het precies ook Het Bezegeld Hart
als geheel, die mij aan de persoonlijkheid van Engelman betrekkelijk onverschillig
voorbij doet gaan.’ Dat hij Engelman bij zijn bestrijding van het rooms-katholicisme
grotendeels ongemoeid laat en zelfs niet reageert op diens nog ter sprake komende
‘Aveuglement du coeur’, zal ongetwijfeld te
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maken hebben met de aarzelende vriendschap die Du Perron met Engelman sluit.22
In een polemiek die Van Duinkerken en Engelman eind 1933 voeren over de betekenis
van Forum schrijft Engelman: ‘Er hebben inderdaad essays en gedichten in gestaan
van een negativisme à outrance, dingen die men een vlucht in de duisternis zou
kunnen noemen, zonder eenig geloof, zonder eenige menschenliefde. [...] De grootste
moeilijkheid, die ik ondervond bij het lezen van dergelijke bijdragen in “Forum”
was voor mij: de verachting van den eenvoudigen mensch die ik er in aantrof.
Tusschen de overschatting van den eenvoudigen mensch, die dikwijls in “De Stem”
en in het werk van sommige katholieken tot uiting kwam en de onderschatting waaraan
men zich in “Forum” schuldig maakte, is een realistische kijk mogelijk welke ik
menigmaal bij Van Duinkerken zelf vond en die - met welke restricties dan ook zijn conclusie wettigt “dat het leven werkelijk goed is’”.23 Twee jaar tevoren, op 2
januari 1932, schreef Du Perron nog aan Ter Braak over Engelman als ‘“bij ons
hoorend”, al is het dan maar door schrijfwijze en leeftijd’ en ook worden zowel
Engelman als Helman als potentiële medewerkers van Forum geopperd.24

Roomse kritiek
Van Duinkerkens kritische uitgangspunten zijn in principe duidelijk genoeg.25
Roofbouw (1929), de bundel die verschijnt in het jaar dat Van Duinkerken zijn
redacteurschap van Roeping verruilt voor dat van De Gemeenschap, is deels een
afrekening met de traditionele roomse kritiek.26 Van Duinkerken herdrukt in zijn
bundel een oorspronkelijk op 7 januari 1928 in De Tijd opgenomen bespreking van
D'une critique catholique (1927) van de Franse priester en criticus Jean Calvet. Naar
aanleiding van dat boek formuleert Van Duinkerken de voorwaarden voor een
‘katholieke kritiek’: ‘Niet slechts zij deze eerlik, menselik en kundig, zij hoede zich
bovendien voor uitwassen, die der Roomse kritiek gemakkelik eigen worden [...].
Er is vooreerst een valse geest van cameraderie, die het werk van een geloofsgenoot
hoger verheft dan het gelijkwaardige van andersgezinde. [...] Vooral in een land als
Holland, waar de katholieke literatuur leeft in een buitengewoon isolement en geheel
haar eigen tijdschriften, bladen, uitgevers en bibliotheken heeft, staat men hieraan
voortdurend bloot. Daarbij komt de onderlinge bekendheid en vriendschap der
schrijvers van een zelfde groep, die een noodlottigen invloed kan doen gelden’. Nog
gevaarlijker is ‘een zekere katholieke bekrompenheid [...] die a priori ieder
andersdenkend werk veroordeelt en zich gesloten houdt tegenover ieder Rooms werk
van jonger of heviger tendenz dan men tot dusver gewoon was. Deze geest kan leiden
tot de grofste onrechtvaardigheden’, zegt Van Duinkerken Calvet na. Calvet benadrukt
dat ‘het aanwenden van middelen als: boycot, broodroof, persoonlike laster,
verdachtmaking der orthodoxie volstrekt verboden is aan iedere geschreven of
mondelinge kritiek. En’, voegt Van Duinkerken er op eigen
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BRIEFKAARTEN VAN MENNO TER BRAAK AAN ANTON VAN DUINKERKEN, 1935 (LETTERKUNDIG
MUSEUM, BRUIKLEEN BERNARD ASSELBERGS)

gezag aan toe: ‘als hij de letterkundige toestand van katholiek Holland in plaats van
de Franse voor ogen had gehad, was deze nadruk wellicht nog sterker geweest’ (p.
14-15). Bij mijn weten heeft Ter Braak deze voor Van Duinkerkens ontwikkeling
belangrijke bundel nooit besproken, maar tegen Van Duinkerkens kritische credo
kan hij nauwelijks bezwaar hebben gehad.
Van Duinkerken komt pas binnen Ter Braaks gezichtsveld als hij tot de redactie
van De Gemeenschap toetreedt en eind van dat jaar de bundel Hedendaagse ketterijen
publiceert.

‘Waarom ketters?’

ZL. Jaargang 2

De vijandelijkheden worden geopend door Ter Braak met zijn in De Vrije Bladen
van april 1930 opgenomen ‘De moderne ketterjager’, een bespreking van Van
Duinkerkens Hedendaagse ketterijen (1929), later herdrukt in Man tegen man (1931).27
‘De moderne ketterjager’ borduurt voort op Ter Braaks ‘Anti-thesen’. In Van
Duinkerken ziet Ter Braak de apologeet die de jonge katholieken node missen na
het overlijden van Gerard Bruning, die als geen ander ‘een zoo hopelooze zaak op
zoo stelligen toon’ kon bepleiten.
Van de Gemeenschap-jongeren is Kuyle ‘een ongetwijfeld oprecht en (in dit
opzicht) naïef geloovige, maar van zijn “Hagel”-kronieken in “De Gemeenschap”
gingen tot op heden meer striemen naar pastoors [...] dan naar ketters en heidenen’.
Ook de andere spraakmakende Gemeenschap-redacteuren voldoen niet: ‘Fijnzinnige
eclectici als Albert Helman en Jan Engelman zijn allerminst de aangewezen personen,
om een zoo agrarisch principe als het katholicisme te verdedigen; zij hebben het
katholicisme eenvoudig als voe-
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dingsbron, waarop zij teren, wanneer de buitenwereld zegt, dat zij toch eigenlijk
paganisten zijn’ (p. 97).
Van Duinkerken is andere koek, de ‘ware, de geniale apologeet’: ‘Van Duinkerken
begrijpt al even uitstekend, wat de Achilleshiel is van den modernen ketter: zijn
vaagheid in het redeneeren, zijn ongeschooldheid in de philosophische denkwijze,
zijn bereidvaardigheid, maar tevens zijn onmacht tot het formuleeren van zijn
wereldvisie. En dit is één der hoofdverdiensten van Van Duinkerken: hij is niet
ouderwetsch, hij opereert niet met de middelen die in de epoche van den gasoorlog
verouderd zijn, hij doet de inquisitie geen concurrentie aan in methoden, maar werkt
met de middelen van den dag. [...] De kracht van Van Duinkerken is niet zijn geloof,
want met dit geloof hebben wij niets uitstaande [...]; maar zijn kracht, zijn demonische
kracht is zijn listige subtiliteit, zijn handig intrigeeren, zijn schitterend taalgebruik.
Daardoor zou men soms vergeten, dat men hier te doen heeft met een rasinquisiteur,
een volstrekten keisteenvereerder, voor wien woorden al de bekoorlijkheid hebben
van vlammen en al de onbehouwenheid van projectielen’ (p. 98-99).

Vier maanden later plaatst Van Duinkerken zijn piketpaaltjes in zijn bespreking van
Ter Braaks Het carnaval der burgers (1930), merkwaardig genoeg in de
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augustus-aflevering van Roeping en niet in zijn nieuwe biotoop De Gemeenschap.
‘De persoonlijke kant van Ter Braak's beschouwingswijze ligt in zijn systematiek.
Hij bouwt een stelsel op van een tegenstelling, niet van “absoluut goed” (eventueel:
God) en “volstrekt kwaad” (eventueel: de duivel) maar van persoonlijkheidsdrang
en kuddedrang in elk mensch.’ Van Duinkerken wijst
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erop dat deze tweedeling tussen mens en gemeenschap in wezen ‘Jesuïetischer’ is
dan Ter Braak zich realiseert, omdat ook hij strijd constateert, zonder ‘daarin veel
leiding voor te schrijven’. Met andere woorden, zegt Van Duinkerken, ‘het bevat op
zijn modern protestantsch een “descriptieve” maar geen “praescriptieve ethica’”.
Van Duinkerken verklaart in zijn bespreking dat alleen een katholiek Ter Braaks
boek kan weerleggen, want ‘alleen het katholicisme kent volstrektheid toe aan den
grondslag der moraal’ (p. 531-532).
De aanvaring tussen Ter Braak en De Gemeenschap met de meest dramatische
gevolgen, is het honende ‘Waarom ketters?’ dat Ter Braak twee maanden na Van
Duinkerkens bespreking van Het carnaval der burgers, in oktober 1930, in De Vrije
Bladen publiceert. Hij veralgemeniseert hierin zijn bevindingen uit ‘De moderne
ketterjager’. Aan J.L. van Tricht, de directeur van uitgeverij Van Loghum Slaterus
waar kort tevoren Het carnaval der burgers was verschenen, schrijft Ter Braak op
19 november 1930 over die bijdrage: ‘zoo heel belangrijk was het ook niet, maar de
bedoeling, in het roomsche kamp eenige beroering te wekken, is uitstekend gelukt’.
Directe aanleiding voor Ter Braaks stuk is een rel over de publicatie in De
Gemeenschap van februari 1930 van het tegen de fractievoorzitter van de
Rooms-Katholieke Staatspartij gerichte schimpgedicht ‘De droom van Nolens’ van
Gerard Wijdeveld. De Gemeenschap wordt na de publicatie van dit gedicht en de
daarop volgende moeilijkheden met de kerkelijke autoriteiten onder preventieve
censuur gesteld en de redactie moet zich onder veel gemor distantiëren van Wijdevelds
gedicht.28
Engelman met name voelt zich geroepen zich tegen Ter Braaks aanval teweer te
stellen. Hij schrijft in ‘Aveuglement du coeur’ in De Vrije Bladen van november:
‘[..] hij [=Ter Braak] houdt ons voor lafhartigen, die tegenover de verlatenheid van
het moderne wereldbeeld een voos vluchtheuveltje noodig hebben, om zich dapperder
voor te kunnen doen dan ze zijn’ (p. 315).
Engelman schrijft zijn reactie op persoonlijke titel en legt haar niet eerst voor aan
de redactie van De Gemeenschap. Nog voor Engelmans artikel verschijnt, schrijven
de overige redactieleden hem op 8 november bij penne van C. Vos: ‘Daar in ter
Braak's artikel o.m. de redactie van “De Gemeenschap” wordt aangevallen zijn wij
van meening dat deze kwestie ook de gansche redactie aangaat. Niemand van ons
nam kennis van jouw verweer, en we zijn er trouwens van overtuigd, dat van
Duinkerken, als zijnde de meest deskundige, in dezen aangewezen is om ter Braak
te lijf te gaan’. Vos laat Engelman ook weten dat hij als redacteur tot aftreden zal
worden gedwongen als hij zijn stuk toch publiceert.29 Welke machinaties aan dit
harde en onverzoenlijke standpunt ten grondslag lagen, is niet precies na te gaan, al
mag worden aangenomen dat vooral de gebroeders Kuitenbrouwer door deze affaire
hun kans schoon zagen de door hen verachte Engelman te wippen. Duidelijk is in
elk geval dat Van Duinkerken zich achter dit standpunt schaart. Engelman besluit
zijn vrijheid te behouden en neemt inderdaad per 1 januari 1931 ontslag uit de
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redactie van De Gemeenschap. Noch Van Duinkerken noch enig ander redactielid
reageert namens De Gemeenschap op Ter Braaks ‘Waarom ketters?’, zodat diens
principiële stellingen onweersproken blijven.
Uit dit eerste wapengekletter is omstandig geciteerd, omdat de standpunten in de
besprekingen die Ter Braak en Van Duinkerken tot de dood van Ter Braak in mei
1940 aan de publicaties van hun opponent wijden, op hetzelfde thema tamboereren
en vaak tot in de gekozen terminologie en frasering gelijk zijn.30 Het is overigens
opmerkelijk dat Ter Braak een aantal belangrijke werken van Van Duinkerken als
Verdediging van carnaval (1928), Roofbouw (1929), Welaan dan, beminde geloovigen
(1933) en Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930 (1934) onbesproken
laat, en ook geen aandacht besteedt aan brochures als De beweging der jongeren
(1933), Een tweede Spanje? (1936) of Katholicisme en nationaalsocialisme (1936).

De nieuwe elite
In een bespreking in Het Vaderland van 12 april 1936 van de inleiding die Van
Duinkerken had bijgedragen aan de bloemlezing Dichters der Middeleeuwen (1936),
somt Ter Braak zijn bezwaren tegen Van Duinkerken nog eens op. Hij verwijt hem
anders dan Gerard Bruning een gebrek aan ‘intellectueel geweten’: ‘het is trouwens
juist aan deze intellectueele “gewetenloosheid”, dat Van Duinkerken zijn leidende
positie in zijn kring dankt. [...] Als ik zeg dat Van Duinkerken geen intellectueel
geweten heeft, dan bedoel ik daarmee, dat hij volkomen argeloos staat tegenover de
woorden, waarmee hij nu eens den indruk maakt van een voortreffelijk journalist en
historicus met veel goeden smaak, en ons dan weer plotseling onthutst door een
absoluut gebrek aan intelligentie, dat op geestelijke blindheid lijkt. [...] Het
katholicisme is voor hem nooit een punt van twijfel geweest, althans nooit bewust;
hij gebruikt het katholieke dogma als basis voor zijn litteraire en apologetische
operaties, maar brengt de kern van zijn dogmatische levensbeschouwing nooit in het
geding. Daarom kan Van Duinkerken als Gids-redacteur ook een ander iemand zijn
dan als redacteur van De Gemeenschap’.
In Van oude en nieuwe christenen (1937) suggereert Ter Braak de mogelijkheid
van een nieuwe elite, een ‘godsdienst zonder godsdienst’. In zijn bespreking van dat
boek in De Tijd van 1 juli 1937 wijst Van Duinkerken er fijntjes op dat het
merkwaardig is dat een schrijver die destijds Afscheid van Domineesland had genomen
nu ‘langs een omweg toch weer terugkomt tot de erkenning van het christendom als
voortbestaande zuurdesem der Europeesche cultuur’. Dit doet Ter Braaks mening
geen recht, omdat hij het christendom als zodanig nooit zijn cultuurhistorische plaats
heeft ontzegd en altijd een sterk ethische kritiek heeft beoefend. Die ethiek is echter
gebaseerd op andere waarden dan de christelijke. Wat hij de gelovigen, en met name
sommige katholieken verwijt, is dat zij hun geloof gebruiken als excuus voor het
ontbreken van een per-

ZL. Jaargang 2

52
soonlijke stellingname. Vanaf het midden van de jaren dertig heeft Ter Braak plannen
gehad voor een grote roman, die een zedenschets van zijn tijd moest worden. Van
Duinkerken, die al mede-model had gestaan voor Andreas Laan in Hampton Court
(1931), zou ook in deze nieuwe roman figureren als een ‘pure opportunist’.31
Des te opmerkelijker is het daarom dat Ter Braak in De nieuwe elite (1939) - de
uitwerking van zijn ideeën in Van oude en nieuwe christenen - nu juist een
hartstochtelijk pleidooi houdt voor een ‘opportunistische’ elite. Van Duinkerkens
uitgebreide bespreking van De nieuwe elite in De Gemeenschap van oktober 1939
wijst daar omstandig op en brengt bij Ter Braak het schuim op de mond.32 Aan zijn
discipel Hans Gomperts schrijft hij naar aanleiding van Van Duinkerkens stuk: ‘Ik
wil er niet op ingaan, omdat ik deze man al zoo vaak bestreden heb, maar voor mijn
gevoel zou ik hem eigenlijk moeten vertellen [...] dat hij een ‘schroft’ is. Ik houd
niet van het groote woord, en zou het dus nooit gebruiken, maar ik voel dit artikel
als zoo door en door oneerlijk en insinueerend, dat ik er toch nog een beetje verbaasd
over ben: hoe kan iemand naar zulke benepen middelen grijpen om te polemiseren’.33
De vraag stellen, is haar beantwoorden, want Ter Braak stuurt Gomperts met zijn
hinderlijk eenzijdige en onwaarachtige Catastrofe der scholastiek (1940) voor hem
in het veld. Gomperts’ brochure verschijnt als cahier van De Vrije Bladen waarvan
Ter Braak dan redacteur is. Ter Braaks reactie moet, zeker in het licht van alles wat
hij eerder over Van Duinkerken heeft beweerd, als lichtelijk overtrokken en benepen
worden bestempeld.
In zijn dagboek noteert Van Duinkerken na Ter Braaks dood in mei 1940: ‘Wij
eerbiedigden elkander als oprechte tegenstanders. Dit is zoo geweest van 1925 af.
In October 1939 beoordeelde ik in De Gemeenschap zijn vlugschrift “De nieuwe
Elite”. Voor het eerst vond hij mijn polemiek déloyaal, ik weet niet precies waarom.
Misschien formuleerde ik mijn inzicht wat scherp, doch wat ik daar schreef, houd
ik voor karakteristiek’.34 Van Duinkerken heeft ook de moed Ter Braak in Critisch
Bulletin te herdenken.35 Geen van Ter Braaks medestanders durft dat aan, Gomperts
niet, het tijdschrift Criterium niet, Groot Nederland niet.
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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
literatuurge-schiedschrijving glippen maar die stuk voor stuk een onmisbare schakel
vormen in het literaire ecosysteem. Niet zelden zijn het ook ongemeen boeiende
personages. Eef van Lidth de Jeude is de zesde garnaal in de ZL-fuik.

E.J. VAN LIDTH DE JEUDE, PORTRETFOTO AAN A. ROLAND HOLST GEZONDEN (LETTERKUNDIG
MUSEUM)

Eef van Lidth de Jeude (1890-1932)
... [Stefan Van Den Bossche]
Een apart verhaal in de Nederlandse literaire en journalistieke geschiedenis vormt
het leven en werk van jonkheer Eef (Everhardus) van lidth de Jeude (1890-1932).
Hij was eerst journalist in Nederland, nadien in Nederlands-Indië en nog later in
Brussel, waar toen ook Jan Greshoff en uitgever Sander Stols woonden. Van lidth
begaf zich op bescheiden letterkundige paden, maar dankzij zijn grote beminnelijkheid
en enthousiasme, geholpen door een even grote liefde voor de alcohol, onderhield
de jonggestorven Hagenaar toch warme contacten met de belangrijke schrijvers van
zijn tijd.
Everhardus Johan van Lidth de Jeude was het enig kind van de notaris Willem Albert
Theodoor Carel en Johanna Jacoba Wilhelmina van den Andel. Hij was amper tien
jaar toen zijn vader overleed. Wellicht zijn enige jeugdvriend was Frank Jas, de latere
voorzitter van het Haagse gerechtshof en waarnemend gouverneur van Curaçao. Van
Lidth deed Staatsexamen A en B aan de Rijks Hogere Burger School van zijn
geboortestad. Een studieloopbaan zoals zijn vriend Jas, die zich in Leiden in de
rechten bekwaamde, zat er echter niet in. Van Lidth wou aanvankelijk historicus
worden maar volgde uiteindelijk een officiersopleiding en vestigde zich op
vierentwintigjarige leeftijd in het Gooise Blaricum. Bij het uitbreken van de oorlog
werd hij gemobiliseerd; zijn militaire loopbaan zou tot 1918 duren. Tussendoor werd
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hij bevorderd tot tweede luitenant van de Vesting-artillerie van het Eerste Regiment,
eerst in Schoonhoven, later in Naarden.
De letterkundige ‘loopbaan’ van Eef van lidth de Jeude begon in het oorlogsjaar
1914, met korte verhalen en eenakters die later door hemzelf vaak als onbelangrijk
jeugdwerk werden afgedaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leer-
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de hij andere literatoren kennen zoals Jacques Bloem, Jan Greshoff, Adriaan Roland
Holst en Herman Gorter. In die tijd zagen Greshoff en Van Lidth mekaar in Laren
zelfs dagelijks. In oktober 1916 schakelde Bloem hem in als recensent voor De
Telegraaf, de krant waarvoor hij nadien ook komische feuilletons schreef. Voor
andere periodieken zoals Den Gulden Winckel en Morks Magazijn leverde hij talloze
korte verhalen, novellen en kronieken. Maar al te vaak werd op zijn altijd
onvoorwaardelijke goede wil een beroep gedaan. Van Lidth leverde bij wijze van
tegemoetkoming verhalen over de trekhond, in eerste instantie om zijn moeder te
gerieven: zij was voorzitster van de Bond tot Afschaffing van de Trekhond. Ook
voor De Emmabloem, een vereniging ter bestrijding van tuberculose, schreef Van
Lidth verhalen. In 1917 volgde de ‘doorbraak’: zijn verhaal ‘De oude zeven’ werd
in het tijdschrift Nederland opgenomen. Niettemin wist hij zelf maar al te goed dat
een letterkundige loopbaan voor hem niet echt was weggelegd.1 Aan zijn moeder
schreef hij dat hij nooit een groot letterkundige zou worden: ‘Ik onderzoek alle dingen
en ik vind het leven in iedere vorm interessant, al is het niet steeds plezierig. Dat
moet U bedenken, in dat groot verband der wereldhistorie en in het kleine verband
der familiegeschiedenis is het leven machtig interessant, maar ook moeilijk. Maar
zeker waard geleefd te worden, vooral voor ons die geleerd hebben ons van alles
rekenschap te geven’.2 Ook de vrienden kenden zijn gebrek aan literaire ambitie.
Greshoff wist dat ‘Lidth’, zoals hij hem noemde: ‘[...] de eerste [was] om dat te
erkennen, niet om het te betreuren, want hij aanvaardde zich zelf zooals hij was en
hij voelde heel goed, dat er bij hem tegenover litteraire tekorten vele menschelijke
compensaties stonden’.3
Eind 1917 huwde Van Lidth met Wilhelmina Jacoba Veder (Minnie), die uit een
vorig huwelijk al vier kinderen had. Het gezin vestigde zich in Bussum. Twee jaar
later werd Van Lidth hoofdredacteur van het literair maandblad Nederland, waarin
hij als prozaïst gedebuteerd had. Hij kwam alleszins in een periodiek met geschiedenis
terecht. Nederland bestond al sedert 1849 en won aan literair-historisch belang toen
Jan ten Brink er van 1872 tot 1879 de enige redacteur van werd, nadien bijgestaan
door H.J. Schimmel. Ten Brink zelf had voor het tijdschrift zijn beroemde opstellen
over Emile Zola geschreven en liet in 1885 het essay ‘Wat wil het naturalisme?’ van
Frans Netscher verschijnen. Ook Willem Kloos had in 1880 als dichter in Nederland
gedebuteerd.
In oktober 1920 leerde de nieuwe hoofdredacteur Lode Baekelmans kennen. Het
was het begin van een bijzondere voorliefde voor wat zich in Vlaanderen en Brussel
op de literair-artistieke scène afspeelde. Baekelmans' sporadische medewerking met
verhalen aan het tijdschrift werd door Van Lidth bijzonder op prijs gesteld. De
Antwerpse prozaïst gold in die jaren voor Van Lidth als de enige ‘litterair-betrouwbare
relatie in Vlaanderen’. Een tweetal maanden na hun kennismaking bezorgde
Baekelmans zijn ‘Kerstidylle’ ter
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publicatie in Nederland. Toen echter gebleken was dat Baekelmans eerder aan de
Haagsche Theatergids toestemming tot opname van het stuk had verleend, reageerde
Van Lidth enigszins ontgoocheld omdat de bijdrage intussen ook in zijn maandblad
was verschenen. Niettemin bleef Van Lidth beleefd en altijd even beminnelijk: hij
verzocht Baekelmans een ander artikel in te sturen. De Haagse jonkheer bleef de
literaire arbeid van Lode Baekelmans met belangstelling volgen. Ook Baekelmans'
nadien bekend geworden verhaal ‘Europa Hotel’ werd door Van Lidth positief
onthaald en in zijn blad gepubliceerd.4
In 1923 waren zowel het in Semarang op Java gevestigde dagblad De Locomotief
als de in Batavia uitgegeven krant Nieuws van den Dag voor Nederlands Indië op
zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. ‘Headhunter’ van dienst was niemand minder
dan Jan Greshoff. Wellicht is Greshoff zelf even in de running geweest om een van
de twee dagbladen te leiden, maar naar eigen zeggen bedankte hij voor de eer.5 Het
was Eef van Lidth de Jeude die de nieuwe hoofdredacteur van Nieuws van den Dag
werd, een taak die hij combineerde met het redactiesecretariaat van het tijdschrift
Indische leven. Vier jaar verbleef Van Lidth met vrouw, dochter en stiefdochter in
Nederlands-Indië. In 1926 keerde hij naar Nederland terug om zich in Hilversum te
vestigen en redacteur binnenland van De Telegraaf te worden.
Na zijn terugkeer naar Nederland deden talloze schilderachtige verhalen over de
adellijke scribent de ronde. Van Lidth de Jeude had vele vrienden, en geen van die
schrijvers, kunstenaars, acteurs, makelaars en ambtenaren wou de warme en
onvoorwaardelijke vriendschap van de jonkheer missen. Sommige vrienden waren
geregeld bij hem te gast, onder wie Jan Slauerhoff, die meermaals in het rustige Gooi
kwam logeren.6
Natuurlijk viel er met Van Lidth altijd wel iets te beleven. Tijdens zijn Hollandse
jaren, zo getuigde Clara Eggink in 1953, was Van Lidth de Jeude om de bekende
benevelde redenen ‘van het rechte pad afgedwaald’ en stond hij op een bepaald
moment en tot zijn eigen verbazing midden in een meertje, de Koesweerd, in het hart
van een Goois dorp. Van Lidth piekerde over de merkwaardige, door het niet al te
hoge waterpeil gelukkig ook niet doornatte toestand, toen een meisje hem de weg
vroeg naar het heitje bij de school. ‘Van Lidt[h] had geen idee van droge heidevelden
of nog drogere scholen, maar de aanwezigheid van dat meisje en het dwaze van de
situatie waren voldoende om hem de opmerking te laten maken: “Nee, dat niet, maar
bent u soms het zijtje dat bij dat hijtje hoort?”’7
Zijn gouden tijd beleefde Eef van Lidth de Jeude in Brussel en omstreken. In de
herfst van 1928 verliet hij na redactionele strubbelingen opnieuw zijn vaderland. Hij
zocht de nabijheid op van zijn goede vrienden Jan Greshoff en
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Sander Stols, die zich in 1927 in de Brusselse voorstad Schaarbeek hadden gevestigd.
Van Lidth streek neer in het naburige en residentiële Sint-Lambrechts-Woluwe. In
de Belgische hoofdstad kwam hij al spoedig in contact met schrijvers als Eddy du
Perron, Maurice Roelants, Raymond Herreman, Karel Leroux, Frans de Backer, Jan
van Nijlen en af en toe Herman Teirlinck.8 Ook een van zijn oude vrienden, Adriaan
Roland Holst, kwam meermaals in Brussel op bezoek.9 Maar het waren vooral Jan
Greshoff en Jan van Nijlen die zich, elk in hun eigen stijl, over de adellijke fijnproever
ontfermden.
Uiteraard was het Jan Greshoff die Van Nijlen in 1929 met Van Lidth de Jeude in
contact bracht. Officieel woonde de jonkheer nog steeds in Den Haag en was hij als
journalist voor Brusselse aangelegenheden verbonden aan De Telegraaf. In zijn
Brusselse periode was hij ook trouw medewerker aan Den Gulden Winckel, waarin
hij zich hoofdzakelijk over de Franse koloniale literatuur ontfermde. In dat laatste
was hij zonder meer gespecialiseerd en hij citeerde dan ook probleemloos exhaustieve
lijsten van auteurs die het thema hadden behandeld.10 Jan van Nijlen en zijn adellijke
compagnon begrepen mekaar volkomen. Van Nijlen noch Van Lidth hadden het
begrepen op de officiële letterkunde en theoretische beschouwingen. Geen van beiden
waren vies van een stevig drinkgelag. De andere vrienden wisten dat uiteraard. Zo
vroeg Eddy du Perron eind augustus 1929 of Van Nijlen ‘nog altijd veel met Lidth
aan den boemel’ ging.11 Van Nijlen en Van Lidth de Jeude spraken immers geregeld
af in de Brussels taverne Ibis en ook in andere cafés als Lunette, Imperial, Majerus,
Terminus, Des Arts, Boult en Due de Brabant. Ook maakte de journalist regelmatig
van Van Nijlens kennis en relaties gebruik om zijn stukken voor de krant inhoudelijk
te stofferen.12
Maar het bleef toch vooral in het vertier dat beiden mekaar vonden. Zo schreef
Van Lidth de Jeude over het leveren van enkele bijdragen en over het geld dat hem
dit had opgeleverd: ‘[...] geld is een zeer tijdelijk bezit, en terwijl we het in Brussel
nog gedeeltelijk naar den brouwer en andere fabrikanten der eenvoudige vreugden
konden brengen, verdwijnt het hier [in Den Haag] in de muil van het fiscale monster’.
Ook na zijn terugkeer in Nederland, bleef Van Lidth de Jeude heel geregeld Brussel
bezoeken. Van Nijlen hield hem op de hoogte van feestelijkheden en andere dingen,
en bezorgde hem week- en dagbladen als Vu, Candide, Ric et Rac en La Demière
Heure, die de Haagse journalist ook netjes vergoedde. Als zich in Brussel
noemenswaardige feiten voordeden, vroeg hij Van Nijlen een krant met tekst en
uitleg én een blad met foto's, zoals Le Soir Illustré of Le Patriote Illustré te willen
bezorgen.13
Jan van Nijlen en Eef van Lidth de Jeude deelden ook een grote liefde voor bier
en hielden er zelfs gelijklopende voorkeuren op na. Van Van Nijlen was bekend dat
hij, naast andere brouwsels, een scotch, een gueuze, een stout of een een pale-ale
best kon waarderen. Van Lidth de Jeude werd er lyrisch van en
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haalde zelfs pedagogische argumenten te voorschijn om in een zelfde toonaard zijn
liefde voor bier uit te schrijven: ‘Ik houd veel van Engelsch ale - kent ge iets lekkerder
bij oesters dan een glas pale-ale, voor hen die het wat minder dry willen, even
versneden met een scheutje stout? - en van het "Scotch," [sic] een biersoort, die men
in Holland zelfs nergens kan krijgen, voorzoover ik tenminste weet. [...] Door mijn
woonen in België heb ik in den laatsten tijd ook wat meer studie gemaakt van de
Belgische bieren. Onze zuiderbroeders zijn knappe brouwers en... gezellige
bierdrinkers. Al hun eigen biersoorten hebben een historie, en de historie van het
bier is de historie van België’.14 In dat verband, zo bleek uit zijn boekje De genoegens
van tafel en glas, was het vooral ook de geschiedenis van de kriek Lambik en van
de gueuze, wellicht de meest Brabantse bieren, die Van Lidth de Jeude intrigeerde.15
Jan van Nijlen was voor sommigen de aangewezen man om, als dat voor het een of
ander nodig mocht zijn, informatie te verschaffen over zijn adellijke drinkebroer Van
Lidth de Jeude. Zo ontving Van Nijlen eind juli 1930 een wat eigenaardige vraag
van de typograaf Jan van Krimpen, die hem wou inschakelen om de Opregte
Haarlemsche Courant, die bij Van Krimpens werkgever Enschedé gedrukt en
uitgegeven werd, van dienst te zijn: ‘Zooals je waarschijnlijk weet heeft Van Lidth
de Jeude gesolliciteerd naar de betrekking van directeur-hoofdredacteur van de
Opregte Haarlemsche Courant. Ik kan je zeggen (niet om het aan hem over te
brengen) dat er veel voor hem gevoeld wordt. Men is evenwel op één punt eenigszins
huiverig. De vorige functionnaris [sic] Jhr. A.W.G. van Riemsdijk, was op een
afschuwelijke, overdreven, en onaangename, manier aan den drank. Dat iemand
stevig drinkt vinden heeren commissarissen, die er zelf geen van allen in spugen!,
in het minst niet erg. Maar voor een herhaling van het geval Van Riemsdijk op dat
gebied voelen ze minder dan niets. Nu is mijn vraag deze: hoe is het met het gebruik
van Van Lidth? Is hij een zatlap of een alcoholist of hoe je het dan ook noemen wilt
of drinkt hij alleen maar een stevig glas. Er is hier bekend geworden dat er nog al
iets bij hem ingaat. Maar ik zou zeggen dat alles van de manier afhangt’.16 Of Van
Nijlen op Van Krimpens brief heeft geantwoord, valt niet meer te achterhalen maar
het is weinig waarschijnlijk. Van Lidth is in ieder geval geen hoofdredacteur van de
krant in kwestie geworden.
Eef van Lidth de Jeude was een echte polygraaf: hij publiceerde onder meer romans,
eenakters, honderden verhalen en, onder eigen naam of onder het pseudoniem J. van
den Andel (de naam van zijn moeder), E. du Castel (de laan waar hij tijdens zijn
Brusselse periode gehuisvest was) of E. Member. Jan Greshoff spoorde hem
herhaaldelijk aan een schifting te maken ‘in de angstwekkend aangroeiende massa
van zijn drukwerk’. Maar iedere vorm van literaire pretentie bleef hem vreemd.
Steeds antwoordde hij dat hem moed en lust
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ontbraken om ‘in dat verleden te gaan rommelen’, want: ‘Hij was zoo geheel vrij
van eerzucht en ijdelheid, dat hem dit een even nuttelooze als pijnlijke moeite leek’.17

PORTRET E.J. VAN LIDTH DE JEUDE DOOR J.H. FEKKES, 1916

In elk geval was het rond 1930 dat Van Lidth de Jeude zijn productiefste tijd
beleefde. De Haagse journalist had al de ‘roman uit de krantenwereld’ De vreemde
erfenis op zijn actief staan: het boek werd kort na zijn terugkeer uit Indië geschreven
en speelt zich voor een groot deel in de tropen af. Nadien volgde het boekje met de
veelzeggende titel De genoegens van tafel en glas, dat als derde nummer in de door
Leopold uitgegeven reeks ‘Geniet het leven. Kleine wenken om gelukkig te zijn’
verscheen. Een andere, in 1930 gepubliceerde roman, was Rob Erkman's laatste
liefde.18 Zijn laatste boek was Vertrouwd geleide, een soort geromantiseerde gids
voor een bezoek aan Brussel.
De idee voor zijn in 1932 verschenen en wellicht bekendste werk, Het boekje van
de genever, kreeg Eef van Lidth de Jeude naar alle waarschijnlijkheid in het
gezelschap van de Brusselse vrienden. Het was de bedoeling dat Stols het kleinood
kwijt kon aan jeneverfabrikanten maar Bols en de distilleerderij Rijnbende bleken
niet geïnteresseerd. Nochtans had Rijnbende zich eerder geleend tot de uitgave van
het Blijmoedig Maandblad dat dichters als Bloem, Marsman en Slauerhoff tot
medewerking wist te bewegen. De uitgave van Het boekje van de genever,
geïllustreerd door Marcel Stobbaerts, heeft Van Lidth de Jeude niet meer onder ogen
gehad.19
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In de zomer van 1932 werd Van Lidth aangesteld tot perschef van de grote Indische
tentoonstelling, die liep tot eind september.20 Van de rust na deze drukke periode
heeft Eef van Lidth de Jeude amper kunnen genieten: hij overleed op
tweeënveertigjarige leeftijd, aan de gevolgen van een beroerte op 5 oktober 1932.
Zijn vriend Frank Jas sprak de lijkrede uit tijdens zijn begrafenis op 8 oktober. Daarin
typeerde hij Van Lidth als een man die overal vrienden had: ‘Oprecht wordt hij door
allen betreurd. In zijn hart gloeide een goddelijke zon. Geen dag zoo grauw of als
Van Lidth binnentrad, kwam de zon binnen’. Dat met Eef van Lidth de Jeude een
warme, bescheiden maar boeiende persoonlijkheid voor de literatuur verloren ging,
werd ook later door niemand betwijfeld.
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‘Wij zijn hier eigenlijk bezig aan de derde reeks van Van Nu En
Straks’
Het ontslaan van het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift
... [Ernst Bruinsma & Bert Van Raemdonck]
Eens op een mooie dag, ergens in de maand mei van het jaar 1946, kreeg Louis Paul
Boon bezoek van een jonge journalist. Het ging om Frans Buyens, de latere filmmaker
die op dat moment als ‘propagandist’ aan de Antwerpse socialistische krant Volksgazet
verbonden was. Buyens was er door zijn hoogste baas Adolf Molter, directeur van
de socialistische uitgeverij Ontwikkeling, op uitgestuurd om Boon persoonlijk een
presentexemplaar van het kersverse Nieuw Vlaamsch Tijdschrift te overhandigen.
Frans Buyens was zeker op dat moment een bewonderaar van Boon. Kort voordien
had hij in het Antwerpse tijdschrift Het Masker (1945-1946) diens debuut De voorstad
groeit (1943) zelfs ‘een overweldigend - bijna geniaal’ boek genoemd.1 Het woordje
‘bijna’ moet hier echter wel onderstreept worden, want een zeker gebrek aan
revolutionaire kracht deed Buyens vrezen voor de toekomst van de ‘proletarische’
schrijver uit Aalst.2 Maar wellicht was Buyens op dat moment voor Molter de
aangewezen persoon om Boon te paaien voor het NVT.3 Het was desondanks een
hoogst merkwaardige missie, want Molter wist heel goed dat Boon doelbewust buiten
de redactie was gehouden, in tegenstelling tot andere jonge schrijvers als Piet van
Aken, Bert Decorte, Johan Daisne en Hubert Lampo.4
Het literaire talent Boon had toen namelijk al de naam een onverbeterlijke lastpak
en literaire schobbejak te zijn. Enkele maanden voordien, begin maart 1946, wist de
non-conformistische criticus in het communistische dagblad De roode vaan nagenoeg
het gehele literaire establishment tegen zich in het harnas te jagen, toen hij openlijk
de competenties van de jury van de Staatsprijs in twijfel trok. Door de prijs aan
Richard Minne toe te kennen voor de bundel Wolfijzers en schietgeweren (1942),
had deze jury volgens Boon haar ‘officieele onbevoegdheid’ bewezen door literatuur
niet als een ‘algemene zaak’ te beschouwen, maar als ‘een aangelegenheid van een
kleine steeds dezelfde kliek’.5 Inderdaad zouden bijna alle juryleden (P.G. Buckinx,
Raymond
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F.V. Toussaint Van Boelaere En August Vermeylen (AMVC-Letterenhuis)

Herreman, Albert van Hoogenbemt, Karel Jonckheere en F.V. Toussaint van Boelaere)
enkele maanden later als redacteur vermeld staan in het colofon van het NVT.6 Een
dergelijke aanval was echter ongehoord in letterenland, dat al sedert het interbellum
gedomineerd werd door een Brusselse ‘kliek’, een hecht netwerk van
neoclassicistische schrijvers die de avant-garde doorgaans weinig welgezind waren.7
Bovendien had Boon daarvoor al, in januari, de brutaliteit gehad om de dood van
de grote August Vermeylen te gedenken met een vernietigende recensie over diens
roman Twee vrienden (1943). ‘Steeds dezelfde kliek’ van de Vlaamse literatuur had
alom lovende en in het meest kritische geval vergoelijkende woorden gesproken over
de laatste roman van deze haast onaantastbare grootheid in de Vlaamse cultuur. Maar
de onaangepaste Boon, als romancier bovendien op zoek naar nieuwe literaire vormen
om zijn ‘kapotte tijd’ en de wortels van het kwaad in de maatschappij aanschouwelijk
en voelbaar te maken, schreef doodleuk dat Twee vrienden een gekunstelde en
mislukte roman was.8
Boon, hard op zoek naar erkenning en een groot publiek, bewees zichzelf een
slechte dienst met deze onbezonnen acties. Hij had bewezen niet thuis te horen in de
fijnzinnige, humanistische kringen van het oppermachtige NVT die begrippen als
‘samenhoorigheid’ en ‘onderling hulpbetoon’ hoog in het vaandel droegen. De
esthetische en morele kritiek van deze klassiek gestemde geesten is Boon bovendien
lang blijven achtervolgen. Hij was in de ogen van

ZL. Jaargang 2

65
zowel links als rechts aanvankelijk een beloftevol talent, zijn debuut werd niet voor
niets bekroond. Toen Boon echter steeds duidelijker liet merken dat hij zich niet als
een mak schaap wenste te schikken naar de zeden en gewoonten van het old boys
network in letterenland, werd hij als een onhandelbare stoorzender op een zijspoor
gezet.
De verongelijkte Boon, zoals zijn biograaf Kris Humbeeck heeft aangetoond toch
al gezegend met een groot talent om zich miskend te voelen, voelde zich sedertdien
behoorlijk buitengesloten in literaire kringen. Hij begreep dan ook niet goed wat de
bedoeling was van Buyens' bezoek, enkele maanden later. ‘Men’ wilde toch niet
ineens de baarlijke duivel binnenhalen bij het NVT? Zijn sombere voorgevoel werd
vrijwel direct bevestigd toen hij het eerste nummer van de jonge Antwerpenaar in
ontvangst had genomen en erin begon te bladeren. Al vrij snel immers stuitte hij op
een bespreking van zijn roman Abel Gholaerts (1944), door F.V. Toussaint van
Boelaere. Deze Van Nu en Strakser figureerde sedert het overlijden van August
Vermeylen in januari 1945 als de belichaming van de traditie in Vlaanderen. Hij
wierp zichzelf op als beschermheilige van het Schone en Verhevene en als het literaire
geweten van de hele natie door enerzijds jonge, nieuwe schrijvers op haast
schoolmeesterachtige wijze de maat te nemen en anderzijds als epurator de ‘culturele
collaborateurs’ met woord en daad te vervolgen.
Toussaint had een jaar voordien, in gesprek met Paul van Keymeulen in De Faun
(1945-1950), al eens zijn bedenkingen geformuleerd bij de literaire vermogens van
Boon.9 Toen zei hij onder meer: ‘Hoewel zijn (kinder)-psycho-logie beslist
merkwaardig is, toch ontbreekt het hem totaal aan goeden smaak en stylistische
zuiverheid. Wat de compositie betreft is een roman als De Voorstad groeit bepaald
zwak. Een roman is een bevaarbaar water, een ongedijkte waterloop is nog geen
waterweg’.10 In het NVT herhaalde Toussaint deze literaire kritiek, maar liet
tegelijkertijd ook een glimp van zijn heimelijke maar allicht veel fundamentelere
bezwaren zien. De aristocratische Toussaint stoorde zich namelijk enorm aan het
vunzige karakter van Boons personages. Toussaints morele bezwaren tegen Boons
werk moeten dan ook minstens zo zwaar hebben gewogen als zijn esthetische: ‘de
auteur heeft inderdaad gewenscht ons te interesseeren voor tal van personages, die
alle wis en zeker opmerkelijke eigenaardigheden vertoonen, maar die, zelfs de meest
typische onder hen, niet buiten een sfeer van geringheid, van elementaire
levensaanvoeling gaan. Het zijn meestal mislukkingen’.
Boon miste volgens Toussaint ook een aristocratisch soort
onderscheidingsvermogen (‘goede smaak’) en intellectuele capaciteiten waren de
volksjongen uit Aalst helaas al evenmin toebedeeld. Aldus werd een beeld geboetseerd
van een literaire wilde, een ongecultiveerde proleet, die zich niet wist te beheersen
en zomaar, recht uit het hart, wat op het papier kwakte. Op de hem vertrouwde vileine
wijze vatte Toussaint van Boelaere deze kritiek op Boon nog
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eens samen in zijn bijdrage over Abel Gholaerts in het eerste nummer van NVT.
Daarmee werd duidelijk dat voor Boon nauwelijks of geen ruimte was in het NVT,
dat een heel andere koers wenste te varen.11 Die koers langs nauw ‘bevaarbaar water’
was oorspronkelijk uitgezet door Admiraal Vermeylen, een van de initiatiefnemers
van het NVT, en tevens inspirator van Toussaints kritiek op Boon. Want schreef
Vermeylen al niet in 1939: ‘Ik [...] beweer dat echte kunst altijd een ethiek in zich
bergt, een eigen moraal: oprechtheid, gepastheid, maat, berekende aanpassing van
de middelen aan het doel, ondergeschiktheid van de bijzaken aan het essentieele en
aan het gansche. Alle echte kunst veronderstelt beheersching en vergeestelijking van
de stof, sublimeering van het instinct.’12

De plannen van August Vermeylen
De eerste plannen voor het NVT werden tijdens de bezettingsjaren gemaakt. De
belangrijke vooroorlogse literaire tijdschriften waren toen allemaal opgeheven en
vervangen door nieuwe bladen, die min of meer schatplichtig waren aan de Nieuwe
Orde. Maar geen van alle waren strikt literaire tijdschriften. De Vlaamse auteurs die
al naam hadden gemaakt, toonden over het algemeen namelijk weinig animo om
medewerking te verlenen aan deze bladen, slechts enkelen bezondigden zich aan de
culturele collaboratie. Men hield zich liever gedeisd en wachtte enigszins lijdzaam
op andere tijden om zich in de periodieken te manifesteren. Daarmee verdween ook
een belangrijke functie van literaire tijdschriften als kweekvijver voor nieuw talent.
Maar dat talent kreeg desondanks volop kansen want er werden in de oorlog meer
boeken geproduceerd dan ooit tevoren en er stond een indrukwekkende stoet van
debutanten op, onder wie Hubert Lampo, Piet van Aken en Louis Paul Boon. Jonge
uitgeverijen als die van de zeer succesvolle Angèle Manteau konden ternauwernood
genoeg papier aanslepen om aan de grote vraag te voldoen, via de Papiercentrale of
de zwarte markt in Brussel. In de jaren 1940-1944 produceerde alleen uitgeverij
Manteau al zo'n 175 titels, herdrukken inbegrepen. Dat er niet nóg meer boeken
werden gemaakt, was niet zozeer een kwestie van censuur, als wel een probleem van
toenemende papierschaarste.
Na verloop van enkele jaren groeide het vertrouwen in een goede afloop van de
oorlog. Het Duitse fiasco bij Stalingrad en de verpletterende nederlaag van het Duitse
Afrikakorps van generaal Rommel in mei 1943, gaf een aantal invloedrijke literaire
figuren toch weer wat hoop en men begon voorzichtig plannen te maken voor na de
oorlog. Slechts enkele maanden later, nadat op 25 juli 1943 Mussolini ten val was
gebracht, werden die vage maar hoopgevende plannen steeds concreter. Op 8 augustus
1943 kwam een select groepje Vlaamse auteurs bijeen ten huize van Maurice Roelants
om de mogelijkheden voor een nieuw tijdschrift af te tasten. Het blad zou zo spoedig
mogelijk na de oorlog moeten verschijnen. Behalve de gastheer zelf waren die dag
verder aan-
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wezig: August Vermeylen, Lode Zielens, F.V. Toussaint van Boelaere, Raymond
Herreman, Karel Jonckheere en Richard Minne. Herman Teirlinck was eveneens
uitgenodigd, maar het is niet zeker of hij zijn vrienden die dag kon vergezellen. De
eerste plannen voor het nieuwe blad, dat pas een jaar later voor het eerst Diogenes
genoemd zou worden, werden die dag gemaakt. Daarna volgden nog twee
vergaderingen: één bij Toussaint thuis (5 september 1943) en

KAREL JONCKHEERE EN RAYMOND HERREMAN (AMVC-LETTERENHUIS)

één bij Vermeylen (9 oktober 1943). Tijdens die laatste bijeenkomst maakte het
groepje concrete afspraken voor het verdere verloop van de oprichtingsplannen. Dus
ook al prijkt de naam van August Vermeylen tot 1983 op het kaft van het NVT als
stichter, niets wijst erop dat hij het was die de eerste stappe voor het tijdschrift heeft
gezet. Die eer moet eerder naar Roelants en/of Herreman gaan. Volgens Herreman
had Vermeylen tijdens die derde bijeenkomst de leiding trouwens ‘tegen wil en dank’
op zich genomen. Maar zodra het menens was, werd hij wel ‘werkelijk de ziel van
de onderneming’.13
Vanaf het prille begin was eveneens duidelijk dat het blad pluralistisch van
strekking moest zijn, breed-maatschappelijk gedragen en algemeen-cultureel van
inhoud. Toussaint van Boelaere schreef in een ongedateerde brief uit 1943 aan Dirk
Coster: ‘Hier bouwen wij ook plannen om een Vlaamsch tijdschrift uit te geven:
gelukkig staan de jonge schrijvers die talent hebben, allemaal op onze hand. Met de
epigonen van Claes en Timmermans kunnen wij

ZL. Jaargang 2

68

MAURICE ROELANTS (AMVC-LETTERENHUIS)

niets doen - het ging al niet met de twee hoofd-kornuiten!’ De jonge schrijvers op
wie de bijna zeventigjarige Toussaint hier doelt, zijn Raymond Herreman en Maurice
Roelants, op dat moment respectievelijk 47 en 48 jaar oud.
Al spoedig meldde ook Hubert Lampo zich bij het Brusselse cenakel. In een brief
van 2 augustus 1943 had Vermeylen Lampo gefeliciteerd met zijn debuut Don Juan
en de laatste nimf (1943) en hem te kennen gegeven dat hij een nadere kennismaking
erg op prijs zou stellen. Lampo had kort voor de oorlog zijn literaire debuut in Vormen
(1936-1940) gemaakt en was in de zomer van 1940 samen met Piet van Aken in het
gezelschap van het tijdschrift Sirene terechtgekomen, dat de literatuur een nieuw
elan wilde geven en ondanks de oorlogsomstandigheden van een onvoorwaardelijke
liefde voor de Schone Letteren getuigde.14 Het laatste nummer van Sirene was echter
alweer op 15 november 1941 verschenen en Lampo en zijn vriend Van Aken zaten
dringend verlegen om een nieuw forum voor gelijkgestemden. Toen na Vermeylen
ook Toussaint van Boelaere zijn bewondering voor Don Juan had uitgesproken,
schreef Lampo gretig aan hem: 'Willen wij, twintigers, iets bereiken, dan hebben wij
nog steeds het exempel en den steun der mannen van Van Nu en Straks noodig.15 Met
‘wij’, zo verduidelijkt Lampo, bedoelt hij zichzelf en zijn vriend Piet van Aken die
hij in een latere brief'een proletariër [...] met een aristocratenziel' zou noemen. Hij
verklapt dat ze al lang rondlopen met een plan om na de oorlog een jongerentijdschrift
te beginnen, Caravan zou het moeten heten. Het was alleen verdraaid lastig om
genoeg jongeren van niveau te verzamelen: ‘Geen enkele onder de allerjongsten lijkt
ons genoeg doordrongen van den heiligen ernst van het “dichterschap” en van de
zeer hooge (en aristocratische) eischen die het ambacht van schrijver stelt’. Toen
was eigenlijk al duidelijk dat de ‘proletarische’ schrijver van De voorstad groeit, in
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1942 tevens bekroond met de Leo J. Krynprijs door de ‘kleine steeds dezelfde kliek’,
geen genade kon vinden in deze aristocratische kringen.16
Lampo stelde Toussaint op de hoogte van een ander plan dat hij met zijn
schoonvader Frans Smits en met Albert van Hoogenbemt had besproken, waarbij
jongeren en ouderen zouden samenwerken met als doel na de oorlog de humanistische
gedachte weer stevig in het zadel te helpen: ‘Op het oogenblik meenen we, dat het
misschien nog het interessantste ware een “entente cordiale” tusschen ouderen en
jongeren tot stand te brengen om zóó te ijveren tot
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wat ons het naast aan het hart ligt: de groote traditie van Van Nu en Straks en een
aanknooping bij de groote literatuur uit het buitenland, tot het nastreven van een
kunst, die èn Vlaamsch èn Europeesch is’.17 Het is opmerkelijk dat Lampo en Van
Aken het nieuwe tijdschrift zien als een voortzetting van Van Nu en Straks
(1893-1894; 1896-1901) en Vlaanderen (1903-1907). Zij legden dat accent bovendien
niet in de eerste plaats om in het gevlei van de Brusselse groep te komen, maar omdat
zij in een verwante poëticale traditie stonden of wensten te staan.
Toussaint hapte toe, hoe kon het ook anders bij deze seigneur die zich altijd op
de eerste rij probeerde te dringen, en toonde in zijn antwoord aan Lampo
belangstelling voor diens ideeën. Meer nog, hij bracht de jonge Antwerpenaar op de
hoogte van de plannen die intussen in Brussel werden gesmeed onder leiding van
August Vermeylen. Lampo antwoordde dat het wenselijk was om zo spoedig mogelijk
met elkaar in contact te treden en hoopte dat de ‘ouderen’ bij ‘jongeren’ niet alleen
aan dertigers dachten als Johan Daisne, Bert Decorte en Herwig Hensen. De vrees
dat men in Brussel een eigen weg wilde inslaan, was blijkbaar niet helemaal
ongegrond want een maand later drong Lampo nogmaals op samenwerking aan: ‘In
verband met de tijdschriftprojecten hoop ik binnenkort met den Heer Herreman een
onderhoud te hebben. Ik ben het met U eens, dat niets - in elk geval - ons dient te
weerhouden, om onzen eigen weg te gaan. Maar welke mooie dingen zouden er niet
te realiseeren zijn, konden we allen onder één enkele vlag vereenigen!’.18
In Brussel begonnen de tot dan toe wat vaag gebleven plannen steeds vastere
vormen aan te nemen. Op 9 januari 1944 schreef Vermeylen aan Raymond Herreman
dat er vaart gemaakt moest worden. Terloops werd ook duidelijk dat de
oorlogsomstandigheden voor veel praktische problemen zorgden bij het maken van
een afspraak: ‘het wordt tijd dat we, in zake tijdschrift, de hoofden bij elkaar steken.
Ik heb Roelants voorgesteld, dat we in zijnen winkel zouden bijeenkomen, op een
oogenblik dat u beiden zou schikken. Hier is dat niet goed mogelijk: vandaag heb ik
wel wat gas, wat me toelaat, enkele brieven te schrijven, maar ik weet nooit of ik er
morgen hebben zal, en dan zitten we op een ijsbank’.19 Naast Vermeylen, Roelants
en Herreman zaten op dat moment in de ‘denktank’ onder anderen Herman Teirlinck,
Lode Zielens, F.V. Toussaint van Boelaere, Gaston Eyskens, E. de Bruyne en Jean
Haesaert. De correspondentie is echter onvolledig bewaard gebleven zodat hierover
geen zekerheid is te krijgen.20 Vanaf toen moet ook uitgeverij Manteau in beeld zijn
gekomen en werden er tal van informele bijeenkomsten ten uitgevershuize
georganiseerd, waarbij niet genotuleerd werd.21
Intussen bleken de brieven van Lampo hun effect niet gemist te hebben, want op
20 maart 1944 schreef hij aan Herreman: ‘Voor enkele weken had ik een onderhoud
met onze uitgeefster, die me verzocht het redactiesecretariaat op mij te nemen van
het algemeene Vlaamsche litteraire tijdschrift, dat dus na
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den oorlog het licht zal zien. Zij verzekerde me, dat zij me deze functie niet alleen
in hààr naam aanbood, doch tevens in den Uwe en dezen van de H.H. Vermeylen en
Roelants. Ik heb het voorstel van Mevrouw Manteau aanvaard.’22 Hij hoopte zo snel
mogelijk de andere redacteuren te kunnen ontmoeten, want op dat moment had hij
noch Vermeylen, noch Roelants ooit persoonlijk ontmoet. Wel correspondeerde
Lampo geregeld met Herreman omdat die als adviseur optrad voor Manteau en de
jonge schrijver begeleidde bij zijn roman Hélène Defraye (1945). Lampo noemde
ook namen die voor medewerking aan het tijdschrift in aanmerking kwamen, maar
daar gebeurde vooralsnog niet veel mee.
Echt helemaal concreet werden de plannen pas vanaf september 1944, na de
bevrijding van de hoofdstad op 3 september. De beslissende vergadering vond plaats
op 20 september in het Paleis voor Schone Kunsten in het kantoor van Maurice
Roelants. Vermoedelijk zijn toen twee belangrijke knopen doorgehakt: het blad kreeg
de naam Diogenes (maar wijziging was nog mogelijk) en de Manteau-tandem
Roelants-Herreman zou de laatste details afhandelen om het blad te kunnen lanceren.
Voor François Closset, de echtgenoot van Angèle Manteau, was geen enkele rol in
het blad weggelegd omdat hij in de laatste oorlogsjaren zat ondergedoken.
Over de naam Diogenes is nog lange tijd getwijfeld. In een brief van Angèle
Manteau aan de redacteuren van het nieuwe tijdschrift noemde zij het blad Richting.
De brief dateert van 13 december 1944, minder dan een maand voor de dood van
Vermeylen.23 De uitgeefster vond Diogenes kennelijk geen geschikte naam, ‘om wille
van zijn impertinentie’, zoals Vermeylen aan Lampo zou verduidelijken. Over de
bekendste der ‘cynische’ filosofen, Diogenes van Sinope (vierde eeuw voor Christus)
zou Vermeylen zich hebben laten ontvallen: ‘Persoonlijk voel ik veel voor die
lantaarn’. Op zijn beurt vond Vermeylen het voorstel van Manteau ook maar niets.
Onderaan op haar brief schreef hij een lijstje met potentiële namen voor het tijdschrift,
als zocht hij nog naar een andere naam als compromis. De brug, Op den uitkijk,
Periscoop, Zoeklicht en De cirkel werden na overpeinzing allemaal geschrapt, net
als Richting. Het besluit van Vermeylen stond vast. De enige naam die hij niet
schrapte, was Diogenes. En dat het een ‘Alg. Tijdschr.’ was, zette hij er als ondertitel
bij.24
De redactie die Roelants en Herreman samen met Vermeylen bij elkaar brachten,
was vooral opvallend vanwege haar ideologische verscheidenheid. Tot dan toe werd
het culturele veld immers gedomineerd door de katholieken. Het groepje verzamelde
echter een gezelschap van wetenschappers en schrijvers van diverse politieke pluimage
om zich heen. Gaston Eyskens, de katholiek die naast zijn hoogleraarschap in de
economie ook op het punt stond een eerste ambt als CVP-minister te bemachtigen,
had een plaats in die redactie. Edgar de Bruyne, filosoof en docent aan de universiteit
van Gent, was de tweede katholiek en CVP-er. De derde redacteur die zijn strepen
buiten de litera-
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tuur had verdiend, was Jean Haesaert, socioloog en jurist. Hij trok zich overigens in
een vroeg stadium weer terug, nog voor het overlijden van Vermeylen. Uit
socialistische hoek kwamen naast Vermeylen zelf ook Raymond Herreman en Hubert
Lampo, hoewel de laatste toen meer als vrijzinnig gezien werd. Medestichter Roelants,
een ‘katholieke allemansvriend’, zou zich tijdelijk afzijdig houden als redacteur.25
Vermeylen hield, zoals gezegd, vast aan een algemeen tijdschrift, ‘om aan den
veelzijdigen opgang en de nieuwe plichten van onze cultuur te beantwoorden, op
gebied van letteren en kunst, wijsbegeerte, wetenschap en sociale vraagstukken’.26
Daarmee kon het groepje letterkundigen rond Vermeylen wel akkoord gaan, maar
met de ideologische diversiteit had niet iedereen het even gemakkelijk. Een en ander
zou in 1944 ontaarden in een stevige discussie tussen Vermeylen en zijn oude vriend
Toussaint, die zich gepasseerd voelde en daarom met harde kritiek op de redacteuren
kwam. In feite legde hij het hele plan honend terzijde. Aan Vermeylen schreef hij:
‘De combinatie Vermeylen - De Bruyne - Eyskens - Herreman staat me niet aan [...].
Ik stuurde af op een concentratie van krachten. De Diogenes-redactie is een
spectaculair vertoon. Twee socialisten, twee katholieken, alle vier uitgesproken
partijmenschen. Drie parlementsleden onder die heeren [...]. Konden er dan geen
krachten buiten de sociaal-democratische en katholieke politieke partijen in
aanmerking komen? Menschen zonder partij-geest? En partij-ambitie? [...] Tegen
Eyskens en De Bruyne zou ik geen enkel bezwaar hebben in een concentratie-redactie,
maar met hun tweeën alléén zijn zij deel van een spectaculaire redactie - naar den
ouden trant. Hoe ruikt dat naar de oude politiek! Niet sympathiek, van den aanvang
af’.27 Hij ergerde zich bovendien aan het al te hoge Manteau-gehalte van het blad,
een merkwaardig verwijt van iemand die in 1944 net twee boeken bij deze uitgeverij
had zien verschijnen.
Ook Lampo vond het geen goed idee om katholieken in de redactie op te nemen.
Hij noemt het ‘een zeer gevaarlijk, zooniet nefast experiment. [...] Want gaan zij,
zelfs van op afstand, hun naam willen koppelen aan onze heidensche “losbandigheid”?
[...] We gaan die brave lui reeds bij het eerste nummer de stuipen op het lijf jagen,
geloof me!’.28 Herreman had trouwens zelf ook al laten weten dat een redactie met
alleen schrijvers hem een beter idee leek. Het is tekenend dat Toussaint de redactie
een exponent van ‘oude politiek’ noemde. Hij vergeleek de redactie met de elkaar
opvolgende regeringen van Hubert Pierlot, die door de dramatische omstandigheden
en hun diversiteit ook een kort bestaan kenden.29 Zijn visie over hoe het tijdschrift
er moest uitzien, zou overigens later bijna volledig gevolgd worden toen Herman
Teirlinck het roer overnam, na de dood van Vermeylen.
Dat Toussaint zich danig opwond over de manier waarop de redactie gevormd
werd, had niet alleen een ideologische achtergrond. Met name de ‘macht’ die Maurice
Roelants van Vermeylen had gekregen, was Toussaint een

ZL. Jaargang 2

72
doorn in het oog. De ruzie laaide pas echt op na afloop van een vergadering van de
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (WL) op 15 oktober 1944. Roelants had
daar in opdracht van Vermeylen aan de aanwezigen het nieuwe tijdschrift Diogenes
voorgesteld en in één adem door gevraagd om kopij in te zenden. Zijn eerste zin was
volgens Toussaint geweest: ‘Op grond van de ons gegeven volmacht hebben wij het
tijdschrift gesticht’. Toussaint, die op dat moment in opdracht van de WL onderzocht
wie zich schuldig had gemaakt aan culturele collaboratie, was over die woorden
gevallen: ‘Ik onderbrak onmiddellijk: wat, volmacht? Geen sprake van! Een opdracht
om de zaak in gereedheid te brengen, waarna aan de groep gelegenheid zou zijn
gegeven het plan te bespreken. Maar geen volmacht!’ Dat woord had volgens
Toussaint ‘zulken nazi-klank’. Op 5 november 1944 schreef Toussaint in zijn dagboek:
‘Ik heb het, op vriendschappelijke wijze gelukkig, aan de stok met Gust Vermeylen.
Het gaat over de coup d’état die hij samen met Raymond en Roelants heeft gepleegd
in zake het tijdschrift, dat wij, een groepje belangstellenden, zouden stichten. [...]
Dat zijn nazi-manieren, waarbij ik mij zo maar niet neerleggen kan’.30
Met die laatste bepaling legde de oude Van-Nu-en-Strakser een vinger op de
pijnlijke wonde. Roelants had Vermeylen kort na het verkrijgen van zijn ‘opdracht’
laten weten dat hij voorlopig zelf niet zou zetelen als redacteur, omdat hij in opspraak
was geraakt vanwege vermeende collaboratie. Tijdens de oorlog was Roelants
namelijk blijven publiceren in de ‘foute’ Nederlandse krant De Telegraaf en ook zijn
nogal toegeeflijke houding met betrekking tot de reorganisatie van de WL werd hem
nu aangewreven. Dus tot het moment dat zijn naam volledig gezuiverd zou zijn,
wilde hij zich beperken tot het verrichten van hand- en spandiensten bij de stichting
van het tijdschrift. Later kon hij altijd nog aansluiten als redacteur. Toen Vermeylen
stierf, begin 1945, was Roelants geen redacteur van het door hen beiden opgerichte
tijdschrift. Roelants en Toussaint zouden nog maandenlang in een woordenstrijd
verwikkeld blijven over Roelants' positie tijdens de oorlog.

F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE EN HERMAN TEIRLINCK (AMVC-LETTERENHUIS)
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Teirlinck maakt De Taak af
Op 10 januari 1945, minder dan twee maanden nadat medewerker Lode Zielens was
getroffen door een V-bom, raakte Diogenes ook zijn bezieler kwijt. August
Vermeylen, die 's morgens nog de laatste verbeteringen aan zijn artikel ‘De Taak’
had aangebracht, stierf onverwacht in zijn woonhuis in Ukkel. ‘Waarschijnlijk door
de koude getroffen heeft het hart hem verlaten... ’, schreef zijn zoon Piet aan
Emmanuel de Bom.31 Naar verluidt had Vermeylen zich juist klaargemaakt om een
bezoek te brengen aan uitgeverij Manteau.32 ‘De Taak’ had het inleidende artikel
moeten worden voor Diogenes. Toen Gaston Eyskens het nieuws vernam, schreef
hij direct naar Manteau om te zeggen dat ‘heel het probleem van de Redactie van
het Tijdschrift opnieuw [wordt] gesteld. Het zal nu wel nodig zijn te wachten met
het opstellen van een prospectus en met het tijdschrift zelf. Een nieuwe bijeenkomst
zal in elk geval vereischt zijn, eer er iets kan gedaan worden’.33 De brief toont aan
dat de betrokkenheid van Eyskens in het Diogenes-avontuur kennelijk toch niet zo
miniem was als op het eerste gezicht mocht lijken. Maar noch in zijn memoires, noch
in (het voor onderzoek toegankelijke deel van) de bewaarde correspondentie is er
overigens ook maar één zin te vinden die wijst op zijn betrokkenheid bij het
tijdschriftenplan van Vermeylen. Dat is toch wel merkwaardig, want gedurende
tenminste enkele maanden moet Eyskens zijn redacteurschap serieus hebben genomen.
Dat neemt uiteraard niet weg dat zijn politieke ambities in die dagen steeds groter
werden. In de katholieke partij, die net na de oorlog is omgevormd tot de Christelijke
Volkspartij, zou hij ook meteen alle kansen krijgen om die ambities waar te maken.
Tien dagen na het plotselinge overlijden van zijn vader liet (minister) Piet
Vermeylen aan Herman Teirlinck weten dat de tijdschriftplannen moesten doorgaan.
‘U weet, dat er daar grote moeilijkheden waren. Een man van gezag is er nodig.
Herreman voelt het, en toen hij me vroeg wie Pa vervangen kon, dan dachten we
natuurlijk aan U. De vraag is dus: Kunt u met Diogenes van wal steken?’34 Teirlinck
aanvaardt de opdracht.35 Hij neemt in februari de tijd om de dingen op een rijtje te
zetten. Volgens Piet Vermeylen moet het een tijdschrift worden dat vergelijkbaar is
met Message (1941-1946), waarvan hij zelf in Londen hoofdredacteur was geweest.36
Op 9 maart 1945 leidde Teirlinck een verkennende vergadering waarvoor naast
Herreman, Roelants en Lampo ook Karel Jonckheere was uitgenodigd. Noch Eyskens
noch De Bruyne - de vertegenwoordigers van Vermeylens ‘algemene’ tijdschrift werden verwacht. Roelants kon er uiteindelijk niet bij zijn, maar dat belette het
overgebleven kwartet niet om een grote redactie samen te stellen. Met zichzelf als
directeur en Lampo als redactiesecretaris wilde Teirlinck naast Herreman, Roelants
en Jonckheere ook Bert Decorte, Marnix Gijsen, Maurice Gilliams, Achilles Mussche,
Fernand Toussaint, Piet van Aken, Albert van Hoogenbemt en Gerard Walschap in
de redactie. Van de
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redactie die in april 1946 het eerste nummer van het NVT zou publiceren, ontbraken
op dat moment nog de namen van Raymond Brulez, Johan Daisne, Julien Kuypers
en Herman Vos. Teirlinck wilde uit die grote redactie met Roelants, Herreman,
Jonckheere en Gijsen een directieraad vormen, maar aangezien Gijsen na een korte
tussenstop in België terug naar Amerika zou afreizen, viel hij weg uit de raad.
Herreman liet op zijn beurt aan Teirlinck weten dat hij geen zin had om in het centrale
bestuur te zetelen, maar de directeur kon hem uiteindelijk toch overtuigen van zijn
belangrijke functie als stichter en als relatief jonge kracht in de grote redactie. De
deal werd zo gesloten dat Herreman er altijd nog kon uitstappen zodra de moeilijke
eerste nummers gepubliceerd zouden zijn en de wagen aan het rollen was gebracht.
Gaandeweg zou Herreman zich echter meer en meer thuis voelen in de
NVT-huishouding en hij bleef tot aan zijn dood een cruciale rol spelen in de redactie.
De overgang van het algemene tijdschrift Diogenes naar het literaire blad dat
Nieuw Vlaamsch Tijdschrift zou gaan heten, werd dus binnen een tweetal maanden
afgerond. De vraag dringt zich dan ook op wat er met de oorspronkelijke
Diogenes-redacteuren is gebeurd. In zijn speech naar aanleiding van de uitreiking
van de Arkprijs van het Vrije Woord aan Ward Ruyslinck in 1960, beweerde Hubert
Lampo dat ‘gauw twee eminente medestichters deserteerden, intellectuelen van
formaat nochtans, lieten zij zich afschrikken door het denkbeeld, dat Vermeylen
vanzelfsprekend zijn tijdschrift zonder voorbehoud zou openstellen voor de
behandeling van levensbeschouwelijke vraagstukken? Ik meen van niet. Het was de
literatuur die hen te elfder ure deed terugdeinzen, de literatuur, welke met haar de
mens tot in hart en nieren doorvorsende kracht voor deze wetenschappelijk gevormde
denkers een soort van “magie noire” bleek te zijn, waarvan zij de soevereine vrijheid
niet dorsten te ratificeren’.37
Wellicht had Lampo gelijk. Maar vooralsnog wijst niets erop dat Eyskens, De
Bruyne of Haesaert door Teirlinck en de zijnen nog actief betrokken werden bij de
tweede start van het nieuwe tijdschrift. In november 1945 kregen ze van Teirlinck
een brief waarin hij het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift voorstelde met zijn ‘overwegend
literaire redactie’. Teirlinck beweerde dat het evenwel niet de bedoeling was om ‘het
plan van Vermeylen te wijzigen door uitschakeling van wetenschappelijke bijdragen’
en de heren werden aangespoord zeker nog artikelen in te zenden.38 Op die laatste
oproep werd echter niet meer ingegaan. Van Haesaert verscheen in het eerste nummer
nog een korte tekst die de polemische rubriek ‘Zoek de mens’ inleidde, maar meer
dan een ingekorte versie van een al eerder voor Diogenes geschreven artikel was die
tekst niet. Daarna zou geen van de geleerden nog kopij aanbieden aan het NVT. In
minder dan geen tijd had Teirlinck de ontzuiling die het blad moest voorstaan geheel
teniet gedaan, het algemene karakter laten verdwijnen en enkele reeds aangestelde
redacteuren afgevoerd.

ZL. Jaargang 2

75

Van Manteau naar Ontwikkeling
Teirlinck wou spoedig daarna overgaan tot een ‘definitieve’ vergadering waarin
Diogenes kon worden voorgesteld. Alleen moesten er dringend knopen doorgehakt
worden in verband met de uitgave van het blad. Al in 1944 had August Vermeylen
zoals gezegd met Angèle Manteau onderhandeld over de eventuele uitgave van zijn
tijdschrift: ‘Dans 1e monde culturel flamand, on se rencontre’, zegt de uitgeefster
daar nu glimlachend over. Vermeylen had bij haar in de oorlog al een bundel
Beschouwingen (1942) uitgebracht en ze had ook zijn roman Twee vrienden mogen
publiceren. Bovendien waren ze goed bevriend geraakt: ‘Op een dag kwam hij bij
mij met het idee om geen literair, nee een algemeen tijdschrift, na de bevrijding uit
te brengen. Het idee lachte mij toe, want wij waren die steriele verdeling tussen de
partijen zo beu’.
Maar naar haar stellige overtuiging kon na de dood van Vermeylen van zo'n
algemeen tijdschrift, dat boven de zuilen uit zou moeten stijgen, geen sprake meer
zijn. Alleen het boegbeeld van de Vlaamse Beweging, tevens gecoopteerd senator
voor de socialisten en voorts hoogleraar in Gent, had destijds voldoende gezag om
zoiets te kunnen afdwingen. Ze had bovendien al via geruchten vernomen dat er
staatssteun zou komen voor de drie grote zuilen om elk een eigen tijdschrift te
financieren: Dietsche Warande & Belfort voor de katholieken, De Vlaamsche Gids
voor de liberalen en Diogenes/Nieuw Vlaamsch Tijdschrift voor de socialisten. Het
verbaasde haar dan ook niets dat Teirlinck op zekere dag bij haar binnenliep en zei:
‘Dat tijdschrift interesseert u zeker niet meer?’. Manteau had, zo bevestigt ze nu,
graag willen meewerken aan het idee van Vermeylen, maar het concept van Teirlinck
beviel haar veel minder. De sterke devaluatie van de munt, de importbeperkende
maatregelen van Nederland, het steeds schaarser wordende papier en de grote kosten
die ze moest maken voor het ambitieuze weekblad Zondagspost, deden Manteau
uiteindelijk van publicatie afzien. Overigens werd Zondagspost wél nadrukkelijk
gepresenteerd als een algemeen weekblad. Zo stond in het eerste nummer van 24
december 1944: ‘Benevens de behandeling van de politieke en cultureele vraagstukken
en feiten van den dag, zal Zondagspost in talrijke gevarieerde kronieken van literairen,
artistieken, wetenschappelijken, opvoedenden en onderhoudenden aard, het
spiegelbeeld brengen van de algemeene geestelijke bedrijvigheid van onzen tijd’.
Manteau stuurde op 3 mei 1945, luttele dagen voor de Duitse capitulatie, nog wel
een kostenberekening voor Diogenes naar Raymond Herreman. Maar vrij snel daarna
moeten beide partijen tot het besef zijn gekomen dat een akkoord voor de uitgave
van het blad onmogelijk was geworden. Het is overigens niet ondenkbaar dat Manteau
haar wezenlijke interesse voor het blad al had verloren vóór de dood van Vermeylen,
namelijk vanaf het moment dat Zondagspost begon te verschijnen.
Herman Teirlinck gaf bovendien daarvoor al aan enkele redacteuren de opdracht
met andere uitgevers te praten. Teirlinck en Karel Jonckheere hadden
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in april 1945 over minstens twee offertes onderhandeld met uitgeverij Pelckmans/De
Nederlandsche Boekhandel. Maar pas tegen het einde van de zomer kwam er goed
nieuws. Gerard Walschap schreef op 29 augustus aan Teirlinck: ‘Vandaag heb ik
kunnen spreken met Molter, van Uitgeverij Excelsior Somersstraat alhier. Hij
onderhandelt zelf voor een maandschrift op humanistische basis, buiten elk
partijverband, en voelt dus alles voor uw plan. Hij heeft papier, vraagt niet beter dan
een mooie maquette van U uit te voeren en begint liever morgen dan later’.39
De Samenwerkende Maatschappij Ontwikkeling was opgericht in 1923 om de
juridische onafhankelijkheid van Volksgazet, de socialistische krant die in 1914 was
ontstaan uit de fusie van De Werker en De Volkstribuun, te waarborgen. Adolf Molter
was in de loop van 1945 Willem Eekelers opgevolgd als afgevaardigd beheerder van
Ontwikkeling. Over het tijdschrift ‘op humanistische basis’, dat Molter van plan was
te maken, is tot op heden weinig teruggevonden. In een brief van 26 september 1945
vermeldde de uitgever wel de volgende mensen als contactpersonen: A. Alers, f.
Blanquaert, F. Camerlinckx, L. Flam, R. Milio en L. Michielsen. Met deze mannen
had Molter afspraken gemaakt voor het tijdschrift en opvallend is nu dat al deze
figuren, verbonden door een gemeenschappelijk verleden in het verzet, even later de
redactie zouden vormen van het communistische tijdschrift Debat, uitgegeven door
Mercurius. Wat had de socialist Molter met deze blijkbaar communistische kringen
gemeen? Een deel van het antwoord schuilt in het sluikblad De Vrije Gedachte, in
maart 1943 door Leopold Flam opgericht als Nederlandstalig orgaan van het Comité
de Défense des Juifs (CDJ). Volgens de Franse historicus Lucien Steinberg waren
medewerkers aan dit blad onder meer René Milio, Herwig Hensen (=Flor Mielants
jr.) en Adolf Molter. Toen Flam werd opgepakt door de SD zou Molter hem zelfs
hebben opgevolgd in zijn functie bij de CDJ.40 Toch liet Molter de tijdschriftplannen
van zijn oude vrienden uit het verzet om vooralsnog onbekende redenen vallen en
stelde maar één enkele voorwaarde aan Teirlinck alvorens met hem in zee te gaan:
hij wilde dat zijn partijgenoot Herman Vos zou worden gevraagd om over staatkundige
onderwerpen te schrijven.41
Teirlinck nam Vos grootmoedig in de redactie op, maar de man heeft nooit een
letter in het NVT gepubliceerd. Binnen twee weken werden nu de laatste knopen
doorgehakt. Op 21 september 1945, twee dagen na de oprichting van ‘zijn’ Nationaal
Toneel, riep Teirlinck alle redacteuren bijeen voor de stichtingsvergadering. Op die
vergadering, die sedert maart van dat jaar talloze keren was uitgesteld, koos de
redactie definitief voor de naam Nieuw Vlaamsch Tijdschrift. Bij de keuze van die
naam, en ook wat betreft de rubriek ‘Zoek de mensch’, heeft men zich duidelijk laten
inspireren door Nouvelle Revue Française.42 In dit verband is het boeiend om te
citeren wat Raymond Herreman in december 1944 al aan Richard Minne schreef:
‘Half of einde
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VROEGE DRUKPROEF VOOR HET OMSLAG VAN HET EERSTE NUMMER (AMVC-LETTERENHUIS)

Februari verschijnt “Diogenes”, onder redactie van Vermeylen, Haesaert, Eyskens,
Roelants, Herreman en Lampo. Ik moet voor de verzen zorgen ten eerste. Ik heb er
reeds schone van Van Nijlen en Hensen. Ik zou er u en Elsschot bij willen. Maak
mij om de liefde gods 2, 3 gedichten klaar voor het eerste nummer. Ten tweede moet
ik zorgen voor een rubriek van kleine stukjes: 10 regels, 20, 50 regels. Een soort ‘air
du mois’ zoals in de Nouvelle Revue Française. Dat kunt gij mij zeker maken. Wat
anders dus dan Zondagspost maar in denzelfden geest. Hebt gij niet een N.R.F. om
te zien wat ik bedoel?’43
Een van de opvallende afwezigen tijdens de stichtingsvergadering op 21 september
1945 was Hubert Lampo. Die maakte zich intussen behoorlijk zorgen om het
secretariaat omdat hij enkele maanden voordien was opgeroepen voor zijn legerdienst.
Hij had nog aan Teirlinck voorgesteld het secretariaat tijdelijk aan zijn maatje Piet
van Aken over te laten, maar in oktober bedisselden Molter en Teirlinck samen dat
Emiel Willekens, toen in dienst bij Ontwikkeling, die taak op zich mocht nemen.
Die tussenperiode was echter van korte duur. Toussaint en Teirlinck, beiden
invloedrijke lieden, trokken in Brussel aan wat touwtjes en nog voor het einde van
het jaar was Lampo al weer afgezwaaid. Kort daarna zei hij het onderwijs vaarwel
en hij kwam terecht bij Volksgazet, waar hij jarenlang elke week de rubriek Kunst
en Cultuur zou volschrijven. Op 1 januari 1946 meldde Lampo aan Teirlinck dat hij
zich vanaf dat moment volop met het secretariaat van het NVT zou bezighouden.
Hoewel de organisatie en de financiering van het tijdschrift nu waren geregeld,
zou het, ondanks diverse smeekbedes en aansporingen van Teirlinck, nog wel even
duren voor het eerste nummer van de persen rolde. De uitgeverij was niet gewend
om een typografisch kwalitatief product op de markt te brengen en Teirlinck stelde
hoge eisen aan de uitvoering van het blad.
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Begin februari 1946 was Teirlinck de wanhoop stilaan nabij: ‘Met de uitgeverij
Ontwikkeling heb ik, ik weet het, een stillen strijd aangebonden, want het gaat hem
om een onuitgesproken kwestie: een kwestie van goeden smaak. Een paar
voorbeelden: Ontwikkeling stelt me een couverttitel voor (zie A). Ik breng het tot
B. En Ontwikkeling maakt er C van! Het springt in het oog dat wij elkaar niet
verstaan’.44 In deze zelfde brief wordt duidelijk waarom Teirlinck zo hecht aan een
verzorgde typografische vormgeving: ‘wij zijn hier eigenlijk bezig aan de derde
reeks van Van Nu En Straks’. Ook Van Nu en Straks (de eerste reeks) en in mindere
mate Vlaanderen (de tweede reeks) werden en worden immers geroemd om hun
opvallende vormgeving.
In de weken die volgden, liep Lampo geregeld binnen bij uitgever en drukker om
‘eens vriendschappelijk op de teenen te gaan trappen’. Bijna dertig jaar later
herinnerde Lampo het zich nog goed: ‘Het was geen gemakkelijke start. Ontwikkeling
kende weinig van het uitgeven van een geraffineerde periodiek. Teirlinck heeft bijna
bladzijde voor bladzijde horen voor te tekenen hoe het moest gebeuren’.45
Naast de onwennigheid bij Ontwikkeling om een tijdschrift te drukken en uit te
geven, waren er ook andere factoren die de zaak vertraagden. Zo had drukkerij
Excelsior aanvankelijk de gewenste letter niet in voorraad en was ook het papier een
probleem. Teirlinck had mooi wit papier uitgezocht dat de klasse en de grandeur van
het tijdschrift moest onderstrepen, maar pas maanden later en slechts na tussenkomst
van Julien Kuypers, kon de drukkerij over deze papiersoort beschikken. Eind april
1946 verscheen dan eindelijk het eerste nummer. Speciaal voor Teirlinck was op
eerste Paasdag al een exemplaar ingenaaid, de rest volgde enkele dagen later. In zijn
‘Verantwoording’ schreef Teirlinck, die toch de plannen van Vermeylen in no time
had laten kelderen: ‘wij laten de onderneming, die thans onder nederiger
verantwoordelijkheid is gekomen, met zediger vlag van stapel loopen’. En aan zijn
secretaris schreef de directeur dat het eerste nummer hem beslist was meegevallen:
‘In elk geval verheug ik mij (of troost ik mij in volstrekten zin) bij de vaststelling
dat mijn vriend Vermeylen niet door ons is verraden geweest.’46 In mei werden de
eerste exemplaren verzonden en de reacties waren over het algemeen erg positief.
Zo schreef Elsschot op 12 mei 1946 aan Lampo: ‘Ik vind dat het N.V.T. er keurig
uitziet. Goed papier, mooie letter. Het strekt de drukker tot eer. De groote moeilijkheid
zit in het bijeenbrengen van genoeg goede bijdragen om van ieder volgend nummer
iets goeds te maken. Denk eens aan Boon?’.47
Maar het blad dat de reeks die begonnen was met Van Nu en Straks en Vlaanderen
keurig zou afronden, had zoals geconstateerd geen plaats voor de weinig aristocratisch
aangelegde Boon wiens romans volgens Toussaint slechts ‘ongedijkte waterlopen’
waren. Met zijn strakke en klassieke vormgeving, zijn nobele doel om het culturele
peil in Vlaanderen te verheffen en zijn mix van klassieke bellettrie en vernieuwing
beantwoordde het NVT slechts aan
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de verwachtingen die zijn illustere voorgangers hadden geschapen. Zo zou de geest
van Admiraal August Vermeylen nog lang na zijn dood over de ‘bevaarbare wateren’
van de Vlaamse letteren waken. Boon schreef in 1950 over Van Nu en Straks: ‘zij
schreven niet alleen voor hun tijd, voor wat zij “nu” noemden... zij schreven ook
voor iets, dat zij “straks” noemden. Dat “straks” echter is voor ons “nu” geworden...
en ook dat is al een weinig voorbij’.48
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[Nummer2]
Gemoedelijke aanbevelingen
Raymond Herreman en de repressie
... [Bart Nuyens]
‘Uw attest over en voor Eeckels is geheel in orde, en juist wat het moet zijn, ook met
het laatste volzinnetje, zonder hetwelk het getuigenis geen waarde zou hebben. Ik
verwacht inderdaad zijn secretaresse, die zich reeds heeft laten aankondigen. Het is
trouwens niet het eenige bezoek van aangehoudenen en veroordeelden dat ik ontvang.
Ik heb met die epuratie ook al, alles samen, eenige volle dagen werk gehad.’1 Dit
schreef Raymond Herreman eind juni 1945, bijna tien maanden na de Bevrijding, in
een brief aan dichter en goede vriend Herwig Hensen. De secretaresse van Guido
Eeckels liep in juni 1945 stad en land af op zoek naar getuigenissen ter verdediging
van de aangehouden uitgever en journalist. Eeckels was voor en tijdens de Bezetting
ambtenaar bij de Senaat en hij had eind juli 1941 de in volksuitgaven gespecialiseerde
uitgeverij De Lage Landen opgericht. Maar uit de getuigenissen van Herreman en
Hensen lijkt het alsof hij vooral van collaboratie werd verdacht vanwege zijn
activiteiten als literair recensent bij het pro-rexistische blad Le Nouveau Journal. In
zijn rubriek ‘Les Lettres Flamandes / Les Lettres Néerlandaises’ - de titel varieerde
al naargelang het onderwerp - schreef hij over Vlaamse en Nederlandse poëzie, proza,
vertalingen, literatuurgeschiedenis en filosofie.
In zijn getuigenisverklaring drukte Hensen (pseudoniem van Flor Mielants jr.)
zijn grote waardering uit voor Eeckels' letterkundige bijdragen die uitgingen van
zuiver artistieke standpunten en zeker niet werden ingegeven door een ‘nieuwe
orde’-politiek. ‘Integendeel,’ besloot hij zijn attest, ‘ik en menige van mijn vrienden
beschouwden de artikels van den Heer G. Eeckels als zoovele mogelijke lichtpunten
in de duisternis van toen, en betreurden enkel dat ze afgedrukt werden in een dagblad,
dat verscheen onder Duitsche bezetting’.2 Herreman bevestigde deze zienswijze,
maar hij deed er in zijn getuigenis nog een schepje bovenop. Hij was strenger in zijn
veroordeling van Eeckels, die ronduit ‘verkeerd heeft gehandeld door tijdens de
bezetting mede te werken aan Le Nouveau Journal’,3 maar hij verdedigde hem ook
feller. ‘Voor zoover ik heb kunnen nagaan, waren zijn kronieken nooit afgestemd
op
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eenigerlei Duitsche propaganda. Integendeel, anderen en ikzelf hebben dikwijls met
genoegen gelezen, hoe hij niet aarzelde de draak te steken met slechte literatuur van
de “nieuwe-orde” richting, terwijl hij auteurs, die niet in een geur van heiligheid
stonden bij de heerschers van het oogenblik, gewetensvol roemde. Ik meen mij zelfs
te herinneren, dat hij herhaaldelijk, en in een zekeren geest van uitdaging, Duitsche
en andere kunstenaars aanhaalde, die door het nazi-regime “verboden” waren.’4
Eeckels dweepte niet met de Nieuwe Orde.5 Hij was zo dom om te schrijven voor
een collaborerende krant, maar zijn eigen geschriften wezen nergens op politieke
collaboratie. Hij was slechts één van de vele gedegen journalisten met een grondige
vakkennis, die de uitstekende culturele rubrieken van Le nouveau Journal verzorgden.6
De extreem collaborerende toon van de oorlogskrant werd volgens Els de Bens in
haar boek De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur vooral bepaald door
directeur Paul Colin. Geregeld kwam het tot botsingen tussen deze radicale rexist en
de iets mildere hoofdredacteur Robert Poulet. Maar het was pas

HERWIG HENSEN OMSTREEKS 1939 (AMVC-LETTERENHUIS)
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in januari 1943, toen het door Léon Degrelle verkondigde Groot-Germaanse
gedachtegoed kritiekloos in de krant werd afgedrukt, dat de hoofdredacteur zijn
ontslag gaf. Omdat diens vervanger P. Herten gehoorzaam de radicale lijn bleef
volgen, boden bijna een half jaar later Eeckels en acht van zijn collega's hun ontslag
aan.7 Na de Bevrijding zou Eeckels zes weken in voorhechtenis zitten, maar hij zou
spoedig vrijgesteld worden van verdere vervolging. Wel verloor hij zijn burgerrechten:
stemrecht en betrekking bij de Quaestuur van de Senaat diende hij op te geven.8

Ambitie en attentisme
Eeckels maakte een grove fout door te werken voor Le Nouveau Journal, aldus
Herreman, maar ‘in de geestelijke integriteit’ van de journalist bleef hij tijdens en
na de oorlog geloven.9 In zijn begeleidende brief van 27 juni 1945 aan Herreman
schrijft Hensen dat hij Eeckels onmogelijk een getuigenisverklaring kan weigeren:
‘ik meen in geweten wat ik in mijn attest over den Heer Eeckels schrijf. Ik meen
zelfs méér dan ik schrijf, nml. dat zijn stilzwijgen een zeer groot verlies is voor onze
literatuur’. Toch is de houding van Hensen en Herreman tegenover Eeckels veel
dubbelzinniger dan hun beider getuigenissen hier suggereren. En dat heeft veel minder
te maken met Eeckels bedrijvigheid bij Le Nouveau Journal, dan wel met zijn werk
als afgevaardigd bestuurder van de uitgeverij De Lage Landen.
Op 1 augustus 1941, een dag na de officiële oprichting van uitgeverij De Lage
Landen, wijdt Guido Eeckels zijn rubriek Les Lettres Flamandes geheel aan Herwig
Hensen en zijn jonge maar gestaag groeiende oeuvre.10 Raymond Herreman,
bewonderaar van het eerste uur en promotor van het werk van Hensen - hij haalde
hem binnen bij Manteau -, attendeert de jonge dichter op de uiterst positieve en goed
geformuleerde recensie.11 Hensen is zo gecharmeerd dat hij het niet kan nalaten
Eeckels te schrijven. De journalist is op zijn beurt zeer verheugd met dit initiatief
van Hensen en neemt onmiddellijk de gelegenheid te baat om de dichter te winnen
voor het fonds van zijn kersverse uitgeverij.12 Hoewel Hensen sedert 1939 gebonden
is en loyaal wenst te blijven aan uitgeefster Angèle Manteau, die zijn drie laatste
bundels heeft uitgegeven, overweegt hij Eeckels een uitgave toe te vertrouwen. Omdat
Manteau aanvankelijk niet veel interesse lijkt te tonen voor de uitgave van zijn eerste
toneelspel Antonio, speelt Hensen met de gedachte om de eer aan De Lage Landen
te gunnen. Maar in december 1941 besluit Manteau de tekst toch uit te geven. Eeckels
onderneemt een wanhoopspoging en wil Hensen alsnog persoonlijk op andere
gedachten brengen: zij spreken af te Brussel.13 De uitgever heeft evenwel niet de
gave van de overreding. ‘Eeckels [...] ontgoochelde mij,’ schreef Hensen aan
Herreman op 16 december 1941, ‘[d]étails, bewegingen, woorden geven mij
aanwijzingen. Hij is niet zuiver. Jezuïeten-school. Handelsgeest.’
Toch geeft de uitgever de hoop niet op en hij vraagt Hensen in een brief
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van 24 december 1941 een kort opstel van circa 60 bladzijden te schrijven ‘over het
wezen van de lyriek’ in het kader van een nieuwe essayreeks bij De Lage Landen.
Van de reeks zal evenwel niets terecht komen, maar Hensen stuurt in maart 1942
wel de oerversie van wat zes jaar later bij Manteau zal gepubliceerd worden als Over
de dichtkunst (1947). Eeckels is in zijn nopjes en haalt alle registers uit om de jonge
dichter in zijn fonds te krijgen. Nog voor hij het manuscript gelezen heeft, belooft
hij Hensen dat hij een Franse vertaling zal laten maken. De uitgever ziet het boekwerk
al voor zich: ‘een luxe-editie, handzetsel en twee-kleurendruk’.14 Tien dagen later
stuurt hij alle contractuele bepalingen: een oplage van achthonderd à duizend
exemplaren, de auteursrechten tegen tien procent op de bruto verkoopprijs, een
voorschot van duizend frank, een Franse vertaling en een grote kans op een Duitse
vertaling.15 De belofte van vertaling is het ‘meest doorslaande argument’ voor Hensen
om bij De Lage Landen te publiceren, maar toch gaat het feest uiteindelijk niet door.16
Opnieuw is het Hensens loyaliteit tegenover Uitgeverij Manteau die samenwerking
met De Lage Landen in de weg staat, maar ditmaal is het op uitdrukkelijk advies van
Raymond Herreman:
Uit de brieven van Eeckels blijkt duidelijk, dat hij u letterlijk koopen wil.
Veel gezonder vind ik het, dat gij het vertikt in de arena te treden. Al zou
ik daar weer correctief bijvoegen: wel in de arena, om te zeggen wat men
te zeggen heeft; maar daarbuiten geen toegeeflijkheden, geen “middeltjes”
gebruiken. En dus niet van publicatie afzien, maar normaal uitgeven. Ge
verlaat ook uw vrouw niet omdat er een andere schoonere krullekes heeft
of u een reis naar China kan betalen. Zoo dacht ik vanmorgen, en ik geloof,
dat alle tegen-argumenten specieus zijn. Des te meer daar Manteau mij de
uitgeverij niet slecht schijnt te bedrijven.17
Amper tien dagen later, op 15 april, schrijft Eeckels dat hij het betreurt het werk van
Hensen wederom niet te mogen uitgeven, maar dat hij de houding van de dichter en
Manteau begrijpt. In zijn volgende poging Hensen te strikken, gooit de ambitieuze
uitgever het helemaal over de boeg van de vertaling. Hij stelt voor om alle
dichtbundels van Hensen te laten vertalen in het Duits door Heinz Graef, die onder
andere ook het werk van Karel van de Woestijne vertaalde. Eeckels gaat ervan uit
dat dit voorstel geen aanleiding tot conflict zal vormen met uitgeefster Angèle
Manteau, die zich (voorlopig althans) op de Nederlandstalige markt focust. Hensen
vraagt Manteau al zijn bundels naar Eeckels te zenden, die het op zijn beurt weer
naar Graef stuurt. In een brief van 13 juni beklemtoont Hensen evenwel opnieuw
zijn goede verstandhouding met Manteau, zodat Eeckels er zelfs even zijn geduld
bij verliest: ‘ik begrijp best uw verhouding tot Manteau, doch ik zie niet in waarom
U voor álles aan uwen uitgever zoudt gebonden zijn’.18 Het zal ruim een jaar duren,
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tot augustus 1943, vooraleer vertaler Heinz Graef bij monde van Eeckels iets van
zich laat horen. Ook van deze publicatie zal niets terechtkomen. Dat zal Hensen
wellicht verheugd hebben, want onmiddellijk nadat hij zijn dichtbundels heeft laten
verzenden, vraagt hij zijn mentor om advies, aangezien hij, naar de woorden van
Herreman, een ‘onbehaaglijk gevoel tegenover Eeckels' uitgeverij’ heeft.19 Herreman
maant Hensen aan geduld uit te oefenen met zijn drang om vertaald te worden: ‘Ik
begrijp uw ongeduld, maar Heinz Graeff [sic] of een andere zal ook nog over 1 of 2
jaar uw verzen en tooneel kunnen vertalen. Gij ziet, ik predik het grootst mogelijke
attentisme, en wel overdacht’.20 De oudere Herreman weet Hensens Sturm und Drang
te bedaren en bij De Lage Landen zal ondanks de ambities van Eeckels en ondanks
alle plannen nooit een werk van Herwig Hensen verschijnen.
Het attentisme waarvan Herreman spreekt is, zoals eerder al is gebleken, niet
gericht op Uitgeverij Manteau, maar wel op De Lage Landen. De indruk ontstaat
hierdoor dat deze uitgeverij niet geheel zuiver op de graat is. Ze is in ieder geval
minder betrouwbaar dan Manteau, en misschien is er zelfs sprake van collaboratie.
Met zekerheid valt dat echter vooralsnog niet te zeggen.21 In het Belgisch Staatsblad
zijn geen bewijzen te vinden van Duitse financiële steun aan de uitgeverij noch bij
de oprichting, noch bij de kapitaalverhoging van begin 1943.22 Wel staat vast dat
Eeckels voor zijn volksuitgaven niet aarzelde om een beroep te doen op het door de
Bezetter geleide Agence Dechenne,23 en dat hij goede contacten onderhield met
professor Hans Teske, de verantwoordelijke voor literatuur bij de
Propaganda-Abteiling, die bovendien een Duitstalig boek over de Vlaamse literatuur
publiceerde bij De Lage Landen.24 In het fonds van de uitgeverij vindt men voorts
werk van Frans Demers (pseudoniem van Frans Beckers, hoofdredacteur van de
gestolen Het Laatste Nieuws, die na de oorlog bij verstek ter dood werd veroordeeld),
de NSB'er Henri Bruning en de Duitser Franz Petri, voormalig hoofdredacteur van
De Vlag om maar enkele namen te noemen. Dat Eeckels zich desondanks niet achter
het gedachtegoed van de Nieuwe Orde schaarde, blijkt uit zijn artikels in Le Nouveau
Journal. Het mag dan ook niet verwonderen dat de verdediging zich vooral op deze
laatste richt, en niet op Eeckels' werkzaamheden als uitgever.

Daar zoo midden in
Wat betreft die journalistieke activiteiten kunnen Hensen en Herreman oprecht
getuigen: Eeckels' intellectuele integriteit stond buiten verdenking. Dat Herreman
nog iets stelliger in de man gelooft, heeft wellicht te maken met een kleine
‘geloofscrisis’ die Hensen in september 1943 doormaakte. Hij is danig ontgoocheld
wanneer hij Eeckels op 3 september enkele uren op bezoek heeft gehad. Tot zijn
verbazing mist de erudiete en intelligente journalist, die zo treffend over zijn eigen
dichtwerk had geschreven, ‘fond’ en ‘kritische grondvesten’ wanneer het op een
gesprek aankomt. Argumenten tegen
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zijn bewondering voor Ernst Jünger bijvoorbeeld kan Eeckels niet weerleggen, en
sterker nog, hij ‘komt in gesprek tot de verbluffende formule dat de “mededeeling”
van een kunstwerk hem volkomen onverschillig laat, en dat enkel de “vorm” belang
heeft. (Volledig in tegenspraak met al zijn artikels)’.25 Herreman kan het hier niet
mee eens zijn en meent dat men Eeckels niet op zijn woord moet pakken, tenminste,
niet op zijn gesproken woord, aangezien hij beter schrijft dan spreekt. Voorts stelt
hij dat het niet erg is dat Eeckels zichzelf tegenspreekt, aangezien iedereen dat
voortdurend doet. En ten slotte, wat die tegenstrijdigheden betreft, in feite staat
‘Eeckels [...] daar zoo midden in’.26 De man is met andere woorden gematigder dan
hij in een gesprek doet vermoeden. Herreman verdedigt de intellectuele integriteit
van Eeckels tot het uiterste, en koppelt dit met andere woorden volledig los van het
‘gevoel van onbehagen’ dat diens uitgeversbedrijf omringt. Ook wanneer bijna twee
jaar later, in juni 1945, Eeckels wordt beschuldigd van collaboratie op grond van
zijn medewerking aan Le Nouveau Journal, staat deze integriteit voor Herreman
volkomen los van de politieke strekking van de krant waarvoor Eeckels schreef.
Deze milde, doch standvastige houding tegenover de collaboratie zo kort na de
Bevrijding mag opmerkelijk heten. Amper anderhalve maand voordien nog, in mei
1945, was er een tweede golf van straatrepressie over België geraasd. Aangestoken
door de schrijnende onthullingen over de concentratiekampen was het volk in blinde
woede uitgebarsten tegen alles wat zelfs maar vaag naar collaboratie rook. Bij de
eerste golf, in september en oktober van 1944, hadden veel verzetslieden - het motto
‘ieder zijn zwarte’ indachtig27 - zich haast met wellust gestort op het opsporen,
aanhouden en soms zelfs berechten van collaborateurs. Herreman, die tijdens de
oorlog actief was in de clandestiene pers, wist de kalmte te bewaren, onderdrukte
zijn gevoelens en beriep zich op de rede. Zelfs in zijn eerste Boekuiltje na de
Bevrijding, waarin zijn gevoelens de boventoon voeren, is er een rationele reflex
merkbaar: ‘Vrijheid! Ik schrijf niet gaarne met uitroeptekens. Maar vandaag doe ik
het toch. Vrij! Vrijheid!’28 Boekuil verontschuldigt zich voor het gebruik van
uitroeptekens, een teken van onoorbaar uitbundig gedrag. Op dezelfde bedachtzame
wijze schrijft hij in hetzelfde stukje over de keerzijde van de Bevrijding, de woede
en de repressie. ‘Er is ook wrok in ons hart. Ik ben geen ketterjager. Ik wil geen
bloed.’ Zijn wraakgevoelens worden onmiddellijk onderdrukt en maken plaats voor
een grote gereserveerdheid. Want Herreman schuwt de grote woorden, omdat deze,
in zijn opinie, de tijd nooit zullen trotseren en holle woorden zullen blijken te zijn.
‘Ik zal trachten geen woord te spreken, dat ik mij over tien jaren zou kunnen
beklagen.’29 Hij schrijft met andere woorden in een ruimer perspectief, misschien
zelfs met de eeuwigheid voor ogen. Een hele opgave. Maar het belet hem niet over
de epuratie te schrijven, al zal dat niet volledig uit eigen beweging blijken te zijn.
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Meneer Iks en Zondagspost
‘Collaboratie en epuratie’ is de titel van Herremans eerste sociaal-politieke artikel
in het ‘onafhankelijke weekblad voor politiek en cultuur’ Zondagspost van 8 april
1945. Het is een uitgebreid pleidooi voor het herstel van de redelijkheid in alle
naoorlogse maatschappelijke knelpunten, die haast onbespreekbaar zijn geworden:
de koningskwestie en in het bijzonder de collaboratie. Het is een beetje vreemd dat
Herreman zich buiten zijn vertrouwde domein van literatuur en levensbeschouwende
essayistiek begeeft en zich bovendien onmiddellijk aan een van de grootste problemen
van de naoorlogse maatschappij waagt. De reden daarvoor ligt in de eerste plaats bij
zijn oude vriend Karel Leroux, die normaliter onder het pseudoniem Spectator op
de voorpagina de binnenlandse politiek onder de loep neemt, maar in april 1945 voor
langere
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tijd naar Amerika trekt, samen met Gust de Muynck. Herreman is de meest
aangewezen kandidaat om Leroux op te volgen, aangezien hij na de Bevrijding is
aangesteld als directeur van het Beknopt Verslag van de Senaat. Dichter bij de bron
van de binnenlandse politiek kan je niet zitten. Nochtans lijkt Herreman deze taak
met tegenzin op zijn schouders te nemen. Immers, niets is zo vluchtig als de actuele
politiek, hoe kan men daarover op beklijvende wijze schrijven, zonder zich tien jaar
later te hoeven schamen? Herreman besluit zichzelf te verbergen achter het moeilijk
ophelderbare pseudoniem ‘XXX’, en hij zal, geheel conform zijn karakter, de
actualiteit met grote omzichtigheid benaderen.30
Hoewel Leroux begin juli 1945 (en wellicht al vroeger) is teruggekeerd van zijn
reis, duurt het nog tot 26 augustus vooraleer hij zijn comeback maakt. Herreman zal
zijn XXX-bijdragen, die steeds vaker ook het karakter van een redactioneel krijgen,
met grote regelmaat blijven schrijven, al duikt de tegenzin nog steeds op. Op dezelfde
dag dat Spectator weer verschijnt, noteert hij in zijn dagboek: ‘Toch nog een artikel
XXX voor Zond. [Zondagspost, B.N.] geschreven, al wensch ik het niet voort te
doen’.31 Desondanks zingt hij het uit tot het vijfde laatste nummer. In feite is hij in
de tweede jaargang de enige die regelmatig over de politieke actualiteit schrijft.
Wegens dalende verkoopcijfers, het ontslag van hoofdredacteur P.-G. van Hecke en
een geestelijke inzinking van de de facto ‘vervangende hoofdredacteur’ Herreman
wordt Zondagspost vanaf einde december gekortwiekt: de politiek wordt eruit
gesneden en slechts acht van de twaalf bladzijden blijven over.32 Politiek redacteur
Gust de Muynck, die regelmatig inzendingen stuurt vanuit Amerika en hoopte met
Zondagspost een ‘Vlaamsche New Statesman’ te maken, kan het stukslaan van zijn
droom op de klippen van het kapitalisme niet verteren. Hij walst over de economische
wetten van vraag en aanbod heen en reageert verbolgen:
Het is een zeer veeg teeken voor het intellectuele Vlaanderen dat een
weekblad waarin politieke gedachten verdedigd worden, niet leefbaar is.
Persoonlijk neem ik dat nog immers niet aan. Het lijkt mij veeleer een
toepassing van het zoo kapitalistische “who plays the pipe, calls the tune”.
Mevr. Manteau heeft blijkbaar niet de “guts” om haar winst voor nog iets
anders te gebruiken dan om meer winst te maken. Het oordeel is misschien
een beetje hard maar ik ontkom niet aan den indruk dat zij ons in de steek
gelaten heeft. Zij wist van in den beginne dat Zondagspost financieele
offers zou vragen die zij de eenige was om te kunnen brengen. Zij wist
ook dat wij het verschijnen van een door en door socialistisch weekblad,
laten wij zeggen, niet aangemoedigd hebben, sterk door de overtuiging
dat zij met ons en de Zondagspost door dik en dun zou gegaan zijn. - Enfin,
het experiment is voorbij - zooals ook mijn medewerking.33
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Zondagspost bericht vanaf de tweede jaargang bijna uitsluitend nog over kunst en
cultuur. De laatste ‘Brief uit Amerika’ van Gust de Muynck dateert van 17 februari
1946 en Karel Leroux zal alleen nog over de buitenlandse literatuur schrijven. In
feite is het alleen meneer Iks, zoals Herreman-XXX zich op 13 januari 1946 in
Zondagspost schertsend noemt, die nog met grote regelmaat zijn licht werpt op de
politieke actualiteit.34 Wellicht heeft Herreman bij de aanvang van zijn eerste
XXX-stukje niet gedacht dat het allemaal zo'n vaart zou lopen.
In ‘Collaboratie en epuratie’ beseft Herreman dat schrijven over een kwestie als
de repressie een heikele zaak is. Temeer omdat de socialisten, waartoe Herreman
behoort, over het algemeen een streng standpunt huldigen, dit in tegenstelling tot de
katholieken die zich soms al te vergoelijkend opstellen. ‘Langs beide kanten wordt
overdreven en veralgemeend,’ meent Herreman.35 Daarom sluit hij zich aan bij Eerste
Minister Pierlot, die voor de Senaat heeft verklaard dat er snel maar met grote
voorzichtigheid moet worden gezuiverd. Ruim een half jaar na de Bevrijding is men
in regeringskringen tot de conclusie gekomen dat een te grote zuivering de
wederopbouw van België kan ondermijnen, enerzijds door overbelasting van het
justitiële apparaat, anderzijds door uitsluiting van een substantiële groep uit de
maatschappij. Herreman concretiseert: ‘[W]ij zouden als hoofdregel van de geheele
epuratie durven voorstellen: dat onbruikbare elementen verwijderd worden, dat dwaze
en al te haastig op voorrechten beluste “Strebers” hun penitentie krijgen, en dat
misleide ongelukkigen een kans krijgen om voor een menschelijker ideaal te strijden.’36
De dag voor het verschijnen ervan in Zondagspost ontmoet Herreman de
hoofdredacteur van Vooruit Gaston Crommen. Wellicht heeft Herreman over zijn
visie op het epuratiedebat gesproken, in ieder geval wordt hij die zaterdag gevraagd
een brochure te wijden aan die materie in de befaamde ‘Germinalreeks’, die onder
het motto ‘Kennis zal u redden’ maandelijks bij de socialistische Uitgeverij Het Licht
verschijnt.37 De gewenste termijn van drie weken zal hij evenwel niet halen. Pas twee
maanden later, op 10 juni 1945, publiceert Herreman een vervolg op zijn
bespiegelingen omtrent de collaboratie. In ‘Een kans verkeken. Of de hobbelige
kronkelweg naar het civisme’ kaart hij het schrille contrast aan tussen snelle
veroordeling van de misleide idealisten en de trage veroordeling van de grote
collaborateurs. Op diezelfde dag noteert Herreman in zijn dagboek: ‘Op het congres
Cr. beloofd, dat ik de brochure tegen einde maand zal klaar maken’. Het achtenveertig
bladzijden tellende boekje zal een kleine calvarieberg blijken. Op dinsdag 26 juni
1945 noteert hij in zijn dagboek: ‘Gisterenavond dan tot 12 u. voortgeschreven aan
brochure, in bijna een paniekstemming, omdat ik niet klaar kom deze week. Het zal
aaneengelapt zijn’. De volgende dag staat er: ‘Gisterenavond tot 12 u. een goed stuk
vooruitgeschoven met brochure, doch het is natuurlijk kunst- en vliegwerk’. Tot zijn
echte, wezenlijke werk rekent hij de brochure niet. Het zijn opdrachten als deze gecombineerd met zijn werk voor de Senaat en voor de socia-
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listische kranten Le Peuple en Vooruit - die hem bovendien zodanig fysiek uitputten
dat hij helemaal niet meer aan dichten toekomt.38 Meer dan eens, en dat is een
understatement, schrijft Herwig Hensen boos, als ware hij het kwade geweten van
Herreman, dat de bezige boekuil zijn echte, creatieve werk (bewust?) laat liggen.
Echt nieuwe dichtbundels zal Herreman na de oorlog niet meer publiceren. De
verzamelbundels Gedichten (1956) en Wankelbaar evenwicht (1967) zijn slechts
selecties uit het gehele oeuvre, aangevuld met enkele ongebundelde of niet gedrukte
verzen.
Met de brochure Vlaanderen, let op uw zaak! knoopt Herreman, ditmaal wel onder
zijn eigen naam, aan bij het credo ‘more brains’ van August Vermeylen. In de
‘Verantwoording’ spreekt hij over de Vlaming als ‘halve mensch’, aangezien deze
steeds meer hart dan geest is geweest. ‘De Vlaamsche cultuur, tot voor kort geleden,
was er, grosso modo en op haar best, eene van een geestelijken middenstand, als men
zich zoo mag uitdrukken.’39 In wat volgt probeert hij de verstarde, dogmatische mythe
van ‘Vlaanderen’ te doorprikken en het wezenlijke verschil te schetsen tussen het
activisme van de Eerste en de collaboratie van de Tweede Wereldoorlog. Herreman
lijkt hiermee rechtstreeks te reageren op George Hamers' bewering dat er wel
gewoonweg sprake is van ‘een tweede activisme’. In diens Germinal-brochure Zwart
Vlaanderen van mei 1945, het eerste van de naoorlogse brochurenreeks, wordt vooral
de correlatie tussen de Vlaamse Beweging en de Nieuwe Orde onderzocht, met name
in de extreme vormen van collaboratie (SS, Gestapo, etc.) en in de vooroorlogse
‘voorbereidingen’ ervan bij de DeVlag. Hamers schrikt er zelfs niet voor terug om
de op 25 augustus 1940 in Volk en Staat gepubliceerde lijst van ondertekenaars van
de ‘Volksbeweging’ van het V.N.V. integraal over te nemen.40 Herreman laat een
totaal ander geluid horen.
Alleen al wat de toon betreft, dekt de ondertitel van Herremans brochure bijna
volledig de lading: ‘Een gemoedelijke aanbeveling tot redelijk civisme’. Gemoedelijk
moet hier worden begrepen in de oorspronkelijke, verouderde betekenis van
weloverwogen en integer - vanuit het gemoed, het binnenste van de mens als zetel
van zijn geestelijk gevoel - evenals in de afgezwakte, meer gebruikte vorm van
zachtaardig en vriendelijk. Herreman wil geen geschiedenis van de Vlaamse Beweging
schrijven, maar hij wil ervoor waarschuwen dat de Vlaamse Beweging, ondanks haar
tijdelijke verlamming, spoedig zal herrijzen, en dat men, zoals eertijds de socialistische
partij verzuimde, de Vlaamse eisen ditmaal dient serieus te nemen en te incorporeren
in een breder, sociaal perspectief. Zijn hoofdstuk over de epuratie, dat slechts een
halve bladzijde van de achtendertig beslaat, gaat niet onopgemerkt voorbij. Met name
de stelling dat de epuratie ‘eerder op dienst van de democratie dan op wraakneming
moet gericht zijn’ wordt als de kern gezien van zijn betoog: Julius Hoste citeert het
in Het Laatste Nieuws van 6 oktober 1945, net als Gaston Durnez in de Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.41 Een andere
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opmerkelijk statement dat in Vlaams-nationalistische middens enige sympathie
moeten hebben opgeroepen, is Herremans niet afwijzende standpunt tegenover het
federalisme. Hij brengt deze stelling zeer behoedzaam en indirect naar voren door
een niet nader genoemde gedeporteerde aan het woord te laten die een zekere graad
van federalisme bepleit. Wellicht betreft het hier de Grootnederlander Pieter Geyl
die tijdens de oorlog wegens zijn anti-nazistische houding lange tijd in
gijzelaarskampen verbleef.42 Het gesprek met hem leidt bij Herreman tot een
voorzichtig geformuleerde, maar uitzonderlijke stellingname: ‘Het federalisme is
niet a priori verwerpelijk. Men dient eventueel te onderzoeken, of een zekeren vorm
van federalisme niet voor de inwoners van België nuttig zou zijn’.43 Een socialist en
onderscheiden gedecoreerde verzetsman die dergelijke gedurfde standpunten
verkondigde en bovendien in de hoogste politieke invloedssferen vertoefde, kon
natuurlijk rekenen op de nodige aandacht van diegenen die werden onderworpen aan
de repressiemachine.44

Redelijk civisme
In juni 1945 had de epuratie Herreman al enige dagen werk gekost, schrijft hij aan
Hensen, en in de maanden en jaren die volgden zouden er nog vele bijkomen.
Vrienden, kennissen en onbekenden vragen de gemoedelijke criticus om bij deze of
gene minister een goed woordje te doen. Maar de invloed van de directeur van het
Beknopt Verslag van de Senaat blijkt vaak beperkt. Als Walther Vanbeselaere met
verweerbrieven zijn ontslag als docent kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Gent - op basis van de wet van 5 mei 1944 op bestuursdaden en oorlogsbenoemingen
- probeert ongedaan te maken,
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vraagt hij Herreman zijn probleem te bespreken met de secretaris-generaal van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Julien Kuypers. Of Herreman deze
kwestie ter sprake heeft gebracht, werd niet achterhaald - hoewel Herremans loyaliteit
zeker niet in twijfel moet worden getrokken - maar de verweerbrieven haalden niets
uit. Op 27 december 1945 schrijft Vanbeselaere verbitterd: ‘ik ben [...] een openbaar
gebrandmerkte; de commissie der universiteit heeft dat uitgemaakt, de minister heeft
het geproclameerd, niemand heeft zich ook maar pogen te verzetten’. Voortaan is
de oud-professor kunstgeschiedenis genoodzaakt door het leven te gaan als ‘consulent
bij den aankoop van schilderijen en bij het vormen van collecties’.45 Uiteindelijk heft
Camille Huysmans (net als Herreman ook relatief mild inzake de epuratie) de sanctie
tegen hem op in 1948, zodat Vanbeselaere kan solliciteren voor de post aan het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Opnieuw hoopt hij via Herreman op
voorspraak, ditmaal bij Huysmans zelf, waarvan hij immers aanneemt dat deze
bevriend is met Herreman ‘- het zal toch geen toeval geweest zijn dat U met hem in
dezelfde auto zat, bij de begrafenis van wijlen Prof. Vermeylen?’46 Ditmaal heeft
Vanbeselaere wel geluk en hij wordt benoemd tot hoofdconservator, een functie die
hij tot 1973 zal vervullen.
Naast brieven van verschillende minder bekende verdachten en veroordeelden,
ontvangt Herreman schriftelijke verzoeken om te getuigen voor Edmond van Dieren
en Filip de Pillecyn. Voor de eerste zal Herreman tot tweemaal toe getuigen, voor
de laatste naar alle waarschijnlijkheid niet. Op de dagvaarding voor het proces van
De Pillecyn noteerde Herreman namelijk: ‘onmog[elijk] getuigen’.47 Het proces van
advocaat en onafhankelijk volksvertegenwoordiger Edmond van Dieren was een van
de meest ophefmakende van de Repressie, wat wellicht veel te maken had met 's
mans retorische talent en onstuimige karakter. Aan anti-belgicisme of pan-germanisme
had de Vlaamsnationalist zich nooit bezondigd. Zijn aanhouding had Van Dieren,
die kort na de bevrijding een of twee nachten logeerde bij Angèle Manteau en François
Closset,48 volledig te danken aan de ‘zinnebeeldige kaakslag’ die hij auditeurgeneraal
Walter Ganshof van der Meersch in 1940 had toegediend, naar aanleiding van de
willekeurige arrestaties en deportaties na de capitulatie.49 Diezelfde Ganshof van der
Meersch was na de Bevrijding verantwoordelijk voor de uitvoering van het
repressiebeleid. Het proces-Van Dieren zou een ware procedureslag worden en in
november 1947 resulteren in vrijspraak.
Van een geheel ander kaliber dan de formele verzoeken van Van Dieren, zijn de
brieven die collaborateur Bert Peleman vanuit cel 31 van de gevangenis te Sint-Gillis
schrijft. Hij was tijdens de oorlog ondervoorzitter van de Brabantse
Kunstenaarsfederatie, leider voor Stijl en Vorming van de Dietsche Militie-Zwarte
Brigade en werkzaam bij Zender Brussel. Peleman zit in de dodencel en wijdt al zijn
tijd aan bezinning en poëzie. Zonder enig cynisme of verbittering vertelt Peleman
‘hoe aangrijpend [hij] het vond, in de buurt van
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een reeks ter dood veroordeelden, [Herremans] boodschap-boekje “Vergeet niet te
LEVEN” te lezen’.50 Geregeld stuurt hij - zonder een antwoord van Herreman te
verwachten (en te krijgen) - zijn gedichten op, met bijhorende commentaar. Peleman
zoekt ‘verbetener dan ooit den vorm [...] waarin [hij] de hoogste levens- en liefdelyriek
zou kunnen verwoorden!’ en die vorm dient zo ver mogelijk te zijn verwijderd de
‘al te bronstige (!) liederen’ van weleer.51
In het voorjaar van 1948 wordt Pelemans vonnis omgezet in levenslange
dwangarbeid en in 1950 komt hij vervroegd vrij, dankzij een door verschillende
schrijvers onderschreven gratieverzoek waarin de verinnerlijkte schriftuur van zijn
gevangenispoëzie als argument ter verdediging wordt aangedragen.52

In de marge
Wanneer Vlaanderen, let op uw zaak! in augustus 1945 van de pers rolt, is de
Katholieke Partij naar aanleiding van de Koningskwestie uit de regering van nationale
eenheid gestapt. Dit leidt tot de deblokkering van het repressiebeleid, maar tevens
tot grote aanvaringen tussen de katholieken enerzijds en de socialisten, liberalen en
communisten anderzijds. Meneer Iks merkt in Zondagspost van 19 augustus 1945
al op dat de eerste scheuren in de nationale eenheid zichtbaar zijn en dat de
vooroorlogse ideologische strijd langzaam weer een aanvang neemt. Toch blijkt hij
daarover niet teleurgesteld. Hij is ervan overtuigd dat het ‘herstel’ van het land voor
alle partijen boven de ‘ideologischen strijd’ staat verheven, zodat er ‘in feite’ nog
steeds een nationale eenheid en dus geen oppositie is. En dat ‘is een verheugende
vaststelling voor al wie meent, dat er nog veel empirisch herstelwerk te verrichten
is, alvorens de partijenstrijd weer een ideologisch karakter kan aannemen’.53 Herreman
is met andere woorden erg nuchter wat betreft de verzuiling van België en de
schijnbare opheffing ervan in de nationale eenheid. De eenheid is duidelijk niet het
resultaat van een idealistisch streven naar een wereld zonder conflicten, maar een
pragmatische oplossing voor een materialistisch probleem: de wederopbouw van het
kapotgeschoten België. De verzuilde, ideologische conflicten zullen niet lang op zich
laten wachten en in de aanloop van de nakende verkiezingen alleen maar verscherpen.
In het literaire veld vormt het epuratiedebat ondertussen stof voor heftige
polemieken. Met name Herremans voorganger bij het Beknopt Verslag van de Senaat,
F.V. Toussaint van Boelaere, werpt zich in De Faun en Parool op als de grote epurator
van de Vlaamse letteren. Terwijl Herreman de brokken probeert te lijmen, eist
Toussaint op hoge toon dat de literaire instellingen zoals de Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen en de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde radicaal hun rangen zuiveren. De polemiek die hij hierover voornamelijk
met de redactiesecretaris van Dietsche Warande & Belfort, Albert Westerlinck, voert,
dooft pas uit als Toussaint op 30 april 1947 sterft. Door een bizarre speling van het
lot zal Herreman Toussaint
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F.V. JOUSSAINT VAN BOELAERE EN AUGUST VERMEYLEN.
RESPECTIEVELIJK LETTERLIJK EN FIGUURLIJK VOORGANGERS VAN HERREMAN. (AMVC-LETTERENHUIS)

voor een tweede maal opvolgen. De vrijgekomen zetel in de Academie zal in december
1947 aan hem worden toegewezen. De epuratiedrang van Toussaint zal hij evenwel
niet overerven.
Twee maanden later, op 17 februari 1948, ontvangt het ‘jonge’ academielid een
brief van Guido Eeckels naar aanleiding van een uitspraak van Herreman over de
collaboratie in Vooruit. Eeckels onderschrijft met vreugde Herremans stelling dat de
Vlaamse collaborateurs niet als fascisten of verraders moeten worden bestempeld,
want iedereen weet, aldus de voormalige uitgever, dat ‘de échte “fascistische” geest
in Vlaanderen steeds erg dun gezaaid is geweest’. Terwijl Eeckels in deze brief de
oorzaken van de politieke fouten en vergissingen in de Vlaamse context tracht te
plaatsen, wordt duidelijk dat hij zichzelf wel tot de Vlaamse - niet fascistische collaborateurs rekent. In die hoedanigheid is hij niet zozeer aangeslagen door de
ontheffing van zijn burgerrechten of de daaruit voortvloeiende ‘broodroof’, maar
vooral door het falen van het repressiebeleid.
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Wat mensen van mijn slag sedert de bevrijding bijzonder heeft getroffen,
teleurgesteld en ten slotte (op on-persoonlijke wijze) heeft verbitterd, is
de “démission” van de twee super-nationale machten die tot het cultuurgoed
van het Avondland behoren, en die hun kan verkeken hebben om, langs
wegen van geleidelijkheid een absorptie en resorbatie in te leiden van de
nationalistische ziekte, die late kinderkwaal waaraan de mensen van mijn
generatie hebben geleden: ik bedoel de Kerk en het Socialisme.
Dat de Kerk niets voor hen deed, heeft volgens Eeckels alles te maken met haar
preoccupatie met materiële posities en verworvenheden in plaats van met geestelijke
waarden. Groter is zijn teleurstelling tegenover het socialisme, dat ondanks haar oude
traditie van ‘warsheid ten overstaan van alle hoera-patriottisme, er plots toe gekomen
is een politiek van uiterst chauvinisme tot de zijne te maken,’ wellicht omdat de
‘repressie en epuratie een unieke gelegenheid boden, om met oude vijanden en
tegenstrevers af te rekenen’.54 Wat Eeckels doodleuk negeert, is het feit dat tijdens
de Bezetting natuurlijk het omgekeerde het geval was en er werd afgerekend met de
linkse tegenstanders. Niet zonder enig pathos en met een groot inlevingsvermogen
voor de rol van het slachtoffer, beweert hij tenslotte ‘te behoren tot een nieuw soort
van geestelijk en materieel “Lumpenproletariat”’.55
Pleitte Herreman nog in Vlaanderen, let op uw zaak! voor de incorporatie van de
Vlaamse eisen in de socialistische beweging, amper drie jaar later blijkt dat daar
niets van is terechtgekomen. In mei 1946 haalt George Hamers in zijn vervolg op
Zwart Vlaanderen uit naar het gedachtegoed van Herreman, zonder deze laatste
evenwel bij naam te noemen: ‘Vlamingen, die zeer begrijpend stonden tegenover
het eerste activisme of activisten van 1914-1918, die zich in den tweeden oorlog niet
meer lieten meeslepen, vonden echter na de bevrijding het gebruik van het woord
“activisten” minder gelukkig. Ze hebben ongelijk. Het tweede activisme wortelde in
het eerste; het was er de voortzetting, de verdieping en de overdrijving van.’56 In het
verzet is een nieuwe socialistische generatie opgestaan die het flamingantisme
afzweert, en de banden met het socialisme onder de taalgrens nauwer aangehaald.
De Belgische Socialistische partij (BSP) zal zich meer dan ooit verwant voelen met
de Waalse zusterpartij dankzij hun gezamenlijke standpunten omtrent de epuratie en
de Koningskwestie. In deze broederlijke omarming zullen de Vlaamse eisen lange
tijd geen plaats meer krijgen. De weinigen die tegen de officiële partijlijn ingaan
worden gemeden. Het vooroorlogse boegbeeld van het Vlaamse socialisme, Camille
Huysmans, komt door zijn pleidooi voor een milde repressie letterlijk in een isolement
te staan. ‘Ik huil niet met de wolven en blaat niet met de schapen,’ is diens adagium.
Dat Herreman niet of nauwelijks in isolement raakt, terwijl hij door zijn uitspraken
toch evenzeer tussen twee
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vuren zit, heeft wellicht te maken met het ego van Huysmans en het feit dat deze als
burgemeester van Antwerpen rechtstreeks betrokken was bij de concrete uitvoering
van de repressie - de zuivering van het Antwerpse gemeentepersoneel was allerminst
streng.57 Spreken over een milde, redelijke repressie zoals Herreman, is één ding,
publiekelijk beslissingen nemen die collaborateurs buiten vervolging stellen, is heel
wat anders. Het geluid dat Herreman binnen de partij laat horen, is marginaal, maar
een eenzame wolf wordt hij niet. Daarvoor is hij van nature te zachtmoedig en te
sociaal.
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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. Crevette du jour: Paul Méral.

Paul Méral
... [Manu van der Aa]
Een theaterseizoen lang heeft de excentrieke Gentenaar Paul Méral zich in de
belangstelling van le tout-Paris kunnen verheugen. Maar wat een briljante carrière
beloofde te worden - Johan Daisne dichtte hem evenveel talent toe als Paul Verlaine
- liep door zijn eigen zwakheden uit op een ware tragedie waar- in zijn vriend Franz
Hellens zelfs stof voor de roman Moreldieu (1946) vond. Nogal wat elementen wijzen
er echter op dat Méral zijn avontuurlijke bestaan op zijn minst gedeeltelijk gefabuleerd
heeft: het portret van een gevallen genie annex mythomaan.
Paul Méral werd geboren in Gent op 28 juli 1895 als Herman Marie Clement de
Guchtenaere. Zijn vader, Eugène de Guchtenaere (1852-1906), was onderwijzer van
opleiding maar kwam door de politiek vooruit in de wereld: via de Algemene Bond
van Werklieden en Burgers en de Antisocialistische Werkliedenhond belandde hij in
1894 in het parlement, als christen-democratisch volksvertegenwoordiger voor het
arrondissement Gent. Daarnaast schreef hij voor het dagblad Het Volk, dat hij in
1891 mee had opgericht. Gustaaf Eylenbosch karakteriseerde vader De Guchtenaere
als een ‘man van het woord en van de daad, begaafd met een harmonieus orgaan,
met gaven van geest en hart, - voortvarend en doordrijvend in handel en wandel’.
Die voortvarendheid zou zijn zoon ook niet vreemd zijn.
Drie weken na het overlijden van zijn vader, op 7 september 1906, werd Herman
de Guchtenaere ingeschreven als leerling aan het Franstalige SintBarbaracollege van
Gent. De jongen was toen pas 11 en moet in de lagere school dus een jaar hebben
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overgeslagen. Zijn studieresultaten in het jezuïetencollege bevestigen dat we met
een bijzonder begaafde leerling te doen hebben: van ‘le sixième’ tot en met ‘le
troisième’ slaagde hij steeds met grootste vrucht (80 %) met ‘eerste prijzen’ voor
onder meer Latijn, Grieks en Frans. In ‘le troisième A’ (dit is dus het vierde jaar dat
hij op het college zat) was ene
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Georges van Severen zijn klasgenoot. Het inschrijvingsregister van het college leert
dat het hier inderdaad gaat om de notariszoon uit Wakken, de latere leider van het
Verdinaso, Joris van Severen (1894-1940). De levenspaden van deze twee tragische
figuren zouden elkaar nog kruisen.
Na het schooljaar 1909-1910 verdwijnt de naam Herman de Guchtenaere spoorloos
uit de registers van het Gentse jezuïetencollege. Volgens Franz Hellens was dat om
reden van ‘indiscipline’. Het schooljaar daarop vond ik hem terug in het bisschoppelijk
Sint-Lievenscollege, nog steeds in Gent, waar hij zijn klassieke humaniora met succes
voortzette: hij slaagde dat jaar met grote vrucht. Waar hij de middelbare school
afmaakte, is echter een raadsel. Dat hij ze afmaakte is een feit want in 1912 schreef
hij zich, evenals Joris van Severen, in voor de ‘eerste proef letteren en wijsbegeerte
voorbereidend tot de rechten’ aan de universiteit van Gent. Hij slaagde cum laude.
Het volgend academiejaar (1913-1914) haalde hij de tweede proef, opnieuw met
onderscheiding.
Hellens meldt dat De Guchtenaere zich tijdens zijn periode aan het
SintLievenscollege ook voor de Vlaamse Beweging begon te interesseren.
Vermoedelijk kwam hij aan de universiteit dan ook weer in de kring van de
Vlaamsgezinde (maar francofìele!) Van Severen terecht. Er zijn schaarse bewijzen
van een vriendschap, zoals de enige mij bekende foto van Herman de Guchtenaere
/ Paul Méral: samen met Joris van Severen aan het front. Net als Van Severen was
De Guchtenaere kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog onder de wapens
geroepen. Van Severen zou het tot onderluitenant schoppen, De Guchtenaere werd
al snel ‘ziek’ en werd naar Calais gestuurd om te herstellen.
In de Franse havenstad maakte de jonge soldaat kennis met de Engelse Lady
Rothermere die in Parijs salon hield. Haar man, de steenrijke krantenmagnaat Lord
Rothermere, was tijdens de oorlog minister van luchtvaart en verbleef daarom veel
in Frankrijk. Het kwam tot een passionele verhouding tussen De Guchtenaere, amper
twintig, en Lilian Rothermere, moeder van drie zonen waarvan de jongste zestien
was. Haar twee oudste zonen zouden de oorlog trouwens niet overleven. Lady
Rothermere deed er alles aan om De Guchtenaere uit het leger te halen, slaagde daar
ook in en ging daarna met hem samenwonen op haar landgoed te Cap Ferrat aan de
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Azurenkust. Daar schreef Paul Méral, want onder die naam ging hij toen blijkbaar
al door het leven, begin 1917 zijn eerste boek. Het werd vertaald door Lilian
Rothermere en verscheen in maart 1918 als Paul Mérals book of recitatives bij Chatto
& Windus. Niet slecht voor een debuut en dan is nog niets gezegd over de luxueuze
uitvoering van de uitgave: groot formaat, geschept papier en gedrukt in vier kleuren
(zwart, rood, blauw & paars). Lady Rothermere had duidelijk niet op een paar ponden
meer of minder gekeken. Even gul was ze met haar loftuitingen voor de jonge dichter
in het voorwoord: ‘Paul Méral in his twenty-second year, and his first work, proves
himself to be one of the greatest forces of the literary world of the century’.
Zes weken later lag in de Parijse boekhandel Emile-Paul frères een nieuwe
publicatie van Méral: le dit desjeux du monde, in een nog groter formaat, op
perkamentpapier (vélin) en in dezelfde vier kleuren gedrukt. In dit boek wordt meteen
ook het misverstand opgehelderd als zou Paul Mérals book of recitatives een vertaling
zijn van le dit desjeux du monde, zoals in de Bibliographie des écrìvains de Belgique
staat. Onder het kopje ‘du même auteur’ vinden we naast de Engelse titel immers
ook Le livre des récitatifs. In mijn jarenlange speurtocht naar Méral en zijn werk ben
ik echter nooit een ander spoor van Le livre des récitatifs tegengekomen. Ik geloof
dus niet dat het ooit in boekvorm verschenen is. Uit een vergelijking van het Franse
met het Engelse boek blijkt bovendien dat het wel degelijk om twee verschillende
teksten gaat.
Maar wat voor teksten? Op het eerste gezicht valt immers niet op te maken tot
welk genre ze behoren. Paul Mérals book of recitatives was blijkbaar bedoeld als
dichtbundel. Lady Rothermere heeft het in de inleiding steeds over ‘poems’. Voorts,
zo legt ze uit, zijn deze gedichten geschreven ‘on terraces or degrees’. Er zijn vier
van die degrees en, u raadt het al, elke degree kreeg een eigen kleur. Inhoudelijk
klinkt het allemaal nogal esoterisch en zweverig, een beetje als de hedendaagse new
age:
Fire, Earth, Water, Space
And he.
The fire intensified by the fire on the path of the earth struck by space.
Volcanoes, oceans far away.
Clouds fling masses of mountains towards the sea.
Stars clash as hands projected islands.
Nights through the day - lifted up or thrown down by the abyss.
Forces out of men, and the paean rising, ever rising in space of fire, earth
and water.
And he
without words.
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BROCHURE VAN LE DIT DES JEUX DU MONDE (PRIVÉCOLLECTIE)

Hoewel zijn beschermvrouw spreekt van ‘an entirely new and original form’, ligt
een vergelijking met Paul Claudel en zijn haast religieuze opvattingen over poëzie
voor de hand. Claudels La Cantate à trois voix uit 1914 zou Méral geïnspireerd
kunnen hebben. André Ruyters omschreef de stijl van Mérals ‘bouquin’ in een brief
aan André Gide treffend als ‘cubisme claudélien’.
Ruyters had het dan natuurlijk wel over le dit des jeux du monde. Een ‘dit’ is een
middeleeuws literair genre - Rutebeuf is de bekendste beoefenaar dat dialogen
combineerde met monologen en dus pas tot zijn recht komt als het wordt opgevoerd.
Rothermeres connecties zullen er mee voor gezorgd hebben dat dat ook met Mérals
‘dit’ gebeurde: het ging in première op 2 december 1918 in het Théâtre Musical
Moderne du Vieux Colombier. Dat werd toen nog niet terug door Jacques Copeau
geleid, zoals Hellens meende, maar door Jane Bathori-Engel. Dans en kostuums
waren van G.-.P. Fauconnet (1868-1955), de muziek van niemand minder dan Arthur
Honegger (1892-1955). Hoewel Honegger eerder muziek had geschreven, onder
meer bij werk van Apollinaire en Maeterlinck, trok hij pas met deze compositie de
aandacht van een ruimer publiek. Die aandacht viel ook Paul Méral zelf te beurt want
vanaf de eerste voorstelling wekte le dit des jeux du monde grote beroering: sommigen
vonden het geniaal, anderen zetten uit verontwaardiging de zaal op stelten. ‘Le Dit
des
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Jeux du Monde bénéficia d'un chahut analogue à celui qui salua naguère le sacre du
Printemps’, schreef de recensent van Mercure de France, al voegt hij er voor de
duidelijkheid aan toe: ‘Malheureusement M. Méral n'a pas de génie et il serait
peut-être téméraire de lui accorder du talent’. Het stuk en zijn schepper waren in
ieder geval niet onopgemerkt gebleven. Méral had naam gemaakt. Getuige onder
meer de verontschuldiging van Max Jacob in een brief aan Jean Cocteau van 4
september 1919 omdat hij zijn brief ‘dans le style du roman de Paul Méral’ had
geschreven. Hiervoor bleek reeds dat hij ook in de correspondentie van Gide
voorkomt.
Met André Gide had Méral in de loop van 1918 zelfs persoonlijk kennisgemaakt,
ongetwijfeld via Lady Rothermere. Méral hielp zijn minnares niet alleen met de
Engelse vertaling van Gides Le Prométhé mal enchainé, die in 1919 bij Chatto &
Windus zou verschijnen, er waren klaarblijkelijk ook plannen voor luxe-edities van
Si le grain ne meurt en Corydon. Hoewel er op 11 november 1918 ten huize Méral
(Rue de Bassano, Parijs) een contract werd opgemaakt tussen Gide, Lady Rothermere
en de mecenas Jacques Doucet, verkoos Gide naderhand om zich van Lady
Rothermere te ontdoen. Dat hij het niet zo op haar begrepen had, blijkt ook uit de
vergeefse pogingen die hij ondernam om aan een déjeuner met haar te ontsnappen.
Op 22 mei 1919 rapporteert Gide in zijn Journal over deze lunch met Méral en de
dames Mayrisch, Van Rysselberghe en Rothermere in Armenonville. Gide koesterde
wel enige sympathie voor de Gentse schrijver maar er is mijns inziens geen reden
om hem, zoals Johan Daisne doet, ‘een jonge “vriend” van André Gide’ te noemen.
Een laatste verwijzing naar Méral bij Gide, vond ik in zijn Journal des
faux-monnayeurs op 25 juli 1919: ‘Je retiens la définition que Méral me donnait de
l'amitié: “Un ami, disait-il, c'est quelqu'un avec qui on serait heureux de faire un
mauvais coup”’.
Toen de oorlog met de ondertekening van het Vredesverdrag van Versailles
helemaal voorbij was, eiste de wat achterdochtig geworden Lord Rothermere dat
zijn vrouw met hem naar Engeland terugkeerde. Méral maakte meteen een einde aan
de relatie, al zou die nog wel een staartje krijgen. Daarop begon volgens Franz Hellens
Mérals zwerversperiode. Eerst zou hij secretaris van de befaamde Belgische
poolreiziger De Gerlache zijn geweest. Maar noch de biografen van Adrien de
Gerlache, C.E. Schelfhout en J. Verlinden, noch zijn zoon Gaston konden deze
bewering bevestigen. Vervolgens zou Méral naar Zuid-Amerika getrokken zijn maar
over zijn activiteiten daar wilde hij zelfs tegenover Hellens niets loslaten. Hij toonde
hem alleen een litteken op zijn rug, getuige van een steekwond die hij er in een
gevecht had opgelopen.
Van Zuid-Amerika keerde hij terug naar Gent waar hij een tijdje bij zijn ‘tirannieke’
moeder ging inwonen. Door wanhoop en drank gedreven poogde Méral er een eind
aan te maken door in een Gents kanaal te springen. Een
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schipper viste hem op en bracht hem terug naar het café waar de inmiddels aan de
drank verslaafde dichter vandaan kwam. De waardin - opnieuw een vrouw die een
stuk ouder was dan hij - ontfermde zich over hem. Toen hij genezen was van de
longontsteking die hij aan zijn duik had overgehouden, besloten ze om samen verder
te gaan: het café werd verkocht en met de opbrengst begon Méral een
keramiekbedrijfje, een onderneming die geen lang leven beschoren was. Wie de
vrouw was die Méral nog gedurende vele jaren in tijden van nood zou opvangen,
heb ik niet kunnen achterhalen. Over de vele andere vrouwen in zijn leven is evenmin
iets bekend.
Dat de literaire activiteit in deze turbulente tijd op een laag pitje stond, hoeft geen
betoog. In 1923 is er wel even een heropflakkering. Méral publiceerde in dat jaar
twee stukken in Le disque vert, het tijdschrift van Hellens, enkele gedichten in Ecrits
du Nord én ‘Een lezing over Toneel’ (vertaald door Wies Moens) in Pogen. Het is
onbekend of en zo ja, waar en wanneer Méral deze lezing heeft gegeven. Het valt
dus niet uit te sluiten dat het om een tekst gaat die nog uit zijn Parijse periode dateert,
temeer daar hij er zelf naar verwijst: ‘Wanneer wij aan de tooneelvoorstelling weer
de grote waarde uit de tijden van haar ontstaan willen hechten, dan moeten wij
teruggaan tot de dans, het ballet, de parade, de revue. In deze zin werden de laatste
jaren diverse pogingen gedaan, ook door me-zelf. In hetzelfde nummer bracht Pogen
een stuk van Eugène Lemmens, getiteld ‘Perspectief der symbolistische poëzie in
Frankrijk’, dat in een voetnoot de toelichting ‘inleiding tot een artikel over de fransche
dichter Paul Méral’ meekreeg. In Pogen is dat artikel alleszins niet verschenen.
Tijdens de tweede helft van de jaren twintig belandde Méral in een ander
onwaarschijnlijk avontuur. Naar eigen zeggen was hij toen financieel adviseur,
Greshoff meende zelfs ‘vertrouwensman’, van de miljardair Alfred Löwenstein. Deze
volledig ingeburgerde Belgische jood was op het hoogtepunt van zijn carrière de
derde rijkste man ter wereld en leefde daar ook naar. Hij bezat een paleisachtig huis
in Brussel, een villa in Biarritz en een immens landhuis in Leicestershire. In september
1926 bood hij de Belgische staat een renteloze lening van 50 miljoen dollar aan om
de zwakke frank te ondersteunen. De man werd pas echt wereldnieuws toen hij op
4 juli 1928 op weg van Londen naar Brussel uit zijn privévliegtuig ‘viel’: ongeval,
zelfmoord of moord? De wildste hypothesen omtrent dit voorval deden de ronde.
Paul Méral liet zijn vrienden verstaan dat hij er wel het fijne van wist. Ik vond echter
geen enkel bewijs dat Mérals beweringen betreffende zijn relatie met Löwenstein
kan staven. Noch in de hagiografische levensschets van Maurice Privat, noch in het
recentere, erg goed gedocumenteerde boek van William Norris, The man who fell
from the sky, komt de naam Méral of De Guchtenaere voor. Anderzijds zijn er
getuigenissen legio over Mérals exuberante levensstijl in deze jaren: hij reisde van
hot naar haar met vliegtuig, sneltrein of pakket-
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boot, had geld zat om zijn drank- en gokverslaving te financieren. Dat gokken zou
hij van Löwenstein geleerd kunnen hebben want die was een graag geziene gast in
de casino's van Biarritz en Monte-Carlo en was tevens eigenaar van een belangrijke
stal waarmee hij de Britse koninklijke familie concurrentie kon aandoen op de
paardenrennen. Het definitieve einde van Alfred Löwenstein viel ook ongeveer samen
met het einde van ‘la période la plus fabuleuse’ (dixit Hellens) in Mérals leven.
Misschien moeten we hem het voordeel van de twijfel gunnen.
Toen de Nederlandse schrijver Eddy du Perron hem eind 1930, via Franz Hellens,
leerde kennen was Méral in ieder geval weer op zoek naar geld. Hij trachtte zich in
de gunst te werken van moeder Du Perron wier in de kolonie verdiende fortuin er
door spilzucht en slecht beheer belabberd aan toe was. Als we de geromantiseerde
versie van Hellens in Moreldieu mogen geloven, wat Ada Deprez zonder meer doet
maar waar J.J. Oversteegen grote bedenkingen bij heeft, slaagde Méral erin om
financieel raadgever van mevrouw Du Perron te worden. In brieven aan Menno ter
Braak introduceert Du Perron Méral als ‘een nogal curieus individu’ dat ‘zeer goed
Hollandsch leest’ en ‘de aardigste spreker is [...] die ik hier in België in mijn buurt
heb’. Méral was geregeld te gast op het kasteeltje in Gistoux waar hij kennis kon
maken met Du Perrons literaire vrienden. Hellens maakt in zijn stuk ‘Mijn Hollanders’
gewag van een foto die hij in Gistoux maakte van Slauerhoff, Du Perron, Méral en
Jan van Nijlen. Deze foto is jammer genoeg niet teruggevonden. Ook Jan Greshoff
ontmoette Méral: op 26 april 1932 zat hij mee aan Greshoffs beruchte tafel in de
Brusselse Taverne du Passage, naast onder meer Du Perron, Vestdijk en Toussaint
van Boelaere.
Du Perron begon al vlug nattigheid te voelen. Op 27 juli 1931 schrijft hij aan
Truida ter Braak dat ‘ook Méral heel best een smeerlapje zou kunnen zijn’ maar
ondanks zijn argwaan hielp hij hem aan publicatiemogelijkheden. In het
septembernummer van Den Gulden Winckel verscheen een door Du Perron vertaalde
en bewerkte recensie van Trotski's memoires, getekend Herman de Guchtenaere. Het
is een interessant stuk omdat het duidelijk een soort van zelfrechtvaardiging bevat.
Zo meent de schrijver dat in de kunstenaarswereld ‘iedere belachelijkheid veroorloofd
is, mits men geëxalteerd, oprecht of handig genoeg zij’. En een beetje verder stelt
hij de vraag of de mensen die van Casanova houden dat ook zouden doen als ze hem
echt hadden gekend, ‘hadden zij hem niet verwenscht en veroordeeld als een
erotomaan en een oplichter?’. Dat Méral het hier eigenlijk over zichzelf had, zou Du
Perron vlug aan den lijve ondervinden.
Tot half 1932 lijken de betrekkingen vrij normaal, al blijft de argwaan subtiel
doorklinken, bijvoorbeeld in een brief aan Hendrik Marsman van 2 juni: ‘Méral is
wel betrouwbaar, als voorlichter in de fraaie letteren!’. Een dikke maand later had
Du Perron van Hellens ander nieuws gekregen: ‘Ce que tu
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me dis de Méral m'attriste, mais je dois dire: sans m'étonner. D'où tient-il tout cet
argent, qu'il dépense avec si peu d'originalité? L'affaire Rothermere a donc marché?’.
Met de ‘affaire Rothermere’ verwijst Du Perron naar een afpersingszaak die Méral
had opgezet in de nasleep van zijn relatie met Lady Rothermere. Die had hem namelijk
enkele persoonlijke documenten teruggevraagd, zoals ‘quelques photographies [...]
où les charmes de son amie, dépourvus de tout voile, éclataient en pleine lumière
méridionale’ of simpeler gezegd: naaktfoto's. Méral rook geld en liet Lady Rothermere
weten dat hij de spullen wel wilde teruggeven maar dat dat niet kon omdat een
schuldenaar beslag had laten leggen op de documenten. Hij had dus eerst geld nodig
om zijn schulden terug te betalen en zou dan pas aan de vraag kunnen voldoen. Hoe
de zaak verder evolueerde, staat uitvoerig beschreven in Moreldieu. Of het allemaal
ook werkelijk zo gebeurd is, is een andere kwestie. Zeker is dat Méral in de loop van
1932 aan veel geld is geraakt, meer dan waarschijnlijk door oplichting.
Maar dat geld was dus vlug op weinig originele wijze (drank, vrouwen en
gokspelen) verbrast. In de loop van 1933 klasseerde Du Perron zijn kortstondige
vriend definitief als ‘een vrij pover individu’. Voorts schrijft hij aan Ter Braak dat
Méral bezig is zich ‘voorgoed te verzuipen [letterlijke betekenis], in Parijs; hij is ook
zegt hij, “getrouwd”, naar “men” zegt, met een Bordeleesche snol’. Tussendoor was
hij toch weer mondjesmaat in het Frans gaan publiceren, onder meer een paar stukken
in het Brusselse blad Le rouge et le noire. In Den Gulden Winckel van oktober 1933
reageerde Greshoff op een stuk dat verschenen was in Les beaux arts. Greshoff noemt
de schrijver ‘een van de scherpzinnigste penvoerders van België’. Iedereen was het
er dus over eens dat de man intelligent genoeg was maar Ter Braak sloeg de spijker
op de kop toen hij het gedrag van Méral als ‘een nieuw argument tegen de intelligentie
als zelfstandige waarde’ betitelde.
Het kon uiteraard niet blijven duren: in december 1935 belandde Méral in een
Franse gevangenis wegens het uitschrijven van een ongedekte cheque. In de jaren
die volgden, bleef hij aanmodderen. De enige sporen die hij naliet zijn twee uit het
Engels vertaalde romans bij Gallimard: in 1936 Sous lesponts de la Tamise van Peter
Belloc en in 1937 Le Capitaine déteste la mer van Wallace Smith. Pascal Pia beweerde
dat de vertaler uit tijdsgebrek wel eens een paar hoofdstukken uit zo'n politieroman
durfde weglaten. ‘Het boek zal er alleen maar beter door worden,’ verklaarde Méral,
‘want de plot is nu veel mysterieuzer’. Volgens Pia stak Paul Méral alle helden uit
de picareske roman probleemloos in zijn binnenzak. We moeten Hellens dan ook
maar weer geloven wanneer hij vertelt dat onze held in 1938 op miraculeuze wijze
gefortuneerd geraakte. Hij nodigde al zijn Brusselse vrienden uit op een feest en
vertrok de dag daarna naar Parijs om pas in 1943 terug te keren. ‘La vie qu'il mena
à Paris, il serait trop long même pour la résumer,’ aldus Hellens.
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Het klopt in ieder geval dat Méral tijdens de bezetting in België was, naar eigen
zeggen omdat hij na verzetsdaden uit Frankrijk weg moest. Hij wilde zich weer op
de literatuur storten. Tegen Hellens had hij het over zijn grote roman, Exposition du
Condamné, die bijna afwas. Daarnaast probeerde hij wat te verdienen met de Franse
vertaling van Johan Daisnes De trap van steen en wolken, een opdracht die hem in
de loop van 1944 via P.G. van Hecke in de schoot was gevallen. Daisne en Méral
spraken af om elkaar één keer per week te ontmoeten om de vertaling te bespreken.
Daisne bleek niet hoog op te lopen met Mérals kennis van het Nederlands en nog
minder met zijn gewoonte niet op afspraken te verschijnen. Nadat Daisne hem
daarover per brief gekapitteld had, verbrak Méral prompt de samenwerking. Daisne
schrijft: ‘Ik heb hem nooit meer gezien. Ondanks het geld van Manteau heeft hij
geen trede meer vertaald van mijn Trap’.
Nog steeds in 1944, maar na de bevrijding, raakte Méral voor het eerst in zijn
leven aan een echte, goedbetaalde baan. Samen met Pierre Fontaine voerde hij de
hoofdredactie van het nieuwe dagblad La Lanterne. De luxe was te zwaar om dragen
en de verlokkingen van de drank, de vrouwen en het spel te groot. Begin december
1946 vond men hem 's nachts bewusteloos op een Brussels trottoir: dronken, zoals
gewoonlijk, maar ook beroofd en in elkaar geslagen. Tegen dat geweld was zijn door
de drank ondermijnde lichaam niet meer bestand. Paul Méral overleed op 5 december
1946. Hij werd begraven op het kerkhof van Sint-Joost-ten-Noode.
Dankzij Franz Hellens zou Paul Méral en zijn literaire werk postuum toch wat
belangstelling krijgen. Eerst was er de sleutelroman Moreldieu die Hellens in 1942
afwerkte en die in april 1946 op de markt kwam. De personages Morel, Genevoix
en Le Breton zijn gemodelleerd naar respectievelijk Méral, Hellens en Du Perron.
Op de verifieerbare punten wijkt de romanwerkelijkheid ook nauwelijks af van de
realiteit. Opmerkelijk is voorts dat Méral het boek zelf nog heeft gelezen, inclusief
de fictieve sterfscène, en geen bezwaar maakte tegen publicatie. In 1949 bezorgde
Hellens een bloemlezing uit Mérals literaire nalatenschap. Tien van de zestig
bladzijden worden ingenomen door de eerste bladzijden van de autobiografische
roman Exposition du Condamné. Waarschijnlijk is er nooit meer geweest. De uitleg
daarvoor vinden we in één van de aforismen waarmee het boekje besluit: ‘On ne
peut écrire un livre qu'une seule fois, et encore à un moment donné, qui ne revient
pas’. Méral heeft vele van deze momenten laten passeren. Jammer, want de
openingszin van zijn autobiografie liegt er niet om: ‘Pierre Réginus s'assit à sa table
et écrivit: Voici bientôt quarante ans que je mens’. Of toch?
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‘Een naam dien het publiek zal hebben te onthouden’: Richard de
Cneudt in Nederland
... [Arno Kuipers]
In augustus 1920 ontvangt Leo Simons, de directeur van De Wereldbibliotheek, een
curieus verzoek van een te Den Haag woonachtige Vlaamse dichter. Deze schrijft
zojuist zijn onderwijsakte A voor het Frans behaald te hebben en vraagt de
WB-directeur om bij zijn letterkundige kennissenkring te bemiddelen voor het vinden
van een leraarspositie met een zeker aanzien: ‘Nu komt het er voor mij op aan zoo
spoedig mogelijk aan een hoogere burgerschool geplaatst te worden. Doorgaans moet
men, met het diploma A, beginnen in een klein plaatsje. Het zou van mij echter én
als letterkundige, én met het oog op de toekomst van mijn vier kinderen, wenschelijk
zijn een betrekking te bekomen, zooal niet in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam,
dan toch in een stad van een zekere beteekenis. [...] Nu geloof ik dat er onder de
Hollandsche letterkundigen, enkele zijn - of heb ik het mis? - die directeur eener
R.H.B. zijn, of die ten minste, in hun hoedanigheid van leeraar aan zulk een school,
zeer zeker, bij den Directeur of bij den Inspecteur, ten mijnen gunste kunnen spreken.
Dat mijn hoedanigheid als letterkundige een aanbeveling is, heb ik kunnen vaststellen
op het examen zelf, waar de examinatoren, die mij minstens kenden uit de in het
M-O. veel gebruikte Bloemlezing van Leopold met portretten, mij met de meeste
voorkomendheid, laat ik maar zeggen, met de meeste sympathie, behandeld hebben,
al wisten ze meteen - ik ben er rond voor uitgekomen - dat ik een ter dood veroordeeld
activist ben.’11
Een bij verstek ter dood veroordeeld, uit België gevlucht Vlaams letterkundige,
die, om in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin te kunnen voorzien, leraar
Frans wordt in Nederland. Dat is in kort bestek de opmerkelijke geschiedenis van
Richard de Cneudt (1877-1959), een zeker in het noorden vrijwel vergeten figuur,
die vóór de Eerste Wereldoorlog als dichter echter juist in Nederland een grote
bekendheid genoot. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte De Cneudt als flamingant
betrokken bij het activisme: de radicale afsplitsing van de Vlaamse Beweging die
met behulp van de Duitse bezetter die rechten probeerde te verkrijgen die het door
Franstaligen gedomineerde België nimmer wilde geven, zoals een eigen
Nederlandstalige universiteit in Gent.
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RICHARD DE CNEUDT 1913 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

De Cneudt gaf in 1916 zijn Gentse onderwijzersbaan op om met speciale opdracht
van het Ministerie van Onderwijs, onder Duits gezag, de vernederlandsing van het
lager onderwijs ter hand te nemen, met name in de regio Brussel. Later was hij lid
van de zogenaamde Raad van Vlaanderen, de door activisten in het leven geroepen
‘regering’ van een quasi-autonoom Vlaanderen, die door de Duitse bezetter eigenlijk
slechts gedoogd werd.2 Deze collaboratie werd hem en anderen zwaar aangerekend:
in 1918 werd hij wegens landverraad veroordeeld tot de dood. Zoals vele andere
activisten was De Cnerudt zo verstandig om het vonnis van de Belgische justitie niet
af te wachten en vluchtte hij al voor de definitieve geallieerde overwinning naar
Duitsland. Via Duitsland verzeilde hij met zijn gezin in Nederland, waar hij
noodgedwongen bijna twintig jaar zou blijven. In de jaren dertig werd hem
gedeeltelijke amnestie verleend, zodat hij af en toe Vlaanderen kon bezoeken. In
1939 kon hij definitief terugkeren naar Gent.3 Tussen 1921 en 1937 was De Cneudt
leraar Frans in Nederland. Of Leo Simons hem behulpzaam kon zijn bij het vinden
van een post in een grote stad moet betwijfeld worden, want De Cneudt begon in
1921 als leraar aan de Rijks Hogere Burgerschool van Oud-Beijerland, een dorp in
de Hoekse Waard onder de rook van Rotterdam. In 1923 slaagde hij er evenwel in
leraar te worden aan de Gemeentelijke Hogere
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Burgerscholen te Rotterdam. Vanaf 1923 tot zijn terugkeer naar Vlaanderen woonde
hij ook in die stad.

Stemmingsdichter
Naast de radicale flamingant De Cneudt staat de dichter De Cneudt. De Cneudt
schreef wel verzen over en aan Vlaanderen, maar hij maakte geen flamingantische
strijdpoëzie in de trant van René de Clercq. Zijn poëtische werk is juist eerder
persoonlijk en individualistisch. In de handboeken wordt hij slechts af en toe genoemd.
René Lissens bijvoorbeeld, schaart De Cneudt in zijn bekende literatuurgeschiedenis
onder de Tachtigerepigonen die in Vlaanderen rond 1900 rijk gezaaid waren: ‘in de
sfeer van de inheemse dichtertrits Dela Montagne, Van Langendonck en Van de
Woestijne en naar het voorbeeld van de Hollandse Tachtigers, tiert welig maar niet
weelderig de stemmingslyriek van Victor de Meyere, Edmond van Offel, Richard
de Cneudt, Adolf Herckenrath, Constant Eeckels e.a.’4 Inderdaad komt de poëzie
van De Cneudt nu over als het werk van een niet eens al te vaardige epigoon van
Willem Kloos. Typerend voor vooral zijn vroege werk is het openingssonnet ‘Wijding’
uit de gelijknamige bundel,5 waarin de romantische poëzieopvatting is te herkennen
van de door leed geteisterde dichter die zijn ellende weet te sublimeren, te ‘wijden’
aan de schoonheid:
Gelijk een stille zomeravond kust
de schoone landen, - van 't beweeg der dagen
en 't groote leed der menschen vólgedragen met heijge wijding in de goede rust;
zóó, als mijn jeugd, klein en gedwee geslagen
door leed en armoe, - koel en krachtbewust
sleurend in slijk mijn gouden Levens-lust, wanhopig-droef verbloeit in kwijnend klagen;
daalt over ál mijn lichteloos verdriet,
de heijge wijding van mijn dichterlied,
mijn avondrust, mijn wonderbare zegen...
En 'k ga, van liefde- en vreugde-in-schoonheid licht,
zingend mijn lied, met stralend aangezicht,
berustend-kalm mijn donkre ellende-wegen...

Toch heeft deze jonge Gentse onderwijzer aan het begin van de twintigste eeuw in
Nederland veel meer succes geoogst dan de andere door Lissens genoemde Vlaamse
‘stemmingsdichters’ en werd hij zelfs wel eens in één
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adem genoemd met dé Vlaamse grootheid van die jaren: Karel van de Woestijne.
Een eerste doorbraak in het noorden beleefde De Cneudt dankzij Frits Lapidoth,
die in 1898 in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift zeer te spreken is over De
Cneudts tweede bundel, Van dichterleven.6 In zijn bespreking stelt Lapidoth dat er
nog veel mankeert aan de sonnetten van De Cneudt, maar hij toont zich ook onder
de indruk van de vaardigheden van de dan pas twintigjarige: ‘toch gevoelt iedereen
dat ons hier wat meer gegeven wordt dan namaak, dat wij het onschatbare voorrecht
hebben te mogen kennis maken met een wordend talent. [...] Het zou zulk een groot
geluk zijn, als deze jonge man werd, wat hij belooft te worden: een waarachtig lyrisch
dichter. Laat ons hopen en laat ons beginnen met samen te bewonderen wat zijn
bundel te bewonderen geeft. Hij is jong, hij is een vreemde voor ons. Hij schijnt
begenadigd’. Lapidoth constateert wel vele tekortkomingen in het werk van de jonge
Vlaming (te weinig geschift, te veel navolging van anderen, te pretentieus), maar hij
concludeert: ‘doch we kunnen het hierbij laten om, ten slotte, met hartelijke
bewondering den jongen dichter geluk te wenschen. Richard de Cneudt is een naam,
dien het publiek zal hebben te onthouden’.7
Na deze bespreking bracht Elsevier's geregeld gedichten van De Cneudt, maar hij
bood zijn gedichten eveneens aan diverse andere Nederlandse tijdschriften aan,
meestal met succes. Een van die tijdschriften was De XXe Eeuw van Albert Verwey
en Lodewijk van Deyssel. Op 20 oktober 1901 schrijft De Cneudt aan Verwey: ‘Ik
ben zoo vrij U voor het “Tweemaandelijksch Tijdschrift” enkele verzen & sonnetten
op te zenden, getrokken uit mijn nieuwen bundel verzen, dien ik hoop einde December
of althans in het begin van 1902, te kunnen laten verschijnen. Met mijn vorige bundel:
Van Dichterleven (Gent, Ad. Hoste, 1898) heb ik in de enkele Noordnederlandsche
periodieken, waarnaar ik hem ter recensie heb kunnen sturen (ik was toen pas twintig
en heb niet genoeg voor bekendmaking van mijn werk kunnen zorgen) veel bijval
gehad, zoo o.a. in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift [...] Sindsdien heb ik in stilte
voortgewerkt, oefenende strenge critiek over mijzelven en ik hoop dat bijgaande
verzen uit mijn nieuwen, nog onuitgegeven bundel, door U voor het
Tweemaandelijksch zullen aanvaard worden.’8 De verzen verschenen in het
februarinummer 1902 van De XXe Eeuw (zoals het Tweemaandelijksch Tijdschrift
in 1902 werd omgedoopt). Verweys antwoord aan De Cneudt is niet bewaard
gebleven, maar uit een volgende brief van De Cneudt blijkt dat Verwey de gedichten
enthousiast had onthaald: ‘Uw eerste brief deed me ook zoo veel genoegen!’9 Uit de
briefwisseling Van Deyssel-Verwey blijkt bovendien dat Verwey in eerste instantie
van zins was de gedichten van De Cneudt (‘jong Gentenaar’) meteen in het eerste
nummer van De XXe Eeuw te plaatsen, maar ze werden later een nummer
verschoven.10

ZL. Jaargang 2

36

Onbemind in Vlaanderen
Behalve in De XXe Eeuw en Elsevier's verschenen er vele gedichten van De Cneudt
in onder andere Groot Nederland, De Nieuwe Gids van Willem Kloos, Onze Eeuw
en het katholieke Van Onzen Tijd. De opmars die De Cneudt in de Nederlandse
tijdschriften maakte, was opmerkelijk, omdat hij ver verwijderd stond van de Vlaamse
groep die in Nederland naam had gemaakt: (ex-) Van Nu en Straksers als Vermeylen,
Streuvels, Teirlinck en Van de Woestijne. De Vlaamse aanwezigheid in de
Nederlandse tijdschriften wordt in deze periode sterk door deze groep gedomineerd.11
De Cneudt lijkt wat dat betreft de uitzondering die de regel bevestigt, want de
verhouding tussen de (oud-) Van Nu en Straksers en De Cneudt was op z'n zachtst
gezegd moeizaam. Tot grote ergernis van Van de Woestijne noemde De Cneudt Van
Nu en Straks, het tijdschrift van de Vlaamse modernen, in 1896 een
‘gekkemansblaadje’.12 Hij heeft ook maar twee keer meegewerkt of mogen meewerken
aan het tijdschrift Vlaanderen (1903-1907), de door de Nederlandse uitgever C.A.J.
van Dishoeck uitgegeven voortzetting van Van Nu en Straks, die poogde alle Vlaamse
krachten te verenigen en ook Vlaamse auteurs omarmde die niet aan Van Nu en
Straks hadden meegewerkt.13 En dat terwijl uitgever Van Dishoeck, dé uitgever

PAGINA UIT WILLEM KLOOS' RECENSIE-EXEMPLAAR VAN WIJDING. DE AANTEKENING LUIDT: ‘DIT
HAD HEEL GOED KUNNEN WORDEN’. (LETTERKUNDIG MUSEUM)
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van Vlaamse literatuur in deze jaren, wel één van de belangrijkste werken van De
Cneudt uitgaf: de bundel Wijding uit 1902. Typerend voor de verhouding tussen De
Cneudt en de groep rond Vlaanderen lijkt hetgeen Herman Teirlinck in 1903 schrijft
aan Van Dishoeck met betrekking tot De Cneudt en zijn werk. Teirlinck bekent aan
zijn uitgever dat de redactie van Vlaanderen met De Cneudt in zijn maag zat: ‘Omtrent
dat overzicht en De Cneudt moet ik u eens geheel en al oprecht spreken. Wij hebben
een oogenblik gedacht in de redactie dat ge 't niet lief zoudt vinden als we niets over
Wijding schrijven zouden. Heel openhertig beken ik u dat geen van ons die verzen
mooi vindt. Is dat een persoonlijke zake? De gustibus et odo... enz. In elk geval, zòo
is t. Ik hebbe eenige regels toch geschreven en hebbe er blommen rond gestrooid.
Zijt ge boos als ik u dat zegge? Wellicht wordt De C. in Holland hooger geschat. Hij
zond over eenige dagen aan “Vlaanderen” een fragment proza uit een roman dat bij
u in 't voorjaar verschijnt. Gij hebt het gansche roman al gelezen, meen ik. Wat is
uwe meening? Het fragment kan niet opgenomen worden. Het is door en door zwak.
Misschien zijn er betere brokken in 't werk?... Dat alles om dees: het ware spijtig dat
1o M. De Cneudt denken mocht dat hij alles plaatsen kan in eene uitgave van zijnen
uitgever... . 2o M. Van Dishoeck zou gekrenkt zijn dat Vlaanderen, zijne uitgave,
eene andere uitgave van hem slecht mocht vinden.’14

Wijding
Het is duidelijk dat Teirlinck c.s. De Cneudt maar matig apprecieerden en dat zij
verveeld waren met het feit dat hun uitgever deze outsider wel waardeerde. Teirlinck
had wel gelijk met zijn vermoeden dat De Cneudt in Nederland veel hoger werd
ingeschat dan in Vlaanderen. Anders kan niet verklaard worden waarom juist uitgever
Van Dishoeck zoveel eer legde in de uitgave van De Cneudts bundel, één van de
dikste en duurste dichtbundels die hij ooit heeft uitgegeven. Het 220 bladzijden
tellende Wijding werd gedrukt op geschept Hollands papier, met een bandtekening
van Simon Moulijn. De gebonden uitgave kostte 5 gulden 90, de ingenaaide versie
3 gulden 90. Dat waren zeer flinke prijzen voor 1902.15 De Cneudt schreef aan
Verwey: ‘De heer Van Dishoeck getroost zich dus uit eigen beweging buitengewone
onkosten voor deze uitgave’.16 En in een latere brief: ‘Ik zei u reeds dat Van Dishoeck
het prachtig uitgeeft. Toen hij mij over enkele weken te Gent bezocht, samen met
Herman Teirlinck - liet hij mij den band zien [...] 't is prachtig. Van Dishoeck
verklaarde mij nog eens, dat hij zeer ingenomen is met mijn werk’.17 Uitgever Van
Dishoeck verwachtte blijkbaar bijzonder veel van de eerste Nederlandse uitgave van
De Cneudts poëzie. Hij liet ook een speciale aanbiedingsprospectus drukken voor
de bundel, waarin gerept wordt van een jonge, veelbelovende Vlaamse letterkundige.18
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De kritiek
De hooggespannen verwachtingen omtrent De Cneudts eerste Nederlandse uitgave
werden op z'n zachtst gezegd niet geheel en al ingelost. W.G. van Nouhuys verklaarde
bijvoorbeeld in Groot Nederland: ‘Ik vind de uitgave van dit van uiterlijk waarlijk
sober-schoone, op oud-hollandsch papier gedrukte boek, wat den inhoud aangaat
een misrekening. 't Komt mij voor dat de heer De Cneudt, die reeds een paar maal
een dichtbundel het licht inzond, behoort tot de middelmatige dichters, die wel eens
een enkele maal iets gelukts kunnen geven, een andere maal als zichzelven kunnen
overtreffen, maar die meestal voor hun gevoel en verbeelding niet die uiting weten
te vinden, welke anderen dermate onder bekoring brengt dat zij de ontroering van
een nieuwe openbaring ondergaan.’19 Bij Frans Bastiaanse in Onze Eeuw klinkt het
nog wat scherper: ‘Het is zeer jammer voor den Heer de Cneudt, dat hij zich geroepen
achtte dit dikke boek (220. blz) met wat hij verzen noemt te laten drukken. Want ik
geloof wel dat, dat verdriet over huiselijke onaangenaamheden [...] en over de listige
wereld waarin hij leven moet, hem veel heeft doen lijden, maar daarbij weet ik ook
zeker, dat dit gevoel geen aanleiding heeft gegeven tot eenigerlei kunstgeboorte.’
En: ‘“Wijding” bevat slechts décadenten-poëzie geschreven in een tot doode Rhetorica
gestolde, ééns, omstreeks 1885, levendvloeiende taal; het behoort tot de
allervervelendste boeken die er bestaan en het doorworstelende vraagt men zich af,
waar dan toch het publiek leeft, dat zich zonder noodzaak met deze litteratuur gelieft
in te laten.’20
Wat De Cneudts grote Nederlandse doorbraak moest worden eindigt aldus enigszins
in een deceptie. Toch is één criticus wel te spreken over Wijding, de door De Cneudt
aanbeden Willem Kloos. Weliswaar is ook hij kritisch en acht hij De Cneudt geen
grandioos dichter, maar de door De Cneudt vertolkte smart (die Bastiaanse honend
afdoet) is volgens Kloos oprecht: ‘zijn werk is niet prachtig, maar de mensch is echt.’
De Cneudt is volgens Kloos een diep voelend oprecht mens, maar hij heeft van zijn
diepe gevoelens niet altijd kunst weten te maken. ‘En laat de heer De Cneudt mij nu
alsjeblieft niet onverschillig vinden of hard of wreed. Want, als wij 's avonds loopen
op een eenzaam buitenpad, en er ligt een arme ongelukkige aan den weg, die klaagt,
in droeve woorden, over zijn werkelijke ellende, dan kunnen wij ons daardoor soms
wèl ontroerd voelen, maar niemand zal daarom zeggen, dat de klachten van dien
arme iets te doen hebben met schoonheid of kunst.’21 Maar iets verderop stelt Kloos:
‘Maar dit neemt niet weg, dat De Cneudt het tóch wel kan, als hij maar ernstig wil,
als hij maar met zijn geheele ziel er bij is; wat b.v. kan blijken uit de knappe serie
van zes sonnetten, “Van het Kloosterken der Armen” genoemd.’22 Kloos’ bespreking
is uiteraard een treffend voorbeeld van de toepassing van zijn principe ‘vorm en
inhoud zijn één’. De Cneudt is er volgens Kloos slechts enkele keren in geslaagd de
adequate vorm voor zijn oprechte leed en passie te vinden. Bij Van Nouhuys is die
opvatting ook terug
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te vinden, terwijl Bastiaanse meent dat de vertolkte smart slechts uit onoprechte
Tachtig-cliché's bestaat.23

Naar lichtende wegen
Hoewel door Wijding de verwachtingen omtrent De Cneudts poëzie in Nederland
enigszins werden bijgesteld, werd zijn reputatie er mede door de reactie van Kloos
toch ook wel weer door bestendigd, want ‘Van het Kloosterken der Armen’ werd
met enkele andere verzen uit Wijding opgenomen in de bloemlezing van L. Leopold,
waarnaar De Cneudt verwijst in zijn brief aan Leo Simons.24 Opmerkelijk is dat in
die schoolbloemlezing uit 1906 van de moderne Vlamingen onder andere Karel van
de Woestijne nog ontbreekt en dat Richard de Cneudt met de meeste verzen is
vertegenwoordigd: meer dan De Mont, meer dan Van Langendonck. Desalniettemin
had C.A.J. van Dishoeck na de negatieve besprekingen van Wijding vermoedelijk
wel zijn bekomst van De Cneudt, want de door Teirlinck genoemde roman is
bijvoorbeeld nooit bij Van Dishoeck verschenen.25 Wijding betekende voor De Cneudt
dus zowel een hoogtepunt als een dieptepunt in zijn Nederlandse carrière. Het was
een prestigieuze uitgave bij een prestigieuze Nederlandse uitgeverij, maar de respons
was allesbehalve geestdriftig. Een volgende dichtbundel liet lang op zich wachten.
Pas in 1912, dus tien jaar na Wijding, verschijnt Naar lichtende wegen, een uitgave
van Ad. Herckenrath te Gent en de Wereldbibliotheek. De Cneudt heeft lang met
zijn werk moeten leuren bij verschillende uitgevers voordat er weer een bundel werd
uitgegeven, want aan de verschillende Vlaamse en Nederlandse tijdschriften bleef
hij regelmatig bijdragen leveren. In 1910 bood hij zijn nieuwe bundel tevergeefs aan
bij uitgeverij Brusse. De Rotterdamse firma antwoordde hem: ‘Wij stellen uw
proposities zeer op prijs en zouden het waardeeren uwen bundel poëzie uit te geven
indien wij om commercieële redenen niet genoodzaakt waren daarvan af te zien,
hoezeer wij weten dat uw naam als dichter gunstig bekend is. Het is echter te moeilijk
in
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Holland een kring van lezers te vinden voor gedichten, groot genoeg om de uitgaaf
geldelijk te doen slagen, terwijl de steun in België ook maar zeer gering kan zijn.’26
In 1911 waagde De Cneudt alsnog een poging bij Van Dishoeck: ‘Ik acht het
oogenblik gekomen om het allerbeste wat van mij sinds “Wijding” afzonderlijk
verscheen, in een bundel te vereenigen, die circa 150 blz zou beslaan. Ik verhoop
van dit nieuwe werk zeer veel, omdat ik geleerd heb streng te zijn voor mijzelven
(had ik dat ook voor Wijding gedaan, en in dien bundel niet alles opgenomen, hoeveel
wijzer ware 't geweest!)’. De Cneudt verzoekt Van Dishoeck in deze brief de bundel
uit te geven, desnoods met de meest ongunstige condities voor de dichter: ‘Ik behoef
geen honorarium; pakt het werk, en schiet er wat over, dan laat ik het later aan U
over, het aandeel van den auteur te bepalen. Het hoofddoel met het uitgeven van
dezen nieuwen bundel verzen is: ik wil bewijzen dat ik onder onze moderne
Vlaamsche dichters - al heb ik door allerlei omstandigheden wat lang gewacht om
weer voor den dag te komen - recht heb op een plaats onder de besten. [...] Ik wend
mij tot U, eerstens, omdat het een eer is door U te worden gepubliceerd, en tweedens
omdat ik het nooit vergeten zal hoe royaal U mijn “Wijding” hebt uitgegeven, al is
't een feit waarvan ik helaas den weerbots heb moeten gevoelen, dat vele critici en
kunstbroeders mij die prachtige uitgave, op mijn jeugdigen ouderdom (ik was toen
drie-en-twintig!) hebben kwalijk genomen en hun beoordeling daardoor, jammer
genoeg hebben laten beïnvloeden.’27
Van Dishoeck lijkt in 1911 de uitgave toch enige tijd overwogen te hebben, want
De Cneudt mocht een manuscript insturen, maar heeft er blijkbaar van afgezien: De
Cneudt vraagt voor het laatst in januari 1912 in een bijkans wanhopige brief waarom
hij geen antwoord meer krijgt op vragen omtrent zijn manuscript.28 Des te pijnlijker
omdat uit zijn brieven blijkt dat De Cneudt in de persoon van Ad. Herckenrath een
uitgever-verdeler voor Vlaanderen had gevonden en er eind 1911 vast van uit lijkt
te gaan dat de nieuwe uitgave bij Van Dishoeck in kannen en kruiken is. Hij meldt
de nieuwe uitgave voortijdig aan onder meer Willem Kloos.29 De uitgave bij Van
Dishoeck ging dus niet door en men kan zich afvragen of de Bussumse uitgever
daarmee toch niet een inschattingsfout had gemaakt, want toen de bundel Naar
lichtende wegen in 1912 toch verscheen, bij Herckenrath en De Wereldbibliotheek,
werd De Cneudt in Vlaanderen bekroond met de Prijs van de provincie Brabant.30 In
Nederland wekte deze bundel daarentegen nauwelijks enige respons op. Vermoedelijk
drong de bundel nauwelijks door tot de Nederlandse critici, omdat ondanks het feit
dat het omslag van de bundel de naam van de Maatschappij voor Goede en Goedkoope
Lectuur vermeldde (de officiële naam van de Wereldbibliotheek), de uitgave toch
vooral het werk was van de Vlaamse boekhandel-uitgeverij van Ad. Herckenrath en
nauwelijks in Nederland werd verdeeld.31 De Cneudt schreef later zelf aan Leo Simons:
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‘U weet dat mijn vorige bundel “Naar Lichtende Wegen”, in 1912 door Ad.
Herckenrath te Gent werd uitgegeven - samen met de Mij v.G. en G. Lectuur. Zoo
stond er althans gedrukt, al vermoed ik dat de Heer Herckenrath niet veel werk er
van zal gemaakt hebben, om uw Mij. werkdadig in de uitgave te betrekken.’32 Toch
kon De Cneudt ook met deze bundel enige bijval in Nederland oogsten en wel van
Israël Querido, die in het Algemeen Handelsblad naar aanleiding van De Cneudts
werk verbaasd constateerde hoe uiteenlopend de Vlaamse poëzie was die tot
Nederland kwam: ‘Hoe is het mogelijk dat één land in één tijd, vlak neven elkaar
levende persoonlijkheden zóózeer verschillend kan doen zijn! Karel van de Woestijne,
in zijn aristocratische en nerveusverfijnde rhythmen en rijmen, met een zeer
ingewikkelden en soms gewrongen en saamgedrongen versbouw, toch altijd van een
machtige en scherpgebeitelde plastiek. René de Clercq, van een forsche, manhaftige
kracht, een wild-vurige opstandigheid, doorgloeiend zijn woord met haat en liefde.
Daarnaast Richard de Cneudt, geheel opgaand in eigen weemoed, in eigen verdriet
van het hart, natuurdichter, meer dan menschdoordringer, niet door zware smart
geslagen en geteisterd, vooral zoekend de lieflijkheid en den “stillen, teederen,
avond”.’33

De vlucht
Hoe het ook zij, aan het relatieve succes van De Cneudt in Nederland kwam door de
Eerste Wereldoorlog abrupt een einde. Van 1914 tot 1918 verschenen geen gedichten
meer van De Cneudt in de Nederlandse tijdschriften. Uiteraard stokte De Cneudts
poëtische productie door zijn drukke activistische werkzaamheden, maar het is maar
de vraag of hij als activist zijn bijdragen had kunnen voortzetten, omdat in Nederland
tijdens de oorlog een vrij brede afkeer van het activisme bestond, zeker in
letterkundige kringen. Ook De Cneudts collega-dichter en mede-activist René de
Clercq kon tijdens de oorlog zijn poëzie nauwelijks meer slijten aan de prominente
Nederlandse tijdschriften.34. Willem Kloos noemde de activisten in De Nieuwe Gids
flaminganten die ‘de kluts een beetje kwijt schijnen te hebben geraakt en in hun
innerlijke verwarring, den voor hun waarachtige toekomstige belangen
allerschadelijkste kant zijn opgegaan’.35 Slechts enkele Nederlandse letterkundigen
toonden sympathie voor de activistische zaak, zoals F.C. Gerretson alias Geerten
Gossaert, maar ook Leo Simons van de Wereldbibliotheek. Het is geen toeval dat
De Cneudt als banneling bij hem steun zocht, want Simons bewoog zich al vanaf het
begin van de jaren negentig in de voorhoede van de Vlaamse Beweging en tijdens
de Eerste Wereldoorlog trachtte hij in Nederland begrip voor het activisme te
kweken.36 Toen De Cneudt op de vlucht sloeg voor de Belgische repressie was Simons
dan ook de eerst aangewezene om bij aan te kloppen voor hulp. Alvorens naar
Nederland te komen werd De Cneudt met vele andere activistische vluchtelingen
zonder middelen door de Duitse overheid
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BRIEFKAART VAN RICHARD DE CNEUDT AAN WILLEM KLOOS, OKTOBER 1911, SEPTEMBER 1937
(LETTERKUNDIG MUSEUM)

ondergebracht in het verlaten kuuroord Bad Salzuflen, bij Bielefeld.37 Op 30 november
1918 richtte De Cneudt zich vanuit Duitsland voor de eerste maal na de oorlog tot
Simons. Hij meldt volkomen failliet te zijn en met vrouw en vier kinderen nauwelijks
het hoofd boven water te kunnen houden in Duitsland en smeekt daarom om een
baantje in Nederland.38 Uit de volgende brieven blijkt dat Simons De Cneudt niet
aan werk in Nederland kon helpen, maar wel alles in het werk stelde om de situatie
van de activistische bannelingen in Salzuflen draaglijker te maken, ook de ‘geestelijke
miserie’ probeerde hij op verzoek van De Cneudt te verlichten met verscheidene
boekenzendingen.39 Ondertussen sprak De Cneudt al zijn vooroorlogse Nederlandse
contacten aan, pogend via een uitgeverij aan werk in Nederland te komen. Aan
Uitgeverij Brusse schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Graag zou ik - zoolang we in het
imperialistisch Franschdolle België van heden, dat zich vergroten wil ten koste van
Holland, dat jarenlang zulk een roerende gastvrijheid aan duizenden van zijn kinderen
schonk, als échte nederlandsch-voelende Vlamingen worden uitgesloten - naar het
broederland Holland komen.’40 Maar ook Brusse had geen betrekking voor de
vluchteling. Wél kon Brusse nog enige achterstallige honoraria van De Cneudts
prozaboeken overmaken.
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In januari 1920 kwam De Cneudt dan toch met zijn gezin dan naar Nederland, en
wel naar Den Haag. Maar hij zat nog steeds zonder werk en inkomsten. Hoe hij de
reis naar Den Haag en de woning aan de Jan Blankenstraat heeft kunnen financieren
is niet geheel duidelijk. Wellicht heeft De Cneudt een uitkering ontvangen van de
Duitse overheid, die zich verplicht achtte de veroordeelde activistische ambtenaren
uit België te steunen én de vluchtelingen graag zo snel mogelijk zag vertrekken uit
Duitsland.41 In ieder geval hervatte De Cneudt in Den Haag onmiddellijk zijn jacht
op een baantje, want de financiële sores waren allesbehalve opgelost. In 1920 bood
hij zich opnieuw aan bij Brusse voor vertaalwerk, maar wederom tevergeefs. Uit
deze brief aan Brusse blijkt wel dat zijn reputatie als activist niet bevorderlijk was
voor zijn positie op de arbeidsmarkt: ‘Moest u [...] wegens mijn Vlaamschgezinde
werking tijdens den oorlog het verkieslijk vinden dat ik voorlopig een pseudoniem
gebruik dan zou ik daar-tegen geen bezwaar hebben. Ik moet immers met vrouw en
kinderen leven.’42

Steun van Simons
Uiteindelijk wist De Cneudt een baantje te vinden als corrector bij de drukkerij
Levisson in Den Haag. Daarnaast gaf hij zich op voor de studie voor de M.O.- akte.
Toen hij in 1921 de akte behaald had en de positie in Oud-Beijerland kreeg
aangeboden, was zijn financiële situatie nog steeds penibel. Hij richtte zich daarom
tot de Vereniging van Letterkundigen, maar bestuurslid Frans Mijnssen van het
Ondersteuningsfonds van de WL moest hem teleurstellen omdat de Nederlandse WL
geen Vlaamse leden accepteerde.43 Dat is curieus, want De Cneudt was eerder wel
lid van de WL, om precies te zijn van 1905 tot einde 1906. Maar in die periode
bestond de Vereniging voor Vlaamse Letterkundigen nog niet, die werd immers pas
opgericht in 1907. Tot 1907 stond de Nederlandse VVL open voor Vlaamse leden,
waarvan notabene Richard de Cneudt een der eersten was.44 In 1906 moest De Cneudt
echter opzeggen wegens geldgebrek: hij kon de contributie niet langer betalen.45
Vanwege datzelfde geldgebrek, dat veel te maken had met zijn kroostrijke gezin,
ontving De Cneudt eind 1906 wel een uitkering van 200 frank van het
Ondersteuningsfonds, terwijl zijn lidmaatschap eigenlijk al was verlopen.46 Aan De
Cneudt werd dus in 1921 op formele gronden het lidmaatschap geweigerd van een
organisatie waarvan hij in 1905 en 1906 wél lid was en die toen allesbehalve
formalistisch handelde en juist zeer behulpzaam was. Het is heel wel mogelijk dat
Mijnssen in 1921 een gelegenheidsargument gebruikte (Vlamingen hebben een eigen
WL) om activistische letterkundigen in Nederland buiten de deur te houden, want
ook de Vlaamse VVL, waarmee de Nederlandse vereniging nauwe banden onderhield,
stond in de eerste naoorlogse jaren onder voorzitterschap van August Vermeylen en
Herman Teirlinck zeer afwijzend ten opzichte van de activisten.47
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Mijnssen was in 1921 echter wel zo behulpzaam om De Cneudt door te verwijzen
naar het Willem Kloosfonds, een fonds dat in 1919 werd opgericht ter gelegenheid
van de zestigste verjaardag van Willem Kloos, maar al snel de vorm kreeg van een
algemeen ondersteuningsfonds voor letterkundigen.48 Aan het Kloosfonds vroeg De
Cneudt dan een tegemoetkoming in de hoge kosten die het aanvaarden van zijn
nieuwe betrekking met zich mee bracht, zoals kleding- en verhuiskosten. Uit een
brief van De Cneudt aan het Willem Kloosfonds blijkt dat hij de gevraagde steun
kreeg, maar ook dat hij deze volledig te danken had aan Leo Simons, die in dit geval
als bestuurslid van het fonds snel ten gunste van De Cneudt kon interveniëren: ‘Ik
had - omdat hulp voor mij zoo dringen was - ook mijn toestand bekend gemaakt aan
den Heer L. Simons, alhier, met de dringende bede, zoo mogelijk een spoedige
oplossing te vinden. Daarop ontving ik van den Heer Simons het volgende schrijven:
“Uw toestand begrijp ik. Makkelijk zal dat geld van particulieren niet te vinden zijn.
Maar op grond van uw dichterschap, zal ik beproeven mijn medebestuurders van het
Willem Kloosfonds te bewegen U uit de moeilijkheid te redden. Dit gaat echter niet
in een ommezien vrees ik, maar ik zal er spoed achter heen zetten.” [...] 26 Aug
ontving ik van den Heer Simons het volgende bericht: “Uw brief had ik opgezonden
aan Dr. Boutens en we zijn telefonisch overeengekomen om in afwachting van een
verg. in Sept, U fl. 200 toe te staan. Ik sluit hierbij een cheque op scheurleer in [...]
om u niet te laten wachten.”‘49 De rest van de brief is een begrijpelijke uitvoerige
dankbetuiging aan het adres van Leo Simons en het Kloosfonds.
Dankzij Simons kon De Cneudt zijn leven in Nederlandse ballingschap in stabiele
banen leiden. Wat overigens allesbehalve betekende dat hij zijn radicale
flamingantisme verwaarloosde. Zo was hij vrijwel onmiddellijk actief lid van ‘Voor
Vrij Vlaanderen’, de vereniging van activistische Vlaamse bannelingen in Den Haag.
In die hoedanigheid schreef hij in 1921 bijvoorbeeld een dankbetuiging aan Frederik
van Eeden, die in De Amsterdammer van dat jaar enkele malen positief over de
activistische zaak had geschreven:50 ‘Inderdaad, het is voor ons, arme bannelingen,
een groote vreugde als iemand met een groote naam en meteen een hoogstaand edel
mensch zooals U, ons recht laat wedervaren. Men vergeet al te veel, ook in Holland,
dat de ellende der ballingschap ons dubbel gevoelig maakt voor elk woord van blaam
of sympathie van onze Hollandsche stamgenooten. Men vergeet te veel, dat onze
drijfveren zuiver en wel waren, en, zoo het al waar moge zijn dat wij in de middelen
hebben gefaald, vast staat, dat elk onzer daden is ingegeven geworden door onze
groote hartstochtelijke liefde voor ons arm, verdrukte Vlaamsche volk, en zoo we
zondigden - wat mij betreft, ik voel mijn Vlaamsch geweten zuiver en ben me van
geen zonde bewust - dat we dit enkel deden uit te groote liefde voor Vlaanderen.
Men weet niet genoeg wat de meesten die thans in Nederland vertoeven, hebben
opgeofferd.’51 Zijn grootste offer aan de Vlaamse strijd is vol-
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gens De Cneudt zijn poëzie geweest: ‘Steeds moet ik de gedachte van mij afwerpen
dat ik sinds het begin van den oorlog, om mij met mijn enthousiasme van dichter en
idealist helemaal aan de strijd voor mijn Vlaamsch ideaal te kunnen geven, mijn
literaire werkzaamheden heb afgebroken, niet meer aan de tijdschriften heb
medegewerkt, niets meer heb uitgegeven [...] en dat ik nu zóo door mijn werk van
corrector en door allerlei zorgen ter neer gedrukt ben, dat ik niet weet wanneer ik
mij weer met de noodige zielerust, aan mijn letterkundig werk zal kunnen wijden’.52

De stille bloei
Maar ook bij de reactivering van De Cneudts dichterschap schoot Leo Simons te
hulp, want dankzij hem kon in 1925 een nieuwe bundel van De Cneudt, De stille
bloei, verschijnen in de door Emmanuel de Bom geleide serie Vlaamsche bibliotheek
van de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. De Cneudt verwachtte
blijkens zijn correspondentie met Leo Simons heel veel van deze bundel.53 Een
comeback zat er in Nederland echter niet meer in. Jan Campert oordeelde in De
Nieuwe Gids: ‘Er was eens... . 't begint als een sprookje... er was eens een tijd, dat
een dichter een mensch was, die niets anders deed als verzen schrijven, die altijd
maar droomde en dichtte, ergens een eigen leven leidde buiten de wereld om, zijn
mede-menschen niet zag of niet woù zien, uitgezonderd natuurlijk zijn geliefde,
tevens Muze, en die dingen beging, waar andere menschen zich meenden te moeten
ergeren. Hun poëzie kan onze liefde niet meer winnen, want het was altijd weer
hetzelfde: de aangebedene, een lenteavond en een zacht-windeke. Tot dit soort hoort
het werk van Richard de Cneudt, het is wat uit den tijd. Een goed vers echter is nooit
ouderwetsch, en dit is het gebrek, dat al zijn gedichten niet boven de middelmaat
uitkomen’.54 Campert herneemt hier min of meer de vooroorlogse kritiek op De
Cneudt: die slaagt er slechts af en toe in om ‘echte’ poëzie te scheppen. Het is wel
curieus dat de dichter De Cneudt wordt verweten ‘buiten de wereld’ te staan, terwijl
de activist De Cneudt juist volop aan de stormachtige ontwikkelingen tijdens de
Eerste Wereldoorlog deelnam. Het is karakteristiek voor de gespletenheid van leven
en werk van De Cneudt.
Na De stille bloei werd het in Nederland inderdaad stil rond Richard de Cneudt.
Hij sleet zijn jaren als leraar in de luwte en publiceerde niet meer in de tijdschriften.
Alleen 1937 bracht nog een kleine opleving. Toen werd De Cneudt 60 jaar en werd
hij voor zijn jubileum gefêteerd in Gent. De Maasbode huldigde De Cneudt met een
artikel getiteld ‘Vlaming, die Rotterdammer geworden is’55 en in de
Gemeentebibliotheek van Rotterdam werd een kleine tentoonstelling over De Cneudt
georganiseerd. De verzamelbundel Verzen die ter gelegenheid van het jubileum werd
uitgegeven door De Wereldbibliotheek en De Sikkel lokte in de Nederlandse landelijke
periodieken echter geen respons meer uit. In 1939 vertrok Richard de Cneudt definitief
naar zijn vader-
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land, maar feitelijk was zijn Nederlandse literaire carrière in 1914 al afgesloten. De
naamsbekendheid die hij voor de oorlog genoot kon hij nadien, ondanks zijn komst
naar Nederland, niet meer evenaren.’56
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Document AMVC-letternhuis
Een eenvoudige formule
Over Dirk de Witte (voorbij)
... [Jan Stuyck]
Metyl orthotyl quinazolon, beter bekend als metaqualone, was in de jaren zeventig
een bekende slaappil. Ze werd destijds onder de namen Revonal, Cateudyl of
Toquilone in relatief grote hoeveelheden op de markt gebracht.1 Over de kwaliteit
van metaqualone wist de schrijver-dichter Dirk de Witte (1934-1970) het volgende
te vertellen: ‘kortstondige werking / de vingers krijgen fluwelen toppen / de tong
verlamt langzaam tot dubbelslag’.2 Kortstondig misschien, maar alleszins effectief:
toen Dirk de Witte op een dag achter zijn tikmachine ging zitten om een gedicht te
schrijven nadat hij een portie metaqualone had genomen, ontspoorde de boel na de
tiende regel. Zijn vingers verloren de controle over de toetsen, het gedicht ging over
in complete nonsens. Later zag Dirk de Witte het bedroevende resultaat. Enkele met
pen aangebrachte verbeteringen baatten niet en hij besloot om een tweede versie van
het gedicht te maken. Metaqualone bracht slaap, maar geen soelaas: ‘er is geen respijt
/ geen kwartier te bekomen / om me langzaam op te richten / tot de gestalte te groeien
die ik betekenen wil’.
Dirk de Witte was niet echt een vrolijke jongen. Zijn zelfmoord op 27 december
1970 kwam dus niet helemaal als een verrassing. Uit zijn boeken, maar ook uit de
manuscripten en talrijke ongepubliceerde gedichten die het AMVC-Letterenhuis van
hem bewaart, blijkt overduidelijk zijn fascinatie voor de dood, voor desillusie, schijn,
mislukking en onrecht. Het mogen dan weinig opbeurende thema's zijn, er was wel
belangstelling voor zijn werk. Zo meende Angèle Manteau een nieuw talent te hebben
gevonden in de schrijver uit Kessel-Lo. De eerste contacten dateren van begin 1963.
Hoewel De Witte toen al twee romans in zijn bureaula had liggen, namelijk Ernie
Wever en De Vlucht naar Mytilene, stuurde hij Angèle Manteau het verhaal ‘Het
glazen geluk’. Zij stelde voor om het samen met acht andere korte verhalen van De
Witte te bundelen. De schrijver zelf had de titel Heterogeen in gedachten. Wegens
het formaat van de ad muitos reeks waarin het boek zou verschijnen, schrapte Manteau
wel eigenhandig drie van de negen verhalen. Toen het boek in februari 1965 op de
markt kwam, was de titel veranderd in Het glazen huis geluk.
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EERSTE EN TWEEDE VERSIE VAN HET GEDICHT ‘METYL ORTHOTYL QUINAZOLON’
(AMVC-LETTERENHUIS)
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OMSLAG DICHTBUNDEL DYSFUNCTIE (AMVC-LETTERENHUIS)

In datzelfde jaar verscheen een fragment van Ernie Wever in de Manteaureeks
Werk van Nu. Dirk de Witte leek zich thuis te voelen bij het gereputeerde Brusselse
uitgevershuis want een jaar later verscheen eveneens bij uitgeverij Manteau De vlucht
naar Mytilene, in 1968 gevolgd door de verhandeling De sport in de literatuur en
tot slot in 1969 de verhalenbundel De formule van Lorentz.
Eerder, in december 1967, had De Witte ook een gedicht geschreven onder de titel
‘De formule van Lorentz’. Van de bundel waarin dat verscheen, Dysfunctie, bestaat
merkwaardig genoeg slechts één exemplaar. Het colofon vermeldt de volgende
gegevens: ‘de gedichten werden geschreven in de maand december 1967 van deze
bundel bestaat maar een enkel exemplaar opgedragen aan a. manteau en verlucht
met een aluchromie van de hand van de schrijver nieuwjaar 1968’.3 De ‘aluchromie’,
een aluminium plaat van 1 mm dik (27,5 × 21,5 cm) die De Witte beschilderde, vormt
het omslag van twaalf vellen poëzie. Ook deze bescheiden bundel reflecteert De
Wittes obsessionele preoccupatie met de dood. Zo lijkt het eerste gedicht een evocatie
van de geboorte van nieuw leven, maar voor de dichter betekent deze geboorte het
begin van de dood. De baby is ‘een gordeldier een weke slak / waarin in de afbraak
is begonnen / nog voor de cocon werd gesponnen’. Daarna volgen nog drie kortere
gedichten met de dood als onderwerp.
Angèle Manteau kan zich de bundel nog slechts vaag herinneren. Hij moet geruime
tijd op haar bureau zijn blijven liggen, het formaat was nogal ‘onhandig om in de
boekenkast te zetten’.4 Waarschijnlijk heeft De Witte
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Dysfijnctie aan zijn uitgeefster geschonken tijdens een bezoek van haar bij hem thuis.
Op 9 december had hij Angèle Manteau namelijk per brief uitgenodigd om een keer
langs te komen op de Trolieberg.5 Dat De Wittes echtgenote, Anneke De
Witte-Hoegaerts, sinds 1 oktober 1967 op het kantoor van haar uitgeverij werkte,
was voor Manteau een reden temeer om op de uitnodiging in te gaan.6 Dat nam niet
weg dat De Witte zich een ‘miskend auteur’7 voelde, enigszins onwaardig om door
zijn uitgeefster bezocht te worden. Er restte hem nog weinig van de ‘vlegelachtigheid’8
waarmee hij zijn debuutverhaal aan Manteau had gesleten. Als er volgens hem al
een reden was om naar huize De Witte af te zakken, dan waren het zijn ‘twee
fantastische honden, de enige wezens met wie ik nog multilaterale gesprekken kan
voeren zonder niet begrepen te worden’.9 Neen, Dirk de Witte was geen vrolijke
jongen, hij voelde zich oncomfortabel met de wereld, zichzelf en zijn werk. Hij
voelde zich, zeg maar, dysfunctioneel. Dit gevoel droeg bij tot de conceptie van de
reeds vermelde romans en tot een gigantische hoeveelheid gedichten, waaronder
Metyl orthotyl quinazolon. Als romanschrijver werd De Witte in de pers niet
genegeerd, maar een uitzonderlijk talent zonder meer werd hij niet bevonden. Het
besef, naderhand, dat hij geen groot romancier was, duwde hem alleen maar sneller
richting ‘laatste deur’.

COLOFON VAN DYSFUNCTIE (AMVC-LETTERENHUIS)

Kortom, tot de gestalte van een belangrijk, groot Vlaams schrijver of dichter is hij
nooit uitgegroeid. Al was het omdat de zesendertigjarige De Witte op 27 december
1970 besloot zelfmoord te plegen. Via een plastic darm verbonden met de uitlaat
vergaste Dirk de Witte zichzelf in zijn volledig afgesloten auto nadat hij het
slaapmiddel Bellanox had ingenomen. Terugblikkend kan de lezer van het gedicht
metyl orthotyl quinazolon, het experiment met metaquolone moeilijk anders
beschouwen dan een prelude op De Wittes definitieve afscheid van het leven. Ook
de gewaardeerde samenwerking met de uitgeverij kon de dood van de ‘miskende’
schrijver niet verhinderen. Het is vooral dankzij Jeroen Brouwers, die uitvoerig over
deze zelfmoord schreef,10 dat Dirk de Witte niet geheel in de plooien van de
literatuurgeschiedenis verdwenen is.
Na de dood van haar echtgenoot besloot Anneke Hoegaerts om het archief van
haar man te ordenen. Hier en daar schreef ze daarbij iets in de kantlijn van een
document. Zo ook bij de eerste versie van het gedicht ‘metyl othotyl quina-
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zolon’: ‘geschreven na het nemen van slaappil / dit zijn de laatste regels voor het
slapen komen / Dirk vertelde het mij’. Het gedicht bevond zich in een map waarop
Hoegaerts schreef: ‘manuscripten die weggelegd waren (voorbij)’. Dirk de Witte
had nog wel meer dichtwerk gewikt en te licht gevonden. Het gaat in totaal om 440
handschriften: voornamelijk gedichten, maar ook verhalen en romans. Eenmaal het
archief geordend, legde Anneke zichzelf weg, op dezelfde manier als haar man.

Eindnoten:
1 Gaston Burssens, ‘Een debuut met plagiaat’, in: Het Vaderland, 28 juli 1956. Zie ook: Gaston
Burssens, Verzameld Proza. Elsevier Manteau, Antwerpen / Amsterdam 1981, p. 457.
2 ‘Metyl orthotyl quinazolon’, verbeterd typoscript. Alle hier aangehaalde brieven en documenten
bevinden zich in het AMVC-Letterenhuis.
3 Dysfunctie, typoscript (1967) en Formule van Lorentz, verbeterd typoscript.
4 Telefoongesprek met Angèle Manteau, 17 oktober 2002.
5 Waarschijnlijk vond deze ontmoeting plaats in januari 1968, zie de brief van Angèle Manteau
aan Dirk de Witte, 15 december 1967.
6 Op 25 september 1967 solliciteerde Anneke de Witte per brief bij de uitgeverij Manteau. Twee
dagen later liet Manteau weten dat ze op 1 oktober kon beginnen.
7 Brief van Dirk de Witte aan Angèle Manteau, 9 december 1967.
8 Brief van Dirk de Witte aan Angèle Manteau, 28 februari 1963.
9 Brief van Dirk de Witte aan Angèle Manteau, 9 december 1967.
10 Zie onder meer Jeroen Brouwers, ‘Dirk de Witte, 1934-1970’, in: De laatste deur. Essays over
zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. De Arbeiderspers, Amsterdam 1983, p. 454-506.
Dit stuk werd herdrukt in Vlaamse leeuwen. De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen 1994,
p. 354-393.
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Een romantische activist
De vroege poëzie van Gaston Burssens
... [Matthijs de Ridder]
Naar eigen zeggen debuteerde de schrijver en schilder Gaston Burssens (1896-1965)
op zeventienjarige leeftijd in een Nederlands tijdschrift, getiteld Gymnasium.1 Dat
sonnet, geschreven in opdracht van zijn leraar ‘poësis’, zou het resultaat geweest
zijn van ernstige zielensmart.2 Vooralsnog is het gedicht niet teruggevonden en het
is ook maar de vraag hoeveel waarde we moeten hechten aan deze ‘autobiografische’
uitspraak. Burssens is immers niet de meest betrouwbare chroniqueur van zijn eigen
leven.3 Zo beweert hij in het vervolg van zijn herinneringen dat zijn tweede poging
als dichter vervolgens drie jaar op zich zou hebben laten wachten, tot hij als
twintigjarige jongeman zijn hart aan een veertienjarig meisje verloor.4 Maar al op 17
mei 1914 stuurde de toen achttienjarige Burssens een gedicht op naar de hoofdopsteller
van De witte kaproen. Hoewel het relaas van Burssens over zijn eerste stappen in de
literatuur in feite niet klopt, is de bedoeling van zijn zogenaamde ‘memoires’ wel
duidelijk: zoveel jaar na dato was Burssens niet meer te spreken over zijn eerste
gedichten. In deze bijdrage presenteer ik vijf tot nog toe onopgemerkte gedichten uit
de beginperiode van de dichter. Wie ze leest is geneigd de dichter bij te treden in
zijn afwijzende oordeel. Maar in het licht van zijn biografie zijn ze wel degelijk
boeiend, zeker als je de eerste weifelende stappen van de jonge dichter naast diens
zelfverzekerde politieke optreden legt.

De witte kaproen
De Vlaamse Beweging beleefde in de jaren die aan de Eerste Wereldoorlog
voorafgingen roerige tijden. Aanvankelijk verwierf deze emancipatorische stroming
veel steun voor haar strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit: ‘Er
ging geen maand voorbij zonder manifestatie van Vlaamsgezinden in een van onze
steden,’ herinnerde Amaat Burssens (1897- 1983, broer van Gaston) zich.5 Zelfs in
het enigszins gezapige Mechelen, waar Gaston Burssens het atheneum bezocht,
maakte men zich sterk voor het Nederlandstalige onderwijs. Onder de betogers
bevonden zich ook de jonge dichter en diens onafscheidelijke vriend Frans Schauwers
(1896-1971).
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GASTON BURSSENS (AMVC-LETTERENHUIS)

De eis van een Nederlandstalige universiteit in Gent oversteeg langzamerhand
zijn oorspronkelijke draagwijdte. Het probleem van het gebrek aan hoger onderwijs
in de moedertaal was immers slechts voor een klein deel van de bevolking actueel,
toch had het een enorm mobiliserend effect. Dit verschijnsel is deels te verklaren
door het feit dat de noodzaak van onderwijs in de moedertaal kamerbreed en in elke
zuil werd onderkend. Daarnaast was de roep om een eigen universiteit exemplarisch
voor de emancipatie van de Vlaamse Beweging: teneinde de Franstalige overheersing
met gelijke wapens te kunnen bevechten, was een Vlaamse universiteit noodzakelijk.6
De vernederlandsing van het onderwijs was het strijdmiddel bij uitstek om de Vlaamse
emancipatie in een stroomversnelling te brengen. In 1910 leek dit daadwerkelijk te
gebeuren toen een brede coalitie zich voor de vernederlandsing van de Gentse
hogeschool uitsprak. Aan de eensgezindheid van de partijen, onder leiding van de
socialist Camille Huysmans, de katholiek Frans van Cauwelaert en de liberaal Louis
Franck, kwam echter een einde toen de liberaalsocialisti-
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sche oppositie in 1912 een tegenvallende verkiezingsuitslag te verwerken kreeg. Van
de saamhorigheid van 1910 was geen spoor meer te bekennen en met het wegvallen
van een gezamenlijk doel kwamen de grote tegenstellingen binnen de Vlaamse
Beweging weer aan het licht. De gematigde flaminganten, die zich vooral voor het
gebruik van de Nederlandse taal inzetten, kwamen tegenover de radicale flaminganten
te staan, die een federaal België, een Groot-Nederlandse staat of zelfs een
onafhankelijk Vlaanderen nastreefden.7
Deze discussie ging grotendeels aan de jonge Mechelse studenten voorbij. Zij
liepen weliswaar mee in manifestaties, maar erg radicale standpunten hielden de
jongelingen er niet op na. De invloed van de leraar Nederlands aan het atheneum in
Mechelen, Maurits Sabbe (1873-1938), was hierin merkbaar. Sabbe was een zeer
gematigd man, die ook gedurende de oorlog aan zijn ‘passivisme’ vasthield. Door
deze houding was het voor de leerlingen van de hogere klassen van het Mechelse
atheneum mogelijk om binnen de muren van de school, onder de bescherming van
Sabbe, een flamingantische club op te richten: ‘Voor onze moedertaal’. ‘Les
inséparables’, Gaston Burssens en Frans Schauwers, werden ook lid.
De activiteiten van ‘Voor onze moedertaal’ beperkten zich vooral tot het lezen
van Nederlandstalige literatuur. Burssens en Schauwers dweepten in die tijd
bijvoorbeeld met Streuvels, Gezelle en hun eigen leraar Sabbe.8 Het flamingantisme
van de jonge Mechelaars was kortom een door Sabbe geïnspireerd
cultuurflamingantisme, dat niets te maken leek te hebben met het activisme dat
Burssens enkele jaren later, tijdens de bezetting, zou verdedigen. De leden van ‘Voor
onze moedertaal’ waren erg romantisch aangelegd en bepaald passief.
Voor Burssens moet De witte kaproen het ideale tijdschrift zijn geweest om in te
debuteren. Het ‘Vlaamsche strijdblad’ was in 1910 opgericht door de Gentenaar
Alfons Sevens (1877-1961), die in zijn campagne voor een geëmancipeerd Vlaanderen
de Vlaamsgezinden van verschillende politieke partijen trachtte te verenigen. Zijn
politieke uitstapjes hadden weinig succes. Sevens slaagde er nooit in een homogeen
blok van flaminganten te vormen. In De witte kaproen was steeds een strijdbaar,
maar gematigd geluid te horen. Met kreten als: ‘Wij eischen in het leger gelijkheid
tusschen Vlaming en Waal, Wij eischen in het leger Vlaamsch voor de Vlaamsche
soldaten, Wij eischen vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool,’ benaderde het
strijdblad de Vlaamse ontvoogding eerder als klassenstrijd dan als stammenstrijd.9
Voor een leerling van Sabbe moet dit Vlaams-Belgische standpunt zeer aantrekkelijk
zijn geweest. Daar kwam nog bij dat Sevens grote interesse had voor de letterkunde.
Hij had een aantal romans en toneelstukken geschreven en liet in zijn blad veelvuldig
schrijvers aan het woord. René de Clercq (1877-1932), de volksdichter en flamingant,
was zelfs een tijdje vaste medewerker. Ook de jonge garde werd aangemoedigd om
pennenvruchten in te sturen:
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Tot Aanmoediging
Er komen voor ‘De Witte Kaproen’ nu en dan letterkundige bijdragen toe
met verzoek tot opname. Het is veeltijds onmogelijk dit verzoek in te
willigen. En nochtans dienen onze jonge letterkundigen aangemoedigd.
Voortaan zullen alle letterkundige bijdragen die nog toekomen, onderzocht
worden door den heer Paul Kenis en zullen we trachten maandelijks een
paar kolommen uitgekozen verzen en proza op te nemen. Verder zal telken
maande de heer Paul Kenis in een paar lijnen de kritiek der toegezonden
stukken geven. Met raad en daad willen we onze jonge letterkundigen
bijstaan.10
Wellicht aangezet door deze aanmoediging schreef Burssens op 17 mei 1914: ‘Ik
heb het genoegen Ued een gedicht te sturen voor uw blad “De witte Kaproen”‘.11 Hij
voegde ‘Merellied’ aan zijn brief toe.
Dit gedicht verraadt een grote voorliefde voor het werk van Gezelle. In de
bijeenkomsten van ‘Voor onze moedertaal’ zijn de gedichten van deze West-Vlaamse
dichter naar alle waarschijnlijkheid veelvuldig besproken. Burssens en zijn vriend
Frans Schauwers hielden in ieder geval erg veel van Gezelle's werk. Tijdens de
bezetting, toen Schauwers in Nederland zijn uitzending naar het IJzerfront afwachtte,
beurde Burssens zijn vriend regelmatig op met verzen van de priester-dichter:
‘Zooeven kom ik deze [kaart] met ged[icht] van Gezelle te ontvangen. Dank je hoor,
prachtig!’12
Klaarblijkelijk was Schauwers niet de enige die inspiratie putte uit de gedichten
van Gezelle. In ‘Merellied’ laat Burssens zien beïnvloed te zijn door het markante
taalgebruik van de dichter van Kerkhofblommen. Hij bedient zich van dezelfde
kunsttaal, waarin het ‘gallemt’ in plaats van ‘galmt’ en het ‘avondsloomen’ fluistert.
Bovendien parafraseert Burssens zijn grote voorbeeld hier en daar wel erg
nadrukkelijk. Zo dichtte Gezelle omstreeks 1880 al eens:
[...]
Op den hoogen sperel,
daar hij verre ziet,
luide zingt de merel
nu zijn avondlied.
Hoort zijn' kele galmen
haal en wederhaal:
't zijn lijk Davids psalmen
't is lijk orgeltaal
[...]13
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BRIEFJE VAN G. BURSSENS AAN DE OPSTELLER VAN DE WITTE KAPROEN (AMVC-LETTERENHUIS)

De jonge, enthousiaste Burssens ontleende niet alleen het thema aan Gezelle, ook
het idioom nam hij voor een groot gedeelte over. Zijn merels galmen en orgelen zoals
ze dat bij Gezelle ook al deden. De slotverzen van ‘Merellied’ blijken al evenmin
origineel te zijn. Gezelle schreef al eens:
[...] Verdappert uw
bezoek en wilt de bronne
des aksterlevens duiken al
in 't groen, o lieve zonne!14

Paul Kenis (1884-1934) achtte Burssens, die zo nadrukkelijk op de schouders van
Gezelle stond, nog niet rijp voor een debuut. Hij plaatste het gedicht niet en besprak
het evenmin. Burssens liet zich hierdoor echter niet ontmoedigen en stuurde een
volgend, helaas verloren gegaan, sonnet in onder de titel ‘Een visschersschuitje’.
Opnieuw kwam het niet tot publicatie, maar deze keer kreeg Burssens wel een advies
van keuzeheer Kenis:
G. Burssens. Uw sonnet ‘Een visschersschuitje’ is wel oorspronkelijk en
eigenaardig van onderwerp; en ook de vorm verraadt dat gij gevoelen voor
rythme en vers bezit. Maar de bijzonderheden zijn wat flauw en kleurloos
en verhoogen den indruk niet. In een goed gedicht zou niet één woord
door een ander kunnen vervangen worden zonder dat het van zijne waarde
verliest; en dat is hier niet het geval.15
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POSTKAART VAN FRANS SCHAUWERS AAN GASTON BURSSENS, 14 AUGUSTUS 1915 (COLLECTIE
JESPERS, ANTWERPEN)

Afgaande op het oordeel van Kenis zou Burssens met zijn tweede gedicht wel aan
originaliteit, maar nog niet aan kracht hebben gewonnen. Hoe het ook zij: deze eerste
twee pogingen van Burssens hadden nog steeds niet tot zijn officiële debuut geleid.
Dat debuut liet nog een jaar op zich wachten: België was toen inmiddels verwikkeld
geraakt in de Eerste Wereldoorlog en Burssens had zich geschaard achter het
gedachtegoed van het activisme, dat middels radicale politieke veranderingen streefde
naar een soeverein Vlaanderen of in elk geval een stevig hervormd België.
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De Duitse bezetting
Op 4 augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen en raakte het land betrokken
bij de Grote Oorlog. Toen in het najaar van 1914 Mechelen werd bestookt, vluchtten
de families Burssens en Schauwers. De tocht voerde hen naar Nederland, waar de
familie Burssens in Axel onderdak vond bij een zakenrelatie van vader Burssens en
Schauwers uiteindelijk in Vlissingen terechtkwam. Lang heeft het verblijf van de
jonge dichter in Nederland niet geduurd. In november was hij alweer terug in
Mechelen, zijn vriend had hij in Nederland achtergelaten.16
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog overheerste in België de ontzetting
over de schending van de neutraliteit van het kleine landje. Ook de meeste
flaminganten, die de staat België veelal niet hoog hadden zitten, staken hun protest
tegen het geweld van de bezetter niet onder stoelen of banken. Burssens vormde
hierop geen uitzondering. Hij had zelfs met zijn boezemvriend Schauwers afgesproken
dat als het ooit tot een oorlog zou komen, zij zich samen zouden aanmelden bij het
leger.17 Alle grote plannen ten spijt, kreeg Schauwers echter een afwijzing te
verwerken. Burssens bleef waar hij was: in het bezette Mechelen. Omwille van zijn
ouders, zo schreef hij Schauwers. Zij hadden al de zorgen voor Gastons oudere broer
Amaat, die zich als oorlogsvrijwilliger had opgegeven. Gaston koos ervoor in het
ouderlijk huis te blijven.18
Burssens hervatte zijn studies aan het atheneum. In juli 1915 behaalde hij zijn
diploma, maar had in het bezette België geen mogelijkheid om een universitaire
studie te volgen. De vier universiteiten hadden na de inval van de Duitsers hun deuren
gesloten. Om te voorkomen dat hij als opgeëiste werkkracht naar Duitsland zou
worden gestuurd, besloot hij de retoricaklas nog eens te volgen. Aanvankelijk was
hij de enige leerling, totdat de uit Antwerpen afkomstige Jan Melis hem kwam
vergezellen. Melis was door zijn vader van het Antwerpse atheneum gehaald en naar
Mechelen gestuurd. Waarom precies, is niet bekend. Feit is wel dat Melis deel
uitmaakte van de vriendengroep rond Paul van Ostaijen. In tegenstelling tot het toch
enigszins gezapige Mechelse atheneum, was het atheneum van Antwerpen een
activistisch broeinest. Paul van Ostaijen, René Victor, Bob van Genechten, Geo van
Tichelen en anderen maakten zich sterk voor de Vlaamse zaak in het algemene
studentenblad De Goedendag, waarvan de redactie op dat moment in Antwerpse
handen was. Via Melis kwam Burssens in aanraking met het gedachtegoed van de
Antwerpse activisten, hetgeen zijn aanvankelijk vrij passieve houding drastisch
veranderde.
Op 13 oktober 1915 beleefde Burssens dan eindelijk zijn officiële debuut als
schrijver. Niet, zoals gedacht, als dichter maar als activist. Hij publiceerde in Het
Vlaamsche Nieuws een pamflet waaruit ondubbelzinnig bleek dat hij het
cultuurflamingantisme van zijn leraar Maurits Sabbe vaarwel had gezegd:
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Als eenige mogelijke oplossing der Vlaamsche kwestie wordt geëischt en
moet verkregen worden hetgeen de Ieren voor Ierland, de Polen voor Polen,
de Finnen voor Finland vragen, een ‘home rule’, zelfbestuur voor
Vlaanderen! En dát moet nu voorbereid worden.19
Sinds de inval van de Duitsers was in de radicale vleugel van de Vlaamse Beweging
de roep om een zelfstandig Vlaanderen steeds sterker geworden. Het Gentse
‘Jong-Vlaanderen’, dat elf dagen na de publicatie van Burssens' pamflet werd
opgericht, had van de vorming van een zelfstandige Vlaamse staat zelfs een
programmapunt gemaakt. Het doel leek alle middelen te heiligen: ‘Jong-Vlaanderen’
schrok er niet voor terug om ‘stambroeder Duitschland’ binnen te halen als
bondgenoot in de strijd voor onafhankelijkheid. Alhoewel Burssens met zijn eis voor
zelfbestuur op één lijn zat met de Gentse flaminganten, moeten we hem niet in de
radicale vleugel van de Vlaamse Beweging plaatsen. De strijd voor een zelfstandig
Vlaanderen was de taak van de Vlaamse Beweging, en van de Vlaamse Beweging
alleen. Onverduitst en onverfranst, zo zag het Vlaanderen van Burssens eruit.
Een jaar eerder had een andere jonge flamingant, Paul van Ostaijen (1896-1928),
hetzelfde standpunt ingenomen in Het Vlaamsche Nieuws dat toen nog De Vlaamsche
Gazet - Het Laatste Nieuws heette. Begin 1915 was aan de medewerking van Van
Ostaijen echter een eind gekomen. Het is niet bekend waarom Van Ostaijen Het
Vlaamsche Nieuws verliet, maar het is wel een feit dat het dagblad langzamerhand
zijn anti-Duitse standpunt liet varen.20 Tegen de tijd dat Burssens zijn pamflet
instuurde, was er al veel veranderd. Met August Borms en Raf Verhulst in de redactie
groeide de krant.19
Sinds de inval van de Duitsers was in de radicale vleugel van de Vlaamse Beweging
de roep om een zelfstandig Vlaanderen steeds sterker geworden. Het Gentse
‘Jong-Vlaanderen’, dat elf dagen na de publicatie van Burssens' pamflet werd
opgericht, had van de vorming van een zelfstandige Vlaamse staat zelfs een
programmapunt gemaakt. Het doel leek alle middelen te heiligen: ‘Jong-Vlaanderen’
schrok er niet voor terug om ‘stambroeder Duitschland’ binnen te halen als
bondgenoot in de strijd voor onafhankelijkheid. Alhoewel Burssens met zijn eis voor
zelfbestuur op één lijn zat met de Gentse flaminganten, moeten we hem niet in de
radicale vleugel van de Vlaamse Beweging plaatsen. De strijd voor een zelfstandig
Vlaanderen was de taak van de Vlaamse Beweging, en van de Vlaamse Beweging
alleen. Onverduitst en onverfranst, zo zag het Vlaanderen van Burssens eruit.
Een jaar eerder had een andere jonge flamingant, Paul van Ostaijen (1896-1928),
hetzelfde standpunt ingenomen in Het Vlaamsche Nieuws dat toen nog De Vlaamsche
Gazet - Het Laatste Nieuws heette. Begin 1915 was aan de medewerking van Van
Ostaijen echter een eind gekomen. Het is niet bekend waarom Van Ostaijen Het
Vlaamsche Nieuws verliet, maar het is wel een feit dat het dagblad langzamerhand
zijn anti-Duitse standpunt liet varen.20 Tegen de tijd dat Burssens zijn pamflet
instuurde, was er al veel veranderd. Met August Borms en Raf Verhulst in de redactie
groeide de krant uit tot het belangrijkste activistische periodiek, die ook de
goedkeuring van de bezetter kon wegdragen. Of dit de reden is van het eenmalige
karakter van Burssens' medewerking aan Het Vlaamsche Nieuws blijft gissen. Burssens
volgde in ieder geval het voorbeeld van zijn latere boezemvriend Van Ostaijen en
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vond onderdak bij De Goedendag. In het november- en in het decembernummer van
dit blad verzorgde hij een tweetal besprekingen van het Nederlandse tijdschrift
Dietsche Stemmen.
Burssens legt in deze besprekingen een grote interesse aan de dag voor de manier
waarop het tijdschrift omgaat met het probleem van de onderdrukte volkeren van
Europa. Dietsche Stemmen levert een interessante aanzet voor een oplossing waarin
alle volkeren in Europees verband zouden moeten samenwerken.21 Deze
internationalistische invulling van het nationalisme vond grote weerklank in De
Goedendag. Met August Vermeylens ‘Vlaming zijn om Europeeër te worden’ en de
recente bevindingen van Dietsche Stemmen in het achterhoofd, formuleerde Paul
van Ostaijen het Vlaams-nationalisme van zijn generatie als ‘noodzakelik
flamingantisme’. Nationalisme als opstapje naar een sociale, internationaal
georiënteerde samenleving.22
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Zondagsblad, bijblad van Vooruit (1916-1918)

MAURITS SABBE (AMVC-LETTERENHUIS)

Hoezeer Burssens eind 1915, begin 1916 ook betrokken was bij de
internationalistische (en later expliciet socialistische) invulling van het flamingantisme
van een deel van de jonge generatie Vlamingen, in zijn poëzie, die hij inmiddels was
gaan publiceren, was hiervan niets te merken. Behalve in een gedicht ter ere van de
volksdichter René de Clercq, kwam de Vlaamse zaak in deze periode zelfs niet eens
ter sprake in zijn verzen.23 Politiek en poëzie hield de jonge dichter strikt gescheiden.
Bovendien bleef Burssens geboeid door de impressionisten en waren de Duitse en
Franse expressionisten voorlopig niet aan hem besteed. De zachte hand van Maurits
Sabbe bleef zichtbaar.
Burssens had inmiddels de smaak van het dichten te pakken en publiceerde
geregeld. Het is opvallend dat hoewel Burssens' flamingantisme geen onderwerp van
zijn poëzie was, hij uitsluitend in Vlaamsgezinde tijdschriften publiceerde: Vlaamsch
Leven, Ons Land en De Goedendag. Kennelijk was Burssens veel gelegen aan de
signatuur van de tijdschriften. Dat hij medio mei 1916 een gedicht stuurde naar de
Gentse socialistische krant Vooruit, die tijdens de bezetting onder Duitse censuur
bleef verschijnen, was dan ook niet toevallig. Burssens gaf immers een sterke sociale
invulling aan zijn flamingantisme.
Op 21 maart 1915 was Vooruit van start gegaan met een wekelijkse letterkundige
bijlage, Zondagsblad genaamd. Aan Zondagsblad werkten enkele gerenommeerde
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namen mee, zoals Cyriel Buysse, Lode Baekelmans en Maurits Sabbe, maar ook de
(socialistische) jonge garde kreeg een kans: Richard Minne, Achilles Mussche, Paul
Kenis en Raymond Herreman.24 Op 15 mei 1916 waagde ook Burssens een kans en
stuurde de hoofdopsteller een kort briefje waarin hij een gedicht aanbood voor ‘uw
zoo degelijk letterkundig Zondagsblad’.25 Bijna twee maanden later, op 9 juli,
verscheen het gedicht ‘Onrust’.26 Drie maanden later, op 15 oktober, volgden nog
drie gedichten die onder de verzameltitel ‘Verzen’ werden geplaatst.27 Het zijn de
gedichten van een jonge dichter die zich een romantisch gemoed heeft aangemeten.
Onrustig stapt Burssens door het leven met maar één hoop: de hoop dat de liefde alle
wonden zal helen. Het romantische zware gemoed van ‘Onrust’ en
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‘Aan de bedroefden’, het tragisch-opgewekte van ‘Meisje...’ en de domineeachtige
waarschuwing dat hardlopers doodlopers zijn, die uit ‘Te lief’ spreekt, zijn gevat in
gedichten die niet alleen qua vorm met beide benen in de negentiende eeuw staan.
De boodschap van ‘Te lief’ is met recht domineeachtig te noemen. Vertoonde
Burssens' eerste poging opmerkelijke gelijkenissen met het werk van de
priester-dichter Gezelle, ‘Te lief’ roept reminiscenties op aan de domineespoëzie
van Nicolaas Beets. Onder het motto ‘Bene qui latuit bene vixit’ beschreef Beets in
‘Het maartsch viooltje’ een even ondeugend bloempje:
Waagt gij 't uit te spruiten.
Bloem van zacht fluweel?
Durft gij 't knopje ontsluiten,
Rondzien op uw steel?
't Purpren hoofdje wagen
Aan de gure lucht,
Voor geen hagelvlagen,
Voor geen storm beducht?
Hoor 't Noordwesten zwatelt
Om den top van 't duin;
't Dor gebladert ratelt
Aan der eiken kruin;
Dikke doode takken
Breken voor zijn kracht;
Zal uw steel niet knakken,
Nog zoo jong en zacht?28

Eens te meer laat Burssens zien zijn eigen vorm nog niet gevonden te hebben. De
invloed die de grote dichters van weleer op hem hebben uitgeoefend, is steeds
zichtbaar en hier en daar wel erg nadrukkelijk aanwezig. Burssens liet al vroeg zien
zeer weloverwogen politieke keuzes te kunnen maken. Op artistiek gebied moest hij
zijn volwassenheid echter nog bereiken.

Besluit
‘Als ik er nu nog aan denk dat ik mijn eerste stappen in de literatuur heb gezet “over
lijken van plagiaten en diefstallen heen”, zoals eens Van Ostaijen mij later tijdens
een partijtje schaak heeft verweten, lijkt het niet zo verwonderlijk dat de druiven
(der gramschap van anderen) voor mij lange tijd zo groen zijn gebleven.’29 Met deze
woorden heeft Gaston Burssens niets te veel gezegd. Zijn vroege poëzie is diep
geworteld in de negentiende eeuw en vertoont soms zelfs al te grote overeenkomsten
met de gedichten van de grote dichters van die periode. Burssens' aarzelende eerste
stappen in de literatuur staan in
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schril contrast met zijn kordate politieke optreden. Als representant van de jonge
flaminganten die zich veelal rond De Goedendag groepeerden, streefde hij naar een
zelfstandige Vlaamse staat binnen een sociaal Europa. Zo vooruitstrevend als zijn
politieke opvattingen waren, zo conservatief waren zijn jeugdverzen. Achteraf gezien
kunnen we deze periode beschouwen als een eerste opstapje naar het echte werk.
Gedurende de bezetting richtte Burssens zijn artistieke blik naar voren en ruilde het
werk van Gezelle en Beets in voor de nieuwe kunst van Van Ostaijen en Klabund.
Zijn eerste bundel, Verzen (1918), vertoonde hier enkele voorzichtige tekenen van.
Twee jaar later toonde hij zich in Liederen uit de stad en uit de sel (1920) een modern
dichter in de traditie van de internationale avant-garde. Met Piano (1924) beleefde
hij zijn definitieve doorbraak. Naar aanleiding van deze bundel zou Van Ostaijen
Burssens erkennen als de enige die zich, naast ‘zot polleken’ zelf, met goed fatsoen
dichter mocht noemen. Zijn poëzie leek inmiddels in niets meer op de gedichten die
hij als romantisch activist had vervaardigd.
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Gaston Burssens
Vijf onbekende gedichten
Merellied
Reeds is de zon in purperbrons gezonken
en sleept na zich een laan van gloed,
die 't landschap verwt in kleurenpracht en 't haantje
van den toren fonklen doet....
Daarna, in 't nakend, fluistrend avondsloomen,
gewiegd door 't ruischen van het riet,
weerklinkt uit malsche, volle merelborste,
het malsche, volle merellied:
het gallemt in den plecht'gen avondstand;
met lieflijk stijgend geborrel,
en 't schalt en 't schalt en 't zijpelt door de lucht,
met rollend, orgelend gescharrel;
en 't wijfje galmt hem tegen, guitig-lief,
als helder tokkelende bronne.
En samen gorgelen z'een lied, een lied
van kalme, stille levenszonne....
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Onrust
Hoe toch verlang ik naar 't goudbronzen koren
dat rustig te deinen staat
in 't laatste tanende zonnegloren
als 't veld in goudgloed waadt!
Nu dwaal ik in storm- en warrelwinden
en kan geen rust meer vinden.
Hoe toch verlang ik naar 't manelicht
in heilig-stillen nacht,
als de lentenatuur te rusten ligt
in blanke bloesemdracht!
Nu dwaal ik in storm- en warrelwinden
en kan geen rust meer vinden.
Hoe toch verlang ik naar 't herfstgetijde,
de glanzendste weeldrigheid!
O! in zijn harte te mogen verbeiden
de rustende heerlijkheid!
Nu dwaalt het in storm- en warrelwinden
en kan zijn rust niet vinden.
Het smacht nu in storm en warrelwind,
onstuimig en onbewust,
naar 't groote waar al het kleine in verzwindt,
naar een Liefde van eeuwige rust.
Nu dwaalt het in storm- en warrelwinden
en kan de rust niet vinden.
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Te lief
Rechtop stak het teeder bloempje
't monklend kopjen uit den grond,
om de stralen op te vangen
die de zon de aarde zond.
Doch geen enkel ander bloempje
dorst zich toonen boven d'aard',
Winter liet zich nog gevoelen,
d'hemel was maar half geklaard.
Zie, daar doken grauwe wolken
weder vóór het zonlicht op;
sneeuw en kille regen droppen
in des bloempjes zwakke knop.
En het kwijnde. - 't Richtte 't kopje alsof 't om vergeving bad nog omhoog, en zuchtte stervend:
‘'k Heb de zon te lief gehad!...’
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Meisje...
Meisje, 't stormt daarbuiten,
mistig is de lucht,
't regent op de ruiten,
hoor dat windgezucht!
Zie gedaanten slierend
langs de straten gaan;
hoor de winden gierend
door de takken slaan!
Meisje, laat het mistig,
wind en regen zijn...
in ons hart glanst kwistig
liefdezonneschijn!...
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Aan de bedroefden
Laat niet de menschen zeggen: ‘Ge zijt droef’,
laat niet de tranen langs uw wangen vloeien,
gestort door haar die uwe wonden groef
laat niet van smart uw slapen koortsig gloeien,
zoodat de menschen zeggen: ‘Ge zijt droef!’
Ontsluit voor andren niet uw schrijnend hart,
laat anderen niet in uw ellende deelen,
verberg voor hen uw diepgedrongen smart...
De tijd, misschien, zal uwe wonden heelen...
Alleen voor u ontsluit uw schrijnend hart.
Houd uwe blikken niet zoo stuur en stroef,
en laat uwe oogen niet uw leed verraden,
en denk ‘waar ik me wend of waar ik toef,
geen mensch kan ooit met troost mij overladen.’
Laat daarom niet u zeggen: ‘Ge zijt droef.’
En laat steeds om uw mond een glimlach spelen...
De tijd, misschien, zal uwe wonden heelen...
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Personalia
BART NUYENS (Beerse, 1971) studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde aan de
Universiteit van Antwerpen en Filmwetenschappen aan de universiteit van Liverpool
en Nijmegen. Hij was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het L.P.
Booncentrum van de Universiteit Antwerpen (UIA) en het CTB (Gent). Hij bereidt
thans publicaties voor over Hugo Claus en de film.
MANU VAN DER AA (Turnhout, 1964) bereidt als onderzoeksmedewerker van de
Universiteit Antwerpen (UFSIA) een editie voor van de vroege kritieken van Gerard
Walschap. Hij is bestuurslid van de Stichting Gerard Walschap en sommelier van
het E. du Perrongenootschap.
ARNO KUIPERS (Utrecht, 1970) werkt aan een proefschrift over de receptie van
Vlaamse poëzie in Nederland in de periode 1900-1940. Tot 2001 was hij als
onderzoeker in opleiding verbonden aan het Utrechtse Onderzoekinstituut voor
Geschiedenis en Cultuur. Thans is hij tijdelijk medewerker van het Letterkundig
Museum in Den Haag. Met Joris Janssens publiceerde hij over de interactie tussen
Nederlandse en Vlaamse poëzie.
JAN STUYCK (Turnhout, 1971) is als wetenschappelijk projectmedewerker verbonden
aan het AMVC-Letterenhuis. Zijn onderzoek concentreert zich op de
wetenschappelijke ontsluiting van het archief van de uitgeverij Manteau (Max
Wildiersfonds).
MATTHIJS DE RIDDER (Apeldoorn, 1979) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde
aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Antwerpen (UIA). Momenteel
werkt hij samen met Kris Humbeeck aan een boek over de activistische tegentraditie
in de Vlaamse letteren.
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[Nummer 3]
Voorwoord
... [Sjoerd van Faassen en Yves T'Sjoen]
Monografieën over Nederlandse literaire tijdschriften zijn er maar mondjesmaat. In
tijdschriften en bundels duiken echter steeds vaker diepgravende artikelen op over
allerlei aspecten van tijdschriften, hun redacties, hun programma's, hun uitgevers en
wat er nog meer te vertellen is.
Het is in een tijd waarin steeds meer aandacht ontstaat voor institutionele aspecten
van de literatuurgeschiedenis geen vreemde gedachte tijdschriftplannen,
redactieperikelen en dergelijke te bestuderen. Als dergelijk onderzoek zich kan
baseren op grondig bronnenonderzoek, kan in een aantal gevallen een intieme blik
in de keuken van de literatuur worden geworpen, waardoor inzicht wordt verworven
in poëticale beweegredenen en literatuurpolitieke overwegingen bij het stichten van
een tijdschrift.
Het geheel aan tijdschriften-in-brede-zin gewijde Ts. Tijdschrift voor
Tijdschriftstudies publiceerde vorig jaar ter gelegenheid van zijn lustrum de
thema-uitgave Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis.
Onafhankelijk van Ts. bereidde ZL op dat moment al een bijzondere aflevering met
een verwante inhoud voor. De voor u liggende aflevering van ZL concentreert zich
op de geschiedenis van enkele (al dan niet gerealiseerde) twintigsteeeuwse literaire
tijdschriften in Nederland en Vlaanderen: De Boktand (1925-1926) dat Raymond
Herreman en Richard Minne wilden oprichten om de zelfgenoegzame Vlaamse
literaire wereld te bestrijden; het nooit verschenen De Laatste Gids (1930) van de
teleurgestelde Vlaamse surrealist Marc Eemans; het Nederlandse poëzietijdschrift
De Harp (1947-1948) van Jan Engelman, Martinus Nijhoff en A. Roland Holst, dat
na een heel lange incubatietijd slechts twee afleveringen lang bestond; en De Tien
(1948), opgericht door een tiental befaamde prozaïsten als wapenschouw voor het
Nederlandse proza, waarvan maar één aflevering verscheen. De rubriek ‘De kleine
garnaal’ is gewijd aan John Kooy, een hyperactieve tijdschriftredacteur binnen de
Haagse bohème. De ‘Document’-rubriek is gewijd aan Moderne Kunst, een
middelbare-schoolblad dat alleen in één handgeschreven exemplaar is overgeleverd,
maar waaraan een keur aan later bekende schrijvers meewerkte.
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Den Boktand (1925-1926)
‘Laat De Boktand komen om de liefde Gods’
Richard Minne en Raymond Herreman maken plannen. Een
becommentarieerde brieveneditie
... [Yves T'Sjoen]
Richard Minne (1891-1965) en Raymond Herreman (1896-1971) hebben jarenlang
plannen ontworpen voor een eigen periodiek. In de nadagen van 't Fonteintje
(1921-1924), toen er nog ideeën bestonden en zelfs voorbereidingen werden getroffen
voor een laatste aflevering van dit tijdschrift, richtten zij hun aandacht op Den
Boktand. Een tijdschrift dat op een satirische wijze de ‘verliteratureluurde’
zelfgenoegzaamheid in Vlaanderen zou moeten hekelen. De plannen voor dit
tijdschrift gingen op de duur een eigen leven leiden en zijn op geregelde tijdstippen
in de correspondentie weer bovengehaald. Minne en Herreman dachten het meest
intens en concreet aan de oprichting van Den Boktand in de jaren 1925 en 1926, dat
is in de periode dat Herreman (en later ook Maurice Roelants) Minnes gedichtenbundel
In den zoeten inval klaar maakten voor uitgave. Op grond van de overgeleverde
brieven worden de snode plannen voor Den Boktand gereconstrueerd.

Eerste voorstellen voor een nieuw tijdschrift: Het Schaap, Den Bijter, Het
Dagboek van Mr. Deibler, Den Boktand
Kort vóór 3 februari 1925 voerden Herreman en Minne een gesprek over een nieuw
op te richten tijdschrift, op het ogenblik dat de drie Fonteiniers Maurice Roelants
(1895-1966), Karel Leroux (1895-1969) en Herreman zelf nog van plan waren een
vijfde en laatste aflevering van 't Fonteintje te publiceren. Minne schreef op 3 februari
1925 aan Herreman:1 ‘Ik broei vlijtig van mijn kant op het plan waarvan wij samen
spraken. Het moet er komen al viel de hemel in’. De volgende maanden, tot in het
voorjaar van 1926, werkten Herreman, en in mindere mate Minne, verschillende
plannen uit om een nieuw tijdschrift op te richten.
De gedichten die Minne tussen februari 1925 en het voorjaar van 1926 schreef,
waren oorspronkelijk bestemd voor publicatie in het periodiek dat er
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echter nooit is gekomen. In de loop van 1925 rijpte bij Herreman het plan om Minnes
dichtbundel op te nemen in een ‘collectie’ of uitgeversfonds dat, zoals het
niet-gerealiseerde 't Fonteintje-fonds, met Den Boktand zou worden verbonden.
Uiteindelijk is hij begin 1926 van dat plan afgestapt. Vanaf januari/februari 1926
werkte hij op basis van Minnes verzamelhandschrift, met als titel ‘In den Zoeten
Inval’ (een van de ontwerpbundels), aan een bundel waarvan de halve oplage in
december 1926 werd geleverd door de Vilvoordse drukker Piet Céoen, maar door
Herreman uit de handel is gehouden.2
In de periode dat Herreman zijn uitgeefplannen trachtte te realiseren, fulmineerde
de jonge criticus en dichter tegen de ‘modernisten’ die de Fonteiniers verweten
epigonen te zijn van het tijdschrift Van Nu en Straks (1893-1901):3 ‘Juist omdat de
hemel zou invallen moet het [= Den Boktand] er komen. Want er is een zijde
beeldstormerij aan onze onderneming verbonden; beeldstormerij tegen de afgoodjes,
die zich onder voorwendsel van aan gemeenschap, volksontvoogding en
broederlijkheid te doen zich een eigen hemeltje hebben opgetrokken in karton dat
zij zeggen beton te zijn. Ik bedoel de farizeeërs (helaas onbewust farizeeër), want
als ze 't zich bewust waren te zijn zouden het plezierige kwasten worden in plaats
van zelfgeeselaars en onanisten pardon), de farizeeërs, die meenen dat wie niet met
hen is, met de Van Nu en Straksers is. Ik ben van oordeel, dat de Van Nu en Straksers
meer waard zijn dan zij voorloopig, maar de Van Nu en Straksers niet zóo meesterlijk,
dat wij hen tot ideaal moeten nemen. Als we niet meer kunnen, dan wat de v.n. en
s. deden moeten we maar elk in zijn hoekske gedichtjes maken. Dat schijnt mij een
manifest te worden. En als 't uw bedoeling is met manifesten uit te komen dan doe
ik niet mee.4 Werk, studie, anekdoten, vuiltongerij, al wat ge wilt, maar geen
kwakzalverij. Ten hoogste wat cynisme om ons zelf te redden. Een klaar plan. Een
tijdschrift met tucht, maar met tucht die geen mondslot of ceinture de chasteté is.
Maar vooral een klaar plan; en kopij voor 6 nummerkes. De financieele opzet en
tevens goedkoope nummers; 500 abonnenten. Het moet gedrukt worden, er moet
geadministreerd worden. Het zou een hopelooze onderneming zijn zonder onze
onverwoestbare nooddruft. Verder zie ik nog niet klaar in den toestand; wij moeten
er een vlijtige en meer dan maandelijkschen correspondentie over onderhouden’,
schreef Herreman in februari 1925 aan Minne.
Herreman informeerde eind februari/begin maart 1925 voorts naar ‘de verdere
plannen voor het nieuwe tijdschrift’: ‘Wat mij betreft, mijn dagen vergaan in absolute
ledigheid (tenzij dat ik lees). Als ik nu iets schreef, zou het allemaal gaan onder de
rubriek “Langs de lectuur” en ik heb veel lust om zulk een rubriek ergens voor mijn
rekening te nemen, om 't even waar, maar liefst in ons nief revue. Kent gij waarachtig
geen uitgever, die ons 't plezier wil doen? Alhoewel ik niet gaarne beginne zou
alvorens gij u mans genoeg weet
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om actief deel te nemen in de redactie, ik bedoel door 't leveren van zooveel mogelijk
kopij. Ik zie het nog niet gebeuren en 'k schrijf u maar erover om 't plan in leven te
houden’. Op Paaszondag 1925 presenteerde Herreman zijn Gentse vriend voor het
eerst een titel voor het nieuwe tijdschrift:
Van ons plan gesproken, Richard, en het doet er niets toe dat er niets van
komt, van ons plan gesproken, zonder u al te veel te willen vermoeien met
kopie te eischen voor dat toekomstig tijdschrift, ik denk er nu en dan over
en alle weken wat meer. Ik zou veel voelen voor een burlesken titel, als
b.v. Het Schaap, maar beter en zotter nog. En dan zou ik ook voorstander
zijn van wat romantische, of als het woord u afschrikt, van
Stendhaliaansche, of naïeve (dat is 't woord) mystificaties, [...] het
afdrukken van verzen anoniem of onder valschen naam. Een plezierig ding
ware ook eenige ernstig-bedoelde maar niet van vinnigheid ontdane
zelfcritieken. De vier fonteiniers (ex) zouden althans elk zichzelf eens
kunnen onder 't sculpeermes nemen, ik tenminste ben daar gansch toe
bereid, en wij zouden dat ook aan anderen kunnen vragen: Van de Voorde,
Wies Moens enz., 't zou een plezier geven als ze daarin durven bijten voor
zichzelf. Verder valt nog altijd het deugdelijk proces te maken van de v.n.
& Straksers, die meer en meer in mijn achting dalen, of liever van wie ik
slechts weinig blijf waarderen. En dan is de Academie ook een dankbaar
onderwerp, wat afgezaagd, maar er blijft iets mee te doen, als b.v. het
stichten van een nieuwe en theoretische academie. Er is het toekennen van
eere-prijzen (bij gebrek aan species) en alles wat maar eenige vreugde kan
verschaffen aan de loszinnige lezers en aan ons zelf. Ik schrijf u dat alles,
omdat het wachten naar uw plannen mij lastig valt.
Minne stelde in zijn kort na Pasen geschreven antwoord aan Herreman een nieuwe
titel voor: ‘De Bijter? Of: Het Dagboek van Mr. Deibler?’. Minne ging ook even in
op Herremans voorstel om in het nieuwe blad aan zelfkritiek te doen: ‘Van de Voorde?
Dat is een Parnassiaan. Hij rijdt op zilveren paarden. Wij sukkelen voort op een ezel,
op een hondenspan. Hij zit rechtop, statig, roerloos. Wij, wij liggen of hangen. Hij
roept de zon en de sterren op. Wij, wij zitten te lachen en God schept den dag en wij
gaan er door. Van de Voorde zelf-kritieker? Ach kom Reimond, de ondernemingsdrift
speelt u leelijk parten. Van de Voorde evenmin als Wies Moens, mijn beste. Wies
Moens! Maar dat is een programma. Wies Moens is iemand, of liever iets dat op een
ladder staat. Als Wies Moens een buitel slaat mankeert hij de sport en valt dood. Wij,
wij zijn proteërs. Wij kunnen ons zelfmoorden en 's anderendaags weer achter het
hoekje of uit de zoldervenster komen lonken. Wies Moens kan dat niet. Laat uwe
hoop varen, Reimond. Ik ben zelfs niet zeker of een artistieke personaliteit als Leroux
zich ongedeerd tot zulk experiment zou kunnen leenen.
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Wij zijn geboren zelf-moordenaars. Dat is een ondeugd die niet aan elkeen gegeven
is. Dit alles is natuurlijk geen beletsel om door te drijven. Na ons eigen hoofd kunnen
we ook dat van anderen afbijten. (Is dat geen titel: De Bijter? [...]). En om te beginnen
dat der Van Nu en Straksers, voor zoover ik die venten en hun hoofd ken. En het
hoofd der Akademie! 't Is om te watertanden. Juist, dat droomde ik ook: de officieele
Akademie in den pot, en wij in een nieuwe (wachtend helaas op 't zelfde lot!). We
zouden er ons b.v. kunnen bezighouden met het aanduiden der boeken die men niet
moet lezen, de bekendmaking van 't slechtste boek in 't jaar verschenen, enz. (Ziet
ge, ik schrijf: enz... omdat ik eigenlijk niet méer weet). [...]’. Op Herremans vraag
om een uitgever voor het tijdschriftproject te contacteren, reageerde Minne: ‘Ik heb
hier te Gent links en rechts gezocht, (vooral links), maar 'k krijg niet veel praat. Zij
die ons zouden kunnen helpen halen de schouders op en gaan naar den zesdagenkoers.
Daar eindigt veel goeden wil zonder geestdrift. Zoodat we waarschijnlijk voor 't
karwijtje [sic] alleen zullen staan. We zijn mans genoeg. (Alhoewel mijn vrouw, wat
mij betreft, dit niet altijd wil erkennen)’.
In een volgende brief nam Minne enkele gelegenheidsgedichten op die alle refereren
aan het plan voor Den Boktand: de ongepubliceerde briefgedichten met de beginregels
‘De geleerde Mannen’, ‘Callewaert neemt er de rubriek:’ en ‘Indien we om geld
schreven ons werk?:’, ‘Critiek’ en de vier regels die later als slotstrofe zijn
geïntegreerd in het gedicht ‘De wespen en de appelaar’.
Herreman kwam vermoedelijk in mei in een ongedateerde brief terug op het voorstel
voor een tijdschrift. Voor het eerst zette hij een zakelijk plan uiteen:
Voor weinig (quasi niets) respect, want beter hard- dan zoetgebekt... We
zouden dus bijten en pikken; een geestdrift voor het eigen-kop-afbijten
voorspelt fantastische Wunderspiele en ik moet mij inhouden om bij den
drukker niet te loopen. Wij moeten echter noodzakelijk onze geestdrift
wat laten bekoelen tot zij op haar normale temperatuur is gekomen (en
nog hoog genoeg trouwens) en zeker zijn van ons stuk. Ik stel mij dus
onzen Bijter of Bastaard (zoek nog andere titels, wij zijn er nog niet) een
beetje voor als uw arke van Noë. Op 't einde zult gij wel en zullen wij zelfs
allemaal zonder éénen Sint en zonder eenen volgeling staan (tenzij toch
onzen hond en wijf) maar intusschen gaan wij op de arke toch inschepen,
met van elk soort van gedierte en ongedierte een raar of gemeen exemplaar.
Kop afbijten. En gij begrijpt niet goed mijn spitsvondige bedoeling als ik
V.d. Voorde en Wies Moens tegen zich zelf zou willen bewegen. De
geestigheid die dat zou geven is de moeite waard dat wij alles ertoe
beproeven. En zijn ze weerspannig, wij spelen den beul5 in hun plaats.
Laat ons in ieder geval voortsmeden aan het plan terwijl het heet is.
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I De financies: wij moeten zooveel mogelijk geld loskrijgen, vermits wij
er zelf niets kunnen in steken. Het moet mogelijk zijn 2-300 abonnenten
te krijgen en in ieder geval beginnen we niet zonder dat we de 200 bereikt
hebben. De bijter moet maandelijks verschijnen. 32 bladzijden kosten ±:
350 × 12 = 4200 fr. Verzending, propaganda, enz. 800 fr. = 5000 fr. De
abonnenten moeten dat dekken. Als ze zulks kunnen doen voor 20-25 fr.
in 't jaar mogen ze tevreden zijn (in de bordeelen komt het waarachtig
duurder, schijnt het). Inkomsten - 25 fr. × 200 = 5000 fr. of 20 fr. × 250
= 5000 fr. 't Is zonneklaar dat de abonnenten er belang bij hebben talrijk
toe te stroomen, wat wij hun in ons reklamatorisch manifest aan 't verstand
moeten brengen. Ik voel ook veel voor 10 nrs per jaar (twee
dubbelnummers van 48 of 64 blz. in de vacantiemaanden) zooals Le Divan.
Kent ge Le Divan?6 Wij moeten het alleen wat plezieriger doen. Er is
misschien direct 500 fr. los te krijgen van de regeering, wat wij niet mogen
verwaarloozen, zonder er nochtans op te rekenen.
II Hoe de 250 ab. gevat?
1. Met ons manifest, dat wij met vroolijke schranderheid zullen elaboreeren
in de volgende weken.
2. Met een verbluffende lijst van medewerkers allerhande. Streuvels en
Vermeylen zoowel als Alice Nahon en Wies Moens. Overigens staat er in
het manifest duidelijk vermeld a) dat de medewerkers de eerste slachtoffers
van den bijter zullen zijn b) dat wij wel slechte gedichten maar geen
vervelende epopeeën opnemen c) dat de keurraad geensdeels
verantwoordelijk is voor andermans of -vrouws productie.
3. Met de aankondiging van belooningen, enquêten enz.
B.v. belooningen: kosteloos ab. voor wie er 3 andere aanbrengt. - Lagere
prijs voor de (problematieke) uitgaven van een of ander volledig werk,
verzen, roman, novelle, studie, Cantré of andere plaatjes, plaquetten van
allen aard. - Kostelooze advertentie van 10 regels voor geboorte,
sterfgevallen, verkoop van boeken of naaimachines, enz.
Enquêten: dat behoort eigenlijk bij punt 1. Manifest: enquête over het lang
haar bij de dichters en de jonge meisjes, uw enquête over de slechte boeken,
met een kosteloos abonnement voor den winnaar en ook voor den schrijver
van 't slechtste boek. Waarom heeft de koning in April 1925 niet gestemd,
enz.
4. Advertenties tegen zeer genadigden prijs zouden kunnen bijdragen in
de kosten.
Enz. enz.
III Het lancement:
Verzamelen van 4-5000 adressen, aan dewelke wij het manifest, met
condities, medewerkers, enz. zenden. Ruime verspreiding van de eerste
nrs. Voor zoover ons kapitaal dat toelaat. Veel recensie-exemplaren, en
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overdrukken vooral van de beestigste recensies.
IV De redactieraad.
Het mag ons niet ontgaan, dat wij het leeuwenaandeel zouden te vervullen
hebben. Ik ben echter voorstander van 1 verantwoordelijk persoon (zonder
verantwoordelijkheid). Vermits gij het op Arisdonck7 niet doen kunt, zou
ik mij zelf voorstellen. De raad (ik) zou niet veel ziften in de (misschien)
ingezonden kopij, maar er radikaal over beslissen, vooral in 't oog houdend,
dat wij een “onderhoudend maandblad voor tamelijk verstandige en
opgewekte lieden” willen zijn. Voor moeilijke gevallen zou ik mij
natuurlijk tot u richten.
Om een einde te maken voor vandaag aan deze vervelende technische
kwesties:
Wij verschijnen niet:
1. voor de financieele kant is geregeld
2. voor we kopij hebben voor 3-4 nrs
3. voor alles is geregeld: rubrieken, enz.
4. Onthoud van mijn argumentatie wat u nuttig schijnt en vul aan, dat we
langzamerhand klaar zien. [...]
Vanavond zie ik Maurice en Karel; zij moeten natuurlijk meedoen.
In een brief die vermoedelijk in dezelfde maand is verstuurd, stelde Herreman aan
Minne voor een manifest te schrijven: ‘'t Plan. De verwezenlijking heeft zoo geen
haast, maar we moeten een ultiemen datum stellen. B.v.: Winter 1926. De eerste
zaak is nu het manifest in overleg op te stellen. Met het manifest moeten wij immers
de zaak financieel trachten recht te zetten. Begint ge? Ik vervolg dan. En uit de botsing
zal het manifest schijnen’. In de antwoordbrief ging Minne niet in op de vraag naar
een manifest. Hij deed een voorstel voor een rubriek in het nieuwe tijdschrift: ‘Van
achter de koe. Dat zal de titel zijn van mijn rubriek (mag ik?). En geteekend Jan De
Bie of zoo iets’.

Weer nieuwe plannen voor Den Boktand
Herreman schreef waarschijnlijk in juli 1925: ‘Als ik het goed voor heb, verschijnt
de Boktand voor het eerst op 1 September of 1 Oct. 1926, zijnde in het najaar, symbool
van onzen leeftijd en onze vruchtbare jaren. We verschijnen om de maand, elken
keer met een beginselverklaring. Vermits er zooveel beginselverklaringen worden
afgelegd, moet het zijn dat de lezers daarvan houden. Waarom zouden wij er dan
niet elke maand eene afleggen, die elkaar desnoods tegenspreken. Dat alles is kout.
Kwestie van ons plan niet uit het oog te verliezen. Maar nu het vacantie is voel ik
mij vol ijver om dat plan tot in de inficiënte details uit te werken. Ik zal er u nochtans
niet lastig mee vallen. Terug in Brussel8 breng ik alles in orde, en zend u, in 't begin
van 1926 een volledig uitgewerkt overzicht, ter goedkeuring. Zorg gij intusschen
voor ten-
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minste een uitvoerig werk, roman of drama. [...] Voor den Bijter heb ik een schoone
hulp in 't zicht. Financieele hulp namelijk, die ons de kostbaarste is’. Kort daarna
meldde Herreman dat de deadline werd opgeschoven: ‘Met de Bijter is het (idealistisch
gesproken) goed. Ik blijf voor de praktische zijde ervan vol hoop voor Winter 1926.
[...]’ En op 30 juli drukte Minne zijn enthousiasme voor Herremans plannen uit:
‘Werk gij aan den Boktand zonder verpoozen (pardon Madame), ik zal mij
entraineeren. Leve de prostitutie, de alcool en de Boktand! Weg met de Vlaamsche
Akademie!’.

Minne werkt aan nieuwe gedichten voor een bundel
Eind juli of begin augustus 1925 ontving Herreman van Minne twee bladen met
gedichten: ‘Ik ontving daar nog een brief, en wat mij evenveel deugd doet als uw
brieven, gedichten, 't Gebeurde vanmorgen bij 't koffiedrinken en 'k was van zin u
direct te antwoorden: 't is niet van uw beste, wat tusschen ons zeggen wilde: ge moet
den stiel herleeren’. Herreman becommentarieerde de

RAYMOND HERREMAN, 1966 (AMVC-LETTERENHUIS)
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gedichten ‘Bezoek aan de jonge Republiek I-III’ en ‘De jonge republiek’. Minne
haalde die bladen zonder twijfel uit een bundel met oudere gedichten die hij wilde
opnemen in de bundel die hij toen voorbereidde. Herreman schreef immers: ‘Wat
betreft uw behoefte om de oude dingen klaar en uit den weg te ruimen, dat kan ik min helaas de verdienste van die oude dingen - Ik verbrand zoo goed als niets, 'k zou
anders wel denken dat ik goed zaken verbrand heb! Maar ik wil ook eenige dingen
in orde brengen, een streep trekken, en herbeginnen.’ In diezelfde brief verwees
Herreman nog naar gedichten die hij zou sturen naar de redactie van het Nederlandse
tijdschrift De Stem, maar waarvan hij Minnes commentaar bij zijn voorstellen tot
correctie nog niet had ontvangen.9
Ondertussen kreeg Minnes poëzie alsmaar meer weerklank in de kritiek, en door
toedoen van Camille Huysmans10 kreeg Minne - kort na 18 augustus 1925 - een
premie van 4000 frank toegekend (die hij in augustus 1926 heeft ontvangen): ‘Meer
dan de 4000 fr. doet mij den roem plezier, dien gij overal vindt. Een artikel in
N.Rott.Ct. van V.d. Woestijne over de beurzen van Huysmans,11 waarin gij stralend
op den voorgrond treedt, voor al de andere beurskampioenen. Verder Gulden Winckel
(dien ik nog niet gezien heb, maar Maurice vertelde 't mij) met artikel van mij over
u,12 een interview met V.d. Woestijne,13 waarin deze u ophemelt, en een kroniekske
van Greshoff,14 die Dirk Coster prijst omdat hij u met drie gedichten recht heeft laten
wedervaren in zijn bloemlezing. 't Doet mij deugd dat ik van 't begin af “al mijn
betrouwen in u heb gesteld” en nu zooveel zie komen. Geheel de wereld zijn vol
broers als 't zoo voortgaat’, schreef Herreman eind augustus/begin september 1925
aan Minne.
Minne was vastberaden om zijn gedichten te verzamelen en uit te geven. Zo wilde
hij de gedichten ‘De boom’ (dat ongepubliceerd bleef) en vermoedelijk ook
‘Medaljons voor Galathea II’, die hij Roelants had gestuurd voor opname in het door
C.S. Adama van Scheltema geredigeerde poëzietijdschrift Orpheus,15 terug. Aan
Herreman schreef hij in september 1925: ‘Terwijl ik gisteren in mijn brieven snuffelde
viel er mij een in handen van Maurice waarin hij mij verzen vroeg voor “Orpheus”.
Ik geloof indertijd daar gevolg te hebben aan gegeven. Welke verzen het waren weet
ik niet meer. 't Zou plezier doen kon ik ze terugkrijgen. Ik moet malgré mijn gedichten
bundelen. Ik voel het als plicht, 4000 maal plicht. Genoeg zal ik er wel hebben om
een boekje van een 6otal bl. aaneen te flansen. Zoo een smal, dun dingetje is overigens
't meest naar mijn smaak ook. Ik houd niet van compacte boekdeelen. Dat leest men
toch niet uit, vooral tegenwoordig. Ook mijn proza zal ik zoo in kleine volumkes
laten verschijnen. In mijn hoofd zelf wordt ieder onderwerp zoo bepaald en begrensd
door dat minuskuul kaderken dat 60 bl. druk daarstelt. Gaat een onderwerp er buiten
dan kap ik het onmeedogend af, (het onderwerp). Dikke boeken kosten geld en komen
niet in de handen van wie ze heb-
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ben moet, dat weet ik uit eigen ervaring. Daarom ook geen luxe-uitgaven. Daargelaten
dat dit mij te pretentieus schijnt, stuit mij daarin vooral tegen de borst de voorsprong
die de litografie in den inhoud neemt. Ieder werk moet de proef doorstaan. Is het
eens geconsakreerd dat men er dan luxe uitgaven van bezorgt te behoeve van rijke
menschen, mij goed, maar laat ons een nieuwelingske in de zijde niet draaien. (Ik
ben verplicht de klassieken in uitgaven van 25 cm. te lezen). Deze winter wil ik
werken. Twee of drie boekskes laat ik dan tezelfdertijd los. In elk geval twee: In den
Zoeten Inval en Heineke Vos en zijn Biograaf.16 [...] Vraag dus aan Maurice naar de
verzen waarvan ik hooger sprak.’
Herreman reageerde enthousiast op Minnes plan: ‘Uw gedachte van bundelen
lacht mij toe. Kleine plaketten aan een matig prijsken. Uit eerbied voor ons eigen.
Van zoohaast de Bijter er komt zullen de plaketten er zijn. Geef gij intusschen maar
wat ge hebt. [...] Voor Den Bijter denk ik, dat wij ook moeten aankondigen slechte
verzen te zullen opnemen, buiten de verantwoordelijkheid der redactie en onder den
vorm van annoncen. Als wij bereid zijn voor margarine te adverteeren waarom zouden
wij het niet doen voor dichters?’ Minne repliceerde afwachtend: ‘Mijn beste manager,
ik groet u. Leest gij maar uit van alles wat ik u toestuur, ge zult het beter doen dan
ik zelf. Ik heb geen kritischen zin meer. Ik heb misschien te veel gelezen. [...]’. En
over Herremans voornemen in Den Bijter/Den Boktand ‘slechte verzen’ op te nemen,
reageerde hij: ‘[...] Uw idee van slechte verzen in den Bijter (alias Boktand),
uitstekend. Schrijf al die goede ideeën die al opgeworpen worden en 't nog zullen
zijn misschien op een vel papier en verlies het niet.’

Concretere plannen voor Den Boktand en de collectie van Den Boktand
Op 19 november 1925 werkte Herreman het plan voor Den Bijter/Den Boktand verder
uit. Hij ging ervan uit dat Minnes nieuwe gedichten zouden gepubliceerd worden in
het nieuwe periodiek. Voor het eerst ook formuleerde hij het voornemen ‘volledige
werken [...] op b.v. 200 of 300 exemplaren’ uit te geven. Minnes ‘bundel’ wenste
hij als eerste nummer in de nieuwe reeks op te nemen:
Ik geloof, dat de tijd aan 't rijpen is voor den Bijter. Ik houd mij voorloopig
nog wat in, want als ik begin, dan is het voor goed. En 't zal binnen kort
gebeuren.
Als kopij heb ik reeds:
1.Twee manifesten die hierbij gaan, en waarover gij mij uw oordeel zult
zeggen en die ge mij direct terugzendt.17
2. Talrijke gedichten en versregels van u, die ik aan 't verzamelen ben.
3. Misschien de roman van Maurice, als hij hem wil afstaan.18
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ADOLF MOLTER, 1946 (AMVC-LETTERENHUIS)

4. Een groote novelle van een zekeren Molter,19 die ik hem afsmeek en u
binnen kort ter lezing zend.
5. Mijn Pimpels de Zon, als die intusschen niet in Holland verschijnt, want
men heeft hem mij ontfutseld.20
6. Zooniet een ander tooneelstuk van mij, waarvan ik reeds het eerste
bedrijf volledig afheb en dat ik u eerlang ook zenden zal.
7. Verder gedichten van Karel; gedichten die ik in overvloed van u
verwacht, enz. enz.
Mijn plan is, terzelfdertijd volledige werken uit te geven op b.v. 200 of
300 exemplaren. Ik zou willen beginnen met een bundel van u, dan heb
ik Molter en misschien Maurice.
Doch, doch. Er zijn financies voor noodig. Ik bedoel er een handelszaak
van te maken en de medewerkers te betalen. Maar vooraf moet er geld
zijn. Want ik wil eerst een verwoede propaganda maken. Ik zou willen
1000 fr. vergaren vóor ik begin. Ik zou verder niet beginnen voor ik genoeg
abonnementen heb om de kosten te dekken. Daarom vraag ik u: kunt gij
om 't even wat waarborgen? Ik vraag het u, zooals ik het aan een ander
vragen zou. Als ge uw geld noodig hebt geef het dus niet, ik zoek het
elders. En ik houd trouwens meer aan uw kopij dan aan uw geld.
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Kunt ge mij al de brieven, waarin ik over onze plannen schrijf, niet
terugzenden, want ik zal er waarschijnlijk aanwijzingen in vinden die ik
niet heb opgeteekend.
Mijn plan is op dit oogenblik het volgende (ik wacht, geloof ik, slechts op
uw toestemming om met de uitvoering te beginnen):
1.Aan vele litteratoren zend ik volgenden brief: a.) Wij willen een groot
tijdschrift uitgeven b.) onder vorm van enquête vragen wij aan verscheidene
personen ons een stukje te schrijven over hun opvatting: wat een Vlaamsch
tijdschrift moet zijn (dus iets in den aard van het hierbij gevoegde:
Afivijking)21 c) zijt gij bereid en onder welke voorwaarden (kunstrichting,
ethiek, godsdienst, strekking in één woord) mede te werken.
2. Met de namen van degenen die mij antwoorden: b.v. V.d. Woestijne,
Brunclair, Wies Moens, Van de Voorde, Vermeylen, Teirlinck, Van
Ostayen, ook jonge Hollanders, vang ik dan de propaganda aan. In dezen
zin:
Meneer, Madam,
Op 1 November 1926 verschijnt het Vlaamsche tijdschrift De Bijter
(Richard, zoek eens nog eenige andere namen) (of zeg mij of gij aan
Boktand of Bijter houdt, die mij vandaag minder voldoen). Het eerste nr.
zal slechts programma's bevatten. Namelijk het antwoord van K.V.d.W.,
Moens, V.d. Voorde, enz. op een enquête, over Noodzakelijkheid en
Vereischten van een VI. Tijdschrift. Langzamerhand zal de lijn zich
afteekenen, door de veeten onder en de afvalligheid van verscheidene
medewerkers. In De Bijter zal de redactioneele scepter gezwaaid worden
door R. Minne, die zich voorgeeft als een open geest en slechts in zooverre
dictatoriale macht zal uitoefenen als dit gewenscht is in 't belang van het
voortbestaan van het tijdschrift en dus in 't belang van de lezers, die waar
eischen voor hun geld. Het beheer is toevertrouwd aan R. Herreman, die
op zijn eer gelooft de gelden van de inteekenaars naar beste kunnen
winstgevend te maken, door goede verzorging van het tijdschrift en
regelmatig verschijnen.
Er zullen 11 nrs. per jaar verschijnen elk van 32 tot 64 blz. groot, laat ons
zeggen van 32. Het abonnement op den eersten jaargang kost (± 30 fr.),
het losse nr. 5 fr.
Daar het íe nr. niet gedrukt wordt alvorens voldoende belangstelling en
vertrouwen in de onderneming blijkt te bestaan, wachten wij, meneer,
madam, op uw steun onder vorm van abonnement of steungeld om aan te
vangen.
Teeken in! Teeken in!
Ik voorzie een oplage van 500, met dienst voor de stationsbibliotheken,
enz., uitgever in Holland, advertentiedienst enz. enz.
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Zend mij approbatur of wenschen.
Zend mij ook adressen: 1) van geldschieters, 2) van mogelijke abonné's
3) van gebeurlijke medewerkers.
Zend mij vooral verzen.
Geld, plannen, verzen!
En laat er ons spoed mee maken. Zend mij ook terug: onderhavige brief
van blz. 2 af: “Mijn plan is op dit oogenblik... ” want ik kan toch alles niet
in 't dubbel maken.
Morgen Vrijdag 20 Nov. begin ik adressen van belangstellenden te
verzamelen. Zend er mij massa's. Wij moeten 't land overstroomen. Maak
eens een pakkende reklamekaart op, al was 't in verzen. Werk, beweeg.
[...] Bijgaande geschriften zijn van Vriamont. Uit het manifest zijn m.i.
goede brokken te halen. Het ander stukje zou den verantwoordelijken
uitgever waarschijnlijk in aanraking brengen met de zedenpolitie.22
Minne antwoordde in detail op Herremans ambitieuze plan:
Laat ons goed bepalen. Al dat nieuws over den Bijter (?) komt mij zoo
plotseling overrompelen dat ik er beteuterd bij sta. (Vooral beteuterd van
vreugde). Alhoewel 't natuurlijk niet te doen is alles van naaldeken tot
draadjen te voorzien en te schikken moeten wij toch weten waar we naartoe
willen. (Gij weet het waarschijnlijk wel, maar uw brief is zoo volgeladen
met plannen en inzichten dat ge mij nog een beetje moet klaarte schehken).
Ik tracht de zaken met orde te bespreken:
1) Staan De Bijter en de volledige werken die ge denkt uit te geven in
verband of afzonderlijk? Ik meen te begrijpen dat er slechts een financieel
verband is. Of zijn deze werkjes als 't ware verlengsels van Den Bijter?
En als zoodanig staande onder zijn protectoraat?
2) Gaat het een verbeterde Palli[e]ter worden? (Te oordeelen naar de
bijdragen van Vriamont). Ik geloof niet dat we dezen kant op moeten. Uw
idee van no) I te wijden aan de uitkomst van uw interview vind ik
uitstekend.
3) Hoe zitten redactie en administratie ineen? Vooral de eerste, daar ik
geen rooden duit heb om in de tweede iets te zien.
Schrijf me daarover nog. Ook over titel. Boktand acht ik beter dan Bijter.
(Speurder - Jachthond - Fricassee (zóót), - Fluitjesmelk (zo-o-ot) - Lèse
Majesté - Revalenta - (Dat gaat allemaal niet - Ik vind niets).
Met onzen naam mogen we naar buiten komen als de antwoorden binnen
zijn. Anders gelooven ze in een lol.
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JORIS VRIAMONT, 1917 (AMVC-LETTERENHUIS)

Gij steekt rap van wal: En no 2? Om maar van 3 niet te spreken. Bijdragen
Vriamont niet goed. Ik houd me in elk no) een vaste rubriek: Van Achter
de Koe (mag ik?) en geteekend: Telesfoor De Bie.23
5 fr. is dat niet te veel? Wie gaat dat koopen? Ik niet in elk geval.
Wanneer ongeveer denkt ge te verschijnen? Dan kan ik al eenige rubrieken
beginnen op 't getouw zetten. Het jaarboekje der VI. Vereen, van
Letterkundigen is al een onderwerp. Stel u voor: 100 schrijvers!, zonder
de 100 die er niet instaan, als gij. [...] Geld heb ik niet. Adressen heb ik
niet. Administratiezin heb ik niet.
Wat wilt ge van mij voor uw serie? Een bundeltje proza? Hoe groot moet
dat wel zijn? Mijn gedichten zou ik in Holland willen uitgeven.
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Ik zoek uw overige brieven, of liever ik verzamel ze want alles wordt
zorgvuldig bewaard van u, en stuur ze u terug. [...]
In de volgende twee brieven die Herreman eind november of begin december 1925
samen verstuurde, antwoordde hij op Minnes vragen over de praktische gang van
zaken. Hij gaf ook uitsluitsel over zijn plan Minnes gedichten in de collectie van
Den Boktand op te nemen.

JORIS VRIAMONT EN JAMES ENSOR, 1928 (AMVC-LETTERENHUIS)

[I]
Inderdaad, inderdaad. Ikzelf word niet goed wijs meer uit mijn brieven.
Ook de ijver, ik bedoel de vlammen zijn geslonken, 't vuur echter blijft
bestaan. De Boktand zal verschijnen. Ik neem het beheer en het risico, op
voorwaarde, o Richard, dat gij mijn kopij niet al te streng beoordeele
zoudet... De winst wordt ook voor mij, als de medewerkers betaald zijn
aan 5 fr. per blz. Die 5 fr. geef ik echter geen geval uit mijn zak, da ziede
van hier, en voorloopig moet de medewerking gratis geschieden. Wat de
redactie betreft, dat is een andere pot eten. Gij levert mij daar juist weer
't bewijs, dat ik niet in alle gevallen betrouwbaar ben. Gij woont zoo
onmenschelijk ver, en 't is toch altijd kostelijk en gevaarlijk kopie weg en
weer te zenden. Vindt ge volgende regeling niet goed: Ik beslis als ik zeker
ben. Ik zend u waarover ik twijfel. 't Spreekt van zelf dat ik grootere
stukken als romans, tooneel enz. eerst naar u zend.
Mijn plan voor het eerste nummer is dus aangenomen.
[II]
Klaarte zult ge nog krijgen, voor zoover ik deze uit mijn duister brein kan
halen. Want ik heb het opgegeven tot volledige klaarte te komen alvorens
de eerste nrs zijn verschenen.
Redactie: Het is mij wel eens een goede les, dat gij de stukken van
V[riamont] afkeurt. Ze zijn inderdaad geenszins geschikt, maar het geval
bewijst, dat ik mij gauw beïnvloeden laat door familie- en
vriendschapsbanden.24 Daarom zijt gij de aangewezen re-dactiedictator,
zonder haat en zonder voorliefde oordeelende van verre. Over ingezonden
verzen en kortere
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prozastukken zou ik autocratisch oordeel vellen, ten einde het werk te
bespoedigen en de kosten te verminderen. Voor alle uitvoerige bijdragen,
als epische poëmen, romans, tooneelstukken, zou ik uw raad inroepen.
Ook voor alle stukken waarover ik twijfel, zooals deze van V[riamont]
Het titelblad zal trouwens uw adres als redactie dragen.
Administratie. - Die behoud ik mij gansch voor. Immers, ik maak er een
commercie van, en geef trouwens het verzenmaken op om handelaar in
geschriften te worden. Gij, tijdschrifter, geeft mij de uitgave van de
boktand. Daaruit volgt reeds, dat de volledige werken die ik uitgeef niets
te maken hebben met de Boktand, al is er eenig verband. B.v. I) De roman
van Maurice wordt goedgekeurd voor boktand. Ik druk hem voor mijn
fonds.
2) De roman wordt niet goedgekeurd. Ik druk hem toch. Ter inlichting: in
dit fonds zou ik b.v. uitgeven: Versnaperingen met R. Minne, door
Herreman. - Een verzenbundel van Wies Moens, een dito van V.d. Voorde
enz. enz. Kortom, ik tracht een handelszaak recht te zetten. Moge 't mij
beter lukken dan mijn poging om litteraire faam te verkrijgen. In de
Boktand adverteer ik, om 't even waarvoor, al was het voor koffie en
meubels Louis XV, op het binnenomslag en in losse bladeren [sic]. Nr. 1,
verschijnende 1 November 1926 is dus aan de uitslagen van het interview
gewijd. De rubriek I (zie model)25 zou ik toch reeds in dat eerste nr. willen
aangevangen zien.
Daarmee zijn uw 3 vragen tevens beantwoord. Stel er mij meer. Du choc
des idéés. Over uw inzendingen zou ik u eerbiedig mijn oordeel zeggen
alvorens in te lasschen.
Het 1e nr. moet ingeleid worden door u. Denk en schrijf, voor het te laat
is. Zooals gij op het model ziet, krijgt het scheppend werk in ieder geval
het leeuwenaandeel. Ook Nederlanders zal ik vragen. En trouwens wat de
handel betreft zoek ik een Hollandschen mede-uitgever. Misschien voelt
gij u dan toch geneigd om in mijn fonds uw verzen uit te geven (speciale
condities voor beroemdheden: zooveel fixe en zooveel % op den verkoop
boven de 200 exemplaren!) [...]
Minne reageerde in december 1925 alweer opgetogen op Herremans uitgeversplannen.
Ook het voorstel om zijn ‘versbundel’ in de reeks van Den Boktand op te nemen,
kon op de nodige steun rekenen: ‘Heil Ons Boktand! Akkoord over gansch de lijn.
Geef uit. Geef uit. Ik geef u ook mijn versbundel als 't niet te lang meer duurt. Zoek
medewerkers, papier, inkt, annonces, en ook als 't kan eenige lezers. Ik zal schrijven,
schrijven als... ..., schrijven als een heilige, als een bezetene. Ik zal porte-plûme
worden. Cyklussen zult ge zien ontstaan, stroomen, pyramiden. Engageer maar al
de drukkers van Brussel en verkracht de achturenwet’.
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Minne refereerde aan het verzamelhandschrift, de bundel met gedichten die hij eerst
in 't Fonteintje had gepubliceerd, gedichten uit de ontwerpbundels die hij heeft
bewerkt en de nieuwe gedichten die in de loop van 1925 zijn ontstaan. Herreman
was in december 1925 vast van plan Minnes bundel op te nemen in ‘de collectie “De
Boktand”’: ‘'t Is geloopen. Ik geef het uit. Span uw paard aan mijn wagen. En zeg
mij of volgend projekt van contract u aanstaat: 1. Alle verlies voor mij. 2. Als er
winst is (hoop doet leven) krijgt gij er een deel van. Als ik de kosten zal uitgerekend
hebben, zal ik u melden hoeveel bundels moeten verkocht worden, alvorens gij dan
een paar frank per boek krijgt. Kortom, vermits gij de eerste zijt voor wie ik uitgeef,
zal ik u zoo weinig mogelijk bestelen. Zend mij 1. Uw verzen (alle). 2. Uw wenschen
en eischen (alle) nl. over: uitgave, prijs, luxe-editie. 3. Mag ik er een voorwoord in
lappen? Daags na ontvangst vraag ik prijzen bij de drukkers. Ik zou willen ermee
klaar zijn tegen einde Augustus begin september 1926. Intusschen veel tamtam. Uw
bundel zou dus voor de Boktand verschijnen, als een triomfboog waaronder genoemde
boktand de zegetocht enz. Ik ben tegen beeldspraak. Ik reken op uw diligentie, want
ik schrijf vandaag nog naar een Hollandschen uitgever, om zich met mij te verstaan.
Wat vindt ge er van uw In den Zoeten als nr. 1 te brandmerken van de collectie “De
Boktand”? Zaken drijven is de redding. Zaken om de zaken, zonder geldzucht. Ik
droom van eenige honderden ballen, die ik dagelijks in de verblufte handen van een
bedelaar zou stoppen. [...] Geen geld meer te verliezen hebbende, ga ik voorzichtig
te werk en zorgzaam. Gij kunt dus op een plichtsgetrouw uitgever rekenen. Verzamel
uw gedichten. Schik ze. Kortom, maak uw bundel klaar. En wacht niet langer dan 8
dagen. Houd een dubbel dat wij elkander verstaan als ik u mocht opmerkingen
maken.’ Hij ondertekende met ‘Herreman / uitgever.’

De uitwerking van het plan in december 1925/januari 1926: Minnes
verzamelhandschrift voor In den zoeten inval in ‘De uitgaven van Den
Boktand’
Vanaf zaterdag 6 juni 1925, anderhalf jaar nadat de Fonteiniers hem hadden
aangespoord in het niet-gerealiseerde 't Fonteintje-fonds (najaar 1923) een bundel
uit te geven, maakte Minne het voornemen ‘In den Zoeten Inval’ te laten verschijnen.
De ‘collectie van Den Boktand’, die door Herreman eind 1925 werd gepland, leek
hem een gelegenheid om dat plan te concretiseren. Tot begin januari verzamelde
Minne oude en nieuwe gedichten die hij vervolgens ter uitgave aan Herreman stuurde.
Volgens het eerste plan zou In den zoeten inval tegen augustus of september 1926
verschijnen. Aanvankelijk wilde Herreman ‘een voorwoord’ opnemen in het ‘nr. 1
[...] van de collectie’. Minne meldde in december: ‘Materieele schikking laat ik
gansch aan u over. Een voorwoord? Wat gaat dat zijn? Over mij of reclame voor
Den Boktand? Soort prospectus? In den grond zag ik liever niets. Voor toezending
mijner volledige
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DE FONTEINIERS MAURICE ROELANTS, RICHARD MINNE EN RAYMOND HERREMAN
(AMVC-LETTERENHUIS)

verzen vraag ik nog een week gratie. Ze liggen in de kast, in den kelder, op den
zolder, op... Ik vergaar, vergaar. Een leuze onderaan vind ik leutig. Ik heb er maar
een op dit oogenblik. En ze is dan nog van Jules Renard, (natuurlijk): Une Dame. /
Il ne s'amuse jamais. / Eloi. / Si, quelquefois je danse, seul. // Jules Renard.26 Zet dat
er op en: Leve De Boktand!’
Herreman informeerde bij Minne naar de inhoud van de ‘volledige verzen’: ‘Groot
genoegen doet het mij, dat gij zooveel betrouwen toont uw verzen ter uitgave aan
mij toe te vertrouwen. Welke verzen zijn het? Uw verzamelde oude? Of nieuwe. God
gave dit laatste al waren de eerste nog zoo goed, en juist daarom. [...] Gij ziet er zeer
haastig uit, maar voor November beginnen we niet. Alles moet in orde zijn, en vooral
mijn boekhouding. Ik neem reeds stille preparatieven en zal eerlang de prijzen kennen
voor het drukken. Ik zal het zoo goed en zoo goedkoop mogelijk maken, met eenige
dure luxe-exemplaren indien er belangstelling voor is.’ Ook in de brief die daarop
volgde, eveneens uit december 1925, vroeg Herreman naar Minnes gedichten.
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Minne gaf op Herremans vraag naar de samenstelling van de bundel een vaag
antwoord. In die brief van december 1925 wordt voor het eerst de titel van de bundel
vermeld nadat de vorige jaren steevast sprake was van ‘Den Zoeten
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Inval’: ‘Welke verzen het zijn? Mijn oude, gebundeld. Ik heb geen nieuwe. Mijn
oude en mijn laatste misschien. Ik voel me door het proza aangetrokken. Wanneer
moet ik met mijn bundeltje gereed zijn? (Maar kunt ge er iets mee doen?) Zoo ja,
moogt ge u er al op arrangeeren. “In den Zoeten Inval”. Gij hebt het. Geluk op uw
reis. Als gij nog gedichten hebt van mij die ik hier niet bezit, onuitgegevene n.l.,
moogt ge ze er altijd bijlappen als 't nood geeft.’ Met de ‘oude’ gedichten verwees
Minne vermoedelijk naar de gedichten die hij in Regenboog (1918) en 't Fonteintje
heeft gepubliceerd. Met de ‘nieuwe’ verwees hij naar de gedichten die hij in 1925
heeft geschreven. Eind december 1925 of begin januari 1926 had Herreman de bundel
nog niet ontvangen. Minne vroeg nogmaals om uitstel: ‘Uw ootmoedigen leverancier
verzoekt u om nog een week uitstel voor 't leveren van zijn producten, merk: Zoeten
Inval. Ik verbind mij aan uw huis. Zorg gij voor mijn naam. Ik ben zelfs geneigd
gansch 't boerengedoe op te geven als ge maar uitweg vindt voor mijn produkten.
Zeg me hoe ik mijn brood moet verdienen en in welke periodieken ik schrijven moet.’
In die brief stelde Minne voor het fragment uit Renards Le vigneron dans sa vigne
aan te vullen met het gedicht ‘In den zoeten inval’, dat al eerder voorkomt in de derde
ontwerpbundel:27 ‘Wat de spreuk van Renard betreft, ik zie zooeven in dat ze
misschien double emploi zal maken met het gedicht dat den Zoeten Inval moet openen
[...]. Vindt ge niet dat we best Renard zouden weglaten?’. Minne wilde zich
terugtrekken als eventuele redacteur van het nieuwe tijdschrift Den Boktand, tenzij
uitgever Herreman bereid was elke redactionele verantwoordelijkheid op zich te
nemen. Minne was er in zijn brief van eind december 1925 / januari 1926 immers
niet zo zeker van dat er voldoende ‘goede’ kopij voorhanden zou zijn om de reeks
te vullen: ‘Uitgaven van Den Boktand. De boekjes gaan onder zelfden titel van het
tijdschrift. Zoo neemt het den schijn alsof ik ook redacteur dezer uitgaven ben. Ge
kunt, als uitgever, gedwongen worden werk van derden rang op te nemen. Dan kom
ik, of liever mijn redactoriale waardigheid, in discrediet. Daarom acht ik het
wenschelijk dat aan deze uitgaven een verklaring voorafga des uitgevers, mijn
verantwoordelijkheid uitsluitend. Dit is vooral noodig meen ik daar no 1 werk van
mij zelf is. Tenware gij er zeker van waart slechts werk van goede hoedanigheid uit
te geven, en het overige buiten de serie. Misschien kan er zelfs een lijstje opgemaakt
worden van b.v. een zestal boekjes. Maar dit alles is mijne zaak niet. Pardon. Ik ben
niets meer als den leverancier van den heer Herreman.’
Herreman temperde begin januari 1926 de financiële verwachtingen van Minne:
‘Zoudt gij willen van uw pen leven? Sterf dan. Van de Woestijne verkoopt van geen
enkel boek 200 ex. Als er van Den Zoeten Inval 300 verkocht worden moogt gij,
mogen wij ons gelukkig achten, want uw verzen zijn minstens zoo goed als die van
Karel V.d.W.’.
Op 7 januari was Minne nog volop bezig gedichten te ‘vergaren’: ‘Als “De zoeten”
gansch verzameld is, (weldra), begin ik volop aan proza te schrijven. Ik stuur u dan
wel 't een en ander. Misschien vindt ge er plaats voor in een gul-
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den-tijdschrift. [A] propos, “De zoeten” zal een 5otal gedichten bevatten, ± een 6otal
bl. gaat dat niet te dun zijn? [...]’. Herreman antwoordde: ‘[...] 60 blz. is zeer weinig.
Ik meen het echter aan te vullen met losse strofen die ik van u heb. Mag ik? In ieder
geval zend ik u eerst nog die strofen. Daarom moet ge mij zoo rap mogelijk den
bundel bezorgen’. Het verzamelhandschrift was nagenoeg klaar en Minne stuurde
het in de loop van die maand naar Herreman.

Meer plannen voor Den Boktand
Herreman ambieerde met het nieuwe tijdschrift Den Boktand een ander tijdschrift
dan 't Fonteintje. Begin januari 1926 schreef hij aan Minne: ‘Voor den Boktand: ik
hoop dat we t'accoord zijn, dat het niet een tweede Fonteintje wordt. Als uitgever
sprekende zou ik dezen vooruitgang op 't F. willen: 1. regelmatig verschijnen, 2. niet
een air van bibelot. Wat den inhoud betreft: ik meen, dat hij aantrekkelijker moet
zijn, dan in 't F., namelijk meer verscheidenheid’. Minne stemde op 7 januari 1926
in met dit plan: ‘Voor den Boktand: Volledig 't akkoord. Geen tweede Fonteintje.
Geen miniatuur en meer vitriol. - Regelmatig verschijnen = hangt grootelijks van de
medewerkers af. Zijt ge min of meer zeker? Hebt ge mijn gesprek tusschen den Lezer
en de Redactie niet ontvangen? Dat was zoo iets als een voorwoord. Ik schrijf er nog
wel een. Meer vitriol zeg ik. In den Boktand lap ik het er al uit. We gaan geweldig
veel vijanden krijgen. Daarom moeten we kloek in het harnas zitten. De gave der
objectiviteit bezit ik niet, (goddank). Ik ben een gepassioneerd redacteur. Lieve hemel
waar gaan we eindigen.’ Minne kwam ook nog eens terug op zijn voorstel ‘5-6
deeltjes’ op te nemen in de ‘collectie van “Den Boktand”’: ‘Voor de collectie: ware
't niet wijs per serie te werken? Ik bedoel 5-6 deeltjes.28 Misschien kunt ge zoo
gedeeltelijk uw kosten op voorhand dekken door eenige inschrijvers te vinden. Als
't gaat 5-6 nieuwe. En op voorhand bekend maken. Met wat bemoei ik me weeral?’
Minne vroeg zich later die maand af of 'eerst “Den Zoeten” of eerst “Den Boktand”
zou verschijnen. Herreman schreef: ‘De Boktand geen miniatuur. En vitriol. Daarom
moeten wij ons de voornaamste rubrieken voorbehouden. Gij van achter de koe. Ik
van achter de rescentie-tafel [sic] en ik zal mij aan uw spreuk houden: laat ons op
de toppen verwijlen. Wat niet op den top is, krijgt nen duw en rolt de helling af. Dus
de 9/10 van de Vlaamsche poëzij mitsgaders het proza. Maar daarbuiten meen ik
medewerking van buiten te moeten inroepen, als gij het toestaat. Laat ons zeggen
dat ik van Teirlinck een tooneelspel krijg, waarmede wij persoonlijk niet bijster hoog
oploopen. Ik zou het toch plaatsen. Dat maakt dan deel uit van de commercieele
uitbating en het geeft ons tevens het pervers genot te verbranden wat wij schijnbaar
aanbeden hebben. Of ik min of meer zeker ben van mijn medewerkers? Van u
voorloopig. Van mijzelf min of meer. Van anderen? Wie? Ik weet niet of Maurice
(en Karel) niet eenigszins gestoord zijn dat ik er met u uittrek.
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Ik kan er moeilijk met hen over spreken. Schouteden29 vraag ik iets. Van Molter heb
ik bijna iets vast, dat ik u zend.’
Begin 1926 klonk Herreman nog vastberaden: ‘Uw ijver naar den Boktand doet
mij deugd. En zoolang er leven is, is er hoop. Ik zoek van mijn kant naar de oplossing
van dat financieele vraagstuk.’ De uitgave van In den zoeten inval zal vanaf januari
1926 Herremans energie opslorpen, zodat het plan om Den Boktand uit te geven
geleidelijk op de achtergrond zal verdwijnen en uiteindelijk in de loop van voorjaar
1926 is opgeborgen. Om later als een diepgekoesterde wensdroom weer periodiek
op te duiken.
Het ‘manifest’ voor Den Boktand, waarover Minne spreekt, is bewaard gebleven.
Herreman schreef in januari 1926 aan Minne: ‘[...] Ik heb inderdaad uw voorwoord
gekregen. Maar schrijf er nog een.’ Op de met zwarte inkt beschreven recto- en
versozijde van een ongelinieerd blocnoteblad (formaat: 27,6 × 20,7 cm), met een
stempel in zwarte inkt: ‘825’ (= nummering blocnotepapier) staan twee versies.30 De
vroegste versie is in potlood doorgehaald. De jongere redactie is getiteld: ‘Gesprek
tusschen den Lezer / en de Redactie bij / wijze van Inleiding.’ We presenteren beide
versies (naar de laatste correctielaag).
I
Wie het eerste nummer van een nieuw tijdschrift openslaat weet op
voorhand wat hem daar te wachten staat. De opstellers oordeelen het noodig
den geachten lezer een geleidbrief mede te geven. Zulk een geleidbrief
bevat: beloften, weervoorspellingen, ramingen, ex-communicaties,
aforismen, geleerde stellingen en kopermuziek. Vele lezers slaan dan ook
met een gerust gemoed de inleiding over, te meer daar ze bij ondervinding
geleerd hebben dat de redactioneele beloften doorgaans verkeerd uitkomen.
Wij zullen ons dan ook wel mijden in ditzelfde euvel te vervallen. Daar
de menschen echter niet gemakkelijk van hun geld scheiden waar het over
bedrukt papier gaat, zijn we wel eenigszins verplicht zelf onze waar aan
te prijzen, en dusdoende “De(n) Boktand” de wereld in te zenden met een
woordje vooraf.
II
- Wij zenden “De(n) Boktand” in 't licht. Teeken in.
- Prijs mij eerst uwe waar.
- Daar ligt juist de knoop. Wij zijn slechte prijzers.
- Wie niets te zeggen heeft zwijgt.
- Zóó zijt ge allen. Ge moet overdonderd worden. En het eerste nummer
van een tijdschrift moet openen met beloften, weervoorspellingen,
ex-communicaties, geleerde stellingen en kopermuziek.
- Waarom niet? Denkt ge misschien dat de menschen uwe boekjes gaan
koopen voor uw schoone oogen?
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- Ge spreekt waarheid. Wie gescheept is moet varen
- En kort a.u.b.
- Wij zijn niet zinnens onze bijdragen te rekken. De medewerking wordt
nog niet betaald hiertoe.
- Uwe schaar medewerkers zal er onder zulke voorwaarden maar mager
uitzien.
- Stel u gerust. De litteratoren, zelfs de minst ijdele, zien gaarne hun naam
op papier prijken.
- O! Als het u er maar om te doen is namen te vergaren! Gedenk dat er in
Vlaanderen alleen minimum 200 menschen zijn die aan zoogezegde
schoone letteren doen. Spreek mij liever over het terrein dat gij u af zult
bakenen.
- Niets is wispelturiger dan grenzen.
- Vooruit. Herkauw dan maar alles ondereen.
- Pardon. “De Boktand” is geen holle kies.
- Dat is rap gezegd.
- Teeken in en luister.31
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Minne’, p. 55-64; Raymond Herreman, ‘De Jongste Vlaamsche Letterkunde, steeds het
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4 Herreman kwam hiermee tegemoet aan Minnes aversie voor manifesten. De Brusselse Fonteiniers
Roelants, Herreman en Leroux waren oorspronkelijk van plan de derde jaargang van hun
tijdschrift te openen met een manifest waarin ze de nieuwe plannen, zoals 't Fonteintje-fonds
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De Laatste Gids (1930)
‘We zouden die Gids toch eens tot leven moeten brengen...’
Marc. Eemans, Gaston Burssens en E. du Perron: De Laatste Gids,
tijdschrift-in-spe
... [Henri-Floris Jespers]
In 1930 was de kloof tussen schilder en dichter Marc. Eemans (1907-1998) en de
Brusselse surrealisten onoverbrugbaar geworden. De benjamin van de Société du
Mystère voelde zich geïsoleerd en had bovendien een zware amoureuze ontgoocheling
te verwerken. Dat waren de sombere omstandigheden waarin hij het initiatief nam
een tijdschrift op te richten, De Laatste Gids, waarbij hij stellig meende te kunnen
rekenen op de medewerking van Gaston Burssens, Georges Marien, E.L.T. Mesens,
E. du Perron en Victor Servranckx.
De Laatste Gids was een strovuur, maar de plannen die destijds kortstondig
gesmeed werden en vooral het manifest van het nooit verschenen tijdschrift kunnen
symptomatisch heten voor een tijdsklimaat waarin Eemans noodgedwongen een punt
zette achter zijn moeizame maatschap met de Brusselse surrealisten.

Retrospectief
De vijftienjarige Marc. Eemans studeerde nog aan het atheneum te Brussel, toen hij
de constructivist Victor Servranckx (1897-1965) leerde kennen. De tien jaar oudere
schilder, een zeer belezen urbane gentleman, werkte als tekenaar bij de Usines
Peters-Lacroix te Haren-Diegem, waar hij een baan bezorgd had aan René Magritte
(1898-1967). De jonge Eemans, die les volgde bij de symbolistische schilders Constant
Montald en Emile Fabry, werd onder invloed van Servranckx een enthousiaste
beoefenaar van de ‘plastique pure’. Rond hetzelfde tijdstip sloot hij een levenslange
vriendschap met de dichter René Baert (1893-1945), die hij in de literair-artistieke
studentenkroeg Le Diable-au-Corps in de Koolstraat had ontmoet.1 In 1924 ten slotte,
kwam hij in contact met de
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excentrieke Geert van Bruaene (1891-1964), die in het hotel Ravenstein een
bescheiden cultureel centrum avant-la-lettre runde, het Cabinet Maldoror. Van
Bruaene - in de wandeling ‘petit Gérard’ of ‘Zérar’ - werd bijgestaan door
‘zaakgelastigde’ Michel de Ghelderode, die de administratie verzorgde voor het
centrum, dat in feite spoedig een kunsthandel werd, waar werk van Otto Dix, George
Grosz, Wassily Kandinsky, László Moholy-Nagy, Constant Permeke, René Magritte
en Victor Servranckx te koop aangeboden werd. In 1925 opende Van Bruaene een
galerie in de Naamsestraat 70, La Vierge Poupine. De avontuurlijke en eigengereide
West-Vlaming met wie samenwerken niet altijd even prettig was, kwam tot een
zakelijk akkoord met Paul van Ostaijen (1896-1928) die van oktober 1925 tot begin
maart 1926 als co-directeur fungeerde van de galerie, waar hij in die periode ook
woonde. Hier ontmoette Eemans de dichter van Bezette stad voor de eerste maal:
‘Hij lag op een canapé in een zijkamertje van de galerie, met een thermometer in de
monde’.2
Eemans bevond zich onder de organisatoren toen Van Ostaijen op donderdag 29
oktober 1925 in het Egmontpaleis een lezing gaf voor La Lanterne Sourde, een bij
de Université Libre de Bruxelles aanleunende studenten- en kunstenaarskring. ‘Door
omstandigheden vond de avond niet plaats in de gebruikelijke zaal, maar in één van
de stallingen. In zijn indrukwekkende lezing handelde Van Ostaijen over de
raakpunten tussen poëzie en mystiek. Hij poneerde de originele stelling dat de
literatuur van een volk pas echt begint met zijn mystieke auteurs. Het feit dat hij zijn
aan Gaston Burssens opgedragen ‘Melopee' niet las maar letterlijk zong, maakte
ophef.’3
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Deze lezing over ‘Le Renouveau lyrique en Belgique’ was Van Ostaijens aanzet tot
de definitieve formulering van zijn poëtica, de kapitale ‘Gebruiksaanwijzing der
lyriek’. Eveneens aanwezig op de lezing, naast Pierre Bourgeois, Marcel Lecomte,
Paul Werrie e.a. was René Coppe, een Franstalige Brusselaar, kunstschilder en
reclametekenaar. Hij nodigde Van Ostaijen en Eemans voor een gezellige avond bij
hem thuis, in de Marie-Henriettestraat te Elsene.4
Van Ostaijen, die niet mild was voor zijn tijd- en vakgenoten, kon Eemans kennelijk
wel waarderen. Toen hij het tijdschrift Avontuur redigeerde, schreef hij op 25
november 1927 aan E. du Perron (1899-1940): ‘À propos: er is nog een jonge
Brusselaar die voor medewerking in aanmerking komt, namelijk Marc. Eemans, van
wie ik een paar aardige futuristische gedichten hoorde’.5
Eemans kon zich niet meer herinneren welke gedichten Van Ostaijen wel had
kunnen horen. ‘Op poëtisch vlak was Van Ostaijen mijn leermeester. Ik zou zelfs
durven zeggen dat de ars poëtica die hij in de Lanterne Sourde schetste zonder meer
beslissend is geweest voor mijn surrealistische esthetica. De “futuristische” gedichten
waar hij over sprak waren wellicht prille jeugdzonden die “modern” of “dadaïstisch”
wilden doen. Of bedoelde hij mijn “woordvormen” van Vergeten te worden? Hij
moet er enkele gekend hebben al verschenen ze pas in 1930.’6
Raakpunten tussen de poëzie van Eemans en die van Van Ostaijen zijn er niet, en
wanneer de eerste de tweede zijn leermeester noemde, dan was dat in feite een
misverstand. Uit de mond van Van Ostaijen had Eemans de revelatie gekregen van
de innige band tussen poëzie en mystiek, en hij reduceerde het theoretisch discours
van ‘zijn leermeester’ tot die ene stelling, die hij bovendien nogal eigengereid invulde.
Toen in het eerste nummer van Avontuur ‘Boeren-charleston’ en ‘Alpejagerslied’
verschenen, was Eemans trouwens erg ontgoocheld. Hij vond die gedichten ‘te
literair’, en hij schreef dan ook meteen aan Van Ostaijen, die toen in Le Vallon te
Miavoye-Anthée verbleef (wat Eemans niet wist). ‘Uwe zuivere littéraire verhouding
tot uw geschrift schijnt er me nochtans de waarde er van jammerlik te beperken. Uw
Alpejagerslied, bij voorbeeld zou voor mij veel winnen zo ge het niet als een littérair
fenomeen had behandeld, maar wel als een feit. Ik weet, daar moet ik de waren handel
van uw geest stuiten en ook uwe ganse opvatting van het leven, ik zou er dus liefst
niet aan roeren. Hebt ge reeds nagedacht hoe men zich gedragen kan tegenover de
twee gedichten van Burssens of uwe Boere-Charleston? De mooidoenerij van hun
dynamies verbalisme kan eerst behagen, maar wordt eindelijk vervelend; ze duidt
ook ene zwakheid van de dichter aan: het woord staat hem te boven.’7
Eemans schreef die brief op 13 maart 1928, vijf dagen voor Van Ostaijens
overlijden, en stuurde hem op naar diens Antwerps adres. Hij herinnerde zich niet
die brief geschreven te hebben, maar toen ik hem een kopie gaf, reageerde hij meteen:
‘Mijn voorbehoud, mijn verwijt was dat deze gedichten teveel “woord-
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kunst” zijn: rijmen, stafrijmen, onomatopeeën en andere klankspelingen. Ik vond dat
deze gedichten niet beantwoordden aan zijn poëzietheorieën, zoals uiteengezet bij
de Lanterne Sourde’.8

Surrealisme
Toen hij Van Ostaijen in 1925 ontmoette, schilderde Eemans abstracte composities
in het kielzog van de zuivere beelding. In juli 1925 gaf hij in De Driehoek, het
tijdschrift van Jozef Peeters (1895-1960) en E. du Perron, enkele beschouwingen
‘Over Konstructivisme als Nieuwe Kunst’ ten beste, een pleidooi voor abstracte
kunst: ‘Zuivere beelding is een logies symptoom in de ontwikkeling van de kunst en
einddoel van het angstig snakken naar het abstrakte; maar zuivere beelding is ook
de uiting van het innerlike van onze tijd en een dan ook tot hiertoe ongekende kunst
[...]; abstrakte beelding is logies voorbestemd om uiting te worden van
gemeenschappelik denken en vervoering’.
Eemans was toen achttien en zou spoedig in de ban geraken van de nieuwste
avant-garde, het surrealisme. Het was eveneens in 1925 dat de toenmalige trotskist
Eemans op een avondcursus voor journalisten een negentienjarige socialistische
militante leerde kennen, Irène Hamoir (1906-1994), die hij tot het communisme zou
bekeren en zou inwijden in het surrealisme. Een passus uit die brief aan Irène Hamoir
verduidelijkt nog eens Eemans' afwijzing van Van Ostaijens gedichten in Avontuur:
‘Psychologiquement la prosodie est done une déviation de sens, et sa conséquence
dernière, le lyrisme pur, aux onomatopées nombreuses, au lieu de provoquer l'activité
psychique, la distrait de son cours réel et la rend même impossible, les recherches
de rimes et d'assonances créant a posteriori le poème’. Marc. en Irène waren destijds
onafscheidelijk geworden en hij introduceerde haar in wat Patrick Waldberg later
als de ‘Société du Mystère’ zou kenschetsen, namelijk de groep rond Magritte. Irène
Hamoir en Jean Scutenaire zullen hem later in een anonieme tekst beschrijven als
een schilder die zijn neus niet ophaalde ‘voor symbolen noch voor
germaans-romantisch mysticisme” en die het “pooierstenue” droeg van de rosse buurt
die hij volgaarne frequenteerde’. In dezelfde tekst, ondertekend met ‘Zij en hij’,
wordt bevestigd dat het Eemans was die Irène binnenloodste in de Société du Mystère:
‘De schilder had de groep verrijkt met een brunette, voorzien van door kappershand
gekruld kroeshaar en van schotelgrote groene kijkers’.9
Op 6 oktober 1926 was Eemans aanwezig op de zogenaamde slag van het Casino
van Sint-Joost, kristallisatiemoment van het Belgische surrealisme in statu nascendi.
Over een periode van veertig jaar heeft Eemans bij herhaling, zowel mondeling als
schriftelijk, hardnekkig beweerd dat Van Ostaijen en Burssens deelgenomen hebben
aan deze manifestatie. De getuigenis van Eemans dient echter verwezen te worden
naar het rijk der verdichting.10
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Kort daarop, eind 1926, schreef hij het manifest van de Groupe Humanisme die
hij samen met René Baert had opgericht, gevolgd in mei 1927 door Lettre à Irène
sur l'automatisme.11
In oktober had 1927 E.L.T. Mesens (1903-1971) in de Charleroisesteenweg 43
een galerie geopend, L'Époque, waar hij werk te koop aanbood van Hans Arp,
Heinrich Campendonck, Jozef Cantré, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, Gustave
de Smet, Marc-Eemans, Max Ernst, Paul Klee, René Magritte, Auguste Mambour,
Joan Miró, Floris Jespers, Oscar Jespers, Francis Picabia, Frits van den Berghe en
Ossip Zadkine. De onderneming werd gefinancierd door de alomtegenwoordige
Paul-Gustave van Hecke.12 In januari 1928 exposeerde Mesens 23 werken van
Magritte. Paul Nougé (1895-1967) schreef een tekst voor de catalogus, die mede
ondertekend werd door Eemans (niet langer Marc-punt-Eemans, maar
Marc-streepje-Eemans) die zich, samen met Gaston Dehoy, Camille Goemans, Marcel
Lecomte, E.L.T. Mesens, Paul Nougé, Jean Scutenaire en André Souris aldus
uitdrukkelijk bekende tot ‘medeplichtige’ van Magritte.
Camille Goemans (1900-1960), die zich in 1927 in Parijs gevestigd had, gaf tussen
februari en april 1928 de drie nummers uit van het tijdschrift Distances,13 spreekbuis
van de Brusselse surrealisten, die er allen aan mee-
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werkten. Van Eemans verscheen in het eerste nummer een prozagedicht, en in het
derde en laatste nummer werd een tekening van hem opgenomen. Tijdens die maand
april werd druk over Eemans gecorrespondeerd. In een brief aan Nougé, de sterke
man van de groep, wordt hij door Goemans van epigonisme beschuldigd. ‘Ce qui
m'ennuie beaucoup, c'est que ce jeune homme nous emboîte le pas et qu'en somme
je ne le vois capable que de nous répéter avec beaucoup d'application et trop
lourdement. Que je souhaite qu'il prenne un peu de libertés. Mais il est trop prudent
ou trop malin pour ça.’ Nougé beaamt: ‘À propos d'Eemans, tu as raison, sans doute,
mais ne faut-il pas se résigner à être sans cesse singé ou démarqué?’. Aan Magritte
vertrouwt Nougé toe: ‘Ainsi je n'ai jamais pu faire sentir à Eemans que ce qui
compromettait irrémédiablement sa peinture, c'était presque toujours une assez
misérable complaisance à la forme et à la couleur. (Et Dieu sait quelle forme et quelle
couleur!)’. En hij voegt er neerbuigend aan toe: ‘Je crois toutefois que ces reprises,
ce reflet de nous-mêmes qu'il nous présente avec tant d'application, ne peut nous
gêner nullement. Qui done s'y tromperait, qui vaille d'etre pris en considération’.
In oktober 1928 was het nu de beurt aan Marc-Eemans om te exposeren bij
L'Époque: zeventien schilderijen, twee aquarellen, vier tekeningen en zes papiers
collés.14 Jean Scutenaire (1905-1987) schreef een korte tekst voor de catalogus:
Pour servir de grande passion
Vite
Avec qui voulez-vous danser la dernière
ronde et chanter le dernier caporal
A traverser d'un bout à l'autre les dernières
mesures d'un chant
Vos dents se lèvent dans votre bouche
Comme des cheveux horrifìés.

In tegenstelling tot de overige leden van de Société du Mystère die een ludiek en
wrang dadaïstisch trekje bleven vertonen en een bepaalde vorm van cartesiaanse
rationaliteit huldigden, werd Eemans toen al vooral aangetrokken door de mystiek
en, later (net als Breton) door het esoterische en het occulte. Toen hij tijdens een
vergadering van de groep een visioen van Hadewijch in Franse vertaling voorlas,
hadden Nougé, Scutenaire en Magritte nogal koeltjes gereageerd. Daar hadden ze
niet écht een boodschap aan. Dat belette niet dat Eemans vooralsnog lid bleef van
de groep. Toen Paul Nougé tussen december 1929 en februari 1930 de reeks foto's
maakte, bekend als ‘Subversion des Images’, werd ook de ‘De Drinkers’ gekiekt bij
Eemans' ouders thuis in Schaarbeek, waar de groep samenkwam. Magritte en Eemans
klinken, maar
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dan wel zonder glas: alleen het lege, naakte gebaar blijft. Een mooie voorstelling
van wat hun relatie was, een treffende voorspelling ook van wat ze zou worden.
Op 19 februari 1930 trouwde Irène Hamoir met Scutenaire en in maart keerde
Goemans terug naar Brussel, nadat zijn Parijs' avontuur met een sisser afgelopen
afgelopen was. De groeiende verwijdering tussen Eemans en de groep15 - Servranckx
sprak in juni 1928 in Variétés van ‘la haine féroce qui s'acharne contre ce jeune
homme’ - leidde nu tot een breuk, een gevolg van factoren van persoonlijke aard en
van een geleidelijk afbrokkelingsproces. Wanneer de Onafhankelijken in het Stedelijk
Museum te Amsterdam van 10 mei tot 9 juni een tentoonstelling surrealistische
schilderkunst organiseren, is Eemans wel van de partij. Net als Magritte en Mambour
exposeert hij drie doeken. Dat heeft hij te danken aan Van Hecke en Mesens die door
de Nederlandse organisatoren in de arm waren genomen. De tentoonstelling had
nauwelijks weerklank, mede door de afwezigheid van werk van Dali, Duchamp,
Ernst, Man Ray en Tanguy, waar Goemans voor zou zorgen. In april had hij echter
zijn activiteit als kunsthandelaar node moeten opgeven.16
‘Er is inderdaad destijds geen bulla tegen mij gefulmineerd’, vertelde Eemans ooit,
‘De breuk met de groep werd gewoon gaandeweg een voldongen feit. Het was dus
niet alleen een zaak van tegengestelde gevoeligheden, ook persoonlijke en materiële
factoren gaven de doorslag. Goemans had na het vertrek van Van Ostaijen de Vierge
Poupine samen met Van Bruaene gerund, alvorens in oktober 1929 een galerij te
openen in Parijs, rue de Seine 49. Hij was de eerste marchand van Salvador Dali en
van Magritte, met wie hij een contract afgesloten had. De zaak ging echter in 1930
over kop, omdat de geldschieter de vriendin van Goemans “geschaakt” had en de
geldkraan dan ook had dichtgedraaid. Goemans en Magritte waren dan maar in
armoede naar Brussel teruggekeerd. De surrealisten namen Goemans dat faillissement,
dat materiële gevolgen had voor Magritte, bijzonder kwalijk en hij diende zich voor
zijn Brusselse vrienden te verantwoorden, voor een soort inquisitietribunaal. Kortom,
hij werd met de nek aangezien. Ik heb hem toen financieel geholpen. Zijn morele
ballingschap duurde tot in de jaren veertig, toen hij opnieuw een vermogend man
was geworden, werken van Magritte kon kopen en een galerie opende onder de
deknaam van zijn toekomstige, derde vrouw, Lou Cosyn.’17
Eemans en Goemans namen dus afscheid van wat de eerste noemde het ‘sectaire
en gesloten surrealisme à la Nougé’, dat zich vaak liet strikken door en verleiden tot
‘bespottelijke kwajongensstreken’.18 Sacha Heydeman, de toenmalige levensgezellin
van Goemans, getuigde hoezeer beide mannen aan elkaar gehecht bleven, en dat
Marc. ‘altijd een zeer trouwe vriend is geweest die ons in moeilijke tijden alles leende
wat hij bezat, incluis zijn spaargeld’.19
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Actie
1930 was het jaar van Belgiës eeuwfeest. Eemans had het plan opgevat een tijdschrift
op te richten, De Laatste Gids. In zijn talrijke memorialistische geschriften heeft hij
daar echter merkwaardig genoeg nooit melding van gemaakt. Toen ik hem de brieven
toonde die hij destijds in dat verband aan Gaston Burssens stuurde20 en hem daarover
ondervroeg, wist hij zich niets meer van het initiatief te herinneren en bleek hij
bovendien niet langer te beschikken over archivalia ter zake. Hij verwees naar zijn
‘levensloop vol geheugen- en documentenverlies’. Wel herinnerde hij zich vaag ooit
iets in de aard van CEsophage21 bedisseld te hebben met Mesens, maar De Laatste
Gids, neen, die was geheel uit zijn geheugen gewist. Hij had er nochtans het manifest
voor geschreven.
Het gaat in eerste instantie om een aanklacht tegen ‘het eeuwfeest van een zeker
België’. Stilzwijgend misprijzen is niet voldoende om deze kunstmatige schepping
van Frankrijk - ‘die ons doet walgen en tegen dewelke wij ons altijd met het laatste
geweld zullen verzetten’ - te vernielen. België moet immers van de wereldkaart
verdwijnen. Daarom werd besloten daar ‘doelmatiger middelen’ voor aan te wenden.
Van de gevolgen van het activisme, van ‘de stijgende macht van het
Vlaams-nationalisme’ en van een niet nader omschreven ‘komende omwenteling’
wordt alle heil verwacht.
De situatie in Vlaanderen is echter bedenkelijk: overal de vuigste
kleinburgerlijkheid, geen spoor van een ethisch beginsel dat aan het leven een
aanneembare inhoud zou geven, de Kerk is er het symbool van ‘alle bralle genietingen,
tot politieke en literaire dweperij toe’. L'amour fou, de poëzie, en hun ‘subversieve
grootsheid’ zijn in Vlaanderen afwezig. ‘Lautréamont, Rimbaud, surrealisme?
Onbekend... en Sade dan?’
Het is echter niet de bedoeling de Augiasstal te reinigen: ‘wij laten gerust die heren
literatoren, politiekers en kerkknechten aan hun onzindelijke dood’. Eemans heeft
er genoeg aan ‘de gewijde hostiën te vertrappelen’ en zich toe te leggen op ‘alchimie,
alchimie van het woord en lijn, vooral alchimie van zijn’. De beleving van de
seksualiteit en van ‘de val in de afgrond van het onbewuste om er een nieuw begrip
van de mens en van zijn geest te raken’ kan een revolutionaire daadkracht verwekken.
Daarbij komt ook nog een referentie naar ‘de moord’ en ‘de vrijheid’.
De (potentiële) ondertekenaars wensen zich verder niet vast te pinnen op een
welomlijnd programma: ze hebben elkaar ontmoet, het kan zijn dat ze spoedig uit
elkaar gaan om ieder zijns weegs te gaan. Het moment van de ontmoeting is echter
een realiteit en het getuigenis van deze ontmoeting zal in Vlaanderen doordringen
en er alvast de meest onverwachte wanorde baren, namelijk: ‘het verschijnen van
een driemaandelijks tijdschrift: De Laatste Gids’. Tot zover Eemans' manifest.
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Vlaams-nationalistische geloofsbelijdenis tot het Belgica delenda toe; kritiek op de
kleinburgerlijkheid; antiklerikalisme; surrealistische, revolutionaire en mystieke
ingrediënten; een lapidaire en tegelijk geëxalteerde retoriek en verbale krachtpatserij
- dat alles vormt een curieus amalgaam waarin alle op elkaar inwerkende factoren
aanwezig zijn die Eemans' verdere intellectuele evolutie zullen bepalen. Toen hij in
1966 dit manifest opnieuw onder ogen kreeg, stond hij er nog geheel achter en
reageerde prompt: ‘We zouden die Gids toch eens tot leven moeten brengen...’.22
Naar eigen verklaring had Eemans Gaston Burssens voor de eerste maal in de brasserie
Hulstkamp te Antwerpen ontmoet, en wellicht werd toen gesproken over De Laatste
Gids en ‘andere avant-garde aangelegenheden’. Burssens kende Eemans'
boezemvriend René Baert, die hem in mei 1929 een exemplaar schonk van zijn pas
verschenen bundel Presqu'ìles, geïllustreerd door Aubin Pasque. Uit een brief van
Eemans aan Burssens, gedateerd 11 augustus 1930, blijkt dat hij met Burssens
gesproken of gecorrespondeerd had over een handschrift van Paul van Ostaijen, dat
in het bezit was van René Coppe. Burssens was destijds druk bezig met de uitgave
van Van Ostaijens literaire nalatenschap. Eemans vraagt hem tevens of hij al gedacht
had aan de plannen met betrekking tot hun tijdschrift en hij drukt de hoop uit dat
‘wij met de beraamde actie in orde zullen komen’. Hij verwacht een reactie van
Burssens op het manifest.
Begin september resideerde Eemans enkele dagen met Camille Goemans en diens
toekomstige echtgenote te Sint-Idesbald, waar ze ook Servranckx en Hélène Tyrmand
zagen, die op 1 september in het huwelijk waren getreden. Servranckx maakte toen
een periode van hevig surrealiserende spiritualiteit door. Eemans en Goemans noemde
hem toen hun ‘surrealistisch zwart schaap en mecenas’.23 Terug in Brussel vond
Eemans een brief van Burssens, die hem op 2 september 1930 blijkbaar een gewijzigde
versie van het manifest had opgestuurd (die verloren ging). Purist Burssens had
kennelijk een aantal storende gallicismen en stilistische slordigheden weggewerkt.
Eemans gaat ‘om zo te zeggen totaal akkoord’ met de herziene versie, maar wenst
wel een aantal ‘neologismen van spirituele aard (bijv. alchimie van zijn, en niet van
het zijn)’ te behouden. In diezelfde brief van 9 september stelt hij een vergadering
te Brussel in het vooruitzicht om, samen met ‘de medewerkers van de ontworpen
actie’ een programma te ‘beramen’ en ‘enkele doeleinden aan te stippen’. Hij geeft
toe dat het nodig is ‘een weinig orde te brengen in de nog tot hiertoe zeer confuse
aspecten van die actie’ en stelt trouwens tot zijn spijt vast dat het niet gemakkelijk
blijkt de zaak te financieren. Alles goed beschouwd, zal het misschien doelmatiger
zijn zich te beperken tot de maandelijkse publicatie van manifesten die kosteloos
verspreid zouden worden, naar het voorbeeld
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van Correspondance en Distances. Later kon dan opnieuw aan een lijvig tijdschrift
gedacht worden. Tot slot vraagt hij het adres van E. du Perron, die blijk-baar via
Burssens had laten weten dat hij niet mee wenste te doen. Op 14 augustus had Du
Perron deze laatste inderdaad geschreven: ‘Dat tijdschrift van die “Brusseleren”:
neen, liever niet. Vechten is goed, maar ik doe het liever alleen dan met bepaalde
“kameraden”’.24 Du Perrons formulering verraadt mijns inziens dat hij wel degelijk
kennis had genomen van het strijdbare manifest van Eemans.25
Op 24 september excuseert Eemans zich bij Burssens voor de slakkengang. Hij
staat er immers alleen voor: Mesens ligt sedert meer dan een maand in bed en heeft
een ernstige chirurgische ingreep ondergaan, en de pas getrouwde Servranckx is niet
te porren voor praktisch werk. Bovendien heeft Eemans het bijzonder moeilijk
Burssens schriftelijk op de hoogte te stellen van ‘zekere traktaties’. Eén lichtpunt:
Eemans heeft ‘een zeer belangrijk schrijven’ ontvangen van Du Perron en geeft de
hoop niet op ‘hem onder onze medewerkers te tellen’. Hij hoopt Burssens binnenkort
in Antwerpen te ontmoeten en hem in contact te brengen ‘met een zekere heer Mariën
die me zijn medewerking aan De Laatste Gids heeft toegezegd’.

GASTON BURSSENS, 1930 (AMVC-LETTERENHUIS)
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De collagist Georges Mariën (1904-1985), een wat marginaal maar daarom niet
minder boeiend personage, integendeel, was tientallen jaren apotheker op het volkse
Falconplein te Antwerpen. In de jaren dertig zou hij de Brusselse surrealisten
benaderen, maar hij werd door Nougé afgewezen. Magritte had nogal last met Mariens
‘bisexueel geloof’. In 1940 woonde hij enkele maanden de vergaderingen van de
groep bij. Tot net voor de oorlog had hij geregeld contact met zijn naamgenoot Marcel
Mariën, met wie hij de schilder Paul Joostens bezocht, bij wie thuis ‘surrealistische
vergaderingen’ plaatsvonden.26 Na de oorlog nam hij deel aan de roemruchte
tentoonstelling Surréalisme in de Galerie des Editions de la Boétie te Brussel
(december 1945-februari 1946). Onder het pseudoniem Martien de Beucker had hij
toen al toneel voor de jeugd geschreven (Tim en de Chinese klok), een activiteit die
hij voort zou zetten. Hij bleef Joostens, Paul Neuhuys en Robert Geenens frequenteren,
en eind de jaren vijftig flaneerde hij in de door Aubin Pasque en Marc. Eemans
bezielde rond groep Fantasmagie. In 1959 nam hij deel aan de Internationale
tentoonstelling van collages in het Hessenhuis te Antwerpen. In die periode had hij,
net als Eemans, belangstelling voor occultisme en esoterie.27 Het contact van Mariën
met De Laatste Gids lijkt wel zijn eerste poging om aansluiting te vinden bij
gelijkgezinden.
De geplande ontmoeting in Antwerpen vond naar alle waarschijnlijkheid niet plaats.
Wat er ook van zij, Burssens haakt af en Eemans reageert op 10 oktober 1930
gepikeerd. De brief van Burssens vond hij bijzonder onaangenaam, de uiting van
een onaanvaardbare onverschilligheid en een teken van lafheid. Hij concludeert: ‘ik
durf nog hopen dat u me slechts onder de invloed van een kortstondig slecht humeur
schreef, zoniet zal u moeten begrijpen hoe uw nieuw standpunt kan beoordeeld
worden’.
Gelukkig schreef Burssens de minuut van zijn antwoord op de achterzijde van
Eemans' brief, zodat dit bewaard is gebleven:
Waarde Eemans,
U neemt het gevalletje nogal tragies op. Lafheid? Waarom niet? Ik denk
er tans aan een artiekel te schrijven die heten zal De Lof der Lafheid.
En voor bedreigingen ben ik niet eenmaal bang.
En voor de rest kan ik u slechts mijn vorig schrijven bevestigen ‘purement
et simplement’.
Steeds uw dw.
Het lijkt erop, jammer genoeg, dat De Laatste Gids geen ander spoor heeft
achtergelaten dan de brieven van Eemans aan Burssens. Die was in 1929 benaderd
door Hendrik Elias in verband met eventuele medewerking aan het tijdschrift Leiding,
waarvan twee jaargangen onder de redactie van P.N. van
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Eyck, F.C. Gerretson en P. Geyl verschenen (1931-1932).28 Als gewezen activist zou
Burssens trouwens nog bij herhaling gepolst worden met betrekking tot andere
editoriale plannen uit dezelfde hoek, bijv. door Raf Verhulst.29
Eemans, die zich in het Franstalige Brussel toen al erg geïsoleerd voelde, stak zijn
flamingantische overtuiging, die trouwens gedeeld werd door Mesens, niet onder
stoelen of banken. Alles wijst erop dat de door Burssens voorgestelde wijzigingen
aan het manifest van De Laatste Gids louter taalkundig waren. Had Burssens
inhoudelijke bezwaren gehad, dan zou hij geen moment geaarzeld hebben om de
jonge Eemans meteen al na ontvangst van het manifest een afwijzende reactie te
hebben gestuurd. Het is daarbij opmerkelijk dat zowel Eemans als Burssens er
kennelijk van uitgingen dat Mesens, Servranckx, Mariën en Du Perron geen bezwaar
hadden tegen de sterk antiBelgische stellingname die in het manifest onverbloemd
tot uitdrukking komt.
Het blijft gissen waar het initiatief van Eemans op strandde. Naast persoonlijke
omstandigheden van persoonlijke aard die in Eemans' brieven ter sprake komen, zal
geldgebrek wel een rol gespeeld hebben, alsmede onderhuidse geldingsdrang en
wereldvreemdheid. Hij was altijd vinnig in het aankaarten van projecten, maar daar
bleef het meestal bij. Hij leefde in een eigen, aparte wereld. Met de grootste
vanzelfsprekendheid herhaalde hij graag: ‘Ik vertoef meestal op de kimmen, in de
buurt van Walhalla en Olympos’. Op dergelijke zeldzame hoogten heeft men natuurlijk
weinig oog voor de concrete, dagelijkse invulling van een project. Maar hij was een
ambitieuze jongeman, wie bovendien enige mensenschuwheid en onhandigheid niet
vreemd waren (al dacht hijzelf een Talleyrand te zijn). Hij zag daarbij steevast over
het hoofd dat het feit dat hij de jongste van de bent was, niet alleen voordelen had.
Wat er ook van zij, als eenmaal een initiatief was geformuleerd, was de zaak voor
hem rond. Het gezegde dat als de berg niet tot Mohammed wil komen, Mohammed
naar de berg moet gaan, was aan hem niet besteed. Iedereen diende te wijken voor
de wonderknaap. Anderzijds had hij een sterke behoefte aan erkenning, en dat maakte
dat hij het soms niet kon laten te handelen op een manier die door zijn
gesprekspartners, terecht of niet, als slinks ervaren werd. Zo zal Burssens (die ook
al ingewikkeld in elkaar zat en aan depressies onderhevig was) het allerminst op prijs
hebben gesteld dat Eemans zomaar rechtstreeks contact wilde opnemen met Du
Perron, die hij niet eens kende, maar die destijds nog eventjes Burssens' bloedbroeder
was.
Eemans had diverse boekjes van Duco Perkens in 7 Arts gunstig gerecenseerd, en
hij was er blijkbaar al lang op gebrand in persoonlijk contact met diens alter ego Du
Perron te komen. In de hierboven aangehaalde brief aan Paul van Ostaijen van 13
maart 1928 had Eemans tot slot geschreven: ‘Ik voel me nochtans dicht genoeg bij
u om soms te wensen u en uwe vrienden te ontmoeten, want het is erg bezwaarlik
zich slechts bij franstaligen te voelen.
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De afstand van Antwerpen tot Brussel is groot genoeg om het niet toe te laten, maar
E. Du Perron, verblijft hij niet te Brussel? Ik bezit van hem een adres: 3, rue de
Belle-Vue. Is het altijd zo? Ik ben geen onbekende voor hem en zou hem graag willen
spreken’.30
Eemans' gedrevenheid om Du Perron te ontmoeten zal wel niet erg dwingend zijn
geweest. Tweeënhalf jaar later was het contact nog altijd niet tot stand gekomen. Pas
wanneer Burssens hem op 2 september 1930 meedeelt dat Du Perron niet meedoet
aan De Laatste Gids, schrijft Eemans op 2 september: ‘Zou U me het adres van Du
Perron willen sturen om hem over onze ontworpen aktie te schrijven, vermits hij niet
mee doet, zou ik graag willen weten waarom?’.
Op 24 september meldt hij aan Burssens: ‘In antwoord op een brief aan Du Perron,
heb ik van hem een zeer belangrijk schrijven ontvangen, en ik geef de hoop niet op
hem onder onze medewerkers te tellen. Begin oktober denk ik hem te ontmoeten’.
De brief van Eemans aan Du Perron werd niet teruggevonden. Toen ik met Eemans
een gesprek had over De Laatste Gids verzekerde hij me niet (meer) in het bezit te
zijn van een schrijven van Du Perron (noch van brieven van Burssens). Ondervraagd
door Du Perron-biograaf Kees Snoek over zijn omgang met Du Perron, antwoordde
Eemans: ‘Of er brieven tussen Eddy du Perron en mij gewisseld werden, geloof ik
niet’. Hij resumeerde zijn herinneringen aan Du Perron als volgt: ‘Ik heb inderdaad
slechts enkele woorden gewisseld met Eddy du Perron. Dit in het Brusselse “Taverne
du Passage”, in de Galerie Saint-Hubert. Het was vóór de oorlog een stamcafé voor
kunstenaars en schrijvers, inbegrepen de Nederlandse uitgever Stols, die toen te
Brussel verbleef. Hij kwam dagelijks in dit café en ontving er zijn vrienden schrijvers
toen ze te Brussel op bezoek waren, namelijk de Vlaamse en Hollandse redacteurs
van het tijdschrift “Forum”. Als tafelbuur, want ik bezocht toen eveneens dagelijks
dit café, had ik contact met die heren, waaronder Eddy du Perron, Hendrik Marsman,
Menno ter Braak, Slauerhoff en mijn vriend Jan Greshoff [...] De gesprekken van
tafel tot tafel waren slechts oppervlakkig, zodat het ook met Eddy du Perron aan de
oppervlakte gebleven is’.31
Toen ik hem op mijn beurt ondervroeg, antwoordde Eemans in dezelfde trant: ‘Ik
heb Du Perron ontmoet in La Taverne du Passage en later aldaar in gezelschap van
de uitgever Stols, die er toen zijn stamcafé had zoals mijn Brusselse vrienden
Goemans, Lecomte enz. De Taverne was toen eveneens het trefpunt te Brussel van
de redactie van Forum, alsook van Maurice Roelants en zijn vrienden van 't Fonteintje.
Jan Greshoff als Brusselse Hollander, kwam er eveneens, alsook Arthur van
Schendel’.32
Het raadsel van de zeer belangrijke brief van Du Perron aan Eemans blijft dus
geheel onopgelost...
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Aftocht
Bij zijn brief van 9 september 1930 aan Burssens had Eemans een bestelkaart gevoegd
voor een ‘plakket die weldra zal verschijnen’ en vroeg hij hem om toezending van
een adressenlijst van potentiële intekenaars. Burssens bestelde alvast een exemplaar.
Eemans' eerste publicatie in het Nederlands, Vergeten te worden. 10 lijnvormen
beïnvloed door 10 woordvormen (1930) zou bij Hermès verschijnen, de uitgeverij
die door Eemans en Goemans opgezet was. De hypothese van Eemans dat Van
Ostaijen enkele van die gedichten zou hebben gekend (al verschenen ze pas eind
1930) en dat het misschien op grond daarvan was dat hij overwoog hem uit te nodigen
tot medewerking aan Avontuur, lijkt onwaarschijnlijk. De geëxalteerde zegging en
sentimenteel-extatische toonaard van dit poëtisch proza staan immers al te ver van
Van Ostaijens ars poëtica. Als de teksten in Vergeten te worden vergeleken worden
met de teksten gepubliceerd in Distances blijkt overduidelijk dat de publicatie in
Distances (1928) de oertekst is, hertaald in het Nederlands in 1930.
Uit een brief van Goemans aan Nougé van I maart 1928 blijkt dat teksten van
Eemans geweigerd werden door Distances, en dat Goemans en Magritte het bovendien
moeilijk hadden met een nieuwe inzending. Ik wil daarom de hypothese formuleren
dat Vergeten te worden de Nederlandse versie is van een reeks Franse teksten die ter
publicatie aangeboden werden aan Distances, en waarvan er slechts twee werden
opgenomen, namelijk in het eerste nummer. De overige teksten werden door Goemans,
Nougé en Magritte afgewezen.33
Eemans bleef dus met die teksten zitten en voelde zich hoe langer hoe meer
geïsoleerd. In maart 1928 vertrouwde hij Van Ostaijen toe hoe ‘bezwaarlijk’ hij het
wel vond uitsluitend aangewezen te zijn op Franstalige artistieke kringen, en in een
lovend artikel in Variétés, verschenen in juli 1928, sprak zijn vriend Servranckx over
‘de meedogenloze haat waarmee die jonge man achtervolgd wordt’. In 1930 was de
breuk met de Société du Mystère voltrokken, een endemisch proces dat verhaast
werd door het huwelijk van Irène Hamoir met Scutenaire - waardoor het Eemans
onmogelijk werd verdere relaties met de groep te onderhouden34 - en door het
schervengericht door de groep waarvan Goemans het slachtoffer werd na het
faillissement van zijn Parijse kunsthandel. Eemans maakte een virulent
Vlaams-nationalistische periode door, zoals voldoende blijkt uit het manifest van De
Laatste Gids. Dit alles verklaart waarom hij toenadering zocht tot Nederlandstalige
collega's en besloot zijn teksten in het Nederlands te vertalen en uit te geven - een
taal die hij destijds stilistisch slechter beheerste dan het Frans.
Het jaar van Belgiës eeuwfeest was hem niet genadig geweest.35

Eindnoten:
1 Eemans schilderde in 1941 De wijze mannen, een zelfportret in gezelschap van Baert; hij
publiceerde ook in eigen beheer diens literaire nalatenschap: René Baert, Poèmes d'outre-mort
en Trois essais et Six sonnets Brandebourgeois.
2 Henri-Floris Jespers, ‘Marc. Eemans 90 jaar: een biecht’, in: BRUtaal 1 (1997), nr. 1, p. 8-16.
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Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie. Bert Bakker, Den Haag 1971, p. 905.
Mededeling van Marc. Eemans.
G. Borgers, Paul van Ostaijen, p. 1034.
Mededeling van Marc. Eemans.
‘Over het surrealisme in België’, in: René Magritte en het Surrealisme in België. Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten, Brussel 1982, p. 8-13.
Marc. Eemans, ‘Bij Paul van Ostaijen in de leer’, in: De Periscoop 7 (1956-1957), nr. 1
(november 1956); Une approche des surréalismes de Belgique. Fondation Marc. Eemans,
Bruxelles [1996], n.g.
Piet Tommissen, ‘Un manifeste inédit de Marc. Eemans’, in : Nouvelles à la Main-Espaces, nr.
182, p. 34-44 ; ‘À propos d'une manifestation publique du groupe Humanisme’, in: Temps
Mêlés, nr. 118 (1972).
Christiane Geurts-Krauss, E.L.T. Mesens. L'alchimiste méconnu du surréalisme. Labor, Bruxelles
1998, p. 59.
Jan Ceuleers, René Magritte, Esseghemstraat 135, jette-Brussel. Pandora, Antwerpen 1999, p.
76: ‘De keuze voor Distances als titel voor het tijdschrift [...] is veelbetekenend. Men wil zich
op een afstand houden van de officiële avant-garde en van de groep rond Breton. Van in het
begin legt de Brusselse groep de nadruk op anonieme en clandestiene actie als waarborg tegen
elke carrièreneiging [...]’.
Mesens zou tot op het einde van zijn leven bevriend blijven met Eemans. In 1929 stelde hij
hem voor samen een publiciteitsagentschap op te richten. Zie C. Geurts-Krauss, E.L.T. Mesens,
p. 64.
P. Tommissen, Marc. Eemans. Sodim, Bruxelles, 1980, p. 18: ‘Soyons justes: dès le début du
surréalisme officiel beige, le nom de Marc. Eemans était déjà quelque peu tabou dans certains
milieux d'initiés’.
P. Tommissen, Marc. Eemans, p. 18; C. Geurts-Krauss, E.L.T. Mesens, p. 70.
Mededeling van Marc. Eemans.
Marcel Mariën stelt echter uitdrukkelijk dat Eemans en Baert opzij gezet werden wegens
intellectuele en morele onbekwaamheid of middelmatigheid. Zie René Magritte, Manifestes et
autres écrits. Avertissement de Marcel Mariën. Les Lèvres Nues, Bruxelles 1972, p. 17 en het
pamflet van Mariën, Autant en rapporte le vent. Les Lèvres Nues, Bruxelles 1973.
Sacha Heydeman, ‘Ma vie avec Camille Goemans’, in: Espaces, nr. 1 (herfst 1973), p. 17-27.
Brieven van Eemans aan Gaston Burssens van 1 juli, 9 september, 24 september en 10 oktober
1930; minuut van het antwoord van Burssens, geschreven op de achterkant van Eemans' brief
d.d. 10 oktober 1930. Reproductie van de originelen in: Henri-Floris Jespers, Marc. Eemans,
Gaston Burssens, Eddy du Perron: De Laatste Gids 1930, tijdschrift-in-spe. Jef Meert, Antwerpen
1999.
Magritte en Mesens publiceerden in maart 1925 het enige nummer van CEsophage, met teksten
van onder meer Hans Arp, Tristan Tzara en Georges Ribemont-Dessaignes, alsmede reproducties
van werk van Paul Joostens, Max Ernst en Kurt Schwitters en een citaat van I.K. Bonset: ‘Waar
het hart leeg van is loopt de neus van over’.
Mededeling van Marc. Eemans.
Mededeling van Marc. Eemans.
E. du Perron, Brieven II. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1978, p. 250.
In dat verband stipte Kees Snoek aan: ‘Het typeert Du Perron, dat hij er niets voor voelde om
in politiek vaarwater te komen. Zijn hele leven heeft hij zich verzet tegen “collectivisme” van
welke richting ook. Met “kameraden” bedoelt hij dan de Vlaams-nationalisten, waarmee hij als
Frans georiënteerde Nederlander met een Indische achtergrond zeker geen verwantschap kon
voelen’. (Brief van Kees Snoek aan H.-F. Jespers, 5 maart 1999.)
Brief van P. Joostens aan P. Neuhuys, 17 april 1940 (Privé-collectie). Zie ook G. Mariën,
‘Hidalgo de la rue Vénus’, in: Fantasmagie, nr. 3 (oktober 1960), p. 14-15.
Zie over Georges Mariën: Marcel Mariën, L'activité surréaliste en Belgique (1924-1950).
Bruxelles, Le Fil Rouge / Editions Lebeer Hossman, z.p. 1979, p. 316-322, 357 & 364; Gisèle
Ollinger-Zinque (red.), Irene, Scut, Magritte and Co. ‘Ce qui est attirant est beau’. Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel 1996, p. 353-355.
P. van Hees & A.W. Willemsen (red.), Geyl en Vlaanderen II. De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen / Utrecht 1974, p. 278. Elias schreef aan Geyl: ‘Het was hem niet klaar wat van hem
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werd gevraagd: mij leek het intussen dat hij door zijn journalistieke arbeid - waarmee hij goed
werk verricht - toch wel aan 't verzanden is in gemakkelijke oppervlakkigheid’. Wat Elias met
de verdienstelijke ‘journalistieke arbeid’ van Burssens bedoelt, is onduidelijk.
Brief van Raf Verhulst aan Gaston Burssens, 13 april 1934 (Privé-collectie).
G. Borgers, Paul van Ostaijen, p. 1034.
Brief van Marc. Eemans aan Kees Snoek, 10 januari 1993. Met dank aan Kees Snoek.
Brief van Marc. Eemans aan H.-F. Jespers, 1 augustus 1996.
Daarnaast wil ik tevens suggereren dat de tekst die Scutenaire schreef naar aanleiding van
Eemans' tentoonstelling in galerie L'Époque in oktober 1928, cryptisch verwijst naar deze gang
van zaken en bovendien een kritiek op deze teksten bevat. Het is niet toevallig dat de catalogus
van de tentoonstelling geïllustreerd werd met uitgerekend de tekening die al in Distances gepubliceerd was (in het derde en laatste nummer, gedateerd april 1928). We hebben hier te maken
met spelletjes en dubbele bodems die eigen zijn aan besloten groepen (en dat was de Société
du Mystère toch), een vorm ook van misprijzen voor het bourgeois publiek dat in surrealistische
kringen de vuistregel was: ze zullen het toch anders begrijpen, wij weten wel beter.
Brief van Marc. Eemans aan H.-F. Jespers, 6 augustus 1996.
Dit stuk is een bewerking van de tekst die eerder in een kleine oplage verscheen als Cahier nr.
2 van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie (Jef Meert, Antwerpen 1999).
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De Harp (1947-1948)
‘Ja, onze Harp heeft veel tijd noodig om tot ruischen te komen’ Het
poëzietijdschrift De Harp
... [Lily Hunter]
In Verst verleden, het onlangs verschenen boekje met haar jeugdherinneringen, vertelt
Hanny Michaelis aan Nop Maas: ‘Mevrouw [Jeanne] van Schaik [-Willing] wist dat
ik gedichten schreef, maar ik heb ze haar nooit laten lezen. Wel aan Binnendijk. Hem
had ik het schrift gebracht waarin ik mijn gedichten schreef en hij heeft het, toen ik
ondergedoken was, aan haar laten zien. Zij heeft ze weer aan A. Roland Holst gegeven,
die vlak na de oorlog een tijdschrift zou oprichten, De Windharp. Hij had er een paar
uitgekozen om te publiceren. Dat tijdschrift is niet doorgegaan, maar ik was trots als
een aap’.1
Het kan haast niet anders of Michaelis doelt hier op De Harp, het ‘tijdschrift voor
poëzie en grafiek’, waarvan begin 1947 onder redactie van A. Roland Holst, Jan
Engelman en M. Nijhoff de eerste aflevering verscheen. Dat de hele uitgave aan
Michaelis voorbij is gegaan, is niet verwonderlijk. De verschijning van het tijdschrift
kende namelijk een zeer lange en moeizame aanlooptijd, en het tijdschrift zelf was
geen lang leven beschoren: in 1948 verscheen de tweede en laatste aflevering. Wat
er ook ten grondslag heeft gelegen aan de korte levensduur van De Harp, aan de
voorbereidingen zal het niet gelegen hebben. In de bewaard gebleven brieven tussen
de redactieleden valt te lezen dat de eerste plannen voor dit tijdschrift meer dan tien
jaar voor de uiteindelijke komst werden gesmeed.
De eerste keer dat de naam ‘De Harp’ in een van de brieven voorkomt is begin
oktober 1935, wanneer Engelman de achtste van die maand aan Roland Holst schrijft:
‘En nu de bijzondere reden van dit schrijven. Binnenkort, althans vóór het midden
van den winter, moet “De Harp” verschijnen. Je weet wel: de op ongeregelde tijden
verschijnende uitgave waarover we eens spraken. Zonder critieken en ruzies, alleen
met verzen en dichterlijk proza. Onpolemisch zal het, op den duur, leiding geven,
want zooals de toestand nù is in het letterkundig leven mag het niet voortduren’.
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Herrie en polemisch tijdverlies
Dat het literaire klimaat van de verzuilde jaren dertig vol was van ‘herrie en polemisch
tijdverlies’, zoals Engelman op 12 oktober 1935 aan A. Roland Holst schreef, mag
bekend worden verondersteld. Engelman was van nature afkerig van polemiek en
besteedde zijn tijd liever aan het schrijven van poëzie. In het van debatten en ruzies
doortrokken letterkundig leven voelde hij zich dan ook steeds slechter op zijn gemak.
Hij kon er zich evenwel niet volledig afzijdig van houden, mede vanwege het feit
dat hij - om den brode - als vaste medewerker aan verschillende dag- en weekbladen
was verbonden. Zo werkte hij destijds als criticus op de kunstredactie van het
katholieke, toonaangevende dagblad De Tijd, waar hij de literaire en beeldende
kunstkritieken voor zijn rekening nam, en was hij redacteur van De Nieuwe Eeuw.
In dit Limburgs katholieke weekblad schreef hij literaire beschouwingen in de rubriek
‘Kunst en Letteren’, liet hij wekelijks een gedicht uit maandblad of bundel afdrukken
en hield hij bovendien in de rubriek ‘Op den kandelaar’ bij wat er op literair gebied
door diverse critici werd beweerd. Het was in deze krant dat hij in 1935 openlijk zijn
pessimisme uitsprak over de toestand van het letterkundig leven: ‘Bepaald opwekkend
is het beeld onzer letterkunde in de laatste jaren niet, [...]. Een verwoede
tijdschriftenpolitiek absorbeert veel energie, verbrokkeling benadeelt het groeps-élan,
ongesplitste bezieling wordt benadeeld door zoogenaamde intelligentie, een matheid
die epidemisch schijnt tast velen aan’.2
Met die ‘verwoede tijdschriftenpolitiek’ doelde Engelman onder andere op de
loopgravenoorlog die gevoerd werd tussen De Gemeenschap en het daarvan
afgesplitste tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap. Sinds 1934 maakte Engelman weer
deel uit van de redactie van De Gemeenschap, het tijdschrift waarvan hij in 1925 een
van de oprichters was geweest en dat hij in 1930 na allerlei conflicten met
mederedacteur Albert Kuyle (pseudoniem van L.A.M. Kuitenbrouwer) en diens broer
Henk had verlaten. Drie jaar later, in december 1933, waren de gemoederen tussen
de overgebleven redactieleden wederom zo verhit, dat een ander redactielid, Anton
van Duinkerken, niet langer wenste samen te werken met de gebroeders
Kuitenbrouwer. Van Duinkerken verzocht Engelman terug te keren, waarop Kuyle
en zijn broer zich terugtrokken en De Nieuwe Gemeenschap oprichtten.3 Werden de
afleveringen van de eerste jaargang van het nieuwe tijdschrift grotendeels gevuld
met ‘verslaggeving’ van de perikelen rond de breuk van de redactie in de laatste
maanden van 1933 en met persoonlijke aanvallen op Van Duinkerken en Engelman,
in de tweede jaargang ontwikkelde het tijdschrift zich ook nog eens in een fascistische
richting. Deze ontwikkelingen komen ook in de brieven tussen Roland Holst en
Engelman ter sprake. Over het artikel ‘Over weekbladen’ in de januari-aflevering,
waarin Kuyle een grof antisemitische aanval op De Groene Amsterdammer lanceerde,
schrijft Roland Holst op 9 januari 1935 aan Engelman: ‘Wat je mij schrijft over ‘de
Nieuwe Gemeenschap’ lijkt mij inderdaad onzegbaar smerig.
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[...] Kuyle verdient - als 't er alles werkelijk zóó erg staat - zonder twijfel een pak
ransel!’. Een maand later gaat het over Kuyles optreden op een feestavond ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van De Gemeenschap: ‘Laat ik daar den man
zien, dien ik sinds onheuchelijke tijden niet had aanschouwd, den Gasfitter. Hij was
vergezeld door een schildknaap, deed geweldig vies, en reikte bij den uitgang
pamfletten uit waarin wij op de welbekende manier voor vuile visch werden
uitgemaakt. Helaas, ik kon hem nergens tegenkomen waar geen drom volk in de
buurt was. En dat zou ik toch zoo graag!’.

Tijdschriftplannen in 1926
De conflicten tussen Engelman en Kuyle waren niet van de ene op de andere dag
ontstaan: al van meet af aan botsten de esthetische kunstopvattingen van Engelman
met de buitenliteraire sociale bewogenheid van Kuyle. Dit leidde ertoe dat in 1926
- nog geen jaar na de oprichting van De Gemeenschap -
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Marsman, Gerard Bruning én Engelman het plan opvatten om een eigen tijdschrift
op te richten dat alleen maar creatief werk zou opnemen.4 Marsman was in die tijd
‘teleurgesteld door het gebrek aan élan en overtuiging, dat hij in den kring van de
Vrije Bladen waarnam’5 en Bruning stond net als Engelman ‘critisch tegenover veel
“goede bedoelingen” in de jonge katholiek-letterkundige beweging en [...] meende
de vitale elementen, katholiek of niet, samen te moeten brengen’. Albert Kuyle (die
niet alleen mederedacteur was, maar ook directeur van Uitgeverij ‘De Gemeenschap’,
waar het gelijknamige tijdschrift verscheen) bleek niet te beroerd om naast De
Gemeenschap een ander periodiek uit te geven. Echter, toen het erop aankwam, kon
het heterogene drietal het niet eens worden over de gedichten van Slauerhoff, waarvan
Marsman en Engelman onder de indruk waren, maar die Bruning om morele redenen
verwierp,6 en liepen de plannen stuk. Niet lang daarna, op 8 oktober 1926, overleed
Bruning.
In het najaar van 1935, toen Engelman de komst van een tijdschrift zonder polemiek
wederom noodzakelijk achtte, pakte hij de draad weer op. Aan Marsman liet hij op
5 december op bescheiden wijze weten: ‘[...] als ik nu “De Harp” begin is dit
misschien niet anders dan de voortzetting van jouw werk van tien, twaalf jaar geleden.
Ik betreur dat ik het moet doen, doch het moet gebeuren, indien eenigszins mogelijk’.
Marsman, die in die jaren veelal in het buitenland verbleef, werd slechts zijdelings
betrokken bij de voorbereidingen. Deze keer waren het enerzijds de typograaf en
meester-drukker Charles Nypels - onder wiens ‘toezicht’ het tijdschrift zou verschijnen
- en anderzijds de huisarts en kunstenaar Henk Wiegersma - die de eerste kosten zou
betalen - met wie Engelman rond de tafel was gaan zitten. Sinds 1925 had Engelman
diverse malen samengewerkt met Nypels, die vanaf de oprichting van De
Gemeenschap als typografisch adviseur bij het tijdschrift was betrokken. In 1930
had hij de typografie van Engelmans bundel Sine nomine verzorgd en in 1932 was
onder zijn beheer - als eerste deel van de nimmer voortgezette reeks ‘Centum nee
plura’ (niet meer dan honderd) - Engelmans Tuin van Eros verschenen, van illustraties
voorzien door Henk Wiegersma. De kunstschilder en huisarts Wiegersma was een
oude bekende van Engelman. Ook Wiegersma had vanaf de oprichting van De
Gemeenschap aan het blad meegewerkt, nadat Engelman als eerste kunstcriticus een
artikel aan hem had gewijd. Sindsdien waren beide heren bevriend geraakt en werd
Engelman regelmatig door Wiegersma en zijn vrouw Nel te logeren gevraagd in hun
huis ‘De Wieger’ in Deurne. Engelman was niet de enige die er geregeld over de
vloer kwam. Bekende (buitenlandse) kunstenaars als Otto van Rees, Moïssy Kogan
en Ossip Zadkine, van wie Wiegersma meer dan eens - ter financiële ondersteuning
- kunstwerken kocht, rekenden zich tot de vaste gasten van de Wiegersma's. Ook
wisten bekenden uit het literaire circuit als Bloem, Marsman, Roland Holst en Nijhoff
hun weg naar ‘De Wieger’ te vinden.7
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1935-1936: ‘Er kwam teveel wijn uit deze kan’
Volgens Engelman in een brief van 12 oktober 1935 aan Roland Holst zou ‘De Harp’
een ‘zwijgend protest worden tegen de verwarring en tegen alle sentimentaliteiten
en spitsvondigheden, die hier de Schoonheid bedreigen’. De plannen waren in ieder
geval een stuk concreter dan in 1926: de uitgave zou in een beperkte oplage gedrukt
worden en op onregelmatige tijden verschijnen, alleen wanneer er voldoende werk
(verzen en dichterlijk proza) voorradig was. Er zou een ‘strenge selectie’ worden
toegepast: niet alleen werden er slechts enkele dichters gevraagd om mee te werken,
ook werden de lezers ‘uitgezocht’ (deze werden uitgenodigd om in te tekenen).
Engelman verzocht in eerste instantie alleen Roland Holst (en via hem ook
Slauerhoff), Nijhoff, Bloem en Marsman om het beste dat ze schreven te bewaren
voor ‘De Harp’. Verder zouden de eerste kosten door Wiegersma worden betaald,
op wiens pers de uitgave misschien ook gedrukt zou worden.8
Het hele plan moest voorlopig geheim blijven, ‘zonder dat men iets weet’, schreef
Engelman op 8 oktober 1935 aan Roland Holst, ‘moet “De Harp” bij de happy few
op tafel komen te liggen’. A. Roland Holst, die niet bepaald een toonbeeld van
discretie te noemen was, hield zich in ieder geval aan deze ‘geheimhouding’, want
toen Greshoff (die niet uitgenodigd was) hem een verzoek om kopij voor Groot
Nederland deed, antwoordde Roland Holst hem op 27 november 1935 zonder de
naam van ‘De Harp’ zelfs maar te noemen: ‘Zoodra er weer enkele gedichten zijn,
die ik als voltooid beschouw, krijg je ze voor “Groot-Nederland”, maar de 5, die ik
nog niet uitgaf, zijn al beloofd 2 ervan komen in Dec. in “de Stem”. De volgende
dag stuurde hij ‘de drie beloofde Harpsnaren’ naar Engelman. Dit waren de gedichten
‘Leeg als een voortijd rijst’, ‘Uit welk oud vergeetboek’ en ‘Uitgeput zakte een
spitter’, alle afkomstig uit de (toen nog niet gepubliceerde) reeks ‘Een Winter aan
Zee’. Hiermee was Roland Holst de eerste die kopij voor ‘De Harp’ instuurde. Na
hem volgde Slauerhoff met zijn gedichten ‘I.M. Patris’ en ‘I.M. mijzelf. Slauerhoff
had toegezegd mee te werken, maar niet voordat Engelman zijn aanvankelijke plan
om de gedichten anoniem op te nemen, had laten varen. Dit plan had hij overgenomen
van Stefan Georges Blatter für die Kunst, het tijdschrift dat Engelman als voorbeeld
had gediend voor het concept van ‘De Harp’. Op 29 december 1938 vertelde Engelman
aan J.F. van Royen: ‘Reeds vier jaar geleden had ik [...] het plan te stichten “De
Harp”, [...] iets in den geest van de Blätter fur die Kunst van Stefan George’. De
Blatterfijr die Kunst waren tussen 1892 en 1919 twaalf keer verschenen, onder leiding
van Stefan George, die ‘de kunst, en in het bijzonder de poëzie en de literatuur [wilde]
dienen, met uitsluiting van alles met betrekking tot de staat en de maatschappij’.
Bestonden de medewerkers aanvankelijk uit (bevriende) leeftijdsgenoten van George,
later traden ook jongeren toe en vormde er zich een kring om George. Als oprichter
en feitelijk uitgever had George van het begin af aan het gezicht
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A. ROLAND HOLST, JAN ENGELMAN EN MARTINUS NIJHOFF BIJ ENGELMANS VIJFTIGSTE VERJAARDAG,
1950 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

van het blad bepaald. Hij nam zijn taak zelfs zo serieus dat hij niet alleen bepaalde
welk werk er opgenomen werd, maar dat hij ook de vrijheid nam om aanpassingen
te maken in gedichten van medewerkers en besliste welke auteursnamen er wel en
niet werden vermeld. In eerste instantie bleven slechts de namen van de jongere
dichters onvermeld, maar vanaf de tiende aflevering in 1914 verschenen alle bijdragen
anoniem. Slauerhoff voelde niets voor een dergelijke anonimiteit. Bovendien, zo
schreef hij Engelman in een briefkaart van omstreeks december 1935, zou in
Nederland toch direct iedereen weten van wie de gedichten waren. Roland Holst
ging hierin mee met Slauerhoff, zij het dan een stuk minder uitgesproken, want toen
hij in januari 1936 bij Engelman informeerde of ‘De Harp’ de volgende maand zou
verschijnen, voegde hij op 19 januari 1936 eraan toe: ‘Die anonymiteit is mij voor
mijn bijdrage ook volstrekt onverschillig. Mén weet nu toch wel, dat die Winter aan
Zee van mij is’.
Welke kopij er verder nog werd ingestuurd voor de eerste aflevering, is niet bekend.
Even kwam het essay ‘Hedendaagsch byzantinisme’ van Vestdijk ter sprake, waarin
de schrijver naar aanleiding van Nijhoffs bundel Nieuwe gedichten (1934) een parallel
trok tussen diens poëzie en het byzantinisme. Volgens Roland Holst was dit artikel
‘zéér de moeite waard’ voor ‘de Harp’, al zou wat hem betreft ‘hier en daar
vereenvoudiging geen kwaad doen’. Of hierop aan Vestdijk daadwerkelijk het verzoek
is gedaan zijn artikel af te staan aan De Harp blijkt nergens uit.9 Behalve van Roland
Holst en Slauerhoff zou Engelman toezeggingen hebben gekregen van onder anderen
Nijhoff, Gossaert, Marsman en Van Eyck, maar ook hierover ontbreken de gegevens.10
Op 22 januari (de dag nadat ook Bloem nog van zich had laten horen: ‘Wat het
tijdschrift betreft, natuurlijk doe ik daar gauw aan mee’) klonken de eerste negatieve
geluiden. Welk slecht nieuws Engelman precies te horen had gekregen en van wie,
wordt uit de retourbrief van Roland Holst aan Engelman niet duidelijk,11 maar iets
moet de verschijning van De Harp op het spel hebben gezet. Roland Holst, die zich
nog het meest zorgen leek te maken over zijn eigen gedichten, antwoordde namelijk:
‘Het zou mij spijten, als je Harp
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weer onbespeeld werd weggeborgen. In elk geval reken ik er graag op, dat je mij het
definitieve besluit, zoodra het genomen is, even meld [sic], want in het geval 't niet
doorgaat, zou ik die 3 gedichtjes aan “Groot Nederland” willen geven’. Een definitief
besluit werd blijkbaar nog niet genomen, want kort daarop informeerde Engelman
al weer bij Roland Holst of hij soms mensen wist die op ‘De Harp’ zouden willen
intekenen.12 Nogal zeker van zijn zaak doet hij vervolgens op 17 maart positief bericht
uitgaan over de voortgang van het tijdschrift: ‘[...] Ik ben nu bezig met de maquette
van “De Harp”, het kan niet lang meer duren of de drukproeven gaan in zee’. Maar
dan, op 16 april, komt het moment waarop Nypels de offerte voor De Harp naar
Wiegersma, die immers de eerste kosten zou betalen, stuurt:
Waarde Heer Wiegersma,
Voor de Engelmansche “Harp” kom ik tot de volgende begrooting:
500 ex. ad 4 vel (64 bladzijden) in omslag.
Papier 4 riem ad 12,-

48, -

Omslag

6, -

Inschiet

5, -

Zetten en drukken 4 vel ad 45,-

180, -

Id. Omslag

16,50

Cliché ± 4,20

4, -

Brocheren

25, -

Verpakking

15, -

Porti, dispositie enz.

55, -

Honorarium auteurs

150, -

Rond

500, -

of precies fl 1- kostprijs per ex.
Bijgaande bescheiden gaarne na inzage retour. Nu stel ik mij de exploitatie
aldus voor:
100 abonné's onder vrienden en kennissen 6, ad.
gld per 3 nummers, per nummer dus

200, -

Losse nummer-verkoop aan den
boekhandel
Ad (2,50 per ex - 50% (provisie +
korting)
= 1,25 per ex.240 ex. =

300, -

Hiermede (340 ex.) zijn de kosten gedekt. 500, -
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Resten 160 ex. die ev. als winst kunnen optreden.
De usantieele betalingen van papier, drukker, binder enz. zijn na 30 dagen
na levering.
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Honorarium-auteurs, porti enz. zijn direct contant.
De betalingen van den boekhandel varieeren van 3 tot 6 maanden.
De aanbieding aan den boekhandel - meerendeels in de groote steden kan ik zelf doen, zoodat dit geen duurdere kosten aan derden medebrengt.
De 100 ex. onder vrienden en belangstellenden houd ik niet voor
onmogelijk; de 240 ex. aan den boekhandel hangen geheel af op welke
wijze de uitgave ontvangen wordt. De uitgave moet er dus zijn... De cost
gaet, ook hier, voor de baet uyt...
Ik meen U voldoende voorgelicht te hebben, maar wil gaarne gewenschte
aanvullingen geven.
Inmiddels, met mijn respect voor Mevrouw Wiegersma, met vr. groeten
Uw
C. Nypels.
Hierop barst bij Wiegersma de bom. Hij stuurt Engelman de offerte terug-voorzien
van enige notities betreffende het contant uitbetalen van de auteurshonorarial13 - en
antwoordt hem vertoornd:
B.J.
De begrooting des heeren Nypels sluit de deur en ze gaat hierbij retour.
Een gezonde eik laat in zijn stam geen spechten nestelen.
Ik heb niet één cent - niets - over voor Roland Holst - Marsman - of
gelijksoortige poeten.
Er kwam teveel wijn uit deze kan.
Gegroet van ons,
Hendrik Wiegersma
Vervolgens pakt Nel Wiegersma de pen op in een poging de tussen beide heren
gerezen misverstanden op te helderen. Uit haar schrijven van 23 april blijkt dat de
plannen voor een soortgelijk tijdschrift zelfs al vóór december 1934 moeten hebben
bestaan:
[...] Om te beginnen bij het begin en de oorzaak van de booze brieven die
her en wer gingen moet ik je eerst vertellen dat Henk den laatsten tijd zijn
buik vol had van de gedragingen van de diverse artisten. Hij vindt dat hij
afgekrabt wordt, geëxploiteerd en daarvoor nooit één bewijs van
vriendschap terugkrijgt. Heelemaal ongelijk heeft hij daarin niet. [...]
In deze gemoedsgesteldheid (die ik niet prettig vind omdat ze hem
achterdochtig en wantrouwend maakt) kreeg hij je laatste brief met de
berekeningen voor uitgave van “De Harp”.
't Is waar dat Henk aanvankelijk wèl voor het plan voelde, maar je zult
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BRIEF VAN CHARLES NYPELS AAN HENK WIEGERSMA, MET COMMENTAAR VAN WIEGERSMA, 16
APRIL 1936 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

moeten toegeven dat 't onder geheel verschillende auspiciën werd
voorgedragen. 't Zou “de Wiegerpers” heeten, 't zou van de Wieger uitgaan,
Henk zou de teekeningen ervoor leveren enz.
Daarbij komt dat de kwestie Roland Holst toen nog niet de verhoudingen
vertroebeld had.14 'n Groot deel van de medewerkers staat weinig
sympathiek tegenover hem (verdiend of onverdiend) hij heeft geen enkele
[sic] contact met hen en je zult me moeten toegeven, Jan, 't gaat erop lijken
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dat Henk dus alleen goed zou zijn als borg en geldschieter. Dit als reden
van de baisse ten opzichte van het plan.
Nu de kantteekeningen, ik geloof niet dat je die begrepen hebt. 't Gaat er
niet over als zou 't berekende honorarium te veel zijn, geen haar op zijn
hoofd dat daaraan gedacht heeft, maar Henk vindt 't dwaas dat onder de
waarborgsom jullie honorarium al berekend staat, zelfs contant moet
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worden uitbetaald, jullie dus zelf niet de minste risico wilt meë dragen,
maar dat alleen afschuift op hem die borg blijft.
Henk bedoelt dus dat jullie honorarium alleen in aanmerking zou kunnen
komen als de zaak slaagt, maar niet vooruit betaald moet worden. Dit
inzicht kan je misschien dienen als je een ander ervoor aanspreekt want
hijzelf voelt er niets meer voor. [...]
Voor zover bekend deed Engelman hierna geen pogingen om een andere
financier voor zijn plannen te vinden. De voor De Harp bestemde gedichten
van Roland Holst en Slauerhoff verschenen enkele maanden later
respectievelijk in De Gemeenschap en in De Gids.15 Hiermee was er een
voorlopig einde gekomen aan de ‘Engelmansche “Harp”’.

1938: Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst
Het verhaal gaat verder in juli 1938, wanneer Engelman zich tegenover Marsman
beklaagt over het gevoel van eenzaamheid, dat hij zowel in de letterkunde als in zijn
vriendenkring ervaart: ‘Ik vind het hoe langer hoe beroerder worden in de letterkunde
en ik krijg het gevoel van een groote vereenzaming. Buiten een paar menschen van
“De Gemeenschap” (die bovendien te weinig tijd over hebben om dit tijdschrift op
peil te houden) zijn de “jonge katholieken” bezig een Hitler-bewind voor te bereiden.
Als het zoo ver komt, kan men ze zóó inlijven. Een zuiver aesthetisch oordeel wordt
in deze bende langzamerhand onmogelijk. [...] Ook in mijn leven wordt het stiller.
Jij en Jany zijn ver weg16, met Wiegersma heb ik ruzie, te Amsterdam kan ik het in
de literaire cafés niet lang uithouden door de verveling. [...] Maar er is een troost:
denkelijk gaat De Harp in het najaar toch nog door. Als je mooie verzen hebt, bewaar
ze dan. Ik hoop nu zelf ook weer meer tijd voor de poëzie te krijgen’.
Wat was het geval? Op 12 maart 1938 was door een keur van boekenliefhebbers
en vakdeskundigen de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst
opgericht. Men was tot het inzicht gekomen dat ‘de afzonderlijke pogingen van den
enkeling om op typografisch gebied werk van hoog gehalte te scheppen, heden ten
dage gemeenlijk moeten afstuiten op groote materieele bezwaren en dat slechts door
samenbinding iets groots kan worden bereikt’. De vereniging hoopte haar doel - het
opvoeren van het gemiddelde peil van de Nederlandse druk- en boekkunst - te bereiken
door het verzorgen van eigen uitgaven, alleen voor de leden bestemd, het subsidiëren
van uitgaven waarvan te verwachten viel dat zij zouden bijdragen tot het gestelde
doel en door het organiseren van tentoonstellingen, prijsvragen, lezingen en het doen
herleven van het instituut ‘De vijftig beste boeken van het jaar’.17
Onder de leden van de vereniging bevonden zich bekenden als Jan van Krimpen,
Radermacher Schorer, Stols en Greshoff. Voorzitter was J.F. van Royen en de functie
van eerste secretaris werd vervuld door... Charles Nypels.
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Deze zag uiteraard - en met hem Engelman - de zojuist opgerichte vereniging als de
mogelijkheid bij uitstek om de tijdschriftplannen uit 1935 te verwezenlijken. De
leden van de nieuwe vereniging zouden het tijdschrift als ‘orgaan’ ontvangen en
verder zou een aantal exemplaren via de boekhandel worden verspreid. Nypels had
het kennelijk zo positief doen voorkomen, dat Engelman in zijn (hiervoor geciteerde)
brief aan Marsman als verschijningsdatum optimistisch het najaar (van 1938) noemde.
De plannen ontwikkelden zich vervolgens toch niet zoals gehoopt, want op 10
december 1938 schrijft Engelman aan Marsman al weer een stuk minder enthousiast:
‘Verder spaar ik gedichten voor “De Harp” en ik wacht de jouwe (maar jij geeft ze
aan Groot-Nederland). Die onbetrouwbare Charles Nijpels is begin September naar
Maastricht gegaan en laat niets van zich hooren. Na eindelooze sommaties heb ik nu
besloten, volgende week zelf Mr. van Royen op te zoeken, om te trachten de zaak
in orde te maken. Misschien dat dan in het voorjaar “De Harp” eindelijk kan
verschijnen’. Op 29 december schreef Engelman, in de veronderstelling dat de
vereniging pas de volgende dag zou vergaderen, een brief aan Van Royen, waarin
hij zijn plan, ‘dat u helaas door Nypels nog niet verteld is’, zelf uiteen zette: ‘Reeds
vier jaar geleden had ik met A. Roland Holst het plan te stichten “De Harp”, een
uitgave die zou verschijnen alleen dan, wanneer er goede teksten voorradig waren.
Geen tijdschrift dus, met polemiek, boekbespreking en literaire twisten, maar een
geheel creatieve uitgave, iets in den geest van de Blätter fur die Kunst van Stefan
George. Ik kreeg toen toezeggingen van Holst, Nijhoff, Gossaert, Marsman,
Slauerhoff, Van Eyck en nog eenige anderen. Het plan is niet uitgevoerd, omdat de
geldschieter zich terugtrok. [...] Misschien wilt u de idee eens in overweging nemen
en er een enkel woord over zeggen. Radermacher Schorer kan u ook eenige
inlichtingen geven. Illustraties krijg ik van Roelofsz, Raedecker, Charley Toorop,
Koch, Eyck’.
Engelmans brief zal Van Royen niet op tijd hebben bereikt, want de vergadering
bleek plaats te hebben op 29 december (de dag van Engelmans schrijven) en niet op
30 december. Nypels kon zelf niet aanwezig zijn op de vergadering maar had wel
van zich laten horen. Dit mocht echter, helaas voor Engelman en De Harp, niet baten.
In de notulen van de betreffende vergadering - onder de kop ‘ingezonden stukken’
- valt te lezen: ‘De Heer Nypels, in een uitvoerig schrijven, stelt de Vereeniging een
periodiek voor, dat zoo goed als gereed overgenomen kan worden, “De Harp”. Verder
wil hij de jaarlijksche bijdrage op (25,- gebracht zien. De vergadering is van oordeel,
dat het doel der Vereeniging, nl. het telkens zoeken naar uit typografisch oogpunt
belangrijke uitgaven, een beletsel vormt om zich te binden aan een periodiek, dat
telkens dezelfde opgave met zich medebrengt. Het bedrag van (15,- voor contributie
blijft gehandhaafd’. En zo mislukte er opnieuw een poging om De Harp te laten
klinken.
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1945: Stichting De Roos
Inmiddels was de oorlog uitgebroken, maar dat weerhield Engelman er niet van om
uitgever Stols aan te schrijven met het verzoek mee te werken aan zijn
tijdschriftplannen. Stols reageerde op 27 mei 1941 nuchter op Engelmans wilde
ideeën: ‘Waarde optimist, dacht je heusch dat in deze tijden toestemming zou verleend
worden om een nieuw tijdschrift op te richten! Het zal helaas onmogelijk zijn, en we
zullen nog even moeten wachten. Dan vraag ik niet beter, dan om met jullie in zee
te gaan’. Als we ervan uitgaan dat Engelman met ‘het nieuwe tijdschrift’ werkelijk
De Harp bedoelde - en dat ligt wel voor de hand - dan wist hij van geen ophouden,
want op 28 augustus, enkele maanden na de bovenstaande brief, moest Stols hem
nogmaals antwoorden: ‘Wat het nieuwe tijdschrift betreft: toestemming om nieuwe
tijdschriften op te richten is niet te krijgen, tenzij je een partijtijdschrift ervan wilt
maken! Doch wij kunnen misschien de zaak ondervangen door het uitgeven van een
soort jaarboek dat in stukken verschijnt’.
De samenwerking met Stols leidde tot niets, maar er boden zich andere
mogelijkheden aan. Nog in oorlogstijd werd namelijk tijdens een gesprek tussen drie
heren in Utrecht het idee geboren om een stichting op te richten met als doel ‘het
maken van boeken en drukwerken, enkel om de ongerepte en dus onbaatzuchtige
liefde voor typografie en kunst, in alle denkbare vormen waarin deze kunnen
samengaan’.18 In juni 1945 stuurden Chris Leeflang, G.M. van Wees en Charles
Nypels al een circulaire rond waarin de oprichting van deze bibliofiele Stichting De
Roos werd aangekondigd. Het aantal reacties was zo groot dat het maximum aantal
leden op 175 moest worden gesteld en er een lange wachtlijst werd aangelegd.19
Engelmans tijdschriftplannen pasten uitstekend binnen het concept van de nieuw
opgerichte stichting en het duurde dan ook niet lang voordat Engelman verkondigde
dat De Harp weer een kans had te verschijnen. En deze keer zou hij gelijk krijgen.
Halverwege de maand juli liet Roland Holst zijn reactie op het goede nieuws horen:
‘Ik ontving je briefkaart, en daarna ook de aankondiging van “De Roos”, waar ik
meteen op heb ingeteekend. Het lijkt mij ook een aardig idee, de eerste aflevering
van “de Harp” met ons 3-en te vullen, hoewel mijn bijdrage niet zeer omvangrijk zal
kunnen zijn, te weten: 1 gedicht van 12 regels; 1 gedicht van zoowat 20 of 24 regels,
en 1 gedicht, dat 11 strophen van 6 regels lang is. In de laatste phase van den oorlog
stuurde ik Stols een copie van deze gedichten ter veilige bewaring. Kort geleden
schreef ik hem, mij die copie nu terug te sturen. Zoodra ik 't heb, stuur ik 't je’.
Twee weken erna deed hij zijn kopij voor De Harp op de post, bevattende de
gedichten ‘Na jaren’, ‘Samen ingesneeuwd’ en een derde gedicht dat een vervolg
was op het eerder in Criterium verschenen ‘Orgeldeun’. Roland Holst zag dit gedicht
graag samen met ‘Orgeldeun’ afgedrukt onder de overkoepelende titel ‘Orgeldeun
voor en na’. In het socialistische weekblad De
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Baanbreker werd op 11 augustus aangekondigd dat Bertus Aafjes, een van de
medewerkers van het tijdschrift, in een bijeenkomst op de tentoonstelling Het Vrije
Boek in Onvrije Tijd was onderscheiden met de Radermacher Schorerprijs voor
letterkunde. De bibliofiel en mecenas M.R. Radermacher Schorer had deze prijs
(waaraan een prijzengeld van iooo gulden was verbonden) uitgeloofd uit dankbaarheid
voor de troost die hij in de oorlogsjaren had geput uit de illegale uitgaven. De jury
had bestaan uit Jan Engelman, A. Roland Holst en M. Nijhoff, ‘de redactie’, zo
vermeldde het weekblad De Baanbreker op 11 augustus 1945, ‘van het weldra te
verschijnen tijdschrift “De Harp’”. Het drietal zou op 15 september voor een
redactievergadering in Utrecht bijeenkomen20 en had zelfs al ideeën voor de kopij
voor het tweede nummer van De Harp. Zo zag zij graag dat Aafjes, die zich volgens
haar in de oorlogsjaren van ‘den besten leerling tot den jongsten meester’ had
ontwikkeld, het tweede deel van zijn lange gedicht Een voetreis naar Rome en dat
over de avonturierster Maria Sybille Merian aan De Harp afstond. Beide gedichten
zouden dan in de tweede aflevering van het tijdschrift komen, mits ze de boekuitgave
van Aafjes werk voor zouden zijn.21
Wanneer er begin 1946 nog niets van de grond is gekomen, stuurt Engelman op
10 februari 1946 een ‘monoloog van de onheilige drieëenheid des Harps’ naar Nypels,
waarop hij als antwoord ontvangt: ‘[...] Ook wij (een andere onheilige enz.) zouden
veel liever en veel liever verschenen zijn dan verschijnen. Dit laatste zal nu echter
coûte que coûte gebeuren: Dinsdag a.s. gaat de heele knokploeg naar van Krimpen.
Geef mij echter de copy van deel II mee! Die gaat dan in één moeite mee door!!!
Kun je deze vóór 11 uur 's morgens hetzij bij mij (Catharijnesingel 35), hetzij bij
Leeflang bezorgen of doen brengen? Ik zal hem probeeren te laten halen. Indien
eenigszins mogelijk kom ik zelf nog even langs’. Maar op de bijbehorende envelop
volgt alweer een enigszins aangepast plan: ‘Ik vertrek heden (Donderdag) middag
al naar Haarlem. De copy van Harp II zend ik dus na per post en behoeft vannacht
dus niet gereed gemaakt te worden. Krijg ik hem Zaterdag, Zondag (Koningslaan
74) of Maandag?’.
Het was de bedoeling dat het tijdschrift gedrukt zou worden bij Joh. Enschedé en
Zonen in Haarlem, de bekende drukkerij waar Jan van Krimpen sinds 1925
huistypograaf was. Het bezoek van de ‘knokploeg’ aldaar zal echter weinig hebben
kunnen veranderen aan de oorzaak van de vertraging die gelegen was in
‘papierschaarste [...] en andere tegenslagen’, zo schreef Roland Holst aan J. Greshoff
op 21 juni 1946.
Voor Roland Holst begint zo langzamerhand de glans van het eens zo mooi
klinkende plan af te raken en wanneer er in de zomer van 1946 nog steeds geen
nieuws is, laat hij dit Engelman op 6 juni duidelijk weten: ‘Ik hoop zéér, dat onze
Harp nu weldra klinken zal, anders is voor mij het plezier er, eerlijk
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gezegd, schoon af. Een bijeenkomst ter regeling van de zaken met “de Roos” kan,
hoop ik, in A'dam plaats vinden? Laat het mij zoo tijdig mogelijk weten’. En terwijl
hij op het punt staat naar Zuid-Afrika te vertrekken, schrijft hij een maand later
nogmaals: ‘Mocht onze Harp nog verschijnen, laat Leeflang mij die aflevering dan
sturen p.a. J. Greshoff- “La Verne” - 99, Kloofnekweg - Kaapstad. - Ik moet je eerlijk
bekennen, dat het plezier van dat tijdschrift er voor mij schoon af is’.
Engelman kan niet anders doen dan Roland Holst op 17 juli 1946 nog maar eens
vergoelijkend uitleggen dat hij er in ieder geval niets aan kan doen, in de hoop dat
Holst zijn medewerking niet opzegt: ‘Ja, onze Harp heeft veel tijd noodig om tot
ruischen te komen. Het is niet de schuld van de lieden van “De Roos”, noch de mijne,
alle moeilijkheden vinden haar oorsprong in de drukte bij Enschedé en in het slechte
tempo van Jan van Krimpen. Ik heb er aan gedaan wat ik kòn en men heeft me nog
pas verzekerd, dat het blad (de eerste twee afleveringen) ieder oogenblik verschijnen
kan. Het is hard noodig ook, want de boekuitgave van Bertus Aafjes staat op
verschijnen - afgezien dan nog van ónze behoefte om gedrukt te zien wat al lang
geleden werd geschreven. Ik zal Leeflang verzoeken je de twee eerste afleveringen,
goed verpakt, na te zenden. Misschien dat je lust terug komt als je het druksel ziet.
Vergeet in ieder geval niet, als je wat schrijft, het naar Holland te zenden. Zoodra ik
“De Harp” voor me zie, ga ik voor de volgende afleveringen zorgen, ik zal me
daarover met Pom verstaan, alsook over het op te maken contract. Het lijkt me toch
wel goed, als je nieuwe gedichten een beetje “bij elkaar” blijven’.
Het verblijf in Zuid-Afrika deed Roland Holst niet milder stemmen over de gang
van zaken betreffende het tijdschrift, zeker niet wanneer hij begin december 1946
meent te hebben opgevangen dat het hele plan definitief niet door zou gaan: ‘Eenige
weken geleden hoorde ik hier (ik weet niet meer van wie), dat “de Harp” definitief
zou zijn opgegeven. Zou je mij zoo spoedig mogelijk willen melden, of dit inderdaad
zoo is? En zou je mij dan een copie willen toezenden van de bijdrage, die ik ervoor
had afgestaan? - het gedicht “Samen Ingesneeuwd” hoeft er niet bij, want dat heb ik
hier. - Als dit bericht juist is, moet ik er dan ook uit opmaken, dat het heele “de
Roos”-plan werd opgegeven? - Ik kan niet zeggen, dat ik “de Harp” zou betreuren;
de pret was er voor mij al lang af door dat voortdurend uitstel’.
Van opgeven was echter geen sprake: ten tijde van Roland Hoists schrijven moeten
de eerste twee uitgaafjes zelfs al uitgekomen zijn. Als nummer 1 en 2 van Stichting
‘De Roos’ verschenen namelijk in 1946 respectievelijk Venedig van August von
Platen en De mantel van Nikolai Gogol.
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1947: De Harp, tijdschrift voor poëzie en grafiek
En dan ziet eindelijk in 1947 de eerste aflevering van De Harp het daglicht. Het
langverwachte nummer bevatte - zoals destijds afgesproken was - slechts werk van
de drie redactieleden zelf: van Roland Holst, ‘Orgeldeun voor en na (I-II)’, ‘Na jaren’
en ‘Samen ingesneeuwd’; van Engelman, ‘De vrouw en het lied’ en ‘“Cantate” voor
de plechtige heropening der Leidsche hoogeschool in het jaar der bevrijding 1945’;
en de Nederlandse vertaling van ‘Ifigeneia in Taurië’ van Euripides door Nijhoff.
De 175 leden van Stichting De Roos ontvingen het tijdschrift in een genummerde
luxe-uitgave met ‘ten minste één blad origineele grafiek in duplo’: in dit geval een
originele en gesigneerde houtgravure door de tekenaar-graficus Dirk van Gelder.
Naast de luxe-uitgave verscheen er een uitgave in eenvoudiger vorm.
Volgens het colofon was het de bedoeling dat er drie nummers per jaar zouden
verschijnen. De publicatie van de tweede aflevering liet evenwel ruim een jaar op
zich wachten. Waarom ook de totstandkoming van de tweede aflevering van De
Harp zo moeizaam verliep, is vooralsnog niet duidelijk geworden. Wellicht was de
oorzaak van de vertraging gelegen in gebrek aan goede kopij, Engelman had destijds
immers gezegd alleen uit te willen geven ‘als er wat is’. De redactie had het tweede
nummer willen vullen met werk van Aafjes, maar aangezien de voorgestelde teksten
van zijn hand voorjaar 1946 al in boekvorm waren verschenen, moest ze met iets
anders komen. Het werk hiervoor zal voornamelijk op Engelmans schouders zijn
neergekomen: Nypels verbleef in die tijd in een sanatorium, Nijhoff had te kampen
met ernstige gezondheidsproblemen - hij kreeg in drie weken tijd tweemaal een
hartaanval - en Roland Holst die nog steeds in Zuid-Afrika verbleef, voelde zich ‘wel
gezond, maar leeg, leeg’. Dit betekende in ieder geval dat hij zelf geen kopij voorradig
had: ‘Maar ter zake: ik heb niets voor “de Harp”: zie dat “leeg, leeg” boven’, schreef
hij op 27 februari 1947 aan Engelman. Engelman zag nog een mogelijkheid in een
studie van F.C. Gerretson (de dichter Geerten Gossaert) over F. Schmidt-Degener,22
de in 1941 overleden museumdirecteur en letterkundige. Maar ook Gerretsons essay
liep vertraging op, want pas op 2 februari 1949 - bijna twee jaar later!
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ETS VAN CUNO VAN DEN STEENE, AFGEDRUKT IN HET TWEEDE NUMMER VAN DE HARP, BIJ PHILOMELA
DOOR JAN ENGELMAN (LETTERKUNDIG MUSEUM)

- zou hij Engelman schrijven dat hij er ‘bijna gereed’ mee was. Of Engelmans
gedrevenheid ondanks alle tegenslagen op hetzelfde peil bleef, is niet bekend, dat
Roland Hoists enthousiasme voor het tijdschrift inmiddels tot het nulpunt was gedaald,
werd wel duidelijk. Toen eind augustus de komst van een tweede aflevering nog
steeds niet in zicht was, liet hij aan Engelman weten: ‘Wij moeten eens over die
vervelende Harp praten. Ik heb er meer dan schoon genoeg van, en stel voor, het bij
dat eerste nummer te laten’.
Uiteindelijk zal het Engelman zelf zijn geweest die het idee opperde om een
volgend nummer van De Harp te laten bestaan uit het door hem op dat moment
zojuist voltooide libretto voor de opera Philomela.23 Roland Holst schreef op 2 februari
1948: ‘Natuurlijk heb ik geen bezwaar tegen je “Philomela” in een 2e Harp. Wel
hoop ik, dat het de laatste zal zijn, want voor mij is de pret er schoon af’. Ook Nijhoff
ging een maand later akkoord met dit voorstel voor een laatste nummer van De Harp:
‘Natuurlijk heb ik er volstrekt geen bezwaar tegen, dat er nog één Harp verschijnt,
vooral als dit nummer jouw Philomela zal doen lezen. Ik ben er erg benieuwd naar’.
Hierop kon in de zomer van 1948 de tweede - en zoals gezegd - laatste aflevering
van De Harp verschijnen. Het nummer bevatte Philomela. Tekstboek voor een opera
in zes tafereelen, met een originele ets door de kunstenaar Cuno van den Steene.
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Hoewel het giswerk blijft, is het niet uitgesloten dat spanningen binnen de gelederen
van Stichting De Roos zelf het definitieve einde van De Harp hebben betekend.24
Onderstaande brief van 19 juni 1950 van Nypels aan Engelman is in dit verband
veelzeggend: ‘Naast al dit heerlijks is de schim van Leeflang en zijn boekenwinkel
wel een schrille tegenstelling. Hij heeft wel erg mooi opgeperste pakken, maar daarom
is hij nog geen heer in het boekenverkeer. Door de onrust der tijden heeft “de Roos”
een ellendig debuut moeten maken en thans geraakt dit kasbloempje in de benauwde
serres der pedanterie en de pedasterie en andere ijdele schimmen en zwammen. [...]
Dat kasboekje met Hymnen gebloemleesd door Leeflang in opdracht van Leeflang,
in een afgekloven rotproza [...] is het aanraken niet waard. Verschijnt er ooit nog
eens een Harp? Voor de rest zou ik Leeflang beleefd mededeelen (zoo ik jou was),
dat jij je honderd gulden beter besteeden kunt dan aan het onderhoud van zijn,
Leeflang's glorie en winkelreclame. Want dààr is het, helaas, op uitgedraaid!’.

Bronnen
De brieven van J. Engelman aan H. Marsman en die van Gerard Bruning aan Marsman
(en andersom) bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, de brief
van Engelman aan J.F. van Royen en de notulen van de Nederlandsche Vereeniging
voor Boek- en Drukkunst bevinden zich in het Museum Meermanno te Den Haag.
Alle overige brieven bevinden zich in het Letterkundig Museum.
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De Tien (1947)
‘Tijdschriften genoeg!’
De geschiedenis van prozalijdschrift De Tien
... [Maaike Kramer]
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog lijkt het er bar slecht voor te staan met het
verhalend proza. Het literaire tijdschrift Ad Interim, (1944-1949), dat aangeeft een
speciale genegenheid te koesteren voor het proza, opent de derde jaargang in januari
1946 met de opmerking: ‘Mocht eenmaal de inhoud het bewijs leveren dat de
achterstand van de prozakunst bij de poëzie onzer dagen bezig is te worden ingehaald,
dan zal a.i. tevreden mogen zijn hiertoe het zijne te hebben bijgedragen’; twee
maanden later zet de redactie haar intenties kracht bij door een prijsvraag voor een
verhaal of novelle uit te schrijven.
Ook in financieel opzicht is de tweede helft van de jaren veertig een moeilijke
periode voor prozaïsten. Zo schrijft N.A. Donkersloot op 25 oktober 1949 aan Emmy
van Lokhorst: ‘Als romanschrijver valt er tegenwoordig nauwelijks meer te rekenen
op behoorlijke inkomsten uit herdrukken, waar men het toch van hebben moet, maar
er komen maar weinig herdrukken meer, want de uitgevers durven het niet meer aan.
En een nieuw boek dat opgang maakt, is een hoge uitzondering. De tijd is heden ten
dage meer tegen de schrijvers dan ooit en het zal in de toekomst eer nog slechter
worden.’1 Voor een aantal prozaïsten is de creatie van een gespecialiseerd podium
om inkomsten te genereren mogelijk een van de drijfveren om een tijdschrift op te
richten. Een tientalbestaande uit Rein Blijstra (1901-1975), Antoon Coolen
(1897-1961), Cola Debrot (1902-1981), Maurits Dekker (1896-1962), Albert Helman
(pseudoniem van Lou Lichtveld; 1903-1996), A.H. Nijhoff-Wind (1897-1971),
Jeanne van Schaik-Willing (1895-1984), S. Vestdijk (1898-1971), Theun de Vries
(geb. 1907) en Johan van der Woude (1906-1979) - bundelt zijn krachten. Hun
initiatief resulteert in De Tien, een periodiek in boekvorm gewijd aan het Nederlandse
creatieve proza, waarvan echter slechts een nummer zal verschijnen.
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Vergeten tijdschrift
In zijn geschiedenis van het Nederlandse tijdschriftwezen in de jaren 1945-1948
beschrijft Piet Calis het literaire klimaat na de Tweede Wereldoorlog. Na vijf zware
jaren van Duitse onderdrukking wil men zich graag weer op de eigen cultuur en
literatuur oriënteren en voor het voetlicht treden. Weerspiegelden de periodieken in
de jaren dertig de heersende verzuilingaanhangers van een religieuze, politieke of
sociale groep schaarden zich rond een eigen letterkundig tijdschrift, dat daarmee in
dienst kwam te staan van een ideologie - in deze periode is er juist een sterk verlangen
de verzuiling te doorbreken. Enkele bladen die door de bezetter in de ban zijn gedaan,
maken een hernieuwde start en tijdschriften die tijdens de oorlog clandestien van de
pers zijn gerold, krijgen nu de gelegenheid in alle openheid te bestaan. Paradoxaal
genoeg, gezien de heersende papierschaarste, komen er na mei 1945 in Nederland
meer culturele en literaire tijdschriften uit dan ooit tevoren. Calis' opsomming van
meer dan twintig periodieken omvat onder meer Columbus, Criterium, De Gids,
Podium, Proloog, Roeping, De Vrije Bladen en Het Woord. Tevens laat hij het slechts
tweemaal verschenen De Harp, een tijdschrift voor poëzie en grafiek, niet ongenoemd.
Over De Tien rept hij echter met geen woord. In het overzichtswerk over literaire
tijdschriften van Siem Bakker en de bibliografie van Wilfried Adams en Ronald
Breugelmans komt het prozatijdschrift evenmin voor.
Niet alleen in deze werken is De Tien afwezig, ook verder heeft het blad amper
sporen achtergelaten in de literatuurgeschiedschrijving. In J.J. Oversteegens biografie
over Cola Debrot wordt het zijdelings aangestipt, maar Hans Visser laat het helemaal
onvermeld in zijn aan Simon Vestdijk gewijde biografie en ook Cees Siegers, de
biograaf van Antoon Coolen noemt De Tien niet. Ook in eigen tijd en binnen eigen
kring doet De Tien weinig stof opwaaien. Althans zo lijkt het, gezien het feit dat er
in de weinige overgeleverde correspondentie tussen de verschillende redacteuren
slechts mondjesmaat naar verwezen wordt. Bovendien is er nauwelijks documentatie
over het blad bewaard gebleven. Uit de betreffende periode is het archief van L.J.
Veen's Uitgeversmaatschappij, de uitgever van De Tien, vrijwel zeker verloren
gegaan. Mogelijk is hiermee ook het redactiearchief verdwenen.2

Ontstaan
Hoe de plannen voor De Tien precies zijn ontstaan is niet achterhaald. Wel is duidelijk
dat de eerste kiemen van eind 1945 dateren. Het initiatief lijkt uit te gaan van Johan
van der Woude, die op dat moment in dienst is bij L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij
in Amsterdam. Op 21 november 1945 schrijft deze aan zijn werkgeefster mevrouw
M. Th. Kollàr-Veen: ‘Intussen ontving ik een enthousiasten brief van Maurits Dekker
over ons plan; binnenkort hebben wij vergadering der prozaïsten in Amsterdam’.3
Aan Helman schrijft hij diezelfde
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dag iets soortgelijks: ‘Van Dekker kreeg ik inmiddels een instemmenden brief
aangaande ons proza plan’. Twee dagen later laat hij mevrouw Kollàr weten:
‘Inmiddels heeft ook de heer Debrot toegestemd aan het proza-plan mee te werken.
Er zijn dus nu reeds: De Vries, Helman, Vestdijk, Dekker, Debrot, Blijstra en ik.
Van de andere drie wacht ik nog bericht af. De definitieve bijeenkomst zal tijdens
mijn volgend bezoek aan Amsterdam worden gehouden’.
Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 december 1945, zo blijkt uit een verslag dat
zich in de collectie-Theun de Vries in het Letterkundig Museum bevindt. Naast Van
der Woude en De Vries zelf, zijn Rein Blijstra, Cola Debrot, Albert Helman en Jeanne
van Schaik-Willing bij de vergadering aanwezig. S. Vestdijk, Antoon Coolen, Maurits
Dekker en F. Bordewijk hebben eveneens een uitnodiging ontvangen om tot de
redactie toe te treden en de vergadering bij te wonen. Geen van hen is present, maar
de notulen vermelden: ‘De eerste drie hebben in beginsel hun medewerking toegezegd.
Van de laatste was nog geen antwoord ontvangen’.
Tijdens de vergadering wordt onder meer de doelstelling van het op te richten
tijdschrift nader besproken: ‘Het doel kan in de eenvoudige formule worden gevat:
“ons programma: goed proza”. Het zal een tegenwicht moeten vormen voor het
poëtendom en het overmatig critisch en essayistisch geschrijf van al die lieden, die
schermen met de leuse de moderne literatuur te bezitten, etc.’. Verderop in het verslag
wordt dit nogmaals duidelijk geformuleerd: ‘Uitgaven van “De Tien” moeten derhalve
niet minder dan een manifestatie vormen van het goede proza, en die pretentie
hebben’. Wat de redactieleden echter onder ‘goed proza’ verstaan, wordt niet nader
toegelicht.
Uit het verslag valt tevens op te maken dat vanaf het prille begin duidelijk is dat
het blad onder leiding van tien redacteuren komt te staan. Ook de naam ligt al in een
vroeg stadium vast: ‘De aanwezigen verklaarden zich accoord met den titel “de tien”;
deze kan blijven, ook al zou de redactie worden uitgebreid of een der leden uitvallen’.
Op het eerste gezicht is het tiental een willekeurige greep uit op dat moment actieve
en reeds gearriveerde prozaïsten. De meesten zijn geen vreemden voor elkaar. Zo
komen Blijstra en Vestdijk beiden uit Harlingen, bezoeken Van Schaik-Willing en
Nijhoff-Wind (die overigens pas later tot de redactie toetreedt) in dezelfde tijd het
Gymnasium Haganum, en kent De Vries Helman en Coolen nog uit de periode dat
hij veel optrekt met de katholieken rondom het tijdschrift De Gemeenschap. Tevens
heeft een aantal van de redacteuren al eerder de krachten gebundeld. Coolen en
Helman zijn bijvoorbeeld beiden redacteur van de door de Amsterdamsche Boeken Courantmaatschappij uitgegeven novellenreeks De Tuinspiegel (1941-1948). Van
der Woude vat in 1943 met Dekker, Helman en De Vries het plan op voor een
alternatieve Vereniging van Letterkundigen,4 terwijl Dekker, Coolen, Van Schaik en
Helman samen met A. Defresne (1893-1961) ter gelegenheid van de bevrijding het
toneelstuk Vrij Nederland schrijven.
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Niettemin blijft het tiental in zowel literair, religieus als politiek opzicht een
opmerkelijk disparate verzameling prozaïsten. Ze loopt uiteen van de zeer succesvolle
katholieke ‘streekromanschrijver’ Antoon Coolen tot de actief communistische Theun
de Vries en de dromerig-impressionistische Jeanne van Schaik-Willing. Coolen en
Helman scharen zich in de jaren dertig rond het katholieke De Gemeenschap, hoewel
Helman zich later van dat tijdschrift afkeert en naar de uiterst linkerzijde van het
politieke spectrum eclipseert; Vestdijk is in die tijd redacteur van het
non-conformistische Forum, terwijl Debrot - die debuteert bij Forum - het
romantisch-realistische Criterium opricht en De Vries veel affiniteit voelt met Dirk
Coster en diens humanitair-expressionistische De Stem, die juist weer worden
aangevallen door Vestdijks kompanen Menno ter Braak en E. du Perron. Zelfs
geografisch gezien liggen de achtergronden ver uit elkaar: Van der Woude is
afkomstig uit Groningen, Vestdijk, De Vries en Blijstra uit Friesland, Coolen uit
Brabant, Helman uit Suriname en Debrot uit Curaçao. Vestdijk, die niet bij de
stichtingsbijeenkomst van De Tien aanwezig is, schrijft aan Van der Woude dan ook
op 18 december 1945: ‘Het decemviraat, of de “tienmannen”, lijken mij een
heterogene, maar krachtige verzameling’.
Uit het verslag van deze eerste vergadering blijkt dat de aanwezige redactieleden
ondanks verschillen in hun werk ook buiten hun gezamenlijke wens een tijdschrift
op te richten wel degelijk een onderlinge samenhang voelen. Zij willen dat de redactie
zal optreden als een groep ‘waarvan de leden onderling min of meer in hun
waardeering en criteria een zekere eenheid vertoonen, terwijl ook de drijfveer, waaruit
hun proza ontspruit iets gemeenschappelijks heeft’. Eventuele redactionele
medewerking van Nijhoff-Wind wordt aanvankelijk door de hele groep afgewezen:
‘Afgezien van de technische moeilijkheden in het redactie-werk, welke grooter
worden naarmate de groep wordt uitgebreid, was men de meening toegedaan, dat
bijvoorbeeld Mevrouw Nijhoff, hoewel haar werk qualitatief uiteraard niet “minder”
mag worden genoemd en ook haar criteria waarschijnlijk niet van die der anderen
zullen verschillen, toch, zooals Debrot het uitdrukte, niet in dezelfde vijver kijkt,
waarin het tiental tuurt, de een naar het kroos en de ander naar het riet, maar naar de
boomen er om heen’. Dat deze laatste, cryptische omschrijving overigens niet iedereen
duidelijk is, blijkt uit Vestdijks brief van 18 december 1945 aan Van der Woude:
‘De opmerking van Cola over mevrouw Nijhoff-Wind in verband met de vijver en
de boomen is mij niet duidelijk. Voor mij kan het evengoed een toespeling zijn op
haar Lesbische geaardheid als op wat anders. Maar ja, dan had ik maar op die
vergadering moeten komen...’. Uiteindelijk blijkt het ‘bomenstaren’ toch geen
onoverkomelijk euvel te zijn: wanneer Bordewijk afziet van deelname wordt
Nijhoff-Wind alsnog voor de redactie gevraagd. Op 28 maart 1946 meldt Van der
Woude: ‘Als resultaat van de keuze voor het tiende lid kan ik U mededeelen, dat
Mevrouw M. Nijhoff-Wind de meeste
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stemmen heeft verworven. Mevrouw Van Schaik heeft haar gevraagd deel te nemen,
aan welk verzoek Mevrouw Nijhoff gaarne gevolg heeft gegeven’.

JOHAN VAN DER WOUDE EN S. VESTDIJK, CA 1940 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

Hoewel de notulen laten lezen dat ook andere auteurs voldoen aan een - verder
ongedefinieerde - kwaliteitsnorm, wordt besloten de redactie vooralsnog niet uit te
breiden. ‘Zulk een uitbreiding moet echter mogelijk zijn en moet dan ook, zooals
Helman zei, als een onderscheiding worden beschouwd.’ Wel wordt afgesproken dat
De Tien ook werk van derden zal publiceren. Minder of niet-bekende auteurs kunnen
werk insturen en, in plaats van dit af te wachten, zal de redactie bekendere schrijvers
verzoeken bijdragen te leveren. De Tien zal dat proza opnemen dat bij meerderheid
van stemmen wordt aangenomen. Dit geldt eveneens voor de bijdragen van de
redacteuren zelf.
Aar van de Werfhorst (pseudoniem van P.G. Jansen; 1907-1994) is een van de
auteurs die het tienmanschap voor een bijdrage benadert. Blijkbaar vanwege een
eerdere afwijzing als redactielid, laat hij Van der Woude op 7 april 1946 echter weten
weinig voor medewerking aan De Tien te voelen: ‘Van Lou Lichtveld hoorde ik, dat
de meerderheid tegen opname van mij was. Ik meen, dat er dus alle reden is om te
verwachten, dat wanneer ik werk opstuur, de meerderheid wéér tegen opname zal
zijn. Immers, zoo neem ik aan, men zal op grond van mijn tot nu toe gepubliceerde
boeken gemeend hebben, dat ik niet in de “bond van Tien” opgenomen kan worden
en er zullen wel geen andere normen gelden bij de beoordeling van ingestuurd werk.’
Uit het antwoord van Van der Woude blijkt nog een uitgangspunt dat bij het
samenstellen van de redactie gehanteerd is: ‘Bij de formatie van De × heeft namelijk
de bedoeling voorgezeten, dat hier in de eerste plaats sprake moest zijn van de
‘generatie’ van auteurs, die om en bij den jare 1900 waren geboren. Er kwamen dus
in de eerste plaats veertigjarigen, of ruim veertigjarigen in aanmerking en ook al was
dit de reden, dat wij ons niet tot jongeren hebben gewend, bij welke jongeren ook u
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m.i. behoort, het houdt geenszins in dat die jongeren niet tot medewerking zouden
worden uitgenodigd’. Van der Woude meldt Van der Werfhorst dat op het moment
dat Bordewijk liet weten geen zitting te willen nemen in de redactie, er gedacht werd
aan A.H. Nijhoff-Wind,
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Henriëtte van Eyk (1897-1980) en aan Van der Werfhorst zelf. ‘Het puntental dezer
drie, als gevolg van ieders meening ontloopt elkaar zoo weinig, dat men nauwelijks
den een den voorrang boven den ander kon verleenen.’ Alleen op grond van het
leeftijdsverschil is besloten niet voor Van der Werfhorst te kiezen, zo verzekert Van
der Woude hem. Dit is opmerkelijk, gezien het feit dat Bordewijk, in 1884 geboren
en daarmee de zestig reeds gepasseerd, twaalf jaar ouder is dan Maurits Dekker, de
nestor van het uiteindelijke tiental. Van der Werfhorst, geboren in 1907, is nota bene
slechts een jaar jonger dan Van der Woude en is even oud als Theun de Vries...
Tijdens de bijeenkomst van 13 december 1945 wordt, behalve de doelstelling, de
titel en het aantal redacteuren tevens een aantal praktische zaken vastgelegd. Het
tijdschrift in boekvorm zal in een oplage van 1500 exemplaren worden uitgeven door
L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij. De boekjes worden niet herdrukt. Gemiddeld
zullen ze zo'n 10 vel druks - dus circa 160 pagina's - beslaan, maar kunnen ook
omvattender worden. De uitgaven zullen pas dan verschijnen als er kwalitatief
voldoende kopij is en zijn dientengevolge niet gebonden aan verschijningsdata.
Doordat de omvang kan variëren, wordt evenmin tot een vaste prijs besloten. Wat
de auteursrechten betreft wordt afgesproken dat deze na drie maanden terugvallen
aan de auteur.
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Samenstelling eerste nummer
Nu alle afspraken duidelijk zijn vastgelegd, kan er een begin worden gemaakt met
het vullen van het eerste nummer. Begin 1946 komt de eerste kopij binnen. M.Th.
Kollár-Veen laat Van der Woude op 14 februari in een post scriptum weten: ‘Hierbij
tevens een ms van Maurits Dekker voor de tien’. Uit de correspondentie blijkt dat
dit het verhaal of romanfragment ‘Ontmoeting met Stroffekuk’ betreft, dat overigens
niet in het eerste nummer is afgedrukt. Ook Vestdijk levert vroeg zijn kopij in: ‘Ik
stuur je dan maar de eerste vier hoofd-
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stukken van De Vuuraanbidders. Je kunt er ook drie of twee nemen, en ook éen, naar
behoefte. Wanneer je alleen het eerste neemt, kan de titel (De jeugd van Gerard
Criellaert) beter veranderd worden in: Mijn vader en Nieuwpoort’. Wijziging van
de titel blijkt niet nodig; alle vier de hoofdstukken worden opgenomen.
Op 28 maart laat redactiesecretaris Van der Woude zijn mederedacteuren weten:
‘Tot nu toe zijn inzendingen van Dekker, Vestdijk en Mevrouw Van Schaik
binnengekomen, die zullen worden rondgezonden. Mag ik jullie verzoeken werk in
te sturen?’. Blijkens een schrijven van mevrouw Kollàr heeft Jeanne van Schaik
mogelijk een fragment ingestuurd uit De overnachting, de roman-in-brieven die zij
samen met Vestdijk schreef. Op 5 juni bericht de uitgeefster Van der Woude: ‘Ik
kreeg terug van Cola Debrot een stuk uit “De Overnachting”, “De jeugd van G.
Criellaert” en de “Ontmoeting met Stroffekuk”’. Van De overnachting is echter niets
opgenomen in De Tien. Wel is van Van Schaik het verhaal ‘Mijn wil staat achter de
deur’ geplaatst.
Het tijdschrift-in-voorbereiding geniet blijkbaar ook al enige bekendheid, want
L.J. Veen, de zoon van de oprichter van de uitgeverij, kan op 11 april 1946 melden:
‘Tenslotte ingesloten een briefkaartje van de eerste abonné op het “tijdschrift”!!..
“de tien”’.

Incident met Antoon Coolen
Dan, wanneer de eerste bijdragen binnenkomen, verschijnt Antoon Coolens Bevrijd
Vaderland. In een brief aan enkele mederedacteuren verklapt Van der Woude dat in
dit boek volgende passage voorkomt: ‘Ik behoor tot hen die geen Jodenvrienden zijn.
Wij hebben iets tegen de hebbelijkheden van het ras’. De passage schiet tenminste
twee van zijn mederedacteuren in het verkeerde keelgat en Van der Woude ziet zich
genoodzaakt de gehele redactie op de hoogte brengen. In zijn rondschrijven van 21
juni citeert hij uit de brief van Dekker: ‘Ik wil aannemen, dat Coolen het niet zoo
kwaad bedoeld heeft, maar dit is bijzaak. Waar het op aan komt is, dat dergelijke
uitlatingen van iemand die als anti nazi bekend staat en wiens stem gezag heeft, een
verderfelijk effect moeten hebben. Er is te veel gebeurd en de wereld is er te beroerd
aan toe om antisemietische uitspraken als deze te laten passeren’. Dekker, wiens
Adolf Hitler, een poging tot verklaring (1937) hem in de jaren dertig een veroordeling
wegens belediging van een bevriend staatshoofd heeft opgeleverd en die in de roman
Moordje de Jood (1939) het Duitse antisemitisme hekelt, wil graag weten hoe de
anderen over de zaak denken. Als zou blijken dat de meerderheid Coolens houding
afkeurt, dan vindt Dekker dat deze zich als redactielid moet terugtrekken. In het
omgekeerde geval vindt hij zijn eigen persoon in het gezelschap van De Tien niet op
zijn plaats en zal hij zelf bedanken.
Kort daarop stuurt Coolen, via Van der Woude, zijn reactie: de opmerkingen van
Dekker hebben hem verwonderd. Hij merkt op dat de geïncrimineer-
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de frase buiten de context inderdaad een schijn van antisemitisme wekt. ‘De zin is
echter van dien context niet te scheiden en is daartoe een aanloop, waarin hij het
beteekenis-accent krijgt: hoe nietig al onze gevoeligheidjes tegen de Joden zijn bij
het drama waarvan zij het slachtoffer waren en waarin wij met hen zij aan zij staan’.
Volgens Coolen blijkt uit het vervolg niet alleen dat hij geen antisemiet is, maar ook
dat hij juist het antisemitisme en de Duitse rassenwaan fel aanklaagt. Hij gaat ervan
uit dat alle andere leden van De Tien tot dezelfde conclusie komen, wanneer zij de
regels in hun verband lezen. Hieraan voegt hij toe dat hij de gewraakte passage voor
de tweede druk van Bevrijd Vaderland met een verklarende voetnoot heeft laten
vervallen, ‘niet omdat ik de bezwaren toestem of in de verste verte ook maar geneigd
zou zijn tot het aanvaarden van censuur, doch omdat ik in de omstandigheden
waaronder wij leven gelijkgestemden en vrienden niet kwetsen wil met een
klaarblijkelijke aanleiding tot misverstand, en aan den anderen kant, omdat het mij
makkelijk valt dezen passus weg te halen uit een boek, dat het relaas geeft van den
bezettingstijd, waarin inderdaad geen bevolkingsgroep zoo heeft geleden als die der
Joden’.
Dat Vestdijk niet geheel overtuigd is van de oprechtheid van Coolen, blijkt uit een
brief aan Jeanne van Schaik van 30 juni 1946: ‘De kwestie Coolen is enigszins
gecompliceerd door zijn amende honorable die echter toch vrij zwak lijkt. Dat hij
persoonlijk niet voor Joden voelt, zal hij toch moeilijk kunnen ontkennen!’.5 Hoewel
Dekker nog wat nasputtert, is de zaak met Coolens verklaring wat hem betreft
afgedaan. Achteraf vindt hij dat hij zich beter rechtstreeks tot de bron van zijn
verontwaardiging had kunnen wenden in plaats van de kwestie in de groep aanhangig
te maken. In principe heeft ieder het recht op eigen mening, zo laat hij de redactieleden
weten. ‘De zaak krijgt echter een geheel ander aspect als een auteur met wien ik, als
lid van dezelfde groep, moet samenwerken, uitspraken publiceert die in een door
nazi-propaganda vergiftigde sfeer van een fatale invloed moeten zijn. En al laat ik
het dan na dergelijke uitingen te bestrijden, omdat ik dit nutteloos acht, dan meen ik
verplicht te zijn de publicatie daarvan niet alleen een ernstige fout te noemen, maar
ook mezelf af te vragen of ik lid kan blijven van een groep van litteratoren, waartoe
ook de man die dergelijke fouten maakt behoort. [...] Nu je deze passage hebt terug
genomen, omdat je, naar ik meen te mogen aannemen, hebt ingezien dat zij een door
jou niet gewenscht effect op de lezers zou kunnen hebben, zou ik gaarne zien, dat
hiermee het conflict als beëindigd wordt beschouwd.’

Vergaren van kopij
Nu dit incident bevredigend is opgelost, gaat het bijeengaren van kopij gewoon weer
verder. Op 14 augustus schrijft Van der Woude aan de uitgeefster mevrouw Kollàr:
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Ingesloten zend ik u een bijdrage van mevrouw Nijhoff voor De Tien. Ook
Theun berichtte mij, dat hij bezig is aan een bijdrage voor De Tien.
Waarschijnlijk kunnen we dan voor het eerste nummer een romanfragment
laten vervallen.' Hij besluit met de verheugende mededeling: ‘Hoe het zij,
dit eerste nummer is met de aanwezige kopij vol.’ De uitgeefster is
inmiddels reeds druk bezig. Ze schrijft Van der Woude een dag later: ‘Bij
het calculeeren van de tien zitten wij met de volgende problemen. Hoe
moet het titelblad er uit zien?
de tien
Hieronder moet een ondertitel komen. Doch welke?
Hoe wilt U de volgorde hebben voor de inhoud, alphabetisch? Voor het
reismodel dacht ik te laten zetten, gezien het succes van De Laars op de
Nek: Maurits Dekker. Bent U daarmede eens?
Dan moet ik een voorwoord hebben van ongeveer, doch beslist niet meer
dan 1500 letters, incl. wit. Schrijft U dat? Zoo ja, mag ik het dan gauw
hebben?
Het was een heele puzzle om binnen de perken van 160 pagina's te blijven
met de ingezonden kopij. Het is mijn opvatting, dat ik liever 5 auteurs heb
voor de eerste uitgave van DE TIEN, dan vier. Bent u het daarin niet met
mij eens?
Als zij alle 5 er in komen en wij nemen als letter de Garamont 11 op 12,
dan komen wij precies op 160 pagina's.
In reactie hierop laat Van der Woude op 16 augustus 1946 met klem weten dat het
fragment van Maurits Dekker niet moet worden gezet, aangezien dit stuk wellicht
zal vervallen ten faveure van de novelle van Theun de Vries. Wat betreft een ondertitel
stelt hij iets als ‘Nederlandsch Proza’ voor. In plaats van een ondertitel geeft hij er
echter de voorkeur aan de redactieleden te noemen, dit zou typografisch aardig zijn
en tevens een goede introductie voor het boek. Verder vindt hij dat het vignet van
de uitgeverij moet worden afgedrukt, of misschien een apart vignet van Veen met
De Tien. Die keuze laat hij over aan de uitgeefster en de onbekend gebleven typograaf.
Mogelijk betreft het Jan van Krimpen, die in het verslag van de bijeenkomst van 13
december wordt genoemd: ‘De typografische verzorging zal met den heer Van
Krimpen worden besproken’. Een speciaal vignet van de uitgever met De Tien komt
er niet, wel wordt de voorkant voorzien van een tak met tien bladeren.
Van der Woude sluit tevens een concept van het voorwoord bij, dat verkort
weergegeven het doel en de praktische bepalingen zoals besproken op de bijeenkomst
van 13 december 1945 behelst. Wel merkt hij op dit niet op eigen houtje te kunnen
laten drukken. Eerst dient het ter goedkeuring te worden rondgestuurd aan de leden
van De Tien. Uiteindelijk wordt het vrijwel ongewijzigd geplaatst.
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De tekst van dit concept luidt:
Concept-Voorwoord:
De × staat onder redactie Jeanne van Schaik-Willing, A.H. NijhofF-Wind,
Rein Blijstra, Antoon Coolen, Cola Debrot, Maurits Dekker, Albert
Helman, Simon Vestdijk, Theun de Vries, Johan van der Woude. De × is
een periodiek verschijnende uitgave in boekvorm, gewijd aan het
Nederlandsche creatieve proza. De redactie beoogt met haar publicaties
een tegenwicht te vormen voor het poëtendom en voor den wassenden
overvloed van critieken en essays. Haar doel kan in de eenvoudige formule
worden samengevat: goed proza.
De × zal verschijnen wanneer voldoende kopij aanwezig is voor een uitgave
van 160 pagina's druks, die eenmaal in een oplage van 1500 exemplaren
zal worden gedrukt.
In deze uitgaven worden alle inzendingen gepubliceerd, die daartoe door
de redactie bij meerderheid van stemmen zijn aanvaard. Inzendingen
moeten worden geadresseerd aan De x, L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij
n.v., Amsterdam, Leidschegracht 78.’
Hoewel Van der Woude dus duidelijk aangeeft het voorwoord niet eigenhandig te
kunnen fiatteren, is hij duidelijk de spil van De Tien. Hoe groot de rol is van de
overige redacteuren, valt niet te achterhalen. Vestdijk blijkt in ieder geval weinig
animo voor het redacteurschap te hebben. Spreekt uit hierboven geciteerde brief die
zijn overigens reeds in 1943 geschreven kopij begeleidt al een tamelijk passieve
houding aangaande het lot van zijn eigen bijdrage, op 21 november 1945 heeft hij
Van der Woude reeds duidelijk gemaakt welwillend te zijn, maar niet van zins veel
tijd en moeite in De Tien te steken: ‘In beginsel wil ik wel meedoen. Maar het is de
vraag of ik in de practijk een ijverig medewerker zal kunnen zijn. Centaur en
eventueel later Groot Nederland zullen uiteraard een vrij groot gedeelte van mijn
copy opslokken. Essays (die nemen jullie ook niet, zie ik nu) zal ik niet zooveel meer
schrijven, nu het Parool mijn krachten in beslag neemt; van novellen ben ik een beetje
af; romans probeer ik natuurlijk liever in hun geheel geplaatst te krijgen. Maar dit
alles zal later wel blijken; een bezwaar tegen mijn toetreden hoeft het natuurlijk niet
te zijn. Alleen
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wou ik wel graag, dat ik van het doorlezen van bergen copy verschoond blijf! Ik heb
er de tijd niet meer voor, en zou er tóch de hand maar mee lichten. Ik stem als jij!
Afgesproken?’.6
Dat ook Dekker zich op de duur nauwelijks betrokken voelt bij De Tien blijkt uit
zijn schrijven aan Van der Woude op 30 november 1947: ‘Jaren geleden heb je mij
eens over De Tien gesproken. Wat was dat ook weer? Ik herinner mij nog vaag iets
van een conflict met Antoon Coolen. Kun je mij uit de droom helpen?’.
Hoewel men bij uitgeverij Veen medio 1946 druk bezig is met de voorbereidingen
voor het eerste nummer, is dit eind november 1947 nog altijd niet verschenen. Wel
ligt de kopij inmiddels bij de zetter. De uitgeverij meldt Van der Woude op 4 oktober
1947: ‘Wij zijn bezig om het stofomslag te maken voor de tien en hebben een tekst
nodig voor de voorklep. Hierbij ingesloten zenden wij U een proef van het voorwoord,
misschien dat U het nodig hebt om te voorkomen, dat iets van dezelfde tekst weer
op het omslag zou komen’. Hoewel de imprint van het eerste nummer 1947 als jaar
van uitgave vermeldt, verschijnt het toch pas het jaar daarna. Op 23 april 1948 kan
Van der Woude dan eindelijk aan de overige negen redactieleden schrijven: ‘Het
eerste nummer van De × is nu, helaas veel te laat, uit’.
De precieze reden voor dit late verschijnen is niet achterhaald. Mogelijk speelt de
heersende papierschaarste hierin een rol. Na de oorlog wordt de papiertoewijzing
gerantsoeneerd. De sectie Binnenlandse Zaken van het Militair Gezag en later de in
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het najaar van 1945 opgerichte Persraad bepalen hoeveel papier een periodiek krijgt
toegewezen. Pas eind 1948 wordt er weer in zo'n mate papier vervaardigd of
geïmporteerd dat deze vorm van distributie wat betreft de tijdschriften kan worden
opgeheven.7
Het eerste nummer is gevuld met werk van vijf van de tien redacteuren: Jeanne van
Schaik-Willing opent met ‘Mijn wil staat achter de deur’ (p. 9-26), dat in 1958 wordt
opgenomen in haar bundel Tussen ja en nee. A.H. Nijhoff-Wind
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volgt met het verhaal ‘De Vlucht’ (p. 27-42). Cola Debrot draagt aan het eerste
nummer bij met een fragment uit zijn roman Bewolkt bestaan (1948), getiteld ‘Het
kristal van Morienval’ (p. 43-64), en Theun de Vries levert het verhaal ‘Foxherne’,
dat wordt opgenomen in zijn bundel De Friese postkoets (1948). Vestdijk besluit
met ‘De jeugd van Gerard Criellaert’, de eerste vier hoofdstukken uit zijn roman De
vuuraanbidders (1947). De bijdragen tonen elk een drang naar vrijheid en verhalen
over de tragiek van de menselijke eenzaamheid waaruit eenieder op eigen wijze
tracht te vluchten. De hoofdpersoon uit het verhaal van Van Schaik verschanst zich
bijvoorbeeld achter anekdotes om zo zijn wer-
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kelijke gevoelens te onderdrukken en de boer Stellingwerf uit het verhaal ‘Foxherne’
van De Vries zoekt in alle eenzaamheid zijn geluk in het demonteren en weer
assembleren van klokken en barometers. In de bijdrage van A.H. Nijhoff-Wind is
zelfs letterlijk sprake van een - tevergeefse - vlucht uit de klaarblijkelijk naargeestige
werkelijkheid.
Doordat De Tien zoveel vertraging heeft opgelopen, zijn reeds twee van de vijf
bijdragen elders gepubliceerd: in augustus 1947 is Vestdijks roman De vuuraanbidders
verschenen en begin 1948 Bewolkt bestaan van Debrot. Ook De Vries' De Friese
postkoets met daarin ‘Foxherne' staat op het punt van verschijnen. Max Nord laat in
Het Parool van 24 april 1948 dan ook weten: ‘Jammer dat de tachtig pagina's proza
van Vestdijk hierin wat laat verschijnen; zij zijn immers overgenomen uit “De
Vuuraanbidders”. Ditzelfde is het geval met het proza van Cola Debrot, een fragment
uit zijn zojuist verschenen roman “Bewolkt Bestaan”. Er is verder nog proza van
Jeanne van Schaik-Willing, A.H. Nijhoff en Theun de Vries, dat in andere tijdschriften
evenmin misstaan zou hebben. Waarmee maar gezegd wil zijn dat “De Tien” met
dit nummer niet bepaald van zijn bestaansrecht weet te overtuigen’.
Ondanks het slechte onthaal brengt De Tien Theun de Vries, die ondanks zijn goed
verkopende boeken altijd in geldnood zit, een meevaller. Op 11 december 1947
schrijft mevrouw Kollàr aan Van der Woude: ‘In de week, dat wij weg waren is
Theun de Vries op kantoor geweest. Hij was slecht bij kas en vroeg het honorarium
van zijn bijdrage voor de tien. De heer Staller heeft hem uitbetaald 44 pag à fl. 3,- =
fl. 132,-, hetgeen Theun den Vries naar zijn zeggen fl. 32,- meeviel. Indertijd is
bepaald een honorarium van fl. 3,50 per pagina, doch dit hangt van de bladspiegel
af. Bladspiegel de tien tamelijk klein en vandaar berekening van fl. 3,- per bladzijde’.

Voorbereidingen voor een tweede nummer
Van der Woude laat zich door het late uitkomen niet uit het veld slaan. Direct na
publicatie van het eerste nummer laat hij de redactieleden op 23 april 1948 weten:
‘Wij dienen nu het tweede nummer voor te bereiden, dat de uitgeefster begin 1949
wil laten verschijnen’. Voor de volgende aflevering wil hij meer samenhang creëren
en geeft hij zijn mederedacteuren in overweging zo mogelijk alle tien eenzelfde
onderwerp te behandelen: ‘Het komt mij voor, dat ook de kunstenaar zich niet kan
en niet mag onttrekken aan de problemen van de tijd, waarin hij leeft en ik zou U
dus willen voorstellen, dat ieder van ons een stuk proza schrijft, dat betrekking heeft
op de na-oorlogse tijd. Een dergelijke verzameltitel als: de na-oorlogse tijd geeft
zeker gelegenheid te over voor ieder om zijn reacties vast te leggen en dit zou ook
van ons prozaïsten uit wel eens in de vorm van een belijdenis of getuigenis of hoe
men het ook noemen wil, kunnen geschieden. Ieder van ons zou daarvoor dan
ongeveer 1 vel druks ter beschikking krijgen, een ieder van ons kan dat doen op zijn
wijze’. Aangezien
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de voorbereidingen een lange tijd in beslag nemen, gaat Van der Woude ervan uit
dat de kopij uiterlijk 15 juli 1948 gereed moet zijn.
De reacties van de redactieleden zijn niet overgeleverd. Evenmin is na te gaan of
een dergelijk themanummer daadwerkelijk in voorbereiding is geweest. Wel is er
duidelijk hard gewerkt aan een tweede nummer. Als een zekere C. Milot8 de redactie
kopij aanbiedt, schrijft Van der Woude hem op 30 september 1948 dat het tweede
nummer al vol zit: ‘“De x” zal slechts zeer sporadisch verschijnen, terwijl voor het
eerstkomende nummer geen ruimte meer beschikbaar is. Uiteraard kunt u altijd werk
naar de red. zenden, p.a. de uitgeverij, dat dan door haar zal worden beoordeeld’.
Mogelijk hebben de redacteuren en eventuele andere medewerkers nieuw materiaal
rond een bepaald thema aangeleverd, maar misschien ook zou het nummer gevuld
worden met ouder materiaal. Zo stuurt Maurits Dekker al in mei 1947 het verhaal
‘Gammastralen’ en wordt in diezelfde periode overwogen toneelstukken door Van
der Woude en Van Schaik op te nemen, dit ondanks de eerdere besluiten tijdens de
bijeenkomst in december 1945: ‘In de bundels zal worden opgenomen het proza, dat
onder “fiction” kan worden verstaan. Men heeft er van afgezien tooneelwerken te
publiceeren, maar de mogelijkheid overwogen een bundel tooneelstukken samen te
stellen’.

Einde van De Tien
Dan naakt eind januari 1949 plots het einde van De Tien. Als inzender Bernard
Verduin (1900-?) - schrijver van De Leonards. Een roman over gewone mensen
(1947) - informeert naar zijn kopij, laat Van der Woude hem de negenentwintigste
van die maand weten: ‘Ik ben genoodzaakt U uw tekst ingesloten te retourneren.
Voorlopig moeten wij nl. de uitgave van De × stoppen, en ik kan bij geen benadering
zeggen wanneer de volgende aflevering zal verschijnen’.
Wat de reden is tot het besluit de uitgave te stoppen, is niet achterhaald. Mogelijk
speelt een tegenvallende verkoop een rol of liggen de opvattingen van de redacteuren
toch te veel uit elkaar. Ook kan het zijn dat zij inmiddels te veel andere bezigheden
hebben. Daarnaast is het plausibel dat de redacteuren instemmen met de recensie
van Max Nord. Twee weken voor zijn bespreking van De Tien schrijft deze nog
juichend over een ander nieuw verschenen tijdschrift: ‘“Libertinage”, dat
tweemaandelijks verschijnt, heeft ongetwijfeld een hoog peil bereikt in dit eerste
nummer, en betoont zich agressief genoeg om een aantal misverstanden in onze
letterkunde nu eens niet uit de weg te gaan. [...] Met dit nummer steekt zij althans
alle andere bladen naar de kroon!’. Is de uitgave van het door G.A. van Oorschot
uitgegeven Libertinage zijns inziens dus volkomen legitiem, zijn vernietigende
eindoordeel over De Tien ontzegt het periodiek ieder bestaansgrond. En blijkens de
werken van Calis en Bakker over tijdschriften na de Tweede Wereldoorlog slaat hij
de spijker op de kop met zijn weinig opbeurende slotopmerking: ‘Tijdschriften
genoeg!’.
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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.

John Kooy
... [Hans Renders]
Dat hij op Schubert leek, dat is ongeveer het enige persoonlijke dat we van John
Kooy weten. Hij komt in geen enkel biografisch woordenboek voor, en de mensen
die hem gekend hebben kunnen zich alleen een paar activiteiten of boeken herinneren.
Over Kooy zelf lijkt alles vergeten te zijn. Het moet een avontuurlijke man zijn
geweest, iemand die van het ondeugende hield, graag een schelmenstreek uithaalde
en in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw onder een keur van pseudoniemen
een reeks tijdschriften oprichtte - in Den Haag.
Maar helemaal onzichtbaar is John Kooy geworden met een minstens acht keer
herdrukt boek dat voor menigeen de basis van een lezend leven is geworden: de 1800
bladzijden dikke Encyclopedie voor Iedereen (1933). Het is zo'n allesomvattend
boek, dat je al lezend vergeet dat het door één persoon is samengesteld. De negende
druk verscheen in 1978.
John Kooy dus, de raadselachtige onbekende polygraaf. Toen Gerrit Komrij bij
verschijning van zijn roman De klopgeest (2001) in NRC Handelsblad geïnterviewd
werd in de rubriek ‘Het beslissende boek van’, kwam hij aanzetten met de zesde druk
(uit 1954) van Kooys Encyclopedie voor Iedereen. Komrij was lyrisch over dit boek
dat hem al vanaf de vijfde klas van de lagere school vergezelde. En inderdaad zo'n
boek is het wel. In korte lemma's, handige overzichtskaartjes, tekeningetjes, foto's
in zwart wit en kleur legt Kooy de wereld in alfabetische volgorde voor je open.
Komrij raakte in de ban van dit boek, nadat zijn onderwijzer niet precies wist waar
Astrakan lag. De leergierige scholier zocht het in de middagpauze even op in zijn
Encyclopedie en wist 's middags goede sier te maken met de mededeling dat Astrakan
de hoofdstad van het autonome gebied der Kalmukken in de Wolga-delta aan de
Kaspische Zee is, waar de bevolking voornamelijk van de kaviaarhandel leeft.
Misschien dat hij ook nog zei dat Astrakan gebruikt wordt als aanduiding voor vel
van pasgeboren lammeren van het vetstaartschaap.1

ZL. Jaargang 2

79

TITELBLAD EN VOORWOORD VAN DE ENCYCLOPEDIE VOOR IEDEREEN, 1933

Deze Week (1)
De Encyclopedie voor Iedereen is een boek over alles. Komrij zegt dan ook met
bewonderende verbazing: ‘Die John Kooy heeft dat in z'n eentje zitten doen. Ik heb
vaak fantasieën over John Kooy gehad, hoe die dat allemaal deed, op systeemkaartjes
waarschijnlijk, en hij moest toch ook uitzoeken wat er wel in kwam en wat niet’.
Ook voor de uitgever was de Encyclopedie een monsterproject, het risico was zo
groot dat er twee uitgevers voor nodig waren om de Encycloopedie op de markt te
brengen: W. de Haan uit Utrecht en Uitgevers-MIJ. AE.E. Kluwer te Deventer. Kooy
had al eerder met Kluwer samengewerkt en wel als hoofdredacteur van het in Den
Haag geredigeerde maar tot in ‘Indië’ verkrijgbare Deze Week. Nederlandsch
Weekblad voor Stad en Land. In 1929 trok de oprichter AEbele [Everts] Kluwer zich
terug en deed de zaak over aan zijn drie zoons. In die tijd was het een ‘brede’ uitgever.
In het bedrijfsarchief van Wolters-Kluwer bevindt zich het contract met John Kooy,
waarin overeengekomen wordt dat vanaf 4 oktober 1929 Deze Week zou gaan
verschijnen. Kooy kreeg 300 gulden per maand voor zijn redactionele werk, een
oplopend percentage van de omzet als die boven de 85.000 gulden uitkwam en 5
cent per regel voor zijn ieder nummer te schrijven ‘Hoofdartikel’ en ‘Weekoverzicht’.
Hoewel de naam John Kooy in het Haagse Gemeente-archief niet terug te vinden is,
moeten we er vanuit gaan dat het wel zijn echte naam was. Ten eerste omdat hij het
contract met Kluwer met een handtekening van John Kooy voorzag en ook wel omdat
er in het Haagse al eeuwenlang ‘Kooyen’
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hebben gewoond.2 In een gereconstrueerd (dus niet helemaal betrouwbaar) archief
van de Centrale Inlichtingen Dienst wordt gemeld dat John Kooy in 1901 in
Amsterdam geboren werd als Jean Elias Jacobus Kooy.3
Deze Week is een bijna onvindbaar tijdschrift geworden, is dus ook niet
gecatalogiseerd en bij mijn weten is er ook maar één keer over geschreven, nog geen
anderhalve bladzijde in encyclopedische zin.4 Vijf jaar later schreef een van de
encyclopedisten een artikel over mislukte tijdschriften; zij baseerde zich daarbij op
een paar lemma's uit deze bibliografie en kwalificeerde John Kooy als een vroege
exponent van iemand die met zijn weekblad het verzuilde denken wilde doorbreken.5
Hoe interessant deze stelling ook is, in werkelijkheid was Kooy met een andere missie
bezig.

Pan
Al vanaf 1923 was Kooy betrokken bij Pan. 'n Mondain Weekblad. Pan, genoemd
naar de god Pan uit de oudheid, is een satirisch-erotisch weekblad, met softe maar
wel aanstootgevende cartoons, schuine grappen en verhalen. Het werd door de tijd
heen steeds ranziger, en uiteindelijk werd een nummer in beslag genomen.
De doelgroep was ‘vrijgezelle mannen’, hoewel veel grapjes gaan over
vreemdgaande en hoerenlopende getrouwde mannen. Het koste 25 cent per aflevering.
In het eerste nummer, dat verscheen op 16 juni 1923, werd al meteen het belang van
ontspannende activiteiten geformuleerd: ‘De tijden zijn slecht en vervelend. Wie nu
het menschdom een uurtje uit de sfeer van zorgen en zaken weet te ontrukken, doet
een werk van de allergrootste cultuurwaarde’.
Namen van auteurs in het eerste nummer waren Lolo del Patos, L., Hafran,
Leontine, Ilse, Mefo, Hans Alberts, Riccy, Bob, Hans Borrebach (illustraties),6 Amata
en Huib van Lille. Met Hans Alberts wordt waarschijnlijk Joh. C.P. Alberts
(1893-1967) bedoeld en Bob was John Kooys boezemvriend Bob de Mets, zich
noemende Bob Demets en Jean Demets. Dat eerste nummer werd uitgegeven door
algemeen advertentiebureau S. de Vries & Co in Den Haag. Al vrij snel na het begin
verschenen nieuwe medewerkers in de kolommen: John O'Koy, Alfred Richard
Meyer (die een vervolgverhaal schreef) en Jan de Blois. John O'Koy is een van de
pseudoniemen die John Kooy in zijn talloze Haagse tijdschriftavonturen zou gaan
gebruiken. Hij zou ook regelmatig publiceren als Johny en Ky. In het tiende nummer,
van 18 augustus 1923, schrijft John O'Koy ‘De Schepping der vrouw’, een verhaal
vergezeld van een cartoon met als onderschrift ‘Ontdekkingstocht in de erogene
zone’. Na de schepping van de man, zo schrijft O'Koy, voelde deze een
onbedwingbare begeerte. Onkuise gedachten dreven de man naar zijn schepper met
de vraag iets te scheppen ‘dat ik niet heb’. Uit deze behoefte kwam de vrouw voort:
‘het verrukkelijkste en tegelijk verschrikkelijkste wezen’.
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Op 28 juni 1924 bestaat het blad een jaar en verschijnt een feestnummer. Het is in
dat jaar snel veel pikanter geworden, en gaat meer en meer over prostitutie, wat ook
blijkt uit de adverteerders. Artsen en apothekers die anoniem helpen bij ‘geheime
ziektes’ en die voorbehoedsmiddelen verkopen, ‘massage’-huizen en
postorderadressen waar erotische plaatjes en boeken te bestellen zijn.
Contactadvertenties met weinig verhulde wensen stonden tussen oproepen zoals:
‘Welke dame, leeft. 20-3-, met eenig kap., wil zich associëeren met voorm. Duitsch
officier, om voor gezamenl. Rek. Winstgevens beurssysteem te exploit.? Steller dezes
is 35 j., flink postuur en gaarne bereid, associatie als basis voor gezellige
kamerraadsch. verhouding te doen dienen’. Maar ook de redactie plaatste een
advertentie: ‘Medewerk(ster) Gezocht [tekst en teekeningen] voor een vaste rubriek
over Dames- en heeren onderkleeding in Pan, 'n Mondain Weekblad’.7
In het vierde nummer van de tweede jaargang (19 juli 1923) komen de schrijvers
Panpapa en H. de Balzac voor, en worden aphorismen van Oscar Wilde geplaatst.
Het eerstvolgende exemplaar dat in de collectie van het Persmuseum te Amsterdam
voorkomt is het vierde nummer van de zevende jaargang (13 juli 1929). Het is volledig
anoniem, er komt zelfs geen schuilnaam in voor. De formule was amper gewijzigd.
Redactie en administratie zijn inmiddels verhuisd naar de Herengracht 371 in
Amsterdam, terwijl het verspreidingsgebied Den Haag blijft (met één verkooppunt
in Rotterdam).
Pan begon dan misschien als een weekblad om de hokjesgeest van de verzuiling
te doorbreken, maar steeds meer werd het een smoezelig advertentieblaadje voor
bordelen en zogenaamde boekhandels waar je titels kon kopen als Geslachtsleven
onzer voorouders. Het is niet meer na te gaan in hoeverre Kooy ook redactionele
verantwoordelijkheid voor Pan droeg. In elk geval richtte hij nog net voordat Pan in
1930 verdween Deze Week op. Het eerste nummer opende met een beginselverklaring
van Ky die op een foto van een zebra na, de hele eerste pagina vulde: ‘Als Nederland
het land der vele kliekjes en kringetjes, groepen en vereenigingen, secten en
genootschappen is, die in een groote verscheidenheid van tijdschriften stem zoeken,
dan is dit geenszins een beschamend verschijnsel. Te vaak sluit men zich op in zijn
groep en tracht zich daardoor kleiner te maken dan men is’.
En dan na deze analyse van de Nederlandse samenleving komt Kooy met zijn
positiebepaling die inderdaad ondubbelzinnig tegen de verzuiling in gaat: ‘Het zijn
de fanatieke nationalisten, die zich zoo klein maken als hun land, de fanatieke
partijgangers, die zich opsluiten in hun partij. En zij zijn het, die den meedoogenloozen
strijd gaande houden, dien zij voor kracht aanzien, maar die in werkelijkheid zwakte
is. Hier nu heeft Deze Week zich een bescheiden taak gedacht. Zij erkent de groote
beteekenis der groepsvorming in de samenleving, zij ziet in de verscheidenheid en
de veelheid der groepen een werkelijke kracht, die slechts verdient te worden
aangemoedigd. Maar voor alles
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gelooft zij in den mensch, die grooter is dan die groepen. Deze Week plaatst zich dus
niet “boven de partijen”, zooals het heet, want Deze Week is niet verwaand.’ Kooy
noemt zijn blad expliciet niet neutraal, want dat is een eufemisme voor
karakterloosheid. Hij wenst een fris blad te maken, met humor en tegen de
verdeeldheid, alles in het geloof ‘dat het Westen vol leven en vol toekomst is’.

Deze Week (2)
Van het tijdschrift Deze Week zijn vier exemplaren bekend,8 waaronder het eerste
nummer van 5 oktober 1929. Het gaat veel over economie (Johan M. Palm schrijft
over ijzerhandel met de vs), filosofie, Amerikaans cultuurimperialisme in Europa,
wijn (door W.A.P. Smit) en kinderboeken (door A.P.). Andere medewerkers zijn
Mr. V. (N.J. Vellenga), Guus Betlem jr., G. Mulder en Phylodor. Het heeft elke week
de buitenlandse kroniek op basis van ‘de bladen’. Favoriet is het satirische Engelse
tijdschrift Punch, er worden zelfs cartoons uit overgenomen.
Nummer 9 verscheen op 30 november 1929. De oplage was 30.000 exemplaren,
aldus Deze Week zelf. Het kostte 4 gulden voor een jaarabonnement, of 10 cent per
nummer. Uitgever was, zoals gezegd, AE.E. Kluwer - Deventer. Hoofdredacteur:
John Kooy. Als Ky schrijft hij over het huwelijk, en neemt ‘de boekenoogst’ van de
week door. Dr. N.J. Singles schrijft over Oostenrijk. Holly Mahroed schreef een
verhaal, van A. Conan Doyle verscheen een vervolgverhaal. De rest van het blad
wordt gevuld door onder meer Sylvanus, G. Cannegieter, Simon van Beaumont, Lou
van Strien (over toneelmuziek), Jacques Gans en Corry.
De onderwerpen in nummer 20 (15 februari 1930) zijn onder meer de pan-Europese
gedachte over een Verenigde Staten van Europa, economische aangelegenheden, de
casino's in Monte Carlo (door Habitue) en het hypotheekrecht (door Mr. De V.). Mr.
H.J. Kuperus schreef een verhaal over diplomaten.
In nummer 26 (20 maart) publiceerde John Kooy een mild artikel over Stalin,
onder de pesterige titel ‘“Godsdienstvervolging” Niet tegen den godsdienst, maar
tegen de kerk. Godsdienstvervolging op de Veluwe?’. Kooy laat geen twijfel over
zijn anti-communisme, maar hem wil toch van het hart dat hij niets gelooft van die
propagandaverhalen waarin wordt verteld dat Rusland hard optreedt tegen gelovigen.
Allemaal propaganda van Londen en Parijs. Andere medewerkers aan dit nummer
zijn Vincent Ems, Dr. K.H.E. de Jong, H.A.P., Roy Screener (filmflitsen) D. Stoffels,
M. Visser (over de doodstraf) en P.M.C. Toepel. Het was het laatste nummer, zo liet
de uitgever op 4 april aan de abonnees weten. Er waren weliswaar in korte tijd veel
‘vrienden’ geworven maar niet genoeg om ermee door te gaan.
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Overige Haagse tijdschriftjes
Dat bladen kwamen en gingen was altijd al gewoon, maar in Den Haag was er een
uitzonderlijke hoeveelheid week- en maandbladen die het midden hielden tussen
uitkrantjes, satirische tijdschriftjes met cultuur en politiek en de outgoing
theaterwereld. Blaadjes die nooit onderzocht zijn en toch zo belangrijk moeten zijn
geweest voor de journalistiek en de culturele infrastructuur van Den Haag zijn onder
meer: De Hofstad (weekblad, maar Johan Broedelet noemde een sleutelroman over
Den Haag ook zo) en Het Masker (uitgegeven met financiële steun van C.J. Koster,
die later als uitgever van het Mondaine Weekblad zou gaan fungeren). Dit laatste
tweewekelijkse tijdschrift kwam voort uit het groepje ‘Wij nu!’, jongeren die zich
geïnspireerd voelden door de balletten van Sergei Diaghilev en zijn Ballets Russes,
de decors en kostuums van Leon Bakst en de muziek van Igor Stravinsky. De
oprichters waren Kosters zoon Simon, de latere schrijver en toneelhistoricus en
Eduard Veterman. Het Masker werd op 1 januari in 1921 opgericht en hield het drie
jaar vol.9 Grote figuren van het Nederlandse toneel kregen aandacht, zoals Eduard
Verkade, Herman Schwab, Theo Mann Bouwmeester, Willem Royaards, Else Mauhs,
Jan Musch, Annie en Jan van Ees, Albert van Dalsum, Cor van de Lugt Melsert en
Fie Carelsen.
Verder had je halverwege de jaren twintig in Den Haag nog De Kunst. Een
Algemeen Geïllustreerd en Satirisch Weekblad (met onder meer Hans P. van den
Aardweg) en het weekblad Het Tooneel, onder redactie van Frits Lapidoth, Mr E.
Hijmans, Abr. Kolíf en J.B. Meihuizen. Niet te verwarren met het eveneens in Den
Haag verschenen tijdschrift De Tooneelspiegel, begin jaren dertig mede opgericht
door Jan Campert en Ben van Eysselsteijn.
En in hetzelfde genre als Het Tooneel het al genoemde De Hofstad. Artistiek
Weekblad voor Nederland. De hoofdredacteur was Anton Zelling, met vaste
medewerking van H. de Boer, Jan C. Manifarges, Leo Faust, John W. Broedelet,
Cora Westland, P. Raeskin, mevr. M.C. van Zeggelen, A.C.C. de Vletter, Ed.
Veterman, Constant van de Wall, A. Pijpers. Veterman wordt als redacteur genoemd.
George Haegenaer (pseudoniem van Veterman) schreef een wekelijkse ‘Haegsche
Kroniek’.10
Opvallend is dat neutrale weekbladen in die tijd kunst en politiek als
onverbrekelijke redactiespeerpunten hanteerden. Niet alleen de Haagse tijdschriftjes,
maar ook de grote niet-zuilgebonden bladen die ook nog eens gretig in de hofstad
gelezen werden. Zo kun je afleiden uit de omstandigheid dat Panorama een
redactiekantoor in Den Haag had. En dat was wel aan de toestroom van Haagse
medewerkers te zien, behalve Jan Campert werkte ook Joh.W. Broedelet regelmatig
mee. Het was even een gerenommeerd weekblad: Johan de Meester publiceerde er
veel in, de bekende Haagse journalist Doe Hans met een artikel over de familie Van
Ees en de familie Speenhoff, Leo Simons
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over Vondel, G.K. Chesterton over verwondering, Eduard Verkade over Willem
Royaards, Stefan Zweig over Moskou, een novelle van Jan Feith, een gedicht van
Wilhelm Loeb (ook publicerend onder de naam G.R. Hijkman), Albert Einstein over
‘De reconstructie van Palestina’, een verhaal van Ralph Springer, Ko van Dijk over
‘Drama in Spanje’, Stijn Streuvels over Eduard Verkade en Oscar Wilde.
Een voorbeeld van een pikant weekblad was Lili. Mondain Weekblad voor Iedereen.
De ondertitel van het laatste nummer is interessant: ‘Mondain Humoristisch Satirisch
Maandblad’. Er verschenen tien nummers, alle in 1924. Hoewel Lili zonder twijfel
een erotisch blaadje te noemen is, met contactadvertenties en zo meer, was de acteur
Jan van Ees hoofdredacteur. Hans Borrebach zorgde voor de illustraties. Lili ging
na tien nummers ten onder, maar het in 1925 verschijnende weekblad Het Mondaine
Weekblad, uitgegeven door C.J. Koster te Amsterdam, leek een waardige opvolger.
De tekenaar Hans Borrebach werkte weer mee, en een hele serie auteurs onder
pseudoniem. Het wat langer lopende Mondain Den Haag, aanvankelijk uitgegeven
door Drukkerij ‘De Atlas’ en onder leiding van Willy José, deed zijn naam eer aan.
Vijf jaargangen lang, tussen 1927 en 1931, werd de hofstad op journalistieke wijze
op de hoogte gehouden over wat er om en in theater- en concertzalen gebeurde. De
medewerkerslijst was indrukwekkend. Behalve Hans Borrebach stonden daar op:
Joh.W. Broedelet, zijn schoonzoon Jan Campert, Jan van Ees, Ben van Eysselsteijn,
Jean Flaneur (waarschijnlijk pseudoniem van Eduard Elias), W. van den Hout, E.
Pisuisse en Eduard Veterman zijn maar enkele van de medewerkers die zowel in
journalistiek al in literair opzicht bekend zouden worden. Het blad stikte van de
pseudoniemen en het is daarom niet zeker of John Kooy eraan meewerkte. Jan
Campert schreef in het decembernummer van 1930 een kerstverhaal over een actrice
die na haar voorstelling bezoek
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krijgt van een mannelijke fan in haar kleedkamer. Het verhaal eindigt maar nauwelijks
in het nette. ‘Dit mocht geen afscheid zijn. “Weet je... ik vind”, ging Vera verder,
“ik vind Oud en Nieuw ook van die trieste dagen!” “Je neemt me de woorden uit den
mond,” lachte Dick, “mag ik je schrijven?” “Jà... Dàg. Dag Dick!” De deur viel dicht.
'n Kerstnacht... met 'n staartje.’ Campert was kort daarvoor met de actrice Joeki
Broedelet getrouwd, dus de veronderstelling dat hier een autobiografisch gegeven
verliteratuurd werd, is niet al te ver gezocht. Of Kooy wel of niet aan Mondain Den
Haag heeft meegewerkt is niet meer na te gaan, niet alle nummers zijn bewaard
gebleven.
Bijna het hele clubje van Mondain Den Haag is terug te vinden in het tijdschrift
van de cacao- en chocoladefabriek Van Houten, Ons Eigen Tijdschrift (niet te
verwarren met Mijn eigen tijdschrift van Wilhelm Loeb). John Kooy was vanaf 1934
hoofdredacteur van dit in 1922 opgerichte blad. De lijst medewerkers van het blad,
dat ongetwijfeld goed betaalde, is lang en indrukwekkend. Enkele namen die uit het
kringetje van Kooy kwamen waren: Hans Borrebach, Joh. W. Broedelet, Jan Campert,
H.G. Cannegieter, Emmy van Lokhorst, Wouter Loeb en Eduard Veterman. Ons
Eigen Tijdschrift stond vol met geïllustreerde beschouwingen over kunst, muziek en
architectuur. Maar ook kon er over literatuur gepubliceerd worden, zoals geïllustreerd
wordt door het artikel ‘Over de Dichteres Henriëtte Roland Holst’ van Jan Campert
in februari 1931. Het streven van de uitgever en fabrikant C.J. van Houten en Zoon
was een familietijdschrift te maken voor de 25.000 mensen die het blad thuisgestuurd
kregen na inzending van bonnen die in Van Houten-produkten meeverpakt waren.
Zo gauw Kooy in 1934 het hoofdredacteurschap overnam, verplaatste hij
administratie- en redactie-adres naar zijn eigen huis: Elandstraat 118 in Den Haag.
Het adres van waaruit ook vanaf 1934 verscheen: Vandaag! 'n Vrij Weekblad.
Vanwege het beginjaar van verschijnen wordt op zijn minst de indruk gewekt dat
Kooy zijn eigen weekblad met geld van de chocoladefabriek kon maken, althans met
het honorarium dat hij kreeg voor zijn hoofdredacteurschap van Ons Eigen Tijdschrift.

Vandaag (1)
In Vandaag staan wekelijks de culturele programma's die Kooy in zijn clubaan-huis
organiseerde. Uit de memoires van Rico Bulthuis krijgen we een indruk van Kooy
uit die tijd.11 Bulthuis wist zich in 1975 nog te herinneren dat sociëteit ‘Vandaag’
een soort open huis was waar je ook kon eten voor wat je kon ‘missen’, naar zelf
ingeschatte financiële draagkracht. Bulthuis kon zich ‘Vandaag’ en Kooy ook nog
goed herinneren toen ik hem in 2001 opzocht. ‘John Kooy was oprichter van de
sociëteit Vandaag, gevestigd in de Elandstraat.’ Bulthuis kwam er vaak. ‘“Vandaag”
was te bereiken door een poort waarachter op een binnenplaats een groot huis stond.
De benedenverdieping was uitgebroken tot een zaal met lange tafels aan drie kanten.
Er stond
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een mantelkachel die ook het nevenvertrek verwarmde. In een van de muren was
een doorgeefluik naar de keuken.’ Je kon er eenvoudig, goed en goedkoop eten. Een
van de vaste gasten was Jan Campert. Een enkele keer, als er via het weekblad
Vandaag een interessant avondprogramma aangekondigd was, stapte Menno ter
Braak ook wel eens binnen. Bulthuis heeft één voorval in ‘Vandaag’ nooit vergeten.
Op een avond waren zowel Ter Braak als Campert in de Elandstraat, de laatste half
dronken. Ter Braak zag dat en toen Campert een beetje stond te hannesen met zijn
jas, schoot Ter Braak hem te hulp, hoffelijk als hij altijd was. Campert reageerde
daarop met de nogal luid uitgesproken opmerking: ‘Ik wist niet dat ze hier zulke
goede lakeien hadden.’12
Bulthuis schreef in zijn memoires dat John Kooy kunstschilder en literator was.
En ook van hem komt de opmerking dat Kooy ‘op verbluffende wijze’ op Schubert
leek.13 Toch geloof ik meer in de kwalificatie die de bezorgers van de correspondentie
van E. du Perron van Kooy gaven op de plaats waar Kooy genoemd wordt in een
brief aan J. Greshoff: ‘John Kooy was journalist en auteur van
populair-wetenschappelijke boeken.’14 Kooy maakte deel uit van het Haagse kringetje
acteurs, journalisten en schrijvers die al dan niet ooit afgewezen waren door de
redactie van Forum en een weerzin tegen Ter Braak en zijn Forum-kliek hadden
ontwikkeld. Daarbij speelde ongetwijfeld een rol dat Ter Braak als kunstredacteur
van Het Vaderland een machtsfactor in het culturele leven in Den Haag was.
Schrijvend over toneel en literatuur, maar zeker ook als redacteur van Forum wekte
dat een zekere weerzin op. Al was het alleen maar dat je pas meetelde als je een keer
in Forum had gestaan. Dat wordt geïllustreerd door het verhaal dat Bulthuis vertelde
over de ‘Kunstcirkel’, de leesclub die hij met Will Wemerman had opgericht en die
een sterke belangstelling ‘in het amoureuze’ had. Een van de leden las op een avond
voor uit haar manuscript Sexuele Cor. Bulthuis en Wemerman raakten dusdanig
onder de indruk dat ze de stoute schoenen aantrokken en Ter Braak benaderden met
het verzoek een deel uit Sexuele Cor op te nemen in Forum. Hij weigerde en vanaf
die tijd werd Ter Braak ‘een torretje van vernuft’ genoemd.15
Bulthuis heeft nooit goed begrepen waarom Kooy ‘Vandaag’ heeft opgezet. Het
was een idealistische club, maar in de persoon Kooy kon hij geen pure idealist zien.
Zelf noemde Kooy zijn initiatief een ‘sociologisch laboratorium’. De proef op het
wereldgeweten hing in de kleine voorhal tegen een houten schot. ‘Het was een bus
met een hangslot, en een gleuf waarin de bezoekers voordat ze aan tafel gingen naar
eigen goeddunken geld konden laten glijden. Wie niets kon missen, ging aan de bus
voorbij en at met de humanisten, communisten, fascisten, denkers en dichters dezelfde
soep en stamppot aan de drie lange tafels in het grote lokaal.’ Er werd gedebatteerd
‘met de schoenen tegen de kachel’, zoals Bulthuis het zegt, ‘experimenteel toneel’
kreeg er een kans en ‘de goeden en de kwaden schreven alles wat ze op hun hart
hadden in het weekblad dat ook Vandaag heette en voor een dubbeltje in de kiosken
te koop was’.
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Vandaag. Een vrij weekblad was inderdaad een podium waarin ‘de goeden en de
kwaden’ schreven. Zeker is in elk geval dat John Kooy de drijvende kracht ervan
was, de drukkerij was De Atlas die voorheen Mondain Den Haag uitgaf. De redactie
werd gevormd door Maurice Bernard Coëlho, zo stond in het zesde nummer van de
eerste jaargang (6 oktober 1934). Was dat een pseudoniem van Kooy? Hoe dan ook,
een jaar later (misschien ook eerder, maar de tussenliggende nummers ontbreken)
stond in het colofon dat Kooy directeur en hoofdredacteur was. En in de Elandstraat
was op woensdagmiddag een ‘redactiespreekuur’.
Vandaag kostte 10 cent per nummer. Belangrijke thema's zijn buitenlands nieuws
en economie. Het claimde 250 buitenlandse kranten en bladen per week na te lezen
op interessante berichten en het had een pagina met leuke cartoons uit buitenlandse
bladen. Vandaag werd steeds meer een politiek tijdschrift dat van neutraal naar
rechts-autoritair opschoof, inderdaad buiten de zuilen, dat wel. Dat zesde nummer
bijvoorbeeld opent met een lang artikel onder de kop: ‘Hoe moet onze houding tegen
Duitschland zijn?’. Dat was wel een relevante vraag in 1934. Al met al wordt er zeer
kritisch over Duitsland gesproken in dit artikel. In Saarland bijvoorbeeld worden
mensen voorbereid een Putsch te plegen. Het land is in verwarring en met de economie
ging het ook al anders dan de mensen hoopten. Kortom, er heerst chaos daar. Maar
dat is geen reden om Hitler in alles gelijk te geven. In hetzelfde artikel wordt met
enige trots aangehaald dat er lezers zijn die Vandaag een anti-Duits weekblad vinden
en in het communistische dagblad De Tribune had gestaan dat Kooy en de zijnen
‘propagandisten van het Mussert-Dinaso-Fascisme’ waren. Het biedt Vandaag de
ruimte eens duidelijk uit te pakken over de richting van het blad: ‘Wie iets van de
Fascisten durft te zeggen, wordt direct als “communist” gebrandmerkt. Omgekeerd
wordt iedereen die iets van de Communisten zegt, onmiddellijk voor Fascist
uitgemaakt’. Vandaag wil geen slaaf van welke richting dan ook zijn, maar houdt
zich het recht voor te zeggen waar het op staat. En er is in Duitsland veel dat niet in
de haak is. Wie zich abonneert op Vandaag kan een premieboekje uitzoeken. De
keuze is curieus: Waar blijven wij na den dood?, Het Fascisme. Nationaal-socialisme
en de joden, Bestaan er ‘normale’ menschen ? of De psychopathen in het liefdeleven.
Of er normale mensen bestonden in ogen van de Vandaag-redactie, heb ik niet kunnen
achterhalen, maar de andere drie titels, ook al werd dat niet vermeld, staan op naam
van Maurice Bernard Coëlho. Ze werden uitgegeven door uitgeverij Confidentia, dat
een fonds voerde dat vol zat met rassenleer en seksuele vraagstukken. Inderdaad,
Kooy liet zich niet in hokjes stoppen. Voor de Centrale Inlichtingendienst (CI), de
van 1919-1940 actieve voorloper van organisaties als de huidige Algemene
Inlichtingen en Veiligheidsdienst (de voormalige BVD), die in het al genoemde
gereconstrueerd archief ook melding maakte van Vandaag, was hij een communist.
Als drijvende kracht van Vandaag vond
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hij het geen probleem aan zijn abonnees als welkomsgeschenk fascistische lectuur
te schenken.
Nummer 14 (1 december 1934) heeft als thema ‘Om het geld’. Behalve over geld
gaat het over revolutie en oorlog. Schrijvers in dit nummer zijn Julius Vos, J.
Schenkhof, Dr. P. van Hattem, Sagitarius, J.J.L. van Zuylen, Max Sluizer, Tenebrax
(filmrecensent) en P.P. van Veur schreef over sociale romankunst. Twee weken later
is het thema dienstweigering. John Kooy wijdde er zelf een artikel aan. Nummer 15
(8 december 1934) gaat over oorlog. Lange verhandelingen over Duitsland worden
afgewisseld met een verhaal van Johan Gotschalk over ‘Marxisme en Vrijheid’. Dit
artikel was onderdeel van een serie, een liberale serie mag je wel zeggen, waarin
allerlei politieke gezindten voor het voetlicht werden gebracht. Zoals in nummer 13
P.A. Kooyman zijn bijdrage ‘Alarmisme en Vrijheid’ mocht publiceren. Kooyman,
ook in andere nummers actief, was een berucht links-revolutionaire arbeider van
twaalf ambachten en dertien ongelukken die zes jaar in de gevangenis had
doorgebracht vanwege een bomaanslag uit 1921 waarmee hij streed voor de
dienstweigeringswet (die inderdaad in 1923 werd ingevoerd).16 Kooyman werkte ook
mee aan het nummer van 22 december 1934 met een artikel over rechtsopvattingen,
productiemiddelen en bovenbouw.

Politieke aspiraties
John Kooy, die zoals gezegd volgens de CI een (communistische) idealist was,
publiceerde in het tijdschrift Anti-fascistische Stemmen en maakte deel uit van het
esoterische clubje, volgens diezelfde CI, van de Synthetische Orde. Volgens een
geheim rapport kwam deze orde voort uit de Nederlandsche Unie van Bellamyanen.
De leden streefden naar wereldvrede en harmonie op antikapitalistische gronden. De
CI ging er vanuit dat de Synthetische Orde een communistische mantelorganisatie
was. Of dat zo was, valt nog te bezien. Uit eenzelfde rapport van de CI is op te maken
dat enkele leden werden geroyeerd vanwege een vermeend lidmaatschap van het
rechts-radicale Zwart Front. Degenen die dit werd verweten, ontkenden weliswaar
maar gaven toe wel gelieerd te zijn aan de conservatieve verenigingen Nationaal
Herstel en Unie voor Intellectuelen.
In Vandaag werd op de voorpagina het programma van de sociëteit ‘Vandaag’
steeds aangekondigd. Het valt op dat de activiteiten in de Elandstraat uitsluitend
cultuur betroffen, terwijl in het weekblad zelf de nadruk op politiek lag. Het
programma voor de laatste week van januari 1935 luidde bijvoorbeeld: voordrachten
uit het werk van Rainer Maria Rilke, ‘De functie van Kunst en Kunstenaar in dezen
tijd’ (ingeleid door Bob Demets), verder veel muziekuitvoeringen. Toegangsbewijs
was het laatstverschenen nummer van Vandaag. Jan Carmiggelt schreef columnachtige
nieuwsstukjes en John Kooy maakte middels lange artikelen bekend hoe de
redactieruimte
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ingericht was en met welk doel, wie er had meegeholpen de sociëteit mooi te
verbouwen en welke doelen ‘Vandaag’ zoal nastreefde. Jack Krul publiceerde poëzie
en Jan Gerhard Toonder beweerde dat God niets met het kapitalisme te maken had,
als hij al bestond en D. Valkema stelde het ene na het andere seksuele vraagstuk aan
de orde. Van de zichzelf journalist en uitgever noemende Krul zijn twee brieven
bewaard gebleven waaruit blijkt dat hij als een soort distributeur actief was voor de
bibliofiele boekjes van Du Perron die in Vlaanderen werden gedrukt. De eerste van
20 juli 1926 aan Henrik Scholte,

secretaris van de letterkundige vereniging De Distelvinck: ‘Het door u ter bespreking
aangevraagde boek van Duco Perkens, “Bij Gebrek aan Ernst” zal ik u, zoodra ik de
oplage in mijn bezit heb, met bekwamen spoed doen toekomen. Wilt u mij een dienst
bewijzen en de adressen opgeven van H. Marsman, Joh. Teunisz, J. Slauerhoff,
Urbain van de Voorde, Mr J.C. Bloem, Jan R.Th. Campert, Charles van Iersel, D.A.M.
Binnendijk, C.J. Kelk en ... . Is. Querido? Tevens zend ik u een io-tal ex. “Het Woord”
voor leden van “De Distelvinck” die daarin belang mochten stellen. Met belangstelling
e.a. tegemoet ziende, Hoogachtend, Jack Krul’. In een brief van vier dagen eerder
aan Scholte noemt Krul zich uitgever van Jean Demets, met een uitgave onder de
titel 1926, in een oplage van 250 exemplaren. ‘Het boozige boekje van E. du Perron
is niet in den handel, doch kan ik u, indien u daar prijs op stelt wel ter inzage doen
toekomen.’17
Nummer 12 van 23 maart 1935 kondigt als hoofdverhaal ‘Amerikaanse Hitier?’
aan. Auteurs zijn P. Valkema, Herman J. Haijemaije, Marnix, W. Jansen (‘Een betere
samenleving’), Willem de Moor over muziek en Jaap Renaud. Nummer 18 van de
tweede jaargang (4 mei 1935) bracht een toneel-
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programma voor een Vandaag-dag. Piet Krul en John Kooy namen allerlei rollen en
voordrachten voor hun rekening. Bob Demets speelde ook een rolletje in een Entr'acte.
Het is dit nummer waarin een duidelijke politieke omslag te constateren valt. Niet
alleen omdat de steeds fascistischer denkende Martien Beversluis eraan meewerkte,
maar vooral door een bijdrage van Adalbert Smit. Hij stelde het nationaal-socialisme
voor als een ‘rein- en ideëel-gezien “isme”’ waarvoor naar het volle leven snakkende
jonge kerels heel wat over hadden. Voor de lezer was zijn lange artikel wel wat
verwarrend omdat Smit zich tegelijkertijd uitsprak tegen de ‘neo-liberalistischen’
Mussert en zijn Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). In werkelijkheid was het
duidelijk. In 1931 werd de Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij
(NSNAP) opgericht door Ernst Ridder van Rappard en Bertus (zich noemende
Adalbert) Smit. Het was een volkomen geschift clubje dat de zusterpartij van Hitler
in Duitsland maar een softe aangelegenheid vond. Smit kwam van de
esperantobeweging via de fascistische Bezem-groep in nationaal-socialistisch
vaarwater. Hij kreeg ruzie met Van Rappard en richtte daarom zijn eigen tijdschrift
Het Hakenkruis op. Met geld van Alfred Haighton bleef Smit actiefin de marge van
allerlei naziclubjes.18 In ‘Vandaag’ werd met een studentikoos bravoure een
schaduwkabinet geformeerd. Een van de aanstaande excellenties was de journalist
Emile van Konijnenburg. Rico Bulthuis kreeg in die tijd een uitnodiging van Smit
eens te komen praten om illustraties voor Het Hakenkruis te maken.19
Den Haag bleek in die tijd een broedplaats voor politieke avonturiers te zijn. Zo
was in het ‘sociologisch laboratorium’ van John Kooy ruimte voor zijn boezemvriend
Bob Demets, van oorsprong een Vlaming die Jan Demets heette. Na de oorlog werd
deze journalist, tekstschrijver en literair criticus gearresteerd wegens verregaande
collaboratie.20 Hij had al enkele dichtbundeltjes op zijn naam staan voordat in augustus
1925 in Den Haag het eerste nummer verscheen van het literaire tijdschrift Het Woord.
Er verschenen in totaal maar vier nummers. Het was wel het eerste Noord-Nederlandse
tijdschrift waarin E. du Perron publiceerde, evenals beroemde kunstenaars zoals
Carel Willink, Constant van Wessem, Herwarth Walden, Hannah Höch, Vilmos
Huszár en Hendrik Werkman.
Demets was naar Nederland gekomen uit angst in zijn geboorteland te worden
vervolgd wegens politiek activisme. Het Woord was na één aflevering zo'n beetje
op sterven na dood, totdat Jan Demets en Jack Krul elkaar leerden kennen. Er
verschenen toen met behulp van Krul toch nog drie nummers. Niet verrassend dat
er ook gedichten van Krul in opgenomen werden. Krul gaf kort daarop ook Demets’
dichtbundels uit, waaronder 1926, met lino's van Gonzales Delia Pastore. Na de
verdwijning van Het Woord stelde Demets nog een ongepubliceerde dichtbundel
samen en dook op in kringen van Amsterdamse pacifisten, die het onafhankelijk
weekblad De Nieuwe Pers uitga-
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ven. Toch was het via Vandaag dat hij in aanraking met Adalbert Smit, Alfred
Haighton, Jan Baars, Ernst Ridder van Rappard, Arnold Meyer en andere politiek
dubieuze figuren. Hij werkte in SS-uniform bij de Vlaamse Omroep en schreef voor
collaborerende tijdschriften als Balming en De Vlag. Vanaf 1944 is hij spoorloos.

Vandaag (2)
Kooy onderstreept dat Vandaag maar één belang heeft en dat zou het ‘cultureele
belang’ zijn. Als je naar de tentoonstellingsagenda in het blad kijkt, krijg je dat
bevestigd. Zeker waar een schilderijententoonstelling van Huib Luns in het Gronings
Pictura aangekondigd wordt. Op 10 augustus 1935 verschijnt nummer 35, waarin
het blad ingaat op ‘de Vandaag-beweging’. ‘De Vandaag-beweging bedoelt
propaganda te maken voor geestelijke vrijheid, rechtgelijkheid en economische
broederschap. Als beweging komt zij op voor de vrijheid van meeningsuiting.’ Het
is een ‘vrijen kring van menschen’. Leden van de kring betalen contributie naar
draagkracht voor de activiteiten. Het is gastvrij, iedereen is op bijeenkomsten welkom.
‘De oorspronkelijke kring [...] heeft tot dusverre op sociaal gebied het initiatief
verwezenlijkt van een open tafel en een arbeidsgemeenschap, op cultureel gebied
dat van een tooneel- en concert-zaaltje voor jonge en nieuwe uitingen, een
expositieruimte, een cabaret en tooneelgezelschap, verschillende studiegroepen en
geregelde lezingen.’
In hetzelfde nummer oordeelt een anoniem ‘critisch collectief over Dr. Menno ter
Braak. Een pagina met zes genummerde meningen over de beroemde recensent.
Mening I. ‘Er zijn veel boekrecensies in vele bladen, doch de kwaliteit is laag. Ter
Braak is een rots in ‘deze schuimende en kolkende zee van kritiekasterij. [...] Hevig
en medogenloos in zijn wraak op wie hem dorst te kleinereen... De Rots: Dr. Menno
ter Braak, die zijn intellectueele geeselriemen kwistig zweept over de kolommen van
Het Vaderland.’
Mening II is neutraal. De derde commentator van het collectief neemt het op voor
Ter Braak, die volgens hem vaak Menno Afbraak wordt genoemd: ‘de hoon over
Ter Braak [is] angst en kift’. De vierde vindt dat niet Ter Braak zelf zijn recensies
schrijft, zij worden gemaakt door zijn ‘vernuft’. Hier schemert het verhaal over het
torretje van vernuft doorheen. Ter Braak doet de vijfde van de zes denken aan een
chirurg, die - onder narcose - een ingrijpende operatie ten uitvoer legt, en tot slot
zegt: ‘De operatie is gelukt, en de patiënt is niet eens overleden’.Het zesde en laatste
stukje is negatief bedoeld en zeer vaag.
Nummer 35 van Vandaag gaat ook nog over vrouwenemancipatie. Auteurs die
met naam genoemd worden zijn: Josephine Schain, J. Gerhard Toonder, Will
Wemerman, W. Gosselings (over helder denken, want ‘de hoofden zitten vol modder’)
en O.G. Thoden van Velzen.
Bulthuis kan zich nog herinneren hoe hijzelf, Jan Campert en Ben van Eysselsteijn
in sociëteit ‘Vandaag’ naar experimenteel toneel gingen kijken.
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Tezelfdertijd leerde hij in Vandaag dat ‘verdorven schoften’ charmant kunnen zijn.
Er verzamelden zich steeds meer ‘bruine idealisten’ rondom Kooy, zoals Adalbert
Smit en Alfred Haighton. Van Smit en Haighton weten we hoe dat verder verlopen
is, van Kooy niet. Wel dat hij na de oorlog gewoon doorging met zijn
populair-wetenschappelijke boekenserie. Voor de oorlog had hij behalve Encyclopedie
voor Iedereen, ook dikke overzichtswerken op zijn naam gezet zoals: Het boek van
den hemel (1928), Het boek der uitvindingen (1930), Het boek van de pers (1931)
en Het boek van de film (1931), allemaal in de serie ‘Door alle eeuwen heen’ van
uitgeverij W. den Haan. Hij vertaalde reclameteksten uit het Deens, schreef scenario's
voor de films over oorlog en verzet (Legaat gezocht en Samen op weg) van Alfred
Mazure, de maker van de strip tijdens en na de oorlog van Dick Bos. Alleen de
Nederlandse centrale catalogus geeft al negentig verwijzingen naar zelfgeschreven
of door Kooy vertaalde boeken.21 Hij werkte in de jaren dertig mee aan het tijdschrift
Natuur en Techniek, evenals zijn Vandaag-kompaan D. Valkema. Hij schreef in
Land en Volkenkunde en vertaalde in 1931 voor De Haan Herman Hesses Narziss
und Goldmund. En eveneens voor De Haan: Egypte (wonderen en geheimen van een
grote oude cultuur) van Kurt Lange, en een paar populair-wetenschappelijke boeken
van Dr. Paul Herrmann.
Het zal duidelijk zijn: vervolgonderzoek naar John Kooy is dringend gewenst. Al
is dat niet makkelijk, want er is geen archiefmateriaal voorhanden. Dat hij een vroege
voorvechter van de ontzuiling genoemd wordt, is in zoverre juist dat bijna alle hier
genoemde tijdschriftjes zich onttrokken aan de gebruikelijke ideologische zuilen van
het katholicisme, het socialisme en het protestantisme. Kooy behoorde tot de
kosmopolitische Haagse bohème die zich aanvankelijk op speelse ondeugende wijze
tegen de gevestigde cultuur afzette. Langzamerhand vonden deze kritische luizen in
de pels dat een pels henzelf ook wel goed stond. Maar de gevestigde culturele
instituties boden hen geen podium. Een noodgedwongen alternatief circuit bleek een
kweekvijver te zijn voor uiterst linkse en uiterst rechtse avonturiers. Kooy heeft met
zijn weekblad Vandaag een schuilplaats voor dit ‘sociologisch laboratorium’
gecreëerd. Met zijn sociëteit bood hij hen een thuis. Of hij er zelf in is meegegaan
of niet, binnen zijn weekblad won de rechts-autoritaire politiek het van de alternatieve
spontane en tegen de gevestigde orde gerichte cultuur.

Eindnoten:
1 John Kooy, Encyclopedie voor Iedereen, lemma Astrakan. Door mij gecontroleerd in de tweede
(1935) en in de zesde (1954) druk.
2 Ik dank J. van Tiggelen, hoofd Archief & Documentatie van Wolter Kluwer te Amsterdam voor
het ter inzage geven van de contracten.
3 Via de website van het Instituut Nederlandse Geschiedenis is het gereconstrueerde vooroorlogse
archief te raadplegen (www.inghist.nl/onderzoek/projecten/ Rapporten Centrale Inlichtingendienst
1919-1940).
4 Renée Vegt & Joan Hemels, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland 1840-1995. Bibliografie.
Cramwinckel, Amsterdam 1993-1997.
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publiekstijdschriften in de twintigste eeuw’, in: Helleke van den Braber e.a. (red.), Floppen en
fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis. Vantilt, Nijmegen 2002, p. 99-112 &
127-128 (= lustrumuitgave van Ts. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies).
6 Zie voor een illustratie door Hans Borrebach in Pan en andere in dit artikel genoemde
periodieken: Aafke Boerma e.a. (red.), Babs’ bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en
illustrator Hans Borrebach (1903-1991). Letterkundig Museum / Em. Querido, 's-Gravenhage
/ Amsterdam 1995, p. 74.
7 De meeste door mij hier besproken tijdschriften bevinden zich (incompleet) in het Persmuseum
te Amsterdam. Een enkele keer vond ik in het Haagse Gemeentearchief een aanvullend nummer.
8 IISG / Persmuseum, Amsterdam.
9 J.W. Regenhardt, Het gemaskerde leven van Eduard Veterman. Balans. Amsterdam 1990, p.
38-42.
10 Alfred Haighton had De Hofetad graag opgekocht. Het lukte niet. Zie G.J.G. de Gier, Alfred
Haighton. Financier van het fascisme. Sijthoff, Amsterdam 1988, p. 92.
11 Rico Bulthuis, De dagen na donderdag. Aantekeningen uit de crisisjaren. Kosmos, Amsterdam
1975> P. 137-142.
12 Gespreldcen met Rico Bulthuis, 23 augustus en 6 september 2001.
13 R. Bulthuis, De dagen na donderdag, p. 137.
14 E. du Perron, Brieven VII. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1981, p. 60.
15 Paul Arnoldussen & Hans Renders, jong in de jaren dertig. Interviews. De Prom, Baarn 1999,
p. 64.
16 P.A. Kooijman, Neem en eet. Bomaanslag en opruiing als sociale filosofie. Manifesten. L.J.C.
Boucher, Den Haag [1967].
17 Letterkundig Museum, Den Haag, collectie Henrik Scholte.
18 A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin
levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de twee wereldoorlogen. Van Gorcum,
Assen 1968, p. 201-204.
19 P. Arnoldussen & H. Renders, Jong in de jaren dertig, p. 65.
20 Marco Entrop & Maurits Verhoeff, ‘Een vechttijdschrift, of de absolute nul. Over Het Woord
(1925-1926) van Jan Demets’, in: De Parelduiker 2 (1997), nr. 5, p. 3-19.
21 De Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) is raadpleegbaar via www.pica.nl.
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Document AMVC-Letterenhuis
Moderne Kunst, een schooltijdschrift met gevolgen
... [Johan Vanhecke]
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat blijkt soms al heel vroeg. Zo bevindt
zich in het AMVC-Letterenhuis een tijdschrift dat volgeschreven werd door een
groepje zestien-zeventienjarige leerlingen die allemaal in dezelfde klas van de Gentse
Normaalschool zaten. Drie van hen hebben een vaste plaats in de Vlaamse
literatuurgeschiedenis verworven en kregen samen vijf Belgische staatsprijzen:
Maurice Roelants, Raymond Herreman en Achilles Mussche. Maar ook verscheidene
andere leerlingen zijn blijven schrijven en lieten hun sporen na in de literatuur, de
pedagogiek en de politiek.
Mussche vertelde in het populaire tv-programma Ten huize van1 dat hij met zijn
klasgenoten aan de Rijksnormaalschool te Gent een letterkundig tijdschrift uitgaf
‘dat Moderne Kunst heette en met de hand werd geschreven’.2 Ook aan Roelants en
Herreman werd zo'n programma gewijd, maar zij maakten er geen melding van. Het
tijdschrift kwam wel aan bod toen Herreman zijn lezing ‘Maurice Roelants 60’
uitsprak, op zaterdag 10 december 1955 voor Leesclub Boekuil: ‘Wij waren in ons
studiejaar nogal literair en artistiek aangelegd. Op een zekere dag besloten wij een
tijdschrift uit te geven, in handschrift. Ik weet de titel niet meer, en ook niet hoeveel
nummers er verschenen zijn. Ik gaf er wel wat voor om te weten in wiens handen ze
ten slotte terecht gekomen en misschien nog bewaard zijn. Wij schreven er proza en
gedichten voor. Zoals ik zei, waren het van Roelants en ook van mij, droefgeestige
gedichten, vol wanhoop, en op zijn minst vol weemoed. Zodat Roelants een tijdlang
de bijnaam “Weemoed” kreeg’.3
Lange tijd leek Moderne Kunst hetzelfde lot beschoren als De Hamer, het
handgeschreven tijdschrift van de leerlingen Lode Zielens en Joannes Marijnen,
waarover we enkel secundaire informatie hebben. Gelukkig dook het in 1987 weer
op, toen de conservator van het kasteel van Gaasbeek, H. Vandormael, in een kast
nog wat nagelaten papieren van zijn voorganger Maurice Roelants ontdekte.
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MAURICE ROELANTS, ACHILLES MUSSCHE EN RAYMOND HERREMAN, LEERLINGEN VAN DE GENTSE
NORMAALSCHOOL (AMVC-LETTERENHUIS)

Alle overgeleverde exemplaren van het Moderne Kunst, in totaal elf schriftjes,
dateren van het schooljaar 1912 - 1913. Wellicht heeft het dan ook maar één schooljaar
bestaan. Het werd volledig met de hand geschreven in een traditioneel schoolschriftje
(21 × 16,8 cm), waaraan af en toe nog enkele losse blaadjes zijn toegevoegd. De
kaften werden op een enkele uitzondering na fraai geïllustreerd door telkens andere
leerlingen in een art nouveau stijl. Elke student schreef zijn bijdrage eigenhandig
neer. Het nummer ging van hand tot hand en werd zo door iedereen gelezen. Om de
lectuur vlot te laten verlopen, werd vanaf het eerste nummer gewerkt met een
bijvoegsel, zodat elk nummer eigenlijk uit twee delen bestaat. Er wordt nergens een
redactie vermeld, maar
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Maurice Roelants was duidelijk de drijvende kracht. Hij schreef in elk nummer een
inleidend woordje, behalve in het eerste nummer, waarin hij afsloot. Helaas ontbreekt
de aanhef van dat artikeltje, dat wellicht een soort van programmaverklaring is. Hij
beloofde dat Moderne Kunst maandelijks zou verschijnen en vroeg iedereen in te
zenden wat zij goed vonden. Hij hoopte dat ze elkaar zouden ‘durven wijzen op
zwakke punten in gedachten en stijl en daarom laten wij aan iedereen toe zijn oordeel
over het werk van anderen vrij en
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onbewimpeld bij ons in te dienen’. Tijdens het rondgaan mocht er niets in het
tijdschrift geschreven worden ‘zelfs de fouten in stijl of taal mogen niet verbeterd
worden’. Moderne Kunst had ook een soort van geheim karakter en mocht ‘onder
geen enkel voorwendsel aan leerlingen van andere jaren [...] gegeven worden noch
ter inzage, noch ter lezing. Ook de surveillanten moeten er volstrekt buiten gehouden
worden en zelfs indien zij ons tijdschrift eischten, raden wij diegenen met wilskracht
aan het niet te geven’. Het blijkt dat niet iedereen zich hieraan hield, want bij het
begin van het vierde nummer schreef Roelants: ‘Het schijnt dat zekere heeren het
tijdschrift aan leerlingen van andere jaren laten zien. Als dit nog gebeurt zullen er
strenge maatregelen genomen worden’.
Wanneer het eerste nummer verschenen is, valt niet te achterhalen. Het woordje
vooraf in het tweede nummer is op 15 maart 1913 gedateerd. Op de kaft van het
derde nummer staat het jaartal 1913 en het bevat gedichten van Herreman en Roelants
die volgens de datering in april 1913 geschreven zijn. De eerste drie nummers hebben
een bijvoegsel. De volgende afleveringen zijn niet meer genummerd, maar er is een
dik nummer van 51 pagina's waarin stukken uit nummer 3 becommentarieerd worden.
Ook hier komt geen datering voor, maar wel een oproep tot een prijskamp voor
poëzie, proza en tekeningen. In diezelfde jaargang 1912-1913 verschenen nog drie
dunne nummers, met fraai geïllustreerde kaften, met telkens slechts enkele bijdragen.4
Een daarvan is een inzending met zeven tekeningen door Gaston Crommen5 voor de
Prijskamp Tekenen.
Bij die aflevering zit een begeleidend briefje van Maurice Roelants, gedateerd 3
mei 1913, waarin hij schreef dat de heren ‘van wie hier werken in voorkomen, hebben
afgezien van den prijskamp’ en hun werken belangeloos lieten verschijnen. Hij
beloofde ook dat Moderne Kunst voortaan regelmatig zou verschijnen ‘bij het begin
van iedere maand. Om formaat en lezing aangenamer te maken zullen wij niets anders
meer gebruiken dan ministerpapier’. Hij hoopte dat het aantal bladzijden niet zou
verminderen, en meldde dat iedereen die nog niets had ingezonden zijn medewerking
had verzekerd.
Van een tijdschrift in een groter formaat is nog niets teruggevonden. Alleen is er
nog één bundeltje met daarin twee verhalen van Maurice Roelants: ‘Zuster Angélique’
en ‘Verzoenen’. Ze zijn allebei opgedragen aan zijn vriend Gilbert Lemajeur, en de
opdracht bij het eerste verhaal is gedateerd ‘8-11-13’. Maar aangezien er niets op de
kaft staat, is het niet zeker dat dit bundeltje nog bij Moderne Kunst hoort.
Het eerste nummer van Moderne Kunst opent met het gedicht ‘Nacht’ van Herreman,
dan volgen beschouwingen van Maurice Roelants bij een nieuwe beeldenreeks van
Georges Minne, en van Mussche die onder het pseudoniem
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Blauwvoet naturalisme en realisme tegen elkaar afwoog met een voorkeur voor de
mimetische traditie: ‘De ijdele schimmen en utopies van het romantisme zijn
verzwonden en het realisme bekleedt thans de eereplaats in het proza, zooals de lyriek
in de poëzie’.6 Het bijvoegsel van dat eerste nummer heeft gedichten van Gaston
Crommen, Gregorio, Albert de Smet, Georges Bekaert, Ritzaum Stuyfkeel, G. Revefel
en proza van Gabriël Dhondt en Gaston Vande Veegaete.7
Georges Bekaert8 liet in elk nummer van Moderne Kunst proeven van zijn poëzie
verschijnen, waarvan één keer onder het pseudoniem Carmenos. De jonge dichters
maakten blijkbaar graag en veel gebruik van vaak doorzichtige pseudoniemen. Zo
stond Gregorio voor Georges ‘Geo’ Verbrugge9 en verschool Germain Lefever10 zich
achter G. Revefel. Ritzaum Stuyfkeel is dan weer een anagram van Maurits
Vuylsteek.11
In Ten huize van geeft Roelants een verklaring voor dat gebruik van pseudoniemen:
‘Op school schreven wij onze eerste verzen die in De Witte Kaproen verschenen’.12
De Witte Kaproen was het Vlaamsgezind strijdblad van Alfons Sevens en aankomende
onderwijzers werden niet verondersteld aan zoiets mee te werken,13 vandaar dus de
pseudoniemen. Zonder sleutel valt echter heel moeilijk te ontdekken wie de ware
auteurs zijn van de enkele gedichten die in De Witte Kaproen verschenen: wie waren
G. Rash, R. Moritz, R. Galmaerts, M.V. Coufinez, Pycke, Jef van 't Houtland, Karel
Kamiel, E. Gondola of H. Peters? Dat het gebruik van pseudoniemen niet louter een
spielerei was, maar als noodzakelijk aangevoeld werd, blijkt uit het feit dat ene Van
Durme van het Gentse atheneum was weggestuurd omdat hij een dichtbundel met
erotische inslag gepubliceerd had.
In het tweede nummer van Moderne Kunst signeerde Roelants twee gedichten en
een beschouwing over dichters met de naam Mor. Engel. Althans, de teksten zijn
onmiskenbaar in zijn handschrift geschreven. Herreman gebruikte in het derde
nummer het pseudoniem Miretta voor zijn gedicht ‘Storm’.
Roelants en Herreman publiceerden hun eerste gezamenlijke dichtbundel in 1914,
nog tijdens hun normaalschooltijd, onder de pseudoniemen Maurice Minne en
Raymond Vere. Minne verwees naar de liefde waar Roelants zo graag over sprak en
Herreman koos Vere als hommage aan Louis Couperus. De bundel droeg de titel
Eros en in het AMVC-Letterenhuis wordt een exemplaar bewaard met een opdracht
aan Paul Kenis.14 Paul Kenis beoordeelde sinds januari 1914 de ingezonden werken
voor De Witte Kaproen, en kreeg ook gedichten van Roelants en Herreman onder
ogen. Een aantal gedichten uit Eros staan ook - in soms licht gewijzigde vorm - in
De Witte Kaproen, waardoor we met zekerheid kunnen zeggen dat Roelants het
pseudoniem R. Moritz gebruikte en Herreman de schuilnaam H. Peters.
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Roelants debuteerde (als R. Moritz) in De Witte Kaproen in het bijvoegsel van het
januarinummer met ‘Schippersleven’, en twee maanden later werd ‘Wees Gelukkig’
gepubliceerd, opnieuw in het bijvoegsel. Uit de commentaar van Paul Kenis op het
ingezonden werk, blijkt dat Roelants ook nog ‘Avondflirt’ had opgestuurd. ‘Uit het
geheel uwer gedichten, zoowel als uit die van H. Peters, spreekt een sympathiek,
ontvankelijk dichtergemoed’, besluit hij.15 Van H. Peters, Raymond Herreman, neemt
hij in zijn commentaar de eerste drie regels op van het gedicht ‘Bedelaar’. Hij heeft
spijt dat het zo niet verder gaat. Twee van de ingezonden gedichten van Herreman
staan in het meinummer van De Wítte Kaproen: ‘Heimkehr’ en ‘Langs lage Leie’,
dat zonder titel opgenomen werd.16 Deze vier gedichten kunnen dus beschouwd
worden als de officiële debuten van Roelants en Herreman.
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Beide auteurs waren zeer ontdaan toen bleek dat hun leraar Nederlands, Lambrecht
Lambrechts, een exemplaar van Eros in zijn bezit had en wist wie achter de
pseudoniemen schuilgingen. Er volgde geen straf, maar Lambrechts was wel misnoegd
omdat ze hem niet in vertrouwen hadden genomen.17
Dat de Limburgse leraar Lambrecht Lambrechts de inspirator van Moderne Kunst
was, lijkt onmiskenbaar. Vele decennia later herinnerde Roelants zich: ‘In het jong
struikgewas van onze geest en ons gemoed wierp hij brandlonten. Ging het bij de
een of de andere vunzen, dan blies hij erop met volle wangen. In onze opstellen
prikkelde hij ons tot zelfbewustzijn en overmoed. [...] Een opstel van Ritzaum
Stuyfkeel [...] achtte hij overtuigd zo sterk als het proza van Israël Querido. Wij
waren met 24 in het eerste studiejaar, 24 schrijvers, deed hij ons geloven: één
Verhaeren, Achilles Mussche, één Heinrich Heine, dat was Raymond Herreman, één
Louis Couperus - dat was ik want ik had een opstel geschreven van tien vellen
ministerpapier over het innerlijk groeien van een liefde bij een ziekenverpleegster
voor haar patiënt’.18
Het tweede nummer van Moderne Kunst verscheen opnieuw in twee delen, maar
dit keer was de verdeling evenwichtiger. Bekaert, Roelants, Herreman en Piet
Mattheessens (pseudoniem: Fox) hadden werk in beide delen. Herreman leverde
naast drie gedichten ook een bijdrage over schrijf- en spreektaal en over hoe spreektaal
en dialect aangewend (kunnen) worden in de literatuur. Blauwvoet Mussche wijdde
negen kantjes aan het individu in de poëzie, naar aanleiding van het bekende citaat
van Kloos, en onderzocht hoe de Tachtigers dat individualisme beleden. Op de laatste
twee bladzijden formuleerde hij raadgevingen voor Raymond Herreman, van wie hij
aanvoelde ‘dat hij een waar dichter zal worden’.19
Het derde nummer bevat het reglement van de ‘prijskamp voor letterkunde en
teekenkunst’. De jury was samengesteld uit Herreman, Mussche en Roelants, wat
hun leidende rol in het tijdschrift bevestigt. Blauwvoet publiceerde opnieuw tien
bladzijden, ditmaal over Richard Wagner en Lohengrin. Herreman en Roelants
leverden elk weer twee gedichten en Roelants schreef een beschouwend stukje over
de onderwerpen die in de poëzie aan bod komen. Hij pleitte voor een moderne
gevoelspoëzie en verzette zich tegen onderwerpen als vaderlandsliefde. In dit nummer
vinden we ook de eerste interne rel. Maurice Vuylsteek publiceerde in het tweede
nummer een sonnet en een verhaal, en Germain Lefever wees hem erop dat hij in
beide stukken een beetje plagiaat had gepleegd. Vuylsteek antwoordde op zodanige
wijze dat Roelants hem tot de orde moest roepen ‘dat hij meer voorkomend kan zijn’.
Enigszins verwarrend is dat de reactie van ‘Stuyfkeel’ al in het eerste deel staat,
terwijl de kritiek pas in het bijvoegsel verscheen. Vuylsteek was zeer productief en
schreef nog een gedicht ‘De Zee’ en een ‘Phantasia’ in ritmisch proza. Beide stukken
werden in detail - hij had er II bladzijden voor nodig - besproken door Raymond
Herreman in het vierde nummer. Over ‘Phantasia’ had hij
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weinig goeds te zeggen, maar ‘De Zee’ kon hij, ondanks de gebreken niet vergeten.
‘In et algemeen: et gedicht De Zee is een mooi gedicht, niet volmaakt maar
dóor-bevredigend. Wie dát voortbrengt als beginneleng moet rijk-begaafd zijn’.20
Een voorloper van de boekuiltjes, als het ware.
Ook Achilles Mussche pakte het werk van een van de klasgenoten aan, want ‘et
insident Refevel-Stuyfkeel heeft bewezen dat er degelike kritiek nodig is voor ons
tijdschrift’. Hij beoordeelde het verhaal ‘De laatste reis’ van Tsekrev Melliw (Willem
Verkest) op zuiverheid van taal, juistheid van gedachte, oorspronkelijkheid en
compositie en betreurde onderaan de negende bladzijde ‘innig dat Mr. Tsekrev ons
tijdschrift zó weinig eert, daar hij et slechts zo'n bijdrage waardig keurt: et is juist
daarom dat ik hem eens ferm onder handen heb genomen’. Hij hoopte dat hij voortaan
beter werk zou leveren.
Uit de citaten blijkt al dat de leerlingen bezig waren met spelling. Twintig
bladzijden in dit vierde nummer zijn gevuld met een stevig debat tussen Gabriel
D'hondt en Achilles Mussche over het nut der vereenvoudigde spelling. D'hondt
vond dat men er best niet te ver in ging. Roelants nodigde de anderen uit om te
reageren aan de hand van een aantal vragen.
Maar er kwamen geen reacties, tenminste als we ervan uitgaan dat alle nummers
bewaard zijn. Er zijn nog wel twee nummers met fraaie kleurenkaftjes van Gaston
van de Veegaete en Georges Verbrugge, maar die bevatten telkens slechts twee
bijdragen. Ik vrees dat de kritieken van Herreman en Mussche de medeleerlingen
van klas wat beangstigd en ontmoedigd hebben. Het schooljaar liep trouwens ten
einde. Maar vanaf juni 1915 vinden we geregeld bijdragen van medewerkers van
Moderne Kunst in het Zondagsblad van Vooruit, meestal onder pseudoniem: Roelants
(A.M. Minne), Herreman (Ray Vere), Achilles Mussche (Ach. J. Volkman) en
Maurice Vuylsteek. Het is een volgend stapje in hun literaire carrière, waarvan
Moderne Kunst zonder twijfel het romantische begin was dat de ontplooiing van het
literair talent van Mussche, Herreman en Roelants in de hand heeft gewerkt.

Eindnoten:
1 Uitgezonden op 20 december 1961 en gepubliceerd in Joos Florquin, Ten huize van... Tweede
reeks. Davidsfonds, Leuven 1964, p. 91-119.
2 J. Florquin, Ten huize van... Tweede reeks, p. 97
3 Raymond Herreman: Roelants 60, handschrift, p. 6-7 (Collectie AMVC-Letterenhuis).
4 Voor een volledig overzicht van alle bijdragen in de diverse nummers, verwijs ik naar de
Agrippa-databank op het internet, waar een gedetailleerde beschrijving van elk nummer is
opgenomen.
5 Gaston Crommen (1896-1970) is nooit een bekend graficus geworden. Wel schreef hij met
Gaspard van de Vyvere een Spraakkunst voor het Lager Onderwijs, jarenlang dé spraakkunst
voor het officieel Lager Onderwijs in het Gentse. Hij werkte in het Stedelijk Onderwijs van
Gent van 1915 tot 1927. Daarna was hij redacteur van Vooruit tot 1940 en na de oorlog werd
hij hoofdredacteur tot 1961. Hij was ook actiefin de politiek en was gemeenteraadslid van
Ledeberg van 1926 tot 1962 en burgemeester aldaar van 1933-1946. Daarna zetelde hij in de
senaat (1946-1968), waar hij in 1952 secretaris werd en in 1958 ondervoorzitter. Hij schreef
een toneelstuk, Naar 't nieuw leven. Symbolische schets in één bedrijf (1917) en heeft uiteraard
heel wat journalistiek werk nagelaten.
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6 Moderne Kunst, nr. 1, p. 18.
7 Gaston Vande Veegaete (1896 -1968) zou ook nog het doctoraat in de letteren en de wijsbegeerte
behalen. Vanaf 1944 was hij verbonden aan de Gentse Rijksuniversiteit en in 1956 werd hij
directeur-generaal van het hoger onderwijs, de wetenschappen en het middelbaar onderwijs.
De meeste van zijn latere publicaties gaan over pedagogische onderwerpen.
8 Georges Bekaert (1896 -1978) zou pas na zijn pensionering zijn gedichten bundelen en
publiceren. In 1939 werd hij directeur aan het Stedelijk Handelsinstituut van Gent, waar hij
tevoren al les gaf. Met heimwee naar zijn eigen studententijd zette hij de leerlingen aan om een
met de handgeschreven tijdschrift uit te geven, dat Drang gedoopt werd. Het was zo'n succes
dat Drang vanaf 1947 in druk verscheen.
9 Georges ‘Geo’ Verbrugge (1896 - 1977), de latere erehoofdinspecteur van het Stedelijk Onderwijs
te Gent, onderbrak zijn studies in 1914 om oorlogsvrijwilliger te worden. Hij schreef verzen
en verhaaltjes voor de jeugd en enkele pedagogische werken.
10 Germain Lefever (1896 - 1969) onderbrak zijn studies om naar het front te gaan en bouwde een
carrière uit in het bestuur van het Verbond van Vlaamse Oudstijders, waarvan hij voorzitter
was van 1932 tot 1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij schepen van onderwijs en
burgemeester van Groot-Gent.
11 Maurits Vuylsteek (1896 - 1942) werd na de normaalschool een ijverig medewerker aan het
Zondagsblad van Vooruit, waarin hij verscheidene novellen en gedichten publiceerde. Hij
schreef ook een eenakter De moeder.
12 J. Florquin, Ten huize van... Tweede reeks, p. 78. Met ‘onze’ bedoelde hij ook de gedichten
van Herreman en Karel Leroux. Leroux zat een jaartje hoger in de Normaalschool.
13 Voor meer informatie over De Witte kaproen, zie: Matthijs de Ridder, ‘Een romantische activist.
De vroege poëzie van Gaston Burssens’, in: ZL 2 (2002-2003), nr. 2 (januari), p. 53-58.
14 Maurice Minne & Raymond Vere. Eros. Drukkerij Plantyn, Gent z.d., 110 p. De opdracht aan
Paul Kenis in het AMVC-Letterenhuis-exemplaar is gedateerd ‘7-7-14’.
15 De Witte Kaproen, maart 1914, bijvoegsel. De gedichten staan alle drie in Eros, respectievelijk
p. 8 (‘Wees gelukkig’), p. 25 (‘Avondflirt’) en p. 30 (‘Schippersleven’).
16 De Witte Kaproen, mei 1914, p. 3. ‘Heimkehr’ heeft een strofe meer dan de versie in Eros (p.
96). ‘Langs lage Leie’ is opgenomen zonder titel, zonder de laatste drie verzen en met enkele
varianten, vergeleken met de versie in Eros (p. 87). De gedichten ‘Avond’ en ‘Zwervers’ zijn
niet opgenomen.
17 Raymond Herreman: Roelants 60, handschrift, p. 10.
18 Typoscript van lezing van Maurice Roelants over Lambrecht Lambrechts (Collectie
AMVC-Letterenhuis).
19 Moderne Kunst, nr. 2 p. 20.
20 Moderne Kunst, nr. 4 p. (50-51].
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Personalia
YVES T'SJOEN (Oudenaarde, 1966) is verbonden aan de vakgroep Nederlandse
literatuur van de Universiteit Gent. Hij promoveerde op een historisch-kritische editie
van het volledige dichtwerk van Richard Minne (2001) en trad tevens op als
medebezorger van Minnes Verzamelde verhalen (1996). Hij publiceerde eerder over
Minne en Raymond Herreman in onder andere Dietsche Warande & Belfort, Revolver
en ZL.
HENRI-FLORIS JESPERS (Etterbeek, 1944) schreef over de (historische) avantgarde
in het Bulletin de la Fondation Ça Ira, Deus ex Machina, Gierik & Nieuw Vlaams
Tijdschrift, Revolver, Spiegel der Letteren en Vlaanderen. Hij publiceerde onder
meer Floris Jespers en de gay twenties (1989), Genealogie van de herinnering (1993),
Mijn luie luipaard (1996), Klemmen voor koorddanser: Gaston Burssens (1997),
Cadavre exquis te Miavoye (1999), Theo van Doesburgen Ça Ira (1999) en Gaston
Burssens, schilder (2001). Daarnaast vertaalde en becommentarieerde hij werk van
Michel Seuphor en Paul Neuhuys.
LILY HUNTER (Rotterdam, 1973) is wetenschappelijk medewerker bij het Constantijn
Huygens Instituut voor Tekstedities en Intellectuele Geschiedenis in Den Haag en
bezorgt in die hoedanigheid het Volledig werk van Willem Elsschot. Zij publiceerde
eerder over de schrijversportretten uit de jaren dertig van Hanna Elkan en bereidt
voor de reeks Achter het Boek een uitgave voor van de correspondentie tussen Jan
Engelman en A. Roland Holst.
MAAIKE KRAMER (Groningen, 1972) is als conservator werkzaam bij de afdeling
Collecties van het Letterkundig Museum. Samen met Sjoerd van Faassen bereidt zij
voor de reeks Achter het Boek een uitgave voor van de correspondentie tussen Theun
de Vries en uitgeverij Van Loghum Slaterus over De Vries' roman Stiefmoeder aarde
(1936) en de overige delen uit de zogenaamde Wiarda-cyclus.
HANS RENDERS (Aarle-Rixtel, 1957) is verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis
van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op een biografie van Jan Hanlo
(1998) en publiceerde onder meer een monografie over het tijdschrift Braak (2000).
Hij werkt momenteel aan een biografie van Jan Campert.
JOHAN VANHECKE (Wilrijk, 1957) is als wetenschappelijk medewerker verbonden
aan het AMVC-Letterenhuis. Hij is auteur van onder meer Het Antwerpen van Hubert
Lampo (1993), De Flandriens van Hugo Verriest (1997) en Het hoofd werd op de
tafel gezet (2000), een studie over Heer Halewijn. Hij coördineert het Studiecentrum
Johan Daisne en werkt momenteel aan een biografie over Johan Daisne.
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[Nummer 4]
Enkele akkefietjes
Uitgeverij De Bezige Bij en Uitgeverij Manteau (1945-1952)
... [Ernst Bruinsma]
In mei 1946, een jaar na de Duitse capitulatie, werd er een behoorlijke crisis in de
Belgische boekhandel geconstateerd. De magazijnen lagen vol en de verkoop van
boeken liep gestaag terug. De markt werd hard getroffen door de importbeperkende
maatregelen die de Nederlandse regering had genomen en bovendien was men in
België direct na de bevrijding te veel en te duur gaan produceren. Bij de import van
boeken werden door een Nederlandse ‘importcommissie’ strenge richüijnen
gehanteerd. Zo kreeg het wetenschappelijke boek voorrang boven literaire boeken
in een verhouding van 80% en 20%. De landen waarvoor speciaal valuta werden
vrijgemaakt waren Amerika, Engeland, Zweden en België.
Er werd bovendien in het bijzonder geld beschikbaar gesteld voor boeken waar
direct behoefte aan was, zoals studieboeken. De aankoop van gehele of gedeeltelijke
oplagen, ook wanneer iemand als mede-uitgever van zulke uitgaven optrad, of de
invoer van oplagen die men in het buitenland had laten drukken, vielen hier dus niet
onder. Dat was bijzonder lastig voor een uitgeverij als Manteau, die na de bevrijding
juist haar overschotten van Nederlandse auteurs als Johan Fabricius en Willy Corsari
wilde verkopen in Nederland en die delen van de oplage van auteurs als Boon, Daisne
en Lampo aan Nederland wilde slijten.1
Later kwamen er door nieuwe handelsverdragen tussen Nederland en België wel
meer mogelijkheden, maar ook toen bleef het onmogelijk om vertalingen die gemaakt
waren in Vlaanderen en om de boeken van een Nederlandse auteur die in België
waren gedrukt, naar Nederland te importeren. De regeling beoogde namelijk de
invoer in Nederland van oorspronkelijk werk van Belgische auteurs en de invoer in
België van Nederlandse auteurs te stimuleren. Pas eind jaren veertig werd de zaak
min of meer genormaliseerd al bleef de administratieve rompslomp nog lang een
probleem.
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Vergeefs protest van Toussaint van Boelaere
In Vlaanderen werd hevig geprotesteerd tegen de importbeperkende maatregelen
van Nederland, die grote schade aanrichtten. Zo ook door de al wat oudere schrijver
F.V. Toussaint van Boelaere, die zich in die jaren zo ongeveer met alles en iedereen
bemoeide. Deze ‘goudsmid van de Vlaamsche letteren’ was in de oorlog ten prooi
gevallen aan een zware depressie, maar ontwaakte in de loop van 1943 langzaam uit
zijn dommel. Hij bezocht zijn vrienden weer en mengde zich in toenemende mate
in allerlei zaken, zoals de voorbereidingen voor een nieuw literair tíjdschrift dat na
de oorlog zou moeten verschijnen: Nieuw Vlaamsch Tijdschrift.2 Bovendien werd
de oud-Van Nu en Strakser in 1945, na Karel van de Woestijne, Stijn Streuvels en
Emmanuel de Bom, ter bekroning van zijn schrijversloopbaan de Staatsprijs
toegekend. Maar daarmee was de oude Toussaint niet definitief bijgezet in het
pantheon van de Vlaamse letteren. Want zeker na de dood van August Vermeylen
op 10 januari 1945, toch de enige echte leider van de (linkse) Vlaamse intelligentsia,
zag hij zijn kans schoon om zijn carrière nog een laatste zetje te geven en zichzelf
op te stoten naar ijle hoogten van eeuwige roem en onvoorwaardelijk enthousiasme
voor zijn werk.
Toussaint ontstak in een ware publicatiewoede en leverde het ene na het andere
stuk af bij de redacties van bladen als De Faun, Zondagspost, NVT, De Vlaamsche
Gids, Centaur, Apollo en Kroniek van kunst en kuituur. Bovendien was hij zich in
de loop van 1944 al weer in toenemende mate gaan bemoeien met de organisatie
binnen de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (VVL) en tevens benoemd tot
inquisiteur van de Vlaamse letteren. In die functie voerde hij, als voorstander van
een grondige zuivering van de Vlaamse literatuur, felle en veelbesproken discussies.
Hij ontpopte zich kortom, na enkele jaren van diepe depressie, in razend tempo tot
een energieke bemoeial. Hij moet zich ongelooflijk sterk hebben gevoeld, de aandacht
voor zijn figuur en zijn positie gaven hem als het ware vleugels. Toussaint blaakte
van zelfvertrou-
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wen en gedurende bijna twee jaar was zijn naam nauwelijks uit de kolommen van
de kranten en tijdschriften weg te denken.
In 1946 breidde Toussaint zijn terrein uit naar Nederland, omdat hij zich hevig
opwond over de ‘ongure centenpolitiek’ van de Nederlanders. Hij had in het voorjaar
contact gelegd met De Bezige Bij en het tijdschrift Apollo van uitgeverij Servire
verspreidde onder abonnees een boekje van hem: Mallorca en de nymfen (1946).3
Toussaint, inmiddels de gezegende leeftijd van zeventig al gepasseerd, vreesde nu
voor zijn werk dat mogelijk op termijn nog in Nederland zou worden uitgegeven:
‘Het moreel en financieel belang van eiken Nederlandschen auteur in Noord en Zuid
wordt alleen gediend door de vrijheid
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ANGÈLE MANTEAU (AMVC-LETTERENHUIS)

die hij heeft om met iederen Nederlandschen uitgever in Noord en Zuid te
contracteeren en door een onbelemmerde verspreiding van zijn werk over het gansche
Nederlandsche taalgebied’.4
Van oudsher lieten zeer veel belangrijke Vlaamse schrijvers hun werk in Nederland
verschijnen en Toussaint was bang voor een represaillemaatregel van de Belgische
overheid, waardoor de situatie zou kunnen ontstaan dat werk van Vlaamse auteurs,
uitgegeven in Nederland, niet ingevoerd mocht worden in België. Die tegenmaatregel
is er echter niet gekomen, de meeste Vlaamse schrijvers lieten zich ook niet
afschrikken door deze bizarre situatie. Tijdens de bezetting waren ze gedwongen
door de strenge maatregelen in Nederland, naar Vlaanderen uitgeweken, maar na de
bevrijding zochten auteurs als Elsschot en Walschap toch weer hun heil in Nederland,
bij hun oude uitgeverij. Er brak daarop een bijzonder moeilijke periode aan voor
uitgeverijen in Vlaanderen. Zo ook voor het bedrijf van Angèle Manteau dat nog
maar relatief kort bestond, maar in de oorlog tot grote bloei was gekomen. De
protectionistische maatregelen van de Nederlandse overheid, troffen haar uitgeverij
zwaar.
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De Bezige Bij, een eerste ontmoeting

Tot overmaat van ramp ondernamen enkele Nederlandse uitgeverijen omzichtige
pogingen om auteurs van Manteau af te snoepen. Eerder was dat het geval geweest
met uitgeverij Het Kompas, een dochtermaatschappij van L.J. Veen, die via Nico
Rost trachtte om in elk geval Johan Daisne en Louis Paul Boon los te weken van
Manteau.5 Maar ook De Bezige Bij kreeg in 1947, dankzij een actie van Toussaint
van Boelaere, belangstelling voor Vlaamse schrijvers. Manteau kende de heren van
de Bij al, want er was eind 1945 een akkefietje geweest over de uitgave van De stilte
van de zee van Vercors.6 Oorspronkelijk was dit boek verschenen als illegale uitgave
bij Les Editions de Minuit (Paris), een clandestiene uitgeverij opgericht door Vercors
en Pierre de Lescure. In de herfst van 1944 verscheen bij de toen nog illegale uitgeverij
De Bezige Bij een Nederlandse vertaling van A. Wijkmark (pseudoniem van Amy
van Marken). Deze vertaling, gemaakt op basis van een Zweedse vertaling in het
maandblad Bonniers Litterära Magasin (februari 1944), bleek echter onrechtmatig.
Uitgeverij Manteau had namelijk in Parijs de rechten verkregen voor de Nederlandse
vertaling van het boek. Wim Schouten, destijds samen met Geert Lubberhuizen
directeur van De Bezige Bij, schreef daarover in zijn memoires: ‘Wij hadden de
vertaalrechten dus niet, maar vonden gezien de populariteit, die de novelle door onze
illegale uitgave had gekregen, dat wij die toch moesten hebben. Het sentiment speelde
terecht een rol’.7 Zo niet bij Angèle Manteau, die zich eind 1945 tijdens een
onderhandelingsgesprek in Brussel met Koos Schuur en Wim Schouten, zeer zakelijk
opstelde: ‘Mevrouw Manteau was bepaald niet gemakkelijk en onze argumenten
konden haar zakelijke benadering slechts met moeite beïnvloeden, maar het is, met
de een of andere tussenoplossing, voor elkaar gekomen; wij mochten in Nederland
de vertaling van Lampo gebruiken’.8
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Op dat moment was De Bezige Bij zelfs nog maar net begonnen aan haar
bovengronds bestaan. Pas op 6 september 1945 werd de uitgeverij officieel erkend
door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (VBVB), er
waren allerlei strubbelingen geweest over de herkomst van het startkapitaal van de
uitgeverij en over de benodigde diploma's van Lubberhuizen, maar uiteindelijk kwam
de zaak toch in orde. Directeur Geert Lubberhuizen was er van meet af aan van
overtuigd dat de basis voor de uitge-
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verij breed moest zijn, wilde men kunnen overleven. Zeer bewust koos hij niet voor
een fonds als dat van Sander Stols of Geert van Oorschot, die in hoge mate hun eigen
literaire smaak volgden bij hun fondsopbouw. Lubberhuizen wist vrijwel meteen een
paar goedverkopende auteurs aan te trekken zoals Johan Fabricius en Willy Corsari,
die voorheen hun boeken bij Leopold hadden uitgebracht maar na de zelfmoord van
Robert Leopold in mei 1940 geen vaste uitgever meer hadden. Manteau, die in de
oorlog enkele boeken van deze auteurs in licentie had uitgegeven, had het nakijken.
Andere auteurs die in 1945 door de Bij werden uitgegeven, waren onder anderen
Leonard Huizinga, Bert Schierbeek, Ferdinand Langen, Ed. Hoornik, Menno ter
Braak en Sjoerd Leiker.
In 1946 verscheen werk van onder anderen: Henriette van Eyck, Max Nord, E. du
Perron, Adriaan Roland Holst, Simon Vestdijk, Adriaan Morriën, Koos Schuur, Jan
Elburg, Yge Foppema, F. Bordewijk, Johan van der Woude, Ab Visser, Eddy
Evenhuis, Til Brugman, Jan G. Elburg en natuurlijk de uiterst succesvolle vertalingen
van Arthur Koestler (Nacht in den middag) en John Steinbeck (De vliegenvanger).
Maar deze klinkende namen konden niet verhullen dat de jonge uitgeverij in die
beginperiode toch in een precaire financiële situatie verkeerde. Want datzelfde jaar,
1946, werd een belangrijk deel van het geld verdiend met zes vertaalde titels, in
verhouding veel meer dan met de zestig oorspronkelijk Nederlandse boeken. Er
moest dus beslist een kwaliteitsimpuls komen om, buiten de weinig geld opleverende
productie van de eigen leden om, winst te blijven maken.
Sjoerd Leiker, tot 2 juli 1946 voorzitter van De Bezige Bij en daarna tot eind 1948
secretaris, zei het in een uiterst kritisch intern rapport aldus: ‘Selectie is zeer
gewenscht om het toekomstbeeld niet te vertroebelen met al te veel uitgaven in de
trant van Meulenhoff. Het is beter te letten op Nijgh en Van Ditmar en vooral ook
op de Vlaamse prozaïsten, die geschoold zijn bij Elsschot en Walschap’.9 De komst
van de Vlaamse schrijver Fernand Toussaint van Boelaere, die zich zoals gezegd in
het voorjaar van 1946 aanmeldde bij de jonge schrijverscoöperatie, kwam dus wel
zeer gelegen. De bejaarde schrijver uit Brussel was dan wel geen Walschap of
Elsschot, hij had wel net de Staatsprijs gekregen ter bekroning van een
schrijversloopbaan en kon wellicht iets betekenen voor het nog jonge fonds.

Toussaint schiet in actie
Voor de oorlog had Toussaint zijn boeken bij diverse uitgeverijen zien verschijnen,
zowel in Vlaanderen als in Nederland: onder meer bij Van Dishoeck, Stols en De
Sikkel. Maar de laatste vooroorlogse jaren had toch uitgeverij Onze Tijd van zijn
jeugdvriend Leo J. Kryn de voorkeur genoten. Toen die uitgeverij in 1940 werd
overgenomen door Angèle Manteau, kwam ook Toussaint bij deze uitgeverij terecht
die in totaal vier titels van hem zou uitbrengen. In sep-
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tember 1946 rees er echter een conflict over een essay van Toussaint over Prosper
van Langendonck, dat hij reeds op 1 augustus 1944 had ingeleverd bij zijn uitgeefster.
Manteau motiveerde haar weigering om dit manuscript te publiceren op 9 september
1946 als volgt: ‘ons programma is reeds dermate overbelast en wij hebben met zoo
grote moeilijkheden te kampen om de werken die daarop thans vermeld staan binnen
redelijke tijd gedrukt en gebonden te krijgen, dat het ons zeer tot onze spijt werkelijk
niet mogelijk is Uw essay binnen afzienbaren tijd uit te geven, zoodat wij er van
zullen moeten afzien dit in ons fonds op te nemen’.10 Toussaint, voor de oorlog
volgens sommigen lijdend aan een minderwaardigheidscomplex dat in de oorlog na
een ernstige depressie in het omgekeerde was overgegaan, sputterde behoorlijk
tegen.11 Hij vond dat hij oneerlijk was behandeld omdat Manteau hem twee jaar aan
het lijntje had gehouden. Ze had namelijk altijd beweerd dat ze geen papier voor het
boekje had. Voorts was Toussaint, zo ging het gerucht toch, van plan de zaak
aanhangig te maken bij de eerstvolgende vergadering van de VVL. Het ging hem
daarbij niet zozeer om zijn eigen concrete geval, zo beweerde hij in een brief aan
Manteau waarvan een kladversie bewaard is gebleven, maar om ‘in algemeenen’ zin
te spreken over een situatie waarin ‘uitgevers gedurende twee jaar en meer kopij van
schrijvers onder zich houden met de bedoeling deze uit te geven en met de herhaalde
belofte dat te doen, om dan plotseling den schrijver te laten weten dat zij van uitgave
afzien’.12 Manteau had van dit voornemen gehoord en protesteerde daar hevig tegen,
maar Toussaint bezwoer haar dat het hem niet om zijn eigen specifieke geval te doen
was. Of Toussaint zijn dreigement daadwerkelijk heeft uitgevoerd is niet bekend,
maar hij beweerde in dezelfde brief wel dat hij inmiddels zijn essay bij een andere
uitgeverij had ondergebracht.13 Voor zijn creatieve werk had hij eveneens andere
plannen.
Eind april 1946, vlak voor het verschijnen van het eerste nummer van Nieuw
Vlaamsch Tijdschrift, was Toussaint namelijk ‘vriend’ van Uitgeverij De Bezige Bij
geworden. Of hij de eerste Vlaming was die zich aansloot bij de cooperatie heb ik
niet kunnen achterhalen. Wel had De Bezige Bij, toen nog illegaal, in maart 1945
van Joris Vriamont Sabbat uitgegeven. Het contact met Toussaint is mogelijk via
Victor van Vriesland verlopen, die op 2 juli 1946 voorzitter werd van het bestuur
van De Bezige Bij.14 Van Vriesland was voor de oorlog actief als bestuurslid van de
Vereniging van Letterkundigen en van de PEN-club, evenals Toussaint dat was in
Vlaanderen. Beiden hadden overigens ook nog iets anders gemeen: ze waren felle
beoordelaars van collaborerende schrijvers en uitgevers.15
Op 25 januari 1947 vond er een eerste ontmoeting plaats tussen Toussaint en Geert
Lubberhuizen in Amsterdam in de culturele sociëteit De Koepel. Toussaint zoekt,
zo blijkt uit dit gesprek, naar manieren om tot een betere culturele samenwerking
tussen Vlaanderen en Nederland te komen en vindt het
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bovendien jammer dat er geen Nederlandse uitgeverij meer is die zich specialiseert
in Vlaamse literatuur, zoals vroeger Van Dishoeck.16 Lubberhuizen komt in een brief
van 4 januari 1947 op deze kwestie terug en reageert enthousiast op Toussaints
ideeën: ‘Wellicht biedt dit de mogelijkheid om in de loop der tijd een afzonderlijk
Vlaams fonds bij onze uitgeverij onder te brengen’. Hij stelt voor om enkele Vlaamse
auteurs te benaderen voor een lidmaatschap van de coöperatieve vereniging De
Bezige Bij en stuurt Toussaint een exemplaar van de statuten.17 Merkwaardig genoeg
wordt in het bekende boek van Richter Roegholt over de geschiedenis van De Bezige
Bij met geen woord gerept over dit initiatief, ook Wim Schouten noemt het niet in
zijn memoires, evenmin als Wim Wennekes in zijn monografie over het leven van
Geert Lubberhuizen.18
Toussaint, zoals gebruikelijk in die jaren onstuitbaar en barstensvol energie, laat
er geen gras over groeien en reeds de volgende dag stuurt hij een soort van ‘longlist’
met tien namen van naar zijn smaak geschikte kandidaten naar Amsterdam. Deze
brief is niet teruggevonden, maar er stonden in elk geval de namen van Johan Daisne
en Gerard Walschap op. In zijn brief van 11 februari had Lubberhuizen al aan
Toussaint laten weten dat hij de oud-verzetsstrijder Daisne zonder meer wilde
voordragen bij het bestuur, maar over Walschap wilden hij en Wim Schouten eerst
enkele inlichtingen hebben alvorens op de bestuursvergadering van 28 februari een
beslissing kon worden genomen: ‘Wij zouden het wel zeer op prijs stellen wanneer
U ons nog even enkele inlichtingen zoudt kunnen verschaffen over de gedragingen
van den Heer Walschap gedurende de oorlog. Tegen dit lidmaatschap zijn enkele
bezwaren kenbaar gemaakt en wij in Holland kennen de juiste toedracht der zaken
niet’.19Brief van W.J. Schouten aan F.V. Toussaint van Boelaere, d.d. 22 februari
1947 (AMVC-Letterenhuis).
Op de vergadering van 28 februari werd positief gereageerd op de voorstellen van
Toussaint en Geert Lubberhuizen schreef op 7 maart dat de volgende personen een
verzoek konden indienen om lid te worden van de vereniging: Johan Daisne, F.V.
Toussaint van Boelaere, Raymond Brulez, Raymond Herreman, Hubert Lampo, Bert
Decorte, Piet van Aken, Herman Teirlinck, Karel Jonckheere en Julien Kuypers. Op
een enkeling na kwamen de namen van dit rijtje op dat moment allemaal voor in de
fondslijst van Manteau en allemaal waren ze mederedacteuren van Toussaint bij het
Nieuw Vlaamsch Tijdschrift. De beslissing over Walschap, geen auteur meer van
Manteau maar wel redacteur van NVT, werd wederom uitgesteld, in afwachting van
de gevraagde aanvullende informatie. De uitgeverij toont zich overigens bijzonder
in haar nopjes met het hele plan en Lubberhuizen schrijft in het vervolg van zijn brief
van 7 maart aan Toussaint: ‘Wij zijn erg verheugd, dat wij op deze wijze door het
aannemen van zoveel vooraanstaande Vlaamse auteurs een nieuwe band hebben
gelegd tussen Vlaanderen en Nederland’.
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Al enkele dagen later, op 9 maart, verschafte Toussaint de gevraagde informatie over
de rol van Walschap tijdens de bezetting. Ik citeer uit een kladversie van deze brief
die bewaard wordt in het AMVC-Letterenhuis: ‘In één woord: gecollaboreerd heeft
hij eigenlijk niet, maar hij heeft in zekere mate van het regime geprofiteerd.
Aanvankelijk stond hij enigszins op het standpunt van [Maurice] Roelants, nl. dat
gered moest worden wat gered kon worden maar daarin zag hij veeleer een
gelegenheid om voort te kunnen publiceeren en zo geld te verdienen. Zijn karakter
is niet dat van een nazi [...]’. Toen Walschap zich na de oorlog voor een rechtbank
moest verantwoorden voor zijn gedrag heeft Toussaint ook voor hem getuigd: ‘Ik
stond op het standpunt dat Walschap uiteraard antinazi was, zijn eigen karakter moest
hem tot een antinazi maken, en dat [...] zijn houding meer een schipperen is geweest
dan een meegaan. Mijn getuigenis, naar Walschap me zei, is oorzaak geweest dat
men hem buiten vervolging heeft gesteld [...]’. De schrijver was dan ook weer opnieuw
in dienst genomen als inspecteur der bibliotheken, een functie waaruit hij ontheven
was hangende het onderzoek. Toussaint erkende in het vervolg van zijn brief dat er
een ‘geurtje’ rond Walschap hing, maar dat hij liever geen discussie meer over hem
wilde openen. Walschap was ook opgenomen in de kringen rond NVT: ‘niet omdat
wij hem verzocht hebben maar omdat hij naar ons toe is gekomen’.20 Toussaint besluit
zijn brief met de opmerking dat hij zich goed kan voorstellen dat De Bezige Bij een
dergelijke pragmatische houding niet zal overnemen: ‘Wat W. betreft behoeft u zich
niet op ons opportunistisch standpunt te stellen (wij konden er niet buiten) maar ik
zou begrijpen dat u niet wenscht dat hij aansluiten zou bij de Bezige Bij’. Dit zou
dan ook nimmer gebeuren.21
Toussaint gaat intussen door met het benaderen van auteurs die wel in genade
zullen worden aangenomen door de Bij en schrijft op 2 april een brief aan
belangstellenden. Op 16 april reeds kan hij berichten dat vijf auteurs het aanbod
zullen aannemen. Die vijf zijn: Herman Teirlinck, Bert Decorte, Raymond Herreman,
Raymond Brulez en Toussaint van Boelaere. Julien Kuypers verbleef tot 25 april in
het buitenland, Lampo en Van Aken hebben nog geen antwoord gegeven, maar
hebben al wel aan Karel Jonckheere en Johan Daisne te kennen gegeven dat zij niet
willen meedoen aan het plan.
Jonckheere zou op zichzelf wel graag in Nederland uitgegeven willen worden,
maar hij is zeer tevreden over Pelckmans van De Nederlandsche Boekhandel, die
zijn zaken goed verzorgt: ‘Stel u in mijn plaats. Moet ik Pelckmans verlaten, die
meer wil uitgeven dan ik kan schrijven? Moet ik tegen hem gaan schermen met het
Damocles-zwaard van de ‘Bezige Bij’? Gij zult mij begrijpen, zooals ik u begrijp,
en goed begrijp want ik schreef u toch als nog gebeurlijk dwaze uitgevers een goed
boek van een Vlaming weigeren, dan verdienen ze de les, die ge hun wilt geven en
ik hoop zelfs dat één zoo'n boek weigert, opdat de les zou kunnen volgen’.22
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Daisne aarzelde over wat hij moest antwoorden en stuurde de brief door naar zijn
uitgeefster: ‘Ik kreeg gaarne van jou deze circulaire retour met je oordeel er over.
Zou je er iets op tegen hebben moest ik bevestigend antwoorden?’. Uiteraard had
Angèle Manteau daar grote bezwaren tegen, Daisne was immers contractueel aan
haar verplicht, en ze greep woedend de telefoon. In een brief aan Johan Daisne van
io april 1947 schrijft ze: ‘Toen ik de brief van Toussaint las, waarin zoveel
onjuistheden voorkomen, werd ik zo woedend dat ik hem onmiddellijk heb opgebeld
om hem “de huid vol te schelden”. Zoals altijd trok hij zich, met de zijn bekende
moed, dadelijk terug en beweerde dat hij het niet zo had bedoeld’.
Ook Toussaint kwam op deze telefonade terug: ‘Ik kreeg van Mevr. Closset,
directrice of zoo van die firma, een geweldig standje’, zo schreef Toussaint op 16
april 1947 aan De Bezige Bij, ‘gelukkig slechts over de telefoon, omdat ik, beweerde
ze, de Vlaamsche schrijvers opriep om met voorbijzien van de Vlaamsche uitgevers,
hun werk bij Hollandsche uitgevers uit te geven’.23 Toussaint wierp die suggestie
verre van zich en waste zijn handen in onschuld.
Meer nog, hij voelde zich flink in de kou gezet, een eigenschap die toch al sterk
aan hem kleefde. Hij had het allemaal toch zo vriendschappelijk en collegiaal bedoeld.
Dat wordt ook duidelijk uit een brief aan De Bezige Bij, die iets van hem wou
uitgeven. Toussaint wilde liever niet het spits afbijten maar is door de loop der zaken
van gedachten veranderd: ‘Ik heb in den trein bij de terugreis uit Amsterdam nog
even nagedacht over die... kwestie om thans reeds een bundel proza aan de B.B. ter
publicatie af te staan. Mijn objectie, die eigenlijk geen bezwaar is of was, dat ik liever
een ander de spits zag afbijten, om het zoo maar eens te zeggen, omdat ik niet den
schijn wil hebben (onverdiend) dat ik voor mezelf heb gewerkt, is meer een
gevoelszaak dan wat anders. In de trein heb ik er zachter over gedacht omdat ik me
daar zoo eenzaam voelde en bij mezelf de opmerking maakte, dat mijn vrienden op
dat oogenblik er zich weinig om bekommerden of ik het goed had, maar deden wat
ze gaarne wilden doen, enz. enz. Ik heb aan Van Vriesland er over geschreven, die
nu Zondag in Brussel zal zijn en als hij meent dat ik wel kopij zou afstaan, geef ik
ze hem mede’.24
Angèle Manteau intussen, ze was nog maar ternauwernood bekomen van Toussaints
eerdere dreigement om haar weigering van zijn essay over Van Langendonck
aanhangig te maken bij de VVL, laat het er niet bijzitten. Ze maakt nu zelf werk van
het conflict en enkele dagen later reeds, krijgt Toussaint een berisping (‘ernstig woord
van protest’) van de Vlaamse uitgeversbond. Toussaint op zijn beurt is daarover weer
verbolgen, vooral omdat Daisne een persoonlijke brief heeft doorgespeeld aan zijn
uitgever en daarmee alle fatsoensnormen heeft overtreden. Hij aarzelt nu ook geen
moment meer over zijn kopij voor de Bij en schrijft op 18 april 1947: ‘dit stuk heeft
intusschen
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CIRCULAIRE WAARMEE TOUSSAINT VAN BOELAERE VLAAMSE AUTEURS VOOR DE BEZIGE BIJ RONSELDE
(AMVC-LETTERENHUIS)
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1e mijn lachlust opgewekt. 2e wat koppigheid in mij doen ontstaan (een deugd die
ik anders niet heb) zoodat ik nu vastbesloten ben U de kopij af te staan voor een
uitgave. Ik laat me niet de les spellen door die heeren en dames...’
Toussaint was strijdlustig, De Bezige Bij was enthousiast, de verwachtingen waren
hoog gespannen. Maar ineens, van de ene dag op de andere, ging het hele plan niet
meer door, want op 30 april 1947 overleed Toussaint plotseling, ‘ingevolge een crisis
van Uraemie’.25 Van na die datum is geen snipper papier, geen enkel geluid of gerucht
over deze zaak bekend. Het was alsof er nooit iets was gebeurd, en ook de archieven
van de diverse betrokkenen geven geen enkel geheim meer prijs over dit akkefietje.
Wel verscheen een klein jaar later, in februari 1948, inderdaad een verhalenbundel
van Toussaint bij De Bezige Bij: Zwart en goud. Zijn werk zou zijn dood nauwelijks
overleven: in 1951 herdrukte Nijgh & Van Ditmar Toussaints prozadebuut Landelijk
minnespel (1910) en Petrusken's einde (1917) en in 1963 verscheen bij Heideland
nog een bloemlezing uit zijn werk: De dode die zich niet verhing en andere verhalen.
In 1996 tenslotte, verscheen eindelijk het essay van Toussaint over Prosper van
Langendonck in druk. En van de andere auteurs, voor wie hij had bemiddeld, is nooit
meer iets vernomen bij De Bezige Bij, hoewel Manteau op den duur de meeste van
haar auteurs wel kwijt raakte aan Nederlandse uitgevers: Hubert Lampo, Piet van
Aken en Louis Paul Boon vertrokken naar Stols, Meulenhoff en De Arbeiderspers.
Johan Daisne bleef zijn uitgeefster tot het einde trouw.

Epiloog
Verdwenen er dan helemaal geen auteurs uit de stal van Manteau in de richting van
De Bezige Bij? Toch wel, er volgde enkele jaren na de discussie over de rechten van
Vercors' Le silence de la mer en de geschiedenis met Toussaint namelijk nog een
derde akkefietje tussen Manteau en De Bezige Bij. In 1950 won namelijk Hugo Claus
de Leo J. Krynprijs voor het manuscript van zijn roman De Metsiers. Conform de
reglementen was aan de prijs een geldbedrag verbonden en uitgeverij Manteau zou
het boek uitgeven. De roman verscheen in 1951 en Manteau was zeer verheugd dat
ze een jonge veelbelovende schrijver aan haar fonds kon toevoegen. Maar nog
datzelfde jaar ging Hugo Claus op zoek naar een uitgever voor een nieuwe roman.
Na een kortstondige flirt met Geert van Oorschot tekende hij op 16 december 1951
een contract met De Bezige Bij voor een roman waarvan de titel pas later vastgesteld
zou worden.
Claus bleek namelijk niet gelukkig te zijn met zijn uitgeefster: ‘ik was, om het
mild uit te drukken, niet tevreden over de manier waarop ik bij haar telkens moest
bedelen om geld waar ik recht op had, namelijk een literaire prijs van 25.000 Bfr.
Die mij was toegekend’.26 Inderdaad had Manteau Claus in 1950 nog maar 14.500
frank uitgekeerd en in februari 1951 had ze het resteren-
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de bedrag van 10.500 frank nog steeds niet uitbetaald. Dat zou later in enkele fasen
alsnog gebeuren. Claus ergerde zich hier geweldig aan: ‘Je was kunstenaar en over
geld praten, daar stond je boven, behalve als je zoals ik benadeeld werd door mevrouw
Manteau. Ik vond dat uitgevers moesten inzien wat ze aan mij hadden. In mijn ogen
deed ik namelijk niet onder voor een Truman Capote of een Françoise Sagan. Ik
voorzag dat mij grote oplagen stonden te wachten, honderdduizenden, en ik vond
dat een uitgever dat moest aanvoelen’.27
Maar bovendien waren de mogelijkheden die hij in Nederland kreeg natuurlijk
veel lucratiever en hij vond het fonds van De Bezige Bij wel bijzonder: ‘in
boekwinkels had ik kunnen constateren dat ze al een aardig fonds hadden en ik had
zelfs al eens op het punt gestaan om bij de Van Miereveldstraat binnen te gaan en
mij aan te bieden, maar op de een of andere manier vond ik dat gênant. Ik dacht: als
ik daar binnen ga, wordt het misschien uitgelegd alsof ik om geld kom bedelen,
terwijl het er mij voornamelijk om ging een goede uitgever te vinden’. Uiteindelijk
zou het Ferdinand Langen zijn geweest, die Claus definitief over de streep trok nadat
Bert Schierbeek en Wim Schouten tijdens een gesprek in café Reijnders in Amsterdam
op hem in hadden gepraat.28
Er rees nu natuurlijk wel een gigantisch probleem, want volgens het contract voor
De Metsiers had Manteau een optie op zijn eerstvolgende prozawerk. Claus bood
haar een verhalenbundel aan, De zwarte keizer, maar Manteau (die op dat moment
nog geen weet had van het contract dat Claus intussen had getekend bij De Bezige
Bij), voelde daar niet veel voor omdat dergelijke bundels moeilijk te verkopen waren.
Ze wilde, schreef ze op 28 januari 1952, liever eerst nog een roman van Claus
uitbrengen. Die moest toen wel uitleg van zaken geven en daarna volgde een hevig
epistolair steekspel omdat Manteau deze gang van zaken niet pikte. De strijd duurde
enige tijd voort, totdat Claus enkele maanden later in een brief wees op de
onrechtmatigheid van het contract dat hij had gesloten voor De Metsiers, omdat hij
toen nog net geen 21 jaar oud was. Daarmee was de breuk een feit en Claus
publiceerde zijn nieuwe roman, De Hondsdagen, in het najaar van 1952 bij De Bezige
Bij. Enkele jaren later, in 1955, werd een onbekend aantal exemplaren van de eerste
druk van De Metsiers in de handel gebracht door De Bezige Bij, met een gewijzigde
titelpagina. Conform de oude wens van Sjoerd Leiker beschikte De Bezige Bij nu
eindelijk over een Vlaamse schrijver, wellicht in de traditie van Walschap, maar
zeker niet in die van Elsschot want die laatste had als jurylid De Metsiers afgewezen
voor de Leo J. Krynprijs.29
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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)’. Met dank aan Stefan van den Bossche, Jan Stuyck,
Sjoerd van Faassen en Krís Humbeeck.

Eindnoten:
1 Uit een Nederlands rapport, gepubliceerd in Nieuwsblad voor den Boekhandel, blijkt dat in
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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.

PORTRET VAN JOZEF RONSSE OP MIDDELBARE LEEFTIJD (AMVC-LETTERENHUIS)

Jozef Ronsse
... [Jan Pauwels]
‘Zoo lang Arnold van Schoorisse - dit gewrocht waar de geest des meesters in
doorstraalt, zoo rijk en zoo verscheiden - zoo lang dit grootsche gewrocht in deze of
gene boekzaal zal prijken, zoo lang zal de naam van Ronsse in hoogachting blijven
bij al wie talent en verdienste naar waarde zal schatten.’ Die woorden van hoge
waardering werden namens de Vlaamse Beweging uitgesproken op het graf van Jozef
Ronsse (1806-1862), in de oprechte overtuiging dat diens onsterfelijkheid was
verzekerd door een literair oeuvre - drie romans en een handvol verhalen - dat hij
tussen 1840 en 1845 tot stand had gebracht. Met verslagenheid werd onder Vlaamse
letterkundigen gereageerd op zijn overlijden, waaraan het bekende Gentse tijdschrift
De Eendragt de volledige voorpagina wijdde, inclusief zwarte rouwrand. Ten bate
van een caritatief doel circuleerden er zelfs plannen voor een uitgave van het
verzameld werk, ‘op zwaar papier en in 't formaat van Conscience's werken’, maar
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bij gebrek aan inschrijvers heeft die reeks nooit het licht gezien. Dat was slechts de
voorbode van een gestaag afnemende belangstelling en ongeveer anderhalve eeuw
later blijkt zelfs niets vergankelijker dan literaire roem. Hoewel de historische roman
Arnold van Schoorisse tot 1890 een paar keer werd herdrukt en nog steeds de rekken
van verschillende bibliotheken helpt vullen, behoort de auteur vandaag tot het leger
van illustere onbekenden dat onze negentiende-eeuwse literatuur bevolkte. Theofiel
Coopman en Lodewijk Scharpé bekleedden Ronsse in hun geschiedenis nochtans
met ‘waardeering
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en lof en betreurden dat een man van dergelijk gehalte ‘tegen alle verwachting in,
zich geene baan heeft gebroken op het gebied der letterkunde’. Toen de esthetische
benadering van literatuur rond de eeuwwisseling echter definitief haar hegemonie
vestigde, begon zijn ster snel te tanen. Korte tijd later schetste Max Rooses in de
Biographic nationale het portret van een ernstig historicus zonder enig literair talent,
een man van onverdroten ijver zonder het minste resultaat. De historische romans
haalden zijns inziens geen enkel niveau: ‘l'invention est faible, le style déclamatoire;
le poète fait des vains efforts pour orner et vivifier les faits de l'histoire’.
Literatuurgeschiedenissen van latere datum keurden hem zelfs geen vermelding meer
waardig. Toch dook Ronsse recent opnieuw op, in de Hoofdstukken uit de geschiedenis
van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw, zij het dan als een epigoon van
Conscience die na de erkenning van zijn eigen onkunde spoedig de pen heeft
neergelegd.
Was het rouwbeklag van tijdgenoten om het verlies van een belangrijk schrijver dan
overdreven? Heeft de Vlaamse Beweging zich schromelijk vergist? Stuurde zij een
vertegenwoordiger naar het graf van een derderangs auteur? Ja en nee, dat ligt aan
het standpunt van de lezer. Als artistiek product voldoen de romans van Ronsse
uiteraard niet aan de vereisten van de hedendaagse lezer. Teruggeplaatst in hun tijd
en milieu krijgen de boeken een geheel andere betekenis en worden zij cultureel
erfgoed in de volle zin van het woord: niet meer vatbaar voor dagelijks gebruik, maar
de moeite waard om te bewaren en te bestuderen.

Geen dienaar van de schoonheid
Het kortstondige literaire optreden van Jozef Ronsse illustreert op treffende wijze
een aantal kenmerken van de negentiende-eeuwse literatuur in Vlaanderen.
Sociologisch is Ronsse een representatief, haast prototypisch voorbeeld van de zich
emanciperende middenklassers die in het Nederlands schreven. Hij werd geboren in
Oudenaarde als zoon van een onderwijzer, liep college te Aalst en promoveerde in
1830 te Gent tot doctor in de rechten. Aan de universiteit maakte hij deel uit van een
literair vruchtbare lichting kandidaat-juristen, waarvan verschillende leden korte tijd
later de Vlaamse literatuur definitief op gang trokken. Philippe Marie Blommaert,
Constant Philippe Serrure, George Bergmann, Prudens van Duyse... allen studeerden
rechten te Gent tijdens de laatste jaren van het Hollands bewind. De afgestudeerde
Ronsse vestigde zich in zijn geboortestad als advocaat en werd in 1836 benoemd tot
vrederechter van het kanton Nederbrakel. Tien jaar later lanceerde hij zich zelfs in
de politiek: onder het toen heersende cijnskiesstelsel volstonden 91 op 132 geldig
uitgebrachte stemmen om de debuterende politicus - waarschijnlijk een gematigd
liberaal, maar zich niet openlijk tot een ideologische strekking bekennend - naar de
Oost-Vlaamse provincieraad te sturen. Door de
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wet op de onverenigbaarheden moesten magistraten in 1848 kiezen tussen hun ambt
of een politiek mandaat, zodat een mogelijke politieke loopbaan van Ronsse in de
knop werd gebroken. Nagenoeg alle Vlaamse auteurs uit de eerste romantische
generatie hebben een gelijkaardig parcours afgelegd: van ambitieuze, hardwerkende
en goed opgeleide lieden uit de (kleine) burgerij tot bekleders van functies in het
middenkader van de ambtenarij, de magistratuur, het onderwijs of de politiek. Zijn
carrière loopt bijvoorbeeld merkwaardig parallel met die van Karel Lodewijk
Ledeganck, ook onderwijzerszoon, doctor in de rechten, vrederechter en
provincieraadslid. En er was zelfs een derde Oost-Vlaamse vrederechter literair actief,
Pieter Ecrevisse uit Eeklo die eveneens historische romans schreef. Geen van deze
gevestigde burgers beschouwde zichzelf als een ‘artiest’, in de thans gangbare
betekenis van het woord. Aanvankelijk door studie van het literaire verleden, later
door het schrijven van oorspronkelijke literatuur wilden zij vooral het algemene
culturele peil van de bevolking verhogen. Professionele auteurs bestonden niet, dus
schreven zij in hun vrije tijd dichtwerken en romans over een beperkt corpus van
roemrijke episodes uit de vaderlandse geschiedenis, tot verheffing van het Nederlands
als cultuurtaal en tot beschaving van een nauwelijks geletterd volk. Originaliteit,
persoonlijke expressie of artistieke vernieuwingsdrang kwamen daar niet aan te pas.
Een Vlaams auteur was - naar het woord van Hendrik Elias - geen dienaar van de
schoonheid, maar dienaar van het volk.

Kapitein Blommaert
In die context functioneerde de eerste roman van Ronsse. Ondanks beroepsactiviteiten
als magistraat en politicus was het openbare leven niet zijn echte roeping, althans in
mindere mate dan de studie van de regionale geschiedenis. De neerslag van jarenlange
inspanningen op dat gebied is terug te vinden in de zes kloeke delen Audenaerdsche
mengelingen, die hij tussen 1845 en 1854 in samenwerking met twee stadsgenoten
publiceerde. Het betreft een omvangrijke collectie transcripties van archivalia (oude
keuren, brieven, akten, ordonnanties,... ) uit het bezit van de stad Oudenaarde, één
van de vele bronnenpublicaties die omstreeks die tijd in Vlaanderen het licht zagen.
Maar hoe valt het intensief archiefwerk van de editeurs, die zich ‘sinds jaren met het
afschryven van talryke stuks onledig hielden’, te rijmen met volksverheffing? Op
dat probleem bood de historische roman, die in het buitenland inmiddels over een
respectabele traditie beschikte, een pasklaar antwoord. In 1837-1838 introduceerde
Conscience het genre in Vlaanderen, met zijn debuut In 't Wondeijaer over de
geuzenopstand tegen Spanje en de klassieker De Leeuw van Vlaenderen over de
Guldensporenslag. Dergelijke romans kaderden in een brede wetenschappelijke en
culturele beweging die het jonge koninkrijk België moest voorzien van een
vaderlandse traditie, hoofdzakelijk steunend op het luisterrijk verleden en de moreel
superieure volksaard. Binnen die staatkundige en literaire
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PRUDENS VAN DUYSE, DE BEKENDE DICHTER DOOR WIE JOZEF RONSSE ‘IN DE BAEN DER LETTERKUNDE
VOORTGESTOOTEN’ WERD (AMVC-LETTERENHUIS)

krijtlijnen - ‘er zyn groote dichters onlangs in Belgie opgestaen, en de prozawerken
van Conscience zyn in de handen van allen, die het met Tael en Vaderland wel
meenen’ - waagde Ronsse zich drie jaar later als tweede Vlaamse Belg aan een
dergelijke onderneming. In 1841 verscheen, na voorpublicatie van twee korte
hoofdstukken in het Nederduits Letterkundig Jaarboekje onder redactie van zijn
vriend Frans Rens, zijn debuutroman Kapitein Blommaert of de Boschgeuzen te
Audenaerde, 1566-1572. Het boek, waaronder een aantal bibliofiele exemplaren op
gekleurd papier, werd uitgegeven door de Drukkery der Gazette van Audenaerde,
de krant waarvan zijn broer uitgever was en waaraan hij zelf geregeld meewerkte.
In het verlengde van de door Conscience aangereikte thematiek van de Beeldenstorm,
behandelt het verhaal van Ronsse de inname van de stad Oudenaarde door de Geuzen
en hun daarop volgende verdrijving door een Spaanse troepenmacht. Tegen die
achtergrond speelt een romance tussen Jakob Blommaert, kapitein in het leger van
Willem van Oranje, en zijn verloofde Heloisa, dochter van een plaatselijke
opstandeling. Samen vluchtend voor het vijandelijke bezettingsleger, komen
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zij uiteindelijk om het leven in een woningbrand die de tragische slotscène van de
roman vormt: ‘Door de schrikkelykste pynen gefolterd, vallen zy eindelyk ten gronde:
geen zucht, geene klagt stygt meer uit hunnen boezem; doch hunnen stervenden
mond ontglippen, met hunne ziel, de heilige woorden: Vryheidü Vaderland!!’. Net
zoals bij Conscience moest ook de roman van Ronsse immers twee fundamentele
eigenschappen van de Vlaamse volksaard in de verf zetten: afkeer van de buitenlandse
bezetter en liefde voor het vaderland. Subtiel werd aan de lezer ook duidelijk gemaakt
hoezeer de geuzenopstand een voorafspiegeling was van de onafhankelijkheid van
het jonge België. Een geuzenleider zegt na de inname van de stad Oudenaarde
letterlijk: ‘Leenen wy elkander de hand: weldra zullen 's lands kluisters geheel
verbroken zyn, en dan zullen wy de woorden: Eendragt maekt magt, met het bloed
van den laetsten Spanjaert op onze banier mogen prenten’. Het waarheidsgehalte van
de beschreven gebeurtenissen kon de voorbeeldfunctie van het boek trouwens alleen
maar vergroten. Daarom plaatste Ronsse geregeld voetnoten met historisch
commentaar, besprak hij in een naschrift de beschikbare documenten over Blommaerts
biografie en bezorgde hij onder de titel ‘Bydragen’ zesentwintig bladzijden
transcripties van relevant bronnenmateriaal, waaronder een aantal brieven van
landvoogdes Margaretha van Parma. In het voorwoord had de auteur bovendien de
tekortkomingen van eerdere geschiedschrijvers gehekeld, onder meer wegens de
veronachtzaming van volksheld Jakob Blommaert, maar vooral omdat zij gewoonlijk
‘by het dorre en opvolgenlyke verhael van daden, ophielden’. Overeenkomstig de
mode van zijn tijd trachtte Ronsse daar een bescheiden literair alternatief tegenover
te plaatsen: ‘Onze letterkunde herbloeyt grootsch: moge myn voortbrengsel by de
gewrochten van zoo vele vaderlanders ook eene plaets verleend worden: die
aenwakkering zou welligt strekken om deze proef door iets waerdigers te doen
vervangen’.
De benodigde documentatie haalde hij voornamelijk uit eigen opzoekwerk, maar
werd hem ook deels bezorgd door de Oudenaarse stadsarchivaris Lodewijk van
Lerberghe en door Prudens van Duyse, stadsarchivaris te Gent en oud-studiegenoot
van Ronsse. De bekende, zoniet beruchte dichter fungeerde blijkbaar als mentor en
gangmaker van de debuterende letterkundige, want hij had een maand vóór de
verschijning van de roman een gedicht ‘Aen den Heer J. Ronsse’ geplaatst in de
Gazette van Audenaerde (het gedicht circuleerde trouwens ook als zelfstandige
publicatie). Het boek ter perse werd aanbevolen in drie strofen van tien verzen,
waarvan de laatste luidt:
Gelyk de dag uit purpren kim,
Staet, glansryk 't vlamgewoel ontstegen,
Aen aller hoofd held Blommaerts schim,
En blinkt den vaderlanders tegen.
Zy staren ze aen, en, hand aen hand,
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Gesnoerd, zyn: Vryheid - Vaderland.
Hun weêr onsterfelyke leuzen;
En ieder mond, die 't Vlaemsch vereert
En haet den vreemden dwingland zweert,
Groet in hem de eer der vlaemsche Geuzen.

De tekst werd ondertekend met ‘Patriae, Virtuti, Deo / P. Van Duyse’, zodat de
potentiële lezer van de roman nogmaals werd gewezen op de doelstelling ervan. Het
historische onderwerp strekte tot illustratie van de Vlaamse volksaard, die van oudsher
werd gekenmerkt door vaderlandsliefde, deugdzaamheid en godsvrucht. Dat de
originele aanbeveling door een bekend auteur wellicht de verkoop van het boek
bevorderde, was natuurlijk mooi meegenomen. Alleen al uit de onmiskenbare
inhoudelijke overeenkomst tussen het gedicht en de slotscène blijkt trouwens dat
Van Duyse de kopij reeds had gelezen. Maar hij spande zich ook anderszins in voor
de verspreiding van het boek: hij liet in Gent bij boekbinder Canon een
opdrachtexemplaar voor het Oudenaardse stadsbestuur binden en bezorgde persoonlijk
een ander presentexemplaar aan de Société des Beaux-Arts, wat de welwillendheid
van het genootschap ten aanzien van Ronsse zou vergroten. Toch bekommerde Van
Duyse zich hoofdzakelijk om de tekst en corrigeerde tijdens het schrijfproces
hoofdstuk na hoofdstuk, een taak die hem - door de talrijke ingrepen - behoorlijk
zwaar viel. Enigszins teleurgesteld verzocht Ronsse om het aantal correcties te
beperken, hoewel hij vreesde dat publicatie zonder grondige revisie een riskante
onderneming was. ‘Zeg? doet men niet graeg iets voor een vriend? Gy weet immers
wel dat ik alle hoop in u stel & dat zonder uwe goedkeuring myn eerste voortbrengsel
niet het licht zal zien’, schreef hij daarover aan Van Duyse.
Maar ondanks de openlijke patronage door een gevestigde auteur, beleefde de
roman geen herdruk. Kapitein Blommaert verscheen meer dan dertig jaar later - in
1875 - wel nog als vervolgverhaal in het liberale en Vlaamsgezinde dagblad De
Kleine Gazet uit Antwerpen, waardoor het een eenzijdig ideologische etiket kreeg
dat geen recht doet aan de genuanceerde houding van de auteur (die in het voorwoord
uitdrukkelijk stelde dat geschiedschrijvers zich moesten ‘wapenen tegen de
vooroordeelen der party tot welke zy behoorden’).

‘Afgrysselfjke verfransching, waer ioe hebt gy ons gebragt!’
Niet minder moralistisch was de roman Pedro en Blondina, Verhael uit de XV1e
eeuw, die Ronsse het jaar daarop publiceerde. Het boek werd opnieuw door de
Drukkery der Gazette van Audenaerde uitgegeven en op het kantoor van de krant
verkocht tegen twee frank, een distributiemethode die wijst op een louter regionaal
doelpubliek. In het voorwoord noemde Ronsse zijn grote voorbeeld Conscience een
schrijver van mannenboeken en de daarmee onlosmakelijk verbonden ‘bloedige
tafereelen’. Hijzelf had echter een boek geschreven
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TITELPAGINA VAN ARNOLD VAN SCHOORISSE, HET MEEST BESPROKEN BOEK VAN JOZEF RONSSE
(PRIVÉ-COLLECTIE)
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voor vrouwen, omdat hij begon ‘te gelooven dat de tyd daer is, waerop ook vrouwen
vlaemsch lezen’. Zij waren de voornaamste slachtoffers van de wijd verspreide Franse
romans die ‘ook in de handen der meisjes vallen, en in hare harten zulke vreeslyke
verwoestingen aanrigten’, niet zozeer door het vreemde taaleigen maar door hun
onzedelijke strekking. Ontucht, overspel en incest waren immers de gebruikelijke
onderwerpen. Ten diepste verontwaardigd (getuige het citaat boven deze paragraaf)
en in een poging om een vaderlands alternatief te bieden, beschreef Ronsse in zijn
boek een voorbeeld van kuisheid en onschuld. De roman behandelt opnieuw de
opstand van de geuzen te Oudenaarde, maar nu bekeken door de ogen van de
gezagsgetrouwen aan Vlaamse zijde. ‘Audenaerde zuchtte onder de overmeestering
der boschgeuzen’, luidde de ietwat verrassende openingszin. In dat klimaat van
onderdrukking neemt de godvruchtige Blondina Mahieu afstand van haar verloofde
Henrik, een gewelddadige papenvreter die het kamp van de Geuzen heeft gekozen,
ten voordele van de rechtschapen Spaanse jonker Pedro die aan gruwelijke vervolging
door de opstandelingen blootstaat. In de onjuiste overtuiging dat hij daarbij de dood
vond, treedt Blondina in het klooster, ontdekt haar misvatting, weigert haar religieuze
gelofte te verbreken en sterft van verdriet. ‘De aerdsche zaken waren beslist; de
hemelsche moesten aenvang nemen’, troostte de schrijver zijn publiek. De moreel
even hoogstaande Pedro wordt vervolgens minderbroeder, maar overleeft haar slechts
een jaar. Zij worden in hetzelfde graf gelegd, waarvan het opschrift de laatste woorden
van de roman vormen: ‘Bidt voor de sielen van Pedro en Blondina, slagtoffers van
rampspoedige liefde’. In tegenstelling tot het vorige boek liet Ronsse de uitgebreide
historische aantekeningen achterwege en trachtte hij in de eerste plaats een verhaal
te vertellen, hoewel dat door de talrijke bizarre wendingen in de plot geen
geloofwaardige indruk nalaat. Bovendien werd de religieuze dimensie sterker
aangezet, niet alleen in de tekst zelf maar ook in de bijbelcitaten als motto boven elk
hoofdstuk. De merkwaardige omslag in de behandeling van de historische feiten
levert overigens een interessante parallel op met Conscience, die in 1842 zijn
debuutroman In 't Wondeijaer grondig herschreef. Op verzoek van de kerkelijke
overheden - en zelfs na censuur ‘en matière de moralité’ - duidde hij de geuzenopstand
niet langer als een rechtmatige verzet tegen een buitenlandse verdrukker maar als
een beweging tot herstel van het aloude katholieke geloof. Tijdens hetzelfde jaar
bracht Ronsse dezelfde wijzigingen aan in een boek over hetzelfde onderwerp. Een
geval van contingentie?
In het Nederduits Letterkundig Jaarboekje kreeg de eerste historische damesroman
uit onze letterkunde alvast een enthousiast onthaal, niet toevallig in de vorm van een
lofdicht door Maria Van Ackere-Doolaeghe. ‘Aen de dichteresse der Madelieven’,
een bekende bundel uit 1840, was het boek namelijk opgedragen. Het gedicht van
zes strofen van zes verzen, gedateerd op 2 sep-
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tember 1842, onderschrijft de doelstellingen van Ronsses ‘vaderlandschen roman’,
het scherpst in de tweede strofe:
Vaer voort, voor 't Belgisch volk, te schryven,
Verfranschte denkkracht uit te wryven,
En vaderlandsche zoon te zyn.
Te lang zien wy de vloekbre schriften
Der Gallen onze jeugd vergiften:
Dat eerloos boekgebroed verdwyn'!

Ook in het Kunst- en Letterblad werd het boek gunstig onthaald, opnieuw omwille
van het mogelijke tegengewicht voor de Franse romans en hun verwerpelijke doch
frequent voorkomende ‘scènes palpitantes’. Maar de anonieme recensent uitte ook
voorzichtige kritiek, want ‘een vreemdeling, een Spanjaerd’ als hoofdpersonage
bevorderde onvoldoende de opwekking van het nationaal gevoel en het taalgebruik
bleek evenmin vlekkeloos - ‘het echte woord faelt somtyds nog aen den schryver’.

De eer van moederstad en vaderland
Ronsse scheen goed op weg om een literair oeuvre uit te bouwen. In 1842 veroverde
hij met De Gentsche Mammelokker de eerste prijs op een wedstrijd van de
Maatschappij van Rhetorika uit Diksmuide. Kort daarna plaatste hij in de tiende
jaargang van het Nederduits Letterkundig Jaarboekje een historisch verhaal over een
zevenüende-eeuwse veldslag tegen de Fransen, Beleg van Audenaerde, en in de elfde
jaargang een verhaal uit de veertiende eeuw, Slag van Roosebeke. Het ging in feite
om een voorpublicatie van een op stapel staande roman over de opstand van de stad
Gent tegen het grafelijke gezag en de daaruit voortvloeiende slag bij Westrozebeke,
gevolgd door de bevestiging van de stedelijke privileges in de Vrede van Doornik
door de Franse koning. Omvatten zijn eerste en tweede roman elk ongeveer
tweehonderd bladzijden, voor de derde roman trok Ronsse alle registers open: hij
schreef maar liefst vier delen, samen goed voor negenhonderd vijftig bladzijden.
Arnold van Schoorisse, Episode uit den Opstand der Gentenaers (1382-1385) werd
bovendien voorafgegaan door een historische inleiding van zesentwintig bladzijden
en voorzien van een uitgebreid notenapparaat, ten einde het verhaal niet als
‘verdichtsel by onze lezeren te doen doorgaen’. De doelstellingen van de schrijver
vertoonden alleszins continuïteit. Opnieuw vormde de bekendmaking van een
onterecht vergeten stadsgenoot zijn hoofdbekommernis: ‘Uit myne voorgaende
schriften heeft men zich ten volle kunnen overtuigen, dat de eer myner moederstad,
na die myns vaderlands, my digst ter harte ligt’. Maar boven alles bleef Ronsse
natuurlijk een negentiende-eeuwse, gezagsgetrouwe burger wiens volkstalige verhaal
hoofdzakelijk als moreel exempel moest dienen. In
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die optiek wees hij zijn publiek op de voorbeeldfunctie van Arnold van Schoorisse:
‘De trouw aen zynen Vorst, zelfs als deze van 't regte pad door valsche staetkunde
afwykt, is boven alle berisping verheven’. Het verhaal beschrijft namelijk de opstand
van de stad Gent tegen de graaf van Vlaanderen, onder leiding van ruwaard Filips
van Artevelde en volkstribuun Frans Ackerman. Deze laatste was verloofd met Oda
van Schoorisse, dochter van een edelman uit het Oudenaardse die tot het kamp van
de graaf behoorde. Was de liefde tussen twee leden van elkaar naar het leven staande
partijen geen plausibele ontwikkeling, het verhaal werd door het optreden van
geschaakte jonkvrouwen en zwarte ridders niet bepaald geloofwaardiger. In feite
fungeerde de liefdesintrige slechts als alibi voor een uitvoerig gestoffeerde
beschrijving van de historische context. Na de ondertekening van het vredesverdrag
kunnen Oda van Schoorisse en haar geliefde Frans Ackerman in het huwelijk treden,
maar kort voor de plechtigheid wordt hij op laffe wijze vermoord. Zwakzinnig
geworden van verdriet, sterft Oda op het graf van haar verloofde. Toch vindt Arnold
van Schoorisse in zijn lange leven opnieuw geluk, dankzij de bevrijding van zijn
ontvoerde echtgenote met wie hij nog een zoon krijgt en de ontdekking van een
verborgen gebleven dochter. De boodschap van Ronsse is ondubbelzinnig: uiteindelijk
loont trouw aan het wettige gezag, hoewel dat gezag vaak geen trouw verdient.
Hy moest nu beproeven dat de grooten der wereld steeds vleijers zyn van
diegenen, welke hunne belangen kunnen bevoordeeligen, doch vaek
ongevoelig blyven aen de vraeg, aen de klagte hunner vroegere vrienden,
voor zoo verre de dienst dezer laetsten hun tot geen nut meer kan strekken!
Dat de Vlaamse Beweging in de eerste decennia van haar bestaan vooral een
cultuurbeweging was en geen revolutionaire club, wordt door Ronsse alvast op
overtuigende wijze geïllustreerd.
Op grond van ‘de kunstvriendschap, die uw echtgenoot my toedraegt’ werd de
roman opgedragen aan Sophie Wouters, de echtgenote van Prudens van Duyse die
- blijkens de toelichting - een fervente lezeres was van Walter Scott en Hendrik
Conscience. In maart 1845 werd Ronsse voor die attentie bedankt met een lofdicht
op zijn persoon en zijn roman. Van de zeven strofen behandelen de vijfde en de zesde
de nationale, dus Belgische context waarbinnen de roman moet worden gelezen:
O vriend, wiens tooverstaf de Belgen van die dagen
Voor 's vaderlanders oog in hun germaensche kracht
Doet klimmen, schilder ons dier reuzen felle slagen,
En hun herboren zon verheldere onzen nacht!
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Wat loon verwacht u voor dit edelmoedig poogen?
't Loon, dat u niet ontsnapt tot in der eeuwigheid:
't Bewustzijn, dat ge uw ziel, uw geest- en kunstvermogen
Deedt dienen, volgens pligt, tot Belgies majesteit.

Zoals bij de totstandkoming van Kapitein Blommaert omstreeks 1840, bleef de invloed
van Van Duyse echter niet beperkt tot deze aanbeveling in dichtvorm. Hij had enkele
maanden voordien opnieuw de kopij ‘ter overziening’ toegestuurd gekregen, en toen
corrigeerde hij meteen ook de tekst van het prospectus. De opdracht aan zijn
echtgenote was dus één van de manieren waarop Ronsse zijn dankbaarheid wilde
uiten. Samen met een presentexemplaar stuurde hij aan zijn Gentse vriend ook nog
een brief, waarin hij het belang van Van Duyse voor zijn eigen schrijverschap
uitvoerig schetst:

OPDRACHTEXEMPLAAR VAN ARNOLD VAN SCHOORISSE UIT JANUARI 1845 VOOR ‘MIJNE
HARTSVRIENDINNE VIRGINIE COSYNS’, MET WIE JOZEF RONSSE ANDERHALF JAAR LATER IN HET
HUWELIJK ZOU TREDEN (PRIVÉ-COLLECTIE)
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Ik bevlytige my om UE mijn Arnold van Schoorisse toe te zenden, en acht
het voor eene pligt UE myne dankbaerheid te betuigen voor hetgeen gy,
tot het in 't licht geven dezer werken, bygebragt hebt. Aen uwe
raedgevingen, aen uwe lessen, vriend! ben ik het weinig goede
verschuldigd, dat men er in ontdekken zal; met een woord, ik ben door
UE in de baen der letterkunde voortgestooten geweest: Gy, en gy alleen
hebt myne zwakke wieken willen ondersteunen; gy hebt my den eertytel
van schryver doen geven, en my het zoete genot verschaft, dat men in het
opstellen van een boek smaken kan!
Steeds zal ik een dankbaar hart voor u voelen kloppen. Mogte uwe
vriendschap tot my ook altyd duren.
Bij de ontvangst van het boek drukte de recensent in Kunst- en Letterblad zijn
dankbaarheid uit ten aanzien van de auteur, een van de scherpzinnige flaminganten
‘die verstaen dat de beste wapenen waermede men kan stryden, bestaen in het
voortbrengen van letterkundige werken, welke in staet zyn het volk genoegen te
verschaffen en den leeslust allengs meer en meer optewekken’. Toch formuleerde
hij een drieledige kritiek: het verhaal ging gebukt onder een overvloed aan feiten,
de ordening van de stof was niet doelmatig en de titelkeuze fout, omdat niet de
Oudenaardse edelman Arnold van Schoorisse maar de Gentse volksleider Frans
Ackerman het belangrijkste personage was. Toch was de kritiek opbouwend bedoeld,
om Ronsse aan te moedigen ‘op de ingeslagen baen met kloeken moed blyven
voorttestappen, en ons van tyd tot tyd gewrochten te geven, zoo als Arnold van
Schoorisse, welke allengs in waerde zullen aenwinnen, namate de schryver verder
in de tael- en stylbeschaving zal gevorderd zyn’.

Besluit
Niettemin kwam aan het literaire optreden van Ronsse een voortijdig einde. Een jaar
later maakte hij zijn debuut in de politiek en huwde hij met Virginie Cosyns, om op
respectabele leeftijd nog vader van zes kinderen te worden. De rol van pater familias
beviel hem trouwens uitstekend: ‘ik vinde zooveel genot in myn huishouden dat ik
het moeyelyk kan verlaten’. Tot 1854 liep bovendien ook de publicatie van de zes
delen Audenaerdsche mengelingen en van 1859 tot 1861 was hij de pleitbezorger
van een standbeeld voor zijn inmiddels overleden mentor Van Duyse. Bezwaard
door literair isolement en toenemende gezinslast solliciteerde hij intussen ook driftig
naar een zetel in een centraal gelegen stad, eerst vruchteloos in Antwerpen en
omstreken, later met succes in Dendermonde. Hengelend naar liberale politieke steun
beklaagde hij zich bijvoorbeeld bij de invloedrijke Antwerpse flamingant Emmanuel
Rosseels over het feit ‘dat ik sinds 22 jaren, in een dorp, van alle letterkundige
vrienden verwyderd ben, en dat ik eene opvoeding aen myn zes kinderen moet doen
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geven’. Niettemin bleef hij levenslang briefwisselend lid van het Gentse letterkundige
genootschap De Tael is Gansch het Volk en schreef nog feuilletons en historische
schetsen in plaatselijke kranten, zodat hij de pen eigenlijk nooit helemaal heeft
neergelegd. Volgens het getuigenis van Frans Rens corrigeerde hij op zijn sterfbed
zelfs nog de drukproeven van een bijdrage aan de krant, mogelijk een piëteitsvolle
anekdote doch veelzeggend over de beeldvorming door tijdgenoten. Maar de
afwezigheid van substantiëler werk had ook materiële oorzaken. Tijdens de
negentiende eeuw droeg een Vlaamse auteur vaak het financiële risico van zijn eigen
publicaties, een onverantwoord waagstuk voor een goede huisvader met zes kinderen.
Toen Van Duyse hem bijvoorbeeld aanspoorde tot het schrijven van nieuwe romans,
antwoordde hij prompt dat met de Vlaamse literatuur geen droog brood viel te
verdienen:
Ja, ik zie slechts het oogenblik tegemoet waerop de Vlaemsche letterkunde
voorstanders zal vinden door de welke wy schadeloos zullen gesteld worden
over de moeite die wy aenwenden en de kosten die wy dragen moeten om
eenige onzer voortbrengselen in de wereld te zenden.
Het doel van zijn inspanningen onderging al die jaren nauwelijks wijzigingen, zoals
andermaal blijkt uit de redevoering van de Vlaamse Beweging op zijn graf:
Echt Vlaamsch burger, besteedde hij zijne uitspanningsuren ter opbeuring,
ter verlichting van het vlaamsche volk, opdat het zijn geboortegrond mogte
kennen, hoogschatten, en liefde koesteren voor 's lands vrije instellingen
bij de herinnering der vrome daden van het voorgeslacht.
Na verloop van tijd verdween echter de didacüsch-moraliserende functie van literatuur
naar het achterplan, en tegelijk vervaagde ook de herinnering aan Jozef Ronsse en
zijn romans. Nochtans vormden zij ooit onmisbare bouwstenen in de constructie van
een eigen Vlaamse letterkunde. Zij waren de typische vertegenwoordigers van een
overgangsfase in een langzaam gestalte krijgende literatuur, ergens halfweg tussen
filologische bronnenstudie en moderne roman. Thans niet langer aanbevolen
vrijetijdslectuur, demonstreren de romans op exemplarische wijze de intellectuele
en culturele bekommernissen van de tijd waarin zij werden geschreven. Alleen daarom
verdienen ze meer krediet dan men op grond van de bestaande literatuur zou verlenen.
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KAREL VAN DE WOESTIJNE, VICTOR DE MEYERE EN JULIUS DE PRAETERE IN DE SLIJPSTRAAT TE
GENT, 26 DECEMBER 1898 (AMVC-LETTERENHUIS)

‘Een goede reklaam voor verkoop’
Guido Gezelle en het tijdschrift Werk
... [Peter Theunynck]
Jan Pauwels en Boris Rousseeuw deden vorig jaar in Gezelliana het verhaal van
Julius de Praetere als drukker en illustrator van Gezelle.1 Ze vertelden hoe De Praetere
al op achttienjarige leeftijd plannen maakte om een bibliofiele Gezelle-uitgave te
maken. Die plannen mislukten, maar De Praetere zette Gezelle niet uit zijn hoofd.
Een paar jaar later drukte hij diens Kerkhofblommen op zijn handpers. Ook dat project
liep, zeker wat de verkoop betreft, niet van een leien dakje. De losse vellen van het
boek kwamen uiteindelijk in handen van De Nederlandsche Boekhandel in Gent en
de Amsterdamse uitgever Veen. Hoe dan ook blijft het De Praeteres verdienste dat
hij de eerste bibliofiele Gezelle-editie tot stand heeft gebracht. Zijn werk wordt op
dat vlak overigens nog altijd als een hoogtepunt beschouwd.
Het boeiende relaas van Pauwels en Rousseeuw begint met de peripetieën rond
het tijdschrift Werk van Karel van de Woestijne, Jules de Praetere en Victor de
Meyere. Dat gedeelte kan hier en daar aangevuld worden op basis van de
(ongepubliceerde) brieven van Karel van de Woestijne aan zijn Boomse vriend en
mentor Victor de Meyere, met wie hij sinds januari 1895 correspondeerde.2
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Grote plannen
In het najaar van 1896 leren Karel van de Woestijne en Jules de Praetere elkaar
kennen aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten. Karel van de Woestijne volgt
er een cursus Kunstgeschiedenis bij Jean Delvin.3 Op een avond na de les komt De
Praetere naar hem toe en vraagt ‘wilt ge met mij meêdoen? We kunnen een groot
werk doen’. Van de Woestijne is in de wolken over de kennismaking. Hij is
gefascineerd door de jonge graficus die hij als artiest en mens hoog inschat. Ze
trekken steeds vaker met elkaar op, zodat Van de Woestijne eind januari 1897 aan
De Meyere kan schrijven: ‘Nu zijn we diepe vrienden. Er gebeurt iets tusschen ons,
want we verstaan elkaar’.
Omdat het werk van De Praetere door Van Nu en Straks geweigerd wordt en
wellicht ook omdat Van de Woestijnes publicaties in het anarchistische tijdschrift
hem op school last blijven bezorgen, beginnen de jonge Gentenaren plannen te smeden
voor een nieuw, zuiver literair blad, dat door Buschmann in Antwerpen uitgegeven
zou worden.4 Eind april 1897 legt Van de Woestijne aan De Meyere uit hoe het er
volgens hem en De Praetere moet uitzien:
We zullen vier maal in 't jaar verschijnen, in nrs van ± 150 à 175 bdz., 75
exempl. op van Gelder; 10 of 15 op Japansch, formaat: vierkantig, ongeveer
grootte van Kloos' verzen, in rood en zwart gedrukt, met bijzondere
aanvangsletters en ornementaties, het alles zoo Vlaamsch mogelijk (de
Praetere zorgt daarvoor). Ge weet wat voor werk we zouden publiceeren.
Kort daarvoor heeft hij in gelijkaardige bewoordingen naar zijn Antwerpse vriend,
de musicus en dichter Lode Ontrop geschreven.5
Als medewerkers aan de eerste jaargang heeft hij naast zichzelf Streuvels, De
Meyere, Ontrop en misschien Jan Eelen op het oog. Voor de illustraties mikt hij
onder andere op De Praetere, Minne, Melchers, Delaunois en Henri Ottevaere.6
Allerhande problemen zorgen ervoor dat het eerste én tegelijk laatste nummer van
Werk pas in de zomer van 1899 verschijnt.7 De plannen voor volgende nummers
verdwijnen in de la.
In die plannen komt de naam van Guido Gezelle regelmatig voor. Al eind juni
1897 oppert Van de Woestijne het idee om voor het tweede nummer van Werk een
bijdrage van de West-Vlaamse dichter te vragen: ‘Er ware misschien mogelijkheid,
na verschijnen van No 1, een bijdrage aan Gezelle te vragen. Denkt ge niet? Dat ware
zéér goed: het zou ons eene zekerheid zijn’. Hij meent dat met Gezelle zowel het
literaire niveau als het commercieel succes van het project gegarandeerd zullen
worden. De naam Gezelle zal abonnees lokken. Een maand later komt Van de
Woestijne daar nog eens op terug. Hij heeft net contact gehad met beeldhouwer
George Minne, die zijn medewerking toezegt, op voorwaarde dat het blad grafisch,
druktechnisch en literair een zeker niveau haalt:
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Hiervoor zou ik zelf, b.v., voorstellen voor Nr II een bijdrage van een 10
of 15tal gedichten te vragen aan Guido Gezelle, die, door meêhulp van
Streuvels en een bezoek dat we hem met ons beiden zouden moeten
brengen rond dien tijd, wel toestemmen zal. Dat zou voor de 2 eerste
boeken een goede reklaam voor verkoop zijn.
Ze rekenen erop dat Streuvels zijn peetoom Gezelle zal weten te vermurwen om mee
te werken. Een jaar vroeger hebben De Meyere en Van de Woestijne hun vriend
Streuvels ook al eens naar Gezelle gestuurd, toen ze plannen maakten voor het
tijdschrift De Wegen Open. Dat blad kwam er niet, omdat ze de bruggen met Van
Nu en Straks toen nog niet wilden opblazen. Bovendien leek de oprichting van een
ander jongerenblad, Van 't Jonge Vlaanderen, hun plannen te doorkruisen. Ook dat
tijdschrift kwam er niet.8
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Zeer zeldzame Daguerréotype
Met Streuvels aan hun zijde mogen Van de Woestijne en De Praetere de toekomst
van hun blad vol vertrouwen tegemoet zien. De bakker uit Avelgem paart werkkracht
aan inspiratie en kan ervoor zorgen dat een blad niet in kopij-
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nood geraakt. Snel oppert hij de mogelijkheid dat Werk zijn nieuwe novelle Lente
krijgt: ‘Het staat vast dat hij meewerkt,’ schrijft Van de Woestijne eind juni 1897
aan De Meyere, ‘Hoewel hij nog niets vast belooft, ben ik zeker dat ik van hem zijn
kleine roman: “Van Lente” of zijn drama: “Op koper” zal hebben.’ Half september
is de kogel door de kerk. Van de Woestijne schenkt een portret, dat De Praetere van
hem geschetst heeft, aan Streuvels en krijgt de definitieve toezegging van Lente in
ruil.9
Nadat hij, eind oktober 1897, met De Praetere in Avelgem op bezoek is geweest,
kan Van de Woestijne nog meer goed nieuws melden aan zijn vriend De Meyere.
Streuvels heeft verteld dat Hugo Verriest een ‘zeer merkwaardige en zeer zeldzame
photographie of liever Daguerréotype van G. Gezelle op 30jarigen leeftijd’ bezit.
Die zou in nummer 2 van Werk gepubliceerd kunnen worden samen met ‘een
vijftiental gedichten van Gezelle en een modern portret, ‘tzij photographie, ‘tzij door
de Praetere geteekend’. Dat zinnetje wordt ook geciteerd in een artikel van Maurits
van Coppenolle in De Biekorf.10 Helaas is in zijn citaat een fout geslopen: vijftiental
is door vijftigtal vervangen. Vandaar dat Pauwels en Rousseeuw schrijven: ‘Het was
in eerste instantie de bedoeling om een bloemlezing van ongeveer vijftig [cursivering,
PT] gedichten
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FOTO VAN GEZELLE NAAR DE ‘ZEER ZELDZAME DAGUERRÉOTYPE’, CIRCA 1860 (UIT P. COUTTENIER,
HET GUIDO GEZELLEMUSEUM TE BRUGGE)

uit te geven’. Het ging aanvankelijk niet om een afzonderlijke bloemlezing, maar
gewoon om een aantal pagina's in het tweede nummer van Werk.
Van de Woestijne vraagt aan De Meyere om Verriest te polsen over die
‘Daguerréotype’. De Meyere schrijft een sluwe brief aan de pastoor van Ingooigem.11
Hij poogt Werk eerst gunstig te positioneren ten opzichte van Van Nu en Straks,
alvorens zijn verzoek te formuleren. Dat is nodig, want ook het toonaangevende blad
aast op de merkwaardige foto. En Verriest heeft goede contacten met de leider van
het blad, Vermeylen.12 De Meyere omschrijft Van Nu en Straks als een blad dat
‘kunstuitingen [...] in bepaalde theorieën wil indijken’. Hij verwijst daarmee subtiel
naar de anarchistische strekking. Hij vermoedt dat de katholieke Verriest daar nog
wel moeite mee heeft. De jongeren van Werk daarentegen ‘willen enkel vrij en eerlijk,
echt en spontaan, zeggen de duizenden gevoelens levend en bewegend in hun ziel’.
In naam van die jongeren doet hij zijn verzoek:
Is het u niet mogelijk aan mij, of liever aan Jules de Praetere, kunstschilder
wonende te Gent, Kte Kalverstege nr 1, voor eenige dagen, het konterfeitsel
van dichter Gezelle op 30 jarigen leeftijd toe te sturen. Ons doel is in boek
II onzer uitgave Werk, waarvan deel I, naast een nederige bijdrage van uw
dienaar, Lente proza van Frank Lateur, Kronos een dramatische zang van
Van de Woestijne en platen van George Minne of de Praetere zal bevatten,
deze afbeelding en een recent portret van Gezelle - dit alles door Minne
te maken - met enkele zijner gedichten op te nemen.
De brief mist zijn uitwerking niet.
Al snel krijgen ze groen licht uit Ingooigem. Op 4 november 1897 schrijft Van de
Woestijne naar Verriest dat ze op het einde van de volgende week de ‘lichtteekening
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van Mr. Guido Gezelle, door U voor de uitgave Werk aan Victor de Meyere beloofd’
zullen komen halen. Wanneer ze eind november Streuvels’ novelle Lente toegestuurd
krijgen, ziet het er voor Werk heel rooskleurig uit.
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Ruzie met Streuvels
De volgende maanden komt er echter niet veel schot in de zaak. Van de Woestijne
en De Praetere zijn wel druk in de weer, maar de publicatie van het eerste nummer
van Werk schiet niet echt op. Een van de plannen waarin ondertussen veel energie
kruipt, is de aanschaf van een handpers. In een brief van vermoedelijk 21 maart 1898
meldt Van de Woestijne aan De Meyere dat hij met De Praetere nog dezelfde week
naar Brussel gaat om een handpers te kopen. Daardoor zullen ze het tweede nummer
van het blad zelf kunnen drukken. Ondertussen heeft Gezelle in dat nummer een
ruimer aandeel gekregen, zo blijkt uit een brief aan Ontrop van rond die tijd: ‘Boek
II, dat door d[e] Praetere zal gedrukt worden en over vier maanden verschijnen zal,
zal hoogst waarschijnlijk, bijna zeker, geheel gewijd zijn aan de twee grootste
kunstenaars van Vlaanderen: Guido Gezelle voor den inhoud en George Minne voor
de Illustraties. Het zou slechts 100 bladz. bevatten, slechts gedichten van Gezelle’.13
Hoogstwaarschijnlijk deden ze dat om Streuvels ter wille te zijn. Die had immers
eind februari aan Van de Woestijne geschreven: ‘Zoudt ge Boek II niet doen dienen
om die Anthologie?’.14
Korte tijd later moeten ze noodgedwongen het geweer van schouder veranderen:
Boek II zou kunnen bevatten, behalve “Kronos”: een stuk proza van
Balieus, en gedichten van U en van mij, - misschien, als deze niet
opgemaakt wordt door Streuvels, ook verzen van Guido Gezelle.15 Maar
daarop moeten we voorloopig niet rekenen.
Waarom niet? Streuvels heeft het er ondertussen vreselijk van op zijn heupen
gekregen, dat zijn novelle na vier, vijf maanden nog altijd niet gepubliceerd is en
heeft ze ondertussen zelfs teruggeëist. Daaromtrent zijn boze brieven van Avelgem
naar Gent gegaan en vice versa.16 Uit die brieven blijkt dat Streuvels het vooral op
Van de Woestijne gemunt heeft. Zijn geloof in De Praetere lijkt ongeschonden, want
hem vertrouwt hij rond die tijd de uitgave van zijn eerste novellenbundel, Lenteleven,
toe.
Uit een brief van mei-juni 1898 blijkt dat Van de Woestijne de plannen om Gezelle
in nummer 2 van Werk te krijgen, opgeborgen heeft. ‘We zullen hebben: uw “Dagen”,
iets uit het “Zonneboek” van Streuvels, Zangen van mij. Wat nog? Streuvels denkt
dat we best zouden doen aan Gezelle niets te vragen: de man is ziek,’ schrijft Van
de Woestijne aan De Meyere. Ondertussen hebben ze andere plannen met Gezelle:
‘Direkt na boek II drukt Jules een anthologie van Gezelle's werk, door deze-zelf
samengesteld,’ meldt Van de Woestijne in dezelfde brief. Streuvels en De Praetere
hebben dat blijkbaar zo afgesproken. Van de Woestijne vindt dat Hugo Verriest het
voorwoord bij de bloemlezing moet schrijven. De Praetere, die nu de contacten met
Avelgem verzorgt, moet dat aan Streuvels schrijven.
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VIGNET OP DE ACHTERZIJDE VAN WERK

Dat Verriest bereid is om die uitgave te steunen, kunnen we opmaken uit een brief
van 17 december 1898. Daarin bedankt Van de Woestijne Verriest voor zijn ‘zoo
vriendelijk en zoo vereerend onthaal’. Hij belooft afdrukken van het werk van Minne
te sturen om Verriest te vergoeden voor diens ‘meêwerking voor 't uitgeven van 't
Gezelle-boek'. Uit de brief blijkt dat het probleem van de auteursrechten in hun
gesprek aan bod is gekomen. Van de Woestijne meent echter een wettekst gevonden
te hebben op basis waarvan Gezelle vrij zou zijn tegenover zijn uitgever: ‘La cession
d'un objet d'art n'entraine pas cession du droit de reproduction au profit de l'acquéreur’.
Zo eenvoudig lag dat echter niet.17
Het is mogelijk dat Verriest in deze fase, in de tweede helft van 1898, zijn broer
Gustaaf heeft ingeschakeld om gedichten voor de bloemlezing te selecteren.18 Wellicht
hebben ze - door de verhalen van Streuvels over zijn wedervaren met Van de
Woestijne en De Praetere en door eigen ervaringen - al snel hun vertrouwen in het
Gentse duo verloren.
Pas tegen de zomer van 1899 laat Van de Woestijne weer van zich horen. Hij
verontschuldigt zich voor ‘ons lang stilzwijgen’. Het Gezelle-project is nog
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PORTRET VAN KAREL VAN DE WOESTIJNE DOOR JULIUS DE PRAETERE, 1897

maar eens gewijzigd. De Gezelle-uitgave zou nu toch weer Werk, nr. 2 worden. ‘Ge
zult U herinneren,’ noteert Van de Woestijne, ‘dat het boek zou bevatten: eene
anthologie + een reeks nieuwe gedichten, samen een 150 bldz. Alles zou binnen de
twee maanden verschijnen’. Nogmaals verwijst hij naar het auteursrecht: ‘Voor
moeilijkheden met den gewonen uitgever van den heer Gezelle zou, naar mijne
inlichtingen, niet te vreezen zijn’.
Verriest moet het zaakje moe geweest zijn. Hij reageert niet meer op deze brief.
Ook niet op de twee volgende die Van de Woestijne hem stuurt. Daardoor moeten
de Werk-mannen hun plannen weer bijsturen. Van de Woestijne meldt het in een
brief van juli 1899 tandenknarsend aan De Meyere:
Vermits Verriest, na drie brieven, geen antwoord geeft - waarschijnlijk
opgehitst door Streuvels en de “van Nu en Straksers” - kan nr II van
“Werk” geen Gezelle-boek zijn, gelijk ik gedroomd had, en moeten we
maar op eigen krachten steunen.19 Jules heeft U zondag ongeveer megedeeld
[sic] hoe ik boek II opgevat had. Ziehier nadere toelichtingen: Boek
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II zou bevatten : 1o een 75 bdz. verzen van U (ge hebt van uw Prometheus
gesproken, geloof ik. Hoeveel bldz. is dat?) 2o een verhaal van mij,
“Christoforus” (± 50 bd.; 3e ± 10 bdz. verzen van Ontrop; 40 ± 10 bdz.
verzen van Thijs; samen 140 à 150 bdz. Formaat kleiner dan het
tegenwoordige. Ieder werk afzonderlijk genumeroteerd.
Ook zien ze af van het idee om de volgende nummers van Werk op De Praeteres
Stanhope te drukken: ‘op handpers kunnen we nooit de kosten dekken, en 't zou
overigens te lang duren’.

Conclusie
Bij hun plan om gedichten van Gezelle te publiceren, stootten Van de Woestijne en
De Praetere op allerhande moeilijkheden. Eerst en vooral waren er menselijke
problemen. Gezelle, die oud en ziek was, stond niet bepaald te trappelen om in Werk
te publiceren. Streuvels, die eventueel de brug had kunnen slaan, kreeg zelf problemen
met Van de Woestijne en De Praetere, die zich telkens weer niet hielden aan vooraf
gemaakte afspraken en deadlines. Ook Verriest moest ervaren dat samenwerken met
de jonge Gentenaren moeilijk was en haakte af. Daarnaast was er onduidelijkheid
over het auteursrecht. Ten slotte waren er financiële problemen. Het ronselen van
abonnees voor Werk liep niet echt gesmeerd.20 Daardoor kon al maar met moeite het
eerste nummer gerealiseerd worden. De hoop om met een eigen handpers mooier en
een stuk goedkoper te werken, viel in duigen, toen bleek dat zelf drukken nog meer
tijd, moeite en geld kostte.
Uiteindelijk zal De Praetere toch doorgaan met zijn plan om Gezelle te drukken.
Hij kiest daarvoor de bundel Kerkhofblommen uit. Van de Woestijne heeft daar niks
meer mee te maken. De vriendschap tussen die twee is onder- tussen sterk bekoeld.21
Hoe het met het bibliofiele Gezelle-project afloopt, kunt u bij Pauwels en Rousseeuw
lezen. Dat het geen succes werd, had u waarschijnlijk al geraden.
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Eindnoten:
1 J. Pauwels en B. Rousseeuw, ‘Julius de Praetere als drukker en illustrator van Guido Gezelle’,
in: Gezelliana 14 (2002), nr. 1, p. 79-97.
2 Alle brieven waaruit ik citeer, bevinden zich in het AMVC-Letterenhuis. De brieven van Van
de Woestijne worden bewaard onder signatuur W 803 B.
3 Zie A.M. Musschoot (red.), Karel van de Woestijne, Brieven aan Lode Ontrop, p. 21. Karel
van de Woestijne komt namelijk niet voor in de officiële inschrijvingslij sten (bewaard in het
Stadsarchief van Gent). In een interview met A. de Ridder (1908) vermeldt hij echter expliciet
dat hij die cursus vier jaar bijwoonde. Musschoot vermoedt daarom dat hij de lessen officieus
volgde, als ‘vrije leerling’. Uit de inschrijvingslij sten blijkt dat de leerlingen van de academie
ofwel een beroep uitoefenden of nog naar een dagschool gingen. Vermoedelijk werden de
cursussen dus 's avonds gegeven. Jules de Praetere en Alfons Dessenis staan vermeld in de lijst
van 35 leerlingen die tijdens het schooljaar 1896-1897 het vak kunstgeschiedenis volgden bij
Jean Delvin. Karels broer, Gustaaf, staat pas een jaar later voor ‘kunstgeschiedenis’ genoteerd.
Als ‘beroep’ wordt ‘leerling der Nijv.[erheids] Sch.Jool]’ opgegeven. Ook de twee
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daaropvolgende schooljaren wordt hij voor dat vak als leerling vermeld. Als beroep wordt dan
‘schilder’ genoteerd.
Een jaar eerder had Van de Woestijne ook al problemen gekregen op school, met zijn publicaties
in Van Nu en Straks. Ook toen had hij met plannen voor een literair tijdschrift, De Wegen Open,
rondgelopen. Daar was niets van in huis gekomen. Zie daarvoor Vandevoorde, ‘Een
aristo-anarchist. Karel van de Woestijne en het anarchisme’, p. 12-14. Zie ook verder in mijn
artikel.
Zie A.M. Musschoot (red.), Karel van de Woestijne, Brieven aan Lode Ontrop, p. 26 (brief 9).
Deze brief werd februari 1897’ gedateerd. Vandaar dat Paul Thiers, in zijn goed gedocumenteerde
artikel over de ontstaansgeschiedenis van Lenteleven, de aanzet voor Werk in februari situeert.
(P. Thiers, ‘“Hebt gij geen lust uw novellen te verzamelen?”. Over de ontstaansgeschiedenis
van Lenteleven’, p 68) Dankzij een brief aan De Meyere kan brief 9 aan Ontrop echter
nauwkeuriger gedateerd worden: eind april 1897.
De drie laatste zijn minder bekende schilders. Het gaat vermoedelijk om de kunstenaars Franz
Melchers (1868-1944), Alfred Napoleon Delaunois (1876-1941) en Henri Ottevaere (18701944).
Zie H. Vandevoorde, ‘“Een dichter van straks”. De verhouding van Karel van de Woestijne tot
Van Nu en Straks’, p. 295-297. Hij wijt de vertraging aan het tijdrovende drukproces en aan
Van de Woestijnes gevecht met het gedicht ‘Kronos’. Karel slaagde er maar niet in ‘Kronos’
te voltooien. Zelfs in april-mei 1899 beschouwt hij het gedicht niet als voltooid. Uiteindelijk
verschijnen er een paar fragmenten. Het tijdrovende drukproces had te maken met het feit dat
De Praetere en Van de Woestijne veeleisend waren. Het contact met drukker-uitgever Buschmann
werd bemoeilijkt, doordat diens zaak in Antwerpen gevestigd was en De Praetere te weinig
geld had om regelmatig naar Antwerpen te sporen. Bovendien ontstond er discussie over het
omslagontwerp (zie brief van Streuvels aan Van de Woestijne van 28 februari 1898). Ten slotte
liep ook het werven van abonnees niet van een leien dakje.
Zie onder andere A.M. Musschoot (red.), Karel van de Woestijne, Brieven aan Lode Ontrop,
p. 16 noot 4.
Brief van Streuvels aan De Bom van 16 september 1897.
M. Van Coppenolle, ‘De letterkundige bundel Werk naar de briefwisseling van Karel Van de
Woestijne met Victor de Meyere - 1897-1899’, p. 41.
Brief van De Meyere aan Verriest van eind oktober / begin november 1897.
In een brief van juli 1896 vertelt Van de Woestijne aan De Meyere dat hij van Streuvels vernomen
heeft dat Verriest ‘het heil voor de Vlaamsche letteren’ in Van Nu en Straks ziet en dat Verriest
het eens is met Vermeylens artikel over de Vlaamse Beweging.
A.M. Musschoot (red.), Karel van de Woestijne, Brieven aan Lode Ontrop, p. 35-36.
Brief van Streuvels aan Van de Woestijne van vermoedelijk 28 februari 1898.
De Meyere was het er niet mee eens dat Van de Woestijne zijn gedicht ‘Kronos’ naar het tweede
boek wou doorschuiven. Dat blijkt uit de brief van Van de Woestijne aan De Meyere van 15
april 1898. ‘Kronos’ verscheen dus toch samen met ‘Lente’ (Streuvels) en ‘Gunlaug en Helga’
(De Meyere) in boek I.
Zie P. Theunynck, ‘Van boer en bourgeois. De moeilijke relatie tussen de jonge Stijn Streuvels
en Karel van de Woestijne’, p 32-33.
P. Couttenier en J. Pauwels, ‘Nieuw licht op de postume publicaties van Gezelle: documenten
uit de nalatenschap van Stijn Streuvels’, p. 63. Volgens de auteurs had Gezelle het auteursrecht
over zijn boeken volledig afgestaan aan zijn uitgever Jules de Meester. In het jaar 1900 zou
Gustaaf Verriest het (met medeweten van Streuvels) afkopen. De afkoopsom moest toen ongeveer
2.000 frank bedragen (vandaag ongeveer 10.000 euro).
J. Pauwels en B. Rousseeuw, ‘Julius de Praetere als drukker en illustrator van Guido Gezelle’,
p. 82. Ze verwijzen naar een ontwerp van een Gezelle-bloemlezing uit 1898, opgesteld door
Gustaaf Verriest en bewaard in het Engels Klooster in Brugge. Het ontwerp omvat eenenzestig
teksten uit alle bundels. Er worden ook een aantal prenten voorzien en drie portretten van
Gezelle.
Over de rivaliteit tussen Werk en Van Nu en Straks, zie H. Vandevoorde, ‘“Een dichter van
straks”. De verhouding van Karel van de Woestijne tot Van Nu en Straks’, p. 297.
Brief van Van de Woestijne aan De Meyere van vermoedelijk april / mei 1899.
A.M. Musschoot (red.). Karel van de Woestijne, Brieven aan Lode Ontrop, p. 116.
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‘Deze is toch ongetwijfeld een der belangrijksten’
S. Vestdijk als kandidaat-redacteur van De Stem
... [Sjoerd van Faassen]
‘Na de opheffing van “Forum” in 1935 probeerde hij [= Dirk Coster] mij in de redaktie
van “De Stem” te krijgen, maar dat is niet doorgegaan’, vertelde S. Vestdijk
(1898-1971) tussen neus en lippen door aan Theun de Vries, toen die hem ter
gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag een reeks interviews afnam. Vestdijk
reageerde daarmee op de opmerking van De Vries dat hij Vestdijk destijds als
medewerker van De Stem beschouwde, terwijl die toch vanaf 1934 tot en met de
opheffing redacteur was van Forum (1932-1935), het met De Stem (1921-1941)
concurrerende tijdschrift. Vestdijk sprak De Vries' stelling in dat in het interview
niet tegen en zei lachend dat je die medewerking aan De Stem eigenlijk als een soort
‘verraad’ aan Forum had kunnen opvatten. Hij doelde daarbij op de afkeer die het
in de ogen van Menno ter Braak en E. du Perron vage humanisme van Dirk Coster
(1887-1965) en het door hem geredigeerde maandblad De Stem bij hen opriep.1
Die nauwelijks bekend geworden poging Vestdijk bij het door Van Loghum
Slaterus in Arnhem uitgegeven De Stem in te lijven, is tekenend voor de in ideologisch
opzicht wat tweeslachtige positie van Vestdijk in het literaire

ADVERTENTIE VAN UITGEVERIJ VAN HOLKEMA & WARENDORF OVER DE OVERNAME VAN ABONNEES
VAN FORUM IN NIEUWBLAD VOOR DEN BOEHANDEL, 13 DECEMBER 1935
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ADVERTENTIE UITGEVERIJ VAN LOGHUM SLATERUS IN NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL, 10
DECEMBER 1935

veld van de jaren dertig.2 Correspondentie van Vestdijk met De Stem, Van Loghum
Slaterus en Coster hierover is niet bewaard gebleven, maar het rijke archief van Van
Loghum Slaterus maakt het mogelijk via een omweg een gedeeltelijke reconstructie
te geven.3
Vestdijk ontwikkelt vanaf begin jaren dertig een koortsachtige activiteit als schrijver.
Bij het publiceren in tijdschriften toont hij zich weinig kieskeurig: zowel De Vrije
Bladen, Helikon, Forum, De Gids, Groot Nederland, Den Gulden Winckel, Critisch
Bulletin en De Stem plaatsen gedichten, novellen, romanfragmenten of essays van
hem in de periode tot het moment waarop geprobeerd wordt hem als redacteur aan
De Stem te verbinden. Ook is hij vanaf november 1934 als poëziecriticus in de
kolommen van de Nieuwe Rotterdamsche Courant te vinden4 Na zijn debuut Verzen
(1932) publiceert hij tot eind 1935 nog de dichtbundels Berijmd palet (1933) en
Vrouwendienst (1934), de novellen of novellenbundels De oubliette (1933), De dood
betrapt (1935) en De bruine vriend (1935) en de romans Terug tot Ina Damman
(1934) en Else Böhler, Duitsch dienstmeisje (1935).
Voor ieder tijdschrift dat er in zou slagen Vestdijk aan zich te binden, lag het einde
van de kopijzorgen in het verschiet. In april 1932 schrijft Du Perron aan Ter Braak,
als Vestdijk werkt aan een van zijn programmatische essays: ‘Het is naar den geest
heelemaal een stuk voor ons. Vestdijk is werkelijk onze grootste “trouvaille”’. En
begin 1933 voorspelt Ter Braak: ‘Over een jaar is Vestijk [...] een figuur van de
eerste grootte’.5 Dit zijn geen geïsoleerde opmerkingen, maar een paar die met talloze
soortgelijke zijn uit te breiden. Dit oordeel over Vestdijk beperkte zich bovendien
niet tot Forum-kringen: eind 1933 wordt Vestdijk ook even genoemd als redacteur
van De Gids, dat door het vertrek van M. Nijhoff en A. Roland Holst twee vacatures
heeft, en ook de poging van Van Loghum Slaterus komt vanzelfsprekend voort uit
een soortgelijke
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inschatting van Vestdijks potentieel.6 Bij herhaling spoorde Van Loghum
Slaterus-directeur J.L. van Tricht (1883-1964) Dirk Coster aan ter versterking van
de redactie van De Stem te zoeken naar iemand die ‘cultuur-historisch en
cultuur-filosofisch enig gezag, kennis en relaties heeft’. In Vestdijk meende hij
kennelijk zo iemand gevonden te hebben.
Met het decembernummer van 1935 staakt Forum de verschijning. Du Perron, met
Ter Braak een van de oprichters, is dan al twee jaar geen redacteur meer. Het door
Nijgh & Van Ditmar in Rotterdam uitgegeven tijdschrift heeft na Du Perrons vertrek
een gescheiden Vlaamse en Nederlandse redactie gekregen. Het Nederlandse smaldeel
bestaat uit Ter Braak, Vestdijk en Victor E. van Vriesland. Begin 1935 heeft Ter
Braak eigenlijk al genoeg van het voortdurende gemarchandeer tussen de beide
redacties.7 Op 7 juli 1935 schrijft hij aan Nijgh & Van Ditmar: ‘Dan weet ik (uit
vertrouwelijke inlichtingen, dus ook dit nog geheel onder ons), dat Marsman bereid
zal zijn in de redactie te treden in plaats van mij. [...] Met het volste vertrouwen zou
ik plaats maken voor Marsman, omdat ik dan de garantie heb, dat er iemand in de
redactie treedt, die persoonlijkheid genoeg bezit om naast V.[estdijk] en [Van]
V.[riesland] van Forum iets te maken’.8
Een dag eerder schreef Du Perron al ongerust aan J. Greshoff: ‘Van Menno vreemde
berichten: hij voorziet nu een voortzetting van Forum met Hennie [Marsman], Vestdijk
en Vic [van Vriesland], wil zich zelf terugtrekken’. Deze Forum-crisis suddert de
maand juli door, tot Du Perron op 2 augustus aan Marsman schrijft dat Van Vriesland
- die op zijn beurt de voortdurende bemoeienissen van de langs de zijlijn staande Du
Perron met de interne redactiepolitiek van Forum meer dan zat is - de redactie wil
verlaten: ‘Ik zou zeggen: laat Menno dan blijven, en vervang jij Vic dan [...]’.9 Ter
Braak laat op 2 augustus aan Du Perron weten: ‘Nu is de situatie zoo: òf er moet in
1936 een Forum verschijnen onder Ned. redactie van Vestdijk, Marsman en mij, òf
Forum moet verdwijnen’.10 Half oktober schrijft Vestdijk aan Marsman vast besloten
te zijn ‘geen poging ongedaan te laten om dit tijdschrift in een of andere vorm voort
te zetten, desnoods bij Q.[uerido]. Menno, dien ik er over schreef wil graag
medewerker zijn, maar geen redacteur; ik moet dus een dringend beroep op jou doen,
als 't doorgaat tenminste. Wie de anderen zijn (Hendrik de Vries? Vic?) zoeken we
later dan wel uit [...]’; Vestdijk noemt dit tijdschrift ‘dit nieuwe “Forum”’, en acht
de kans zelfs niet uitgesloten de naam Forum te kunnen overnemen. Vestdijk meldde
eerder zelfs aan Marsman dat, in het geval deze transfer niet lukt, ‘dan zet ik in ieder
geval de boel voort, desnoods zonder Menno’.11 De voorgestelde omwisseling van
Ter Braak of Van Vriesland tegen Marsman vindt geen doorgang en het nieuwe
tijdschrift van Vestdijk en Marsman bij Querido komt niet van de grond. En dus
sukkelt Forum in de loop van dat jaar naar het einde.
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OMSLAG CRITISCH BULLETIN UIT DE PERIODE DAT VAN LOGHUM SLATERUS EN NIJGH & VAN DITMAR
GEZAMENLIJK ALS UITGEVER OPTRADEN, JANUARI 1931

OMSLAG DE STEM, DECEMBER 1935

Tijdens de Forum-crisis probeert Greshoff eerst Ter Braak, en vervolgens, als
diens kandidatuur op een veto van Greshoffs mederedacteur Frans Coenen stuit,
Marsman of Vestdijk in de redactie van Groot Nederland binnen te halen. Greshoff
heeft de steun van Van Holkema & Warendorf, de uitgever van Groot Nederland,
die ernaar streeft hun wat ingeslapen tijdschrift nieuw leven in te blazen. Greshoffs
bedoeling is daarnaast het zo goed mogelijk veilig stellen van de ideologische erfenis
van Forum.12 Op 5 oktober, op een tijdstip dat Vestdijk nog voluit met Marsman
correspondeert over voortzetting van Forum of de oprichting van een geheel nieuw
tijdschrift, schrijft Du Perron aan Greshoff: ‘Nu werken op één ding: de reorganisatie
van Gr. Ned., zooals Coenen die nu wil. Me dunkt, het kan niet missen, want als het
niet een Gr. Ned. wordt onder Coenen, jou en Menno, wordt het nog altijd iets zeer
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goeds onder Coenen, jou en Vestdijk’. Op 12 oktober voegt hij eraan toe: ‘Hoe meer
ik erover nadenk, hoe meer ik vind dat Vestdijk bést is, als redacteur’.13
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Ter Braak neemt na het verscheiden van Forum zonder morren genoegen met een
plaatsje langs de zijlijn;14 Van Vriesland valt terug op zijn reeds bestaande
redacteurschap van De Vrije Bladen - een functie die hij al vanaf 1932 bekleedt, de
laatste twee jaar in combinatie met zijn plaats in de redactie van Forum; Marnix
Gijsen, een van de Vlaamse redacteuren van Forum, zal begin 1936 worden ingelijfd
bij de redactie van het Utrechtse rooms-katholieke De Gemeenschap.
En Vestdijk? Vestdijk wordt door Greshoff - die door Vestdijk bewust niet wordt
geïnformeerd over zijn alternatieve plannen15 - bij zijn reorganisatievoorstel voor
Groot Nederland inderdaad genoemd, maar pas als derde mogelijkheid, ná Ter Braak
en Marsman. Het einde van Forum inspireert ook anderen. Zoals gezegd wordt
Vestdijk als redacteur ook geopperd bij het plan voor een nieuw tijdschrift bij Querido
en bovendien is hij in beeld als redacteur van De Vrije Bladen.16 Verder vertelt
Vestdijk op 10 oktober 1935 aan Ter Braak dat M. Nijhoff plannen heeft voor een
nieuw tijdschrift. Half oktober spiegelt Vestdijk Ter Braak nog een veelheid aan
opties voor, zoals een fusie van Forum en Den Gulden Winckel of een combinatie
van deze twee tijdschriften met De Vrije Bladen.
Het einde van Forum wekt echter ook de begeerte van Van Loghum Slaterus, de
uitgever van De Stem. Dat lijkt merkwaardig. Een combinatie van Forum met Groot
Nederland ligt voor de hand, want Greshoff was nauw bij de oprichting van Forum
betrokken geweest en fungeerde tijdens het bestaan van Forum als een soort
‘buiten’-redacteur. En ook met De Vrije Bladen en Den Gulden Winckel bestonden
vanouds nauwe banden. Maar De Stem?
Ter Braak publiceerde vroeger wel in De Stem en ook in het eveneens door Van
Loghum Slaterus uitgegeven Critisch Bulletin, dat als bijblad bij De Stem was
gevoegd, maar tevens afzonderlijk verscheen. Ook Marsman en Vestdijk droegen
soms aan De Stem en Critisch Bulletin bij. Maar zeker na Du Perrons afrekening met
Coster in zijn Uren met Dirk Coster. (Een tegenstem) (1933) waren de verhoudingen
tussen Forum en De Stem nogal gespannen.17 De in literair-politiek opzicht weinig
bevlogen Vestdijk onttrekt zich min of meer aan het antagonisme tussen Forum en
De Stem.
Toch is de combinatie De Stem en Forum niet zo onwaarschijnlijk, althans als je
puur kijkt naar de zakelijke belangen van de uitgevers Van Loghum Slaterus en Nijgh
& Van Ditmar en de ideologische verschillen tussen de redacteuren negeert. Tenslotte
hadden beide uitgeverijen in de jaren 1931-1933 voor gezamenlijke rekening het
tijdschrift Critisch Bulletin (1930-1957) uitgegeven. Zoals gezegd, verscheen dit
tijdschrift zowel afzonderlijk als als bijblad van De Stem, zij het dat de redacties van
beide tijdschriften formeel gescheiden waren. Critisch Bulletin was de
verantwoordelijkheid van Anthonie Donker (pseudoniem van Nico Donkersloot,
1902-1965). De Stem stond onder redactie
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van Dirk Coster, al bemoeiden zowel J.L. van Tricht als Donker zich er intensief
mee. Donker woonde echter in Zwitserland en kon zich daarom tot verdriet van Van
Tricht slechts per brief in redactionele zaken mengen. Voor de duidelijkheid: de
periode dat Van Loghum Slaterus en Nijgh & Van Ditmar gezamenlijk Critisch
Bulletin uitgaven, viel deels samen met het bestaan van Forum.
Uit de correspondentie tussen Van Tricht, Coster en Donker blijkt dat eind 1935 al
geruime tijd grote onvrede bestaat met de lakse manier waarop Coster zijn redactionele
taken uitoefent. Daarnaast speelt ook een verschil van inzicht over de te volgen koers
van De Stem, dat wel het brandpunt van de humanistische en vitalistische stromingen
in de Nederlandse literatuur van het interbellum is genoemd.18 In een ongedateerde
brief van begin 1934 schrijft Coster aan Van Tricht: ‘wij moeten dan maar zien voort
te werken in de aangegeven richting, die ondanks theoretische verschillen, die m.i.
niet groot zijn, toch wel zich enigszins aftekent. Met Kuyle's gekemphaan ben ik 't
natuurlijk niet eens,19 maar anderzijds: als ik voor 't humanisme te strijden heb, dan
is dit toch een humanisme-in-de-litteratuur, dan is dit toch in zekere mate een litteraire
strijd. En dat “negativisme” een vaag, op geen realiteit berustend begrip is, dat kan
ik onmogelijk met je eens zijn, het is toch het verschijnsel van deze dagen, het is
toch overal te voelen en te tasten, het vergiftigt de litteratuur, het studentenleven,
alles en alles. Maar ik meen dat dit wel een misverstand zal blijken’.
Ik citeer deze brief mede, omdat ik vermoed dat Coster dit negativisme ook in
Vestdijks werk bespeurt. Theun de Vries vertelt in zijn mémoires over een ontmoeting
in de zomer van 1934 met Coster: ‘[...] wij konden het over bepaalde literaire
verschijnselen van het ogenblik niet eens worden [...]; wij bleken vooral een
uiteenlopende mening te hebben over Vestdijks Terug tot Ina Damman. Coster wees
dat toen zojuist verschenen boek af als een harteloze constructie [...]’.20 Als het stof
van de poging De Stem te reorganiseren is neergedaald, zal ook blijken dat Coster
de pogingen Vestdijk aan het tijdschrift te verbinden als kwetsend heeft ervaren.
Op 8 oktober 1935 schrijft Van Tricht aan Dirk Coster: ‘Je zult zeker in de N.R.C.
van gisteravond ook wel hebben gezien, dat “Forum” met 1 Jan. zal verdwijnen.21
[...] Nu is het natuurlijk nog niet te overzien wat de redactie van “Forum” en
voornamelijk de uitgeefster van “Forum” ervoor in de plaats zal stellen, maar in ieder
geval lijkt het mij van het grootste belang wanneer er gepoogd wordt zoveel mogelijk
medewerkers van “Forum” aan “De Stem” te verbinden. Er zullen natuurlijk grenzen
zijn door het verschil van mentaliteit gesteld maar in verband met het luwen van de
controversen lijkt het mij ook niet noodzakelijk de grenzen te nauw te nemen. In dit
verband is het gelukkig dat Vestdijk in het laatste nummer iets heeft laten
verschijnen,22 want deze is
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OTTO B. DE KAT, ‘PORTRET DIRK COSTER’, OLIEVERF OP DOEK, 1935 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

toch ongetwijfeld een der belangrijksten’. Ook aan Donker schreef Van Tricht op
dezelfde dag naar aanleiding van het bericht over de opheffing van Forum. ‘Natuurlijk
schrijf ik hierover aan Dirk, maar ik hoef je niet te zeggen dat er niet zo heel veel
voortvarendheid van die zijde te verwachten is [...]. Nu zou je mij in dit geval toch
erg kunnen helpen door mij je visie op dit geval te willen schrijven voornamelijk,
over deze kwestie, in hoeverre je het mogelijk acht verschillende medewerkers aan
De Stem te verbinden in verband met hun mentaliteit en wie daarvoor allereerst in
aanmerking komen’; ook tegenover Donker noemt Van Tricht vervolgens alleen
Vestdijk met name: ‘Dat Vestdijk in dit Octobernummer met een stuk verschijnt, is
natuurlijk bijzonder gelukkig want m.i. behoort hij tot de belangrijkste van die groep’.
Coster antwoordt op 11 oktober: ‘Natuurlijk heb ik ook over “Forum” mijn
gedachten laten gaan en zeer overwogen, hoe er op te reageren en wat dit bete-
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kende. Mijns inziens betekent het verdwijnen van het ding niet zo heel veel, aangezien
deze kliek toch zich vrijwel overal heeft genesteld. De medewerkerskwestie is echter
niet zo gemakkelijk, dat onmiddellijk doorgetast kan worden, althans in die zin, dat
eigenlijk verreweg de meeste mensen, die in “Forum” schrijven, mij voor “De Stem”
vrijwel noodlottig zouden schijnen om de eenvoudige reden, dat ze vervelend zijn
en onze abonnés daar niet van gediend zouden zijn w.s. Daarom zou ik graag willen
dat jij ook eens je herinnering liet gaan over wat er zo al in Forum verschenen is. Ik
zelf schrijf al aan de gevallen, die mij geen twijfel over laten [...]’. Of Vestdijk tot
die laatste categorie behoort, wordt niet duidelijk uit Costers brief. In een brief van
twee dagen nadien voegt Coster er nog aan toe: ‘Met mijn vraag, of jij soms nog iets
in de loop der jaargangen van Forum wist, dat je bizonder trof, bedoelde ik natuurlijk
de Hollandse afdeling; de Vlaamse biedt geen problemen’. In een later stadium
zouden nog de namen van de Vlamingen Maurice Roelants (1895-1966) en Gerard
Walschap (1898-1989) opduiken als mogelijke redacteuren van De Stem. Beiden
zijn op dit moment nog redacteur van Forum, de eerste sinds de start in 1932, de
tweede vanaf begin 1934. Vijf dagen later komt Van Tricht bij Coster aan boord met
een tamelijk kunstige, maar nogal gekunstelde constructie waarin hij
krachtig-verwoorde ideologische overwegingen naadloos weet te verbinden met puur
commerciële: ‘De hoofdkwestie is op 't ogenblik echter Forum. Je hebt natuurlijk
gelijk, dat het aantal medewerkers, dat voor ons in aanmerking komt, niet zo heel
groot is. Maar het belang van een eventueel verdwijnen van Forum zou ik na rijpelijke
overweging nog meer willen zien als een aanleiding om te denken aan de
verwezenlijking van gedachten, waar ik al lang mee rondloop: een verbreding van
de grondslag van het blad en een nog meer omlijnde representatie van en een scherper
uitkomende frontvorming der verdediging van de beginselen, die op 't ogenblik in
het gedrang komen. Wil je er een naam voor hebben, dan weet ik inderdaad geen
betere dan “humanisme”, maar dan zou ik toch dat humanisme nader willen bepalen
als een critisch humanisme, critisch dus ook t.o.v. geijkte humanistische leuzen en
voornamelijk ook critisch in positieve zin van openstaan voor groeiende nieuwe
vormen en mogelijkheden op maatschappelijk en cultureel gebied. De hevige wijze,
waarop de humanistische beginselen op 't ogenblik worden teruggeduwd, maken het
meer dan ooit nodig om alle in aanmerking komende krachten om De Stem te
concentreren en om die beginselen zoveel mogelijk verspreiding en autoriteit te
verschaffen. Het verdwijnen van Forum kan een gelegenheid zijn om een dergelijke
concentratie te bevorderen. Een verwezelijking van deze plannen wordt m.i. door de
nood der tijden geboden, maar een niet minder krachtig argument daarvoor moet
worden ontleend aan de nood van het tijdschrift zelf. Dat wij ook dit jaar weer met
een flinke verliespost zullen eindigen, staat nu al wel vast en het spreekt wel van
zelf, dat de omstandigheden dergelijke verliezen hoe langer hoe bezwaarlijker maken.
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OMSLAG DE STEM, FEBRUARI 1937. VANAF DEZE AFLEVERING MAAKTE ANTHONIE DONKER DEEL
UIT VAN DE REDACTIE

Met angst en beven zie ik het ogenblik naderen, dat ik het na al die jaren toch zal
moeten opgeven. De enige mogelijkheid om aan deze calamiteit te ontkomen lijkt
mij een poging de belangrijkheid van het tijdschrift zo mogelijk nog te verhogen en
dat zou het geval zijn wanneer wij iets van het boven aangeduide konden bereiken’.
Enkele dagen daarna zal er een bespreking plaatsvinden tussen Van Tricht, Coster
en Donker. De laatste is tijdelijk uit Zwitserland naar Nederland teruggekeerd in
verband met zijn in een breed-gevoerde ideologische strijd uitmondende sollicitatie
naar een hoogleraarspost aan de Amsterdamse universiteit, waarbij een
loopgravenoorlog werd geleverd met de rooms-katholieke mastodont Gerard Brom
en diens geestverwanten.23 Na de bijeenkomst schrijft Van Tricht op 22 oktober aan
Coster: ‘Het was jammer, dat de armoede in mensen ons gisteren niet tot een beslissing
liet komen. Ik hoop, dat je met Nico [= Donker] nog verder hebt kunnen praten en
misschien nog belangrijke besluiten hebt kunnen nemen. Een instelling van de rubriek
“Stemmen uit de Redactie” juich ik toe, maar juist dan is het van belang, dat de Red.
niet uit 1 persoon bestaat. Misschien zou het, ook als wij geen 3e kunnen vinden,
toch aanbeveling verdienen om Nico maar officieel in de redactie op te nemen’. Aan
Donker schrijft Van Tricht op diezelfde dag: ‘Onze conferentie was gisteren niet
voor 100% bevredigend, wat natuurlijk voor het grootste gedeelte gelegen is in het
feit dat wij den man, die wij hebben willen, niet vinden kunnen. [...] Ik kreeg wel de
indruk dat Dirk openstaat voor een intensivering van het strijdkarakter van De Stem
en dat hij ook niet principieel afwijzend staat tegen een uitbreiding van de redactie’.
Op 31 oktober voegt Van Tricht er aan toe: ‘Erg benieuwd ben ik [...] wat naders
van je te horen. Vooral interesseert me of je met Dirk nog verder gepraat hebt; de
zaak staat nu ongeveer stop. Telefonisch sprak Dirk nu weer van Huizinga, maar in
de eerste plaats geloof ik nooit, dat hij het doet en in de 2e plaats vrees ik dat wij dan
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Tricht weten inderdaad met Donker gesproken te hebben, maar, als je Coster
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moet geloven, eigenlijk alleen maar over diens eigen medewerking. Wat wel impliciet
blijkt uit Costers brief is dat hij al dat gepraat over redactie-uitbreiding een gevaar
acht voor de positie van zijn vriendin Marie van Kranendonk (1890-1979), die handen spandiensten voor De Stem verricht. Wat dat betreft dringt zich de parallel op met
Groot Nederland, waar Eva Raedtde Canter (pseudoniem van A.E.J. Mooy,
1900-1975) eenzelfde rol voor Frans Coenen vervulde; ook Coenen probeert van de
naderende redactie-uitbreiding gebruik te maken door de positie van zijn assistente
op te waarderen en een structureel karakter te geven.24
Tot dusverre was er in de correspondentie tussen Van Tricht, Coster en Donker vooral
in algemene zin over redactie-uitbreiding bij De Stem gesproken, waarbij, nogal voor
de hand liggend, Donker als redacteur was geopperd en, verrassender, de naam van
de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945) viel. Huizinga had in
1935 zijn geruchtmakende In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het
geestelijk lijden van onzen tijd gepubliceerd; hij had eind december 1932 de redactie
van De Gids verlaten, en was dus in dat opzicht een vrij man. Op 4 november stuurt
Van Tricht Huizinga's boek aan Coster: ‘Het lijkt mij van belang, dat je zo spoedig
mogelijk van dit
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boek kennis neemt met het oog op onze redactiebesprekingen. [...] Het lijkt mij toe,
dat wij in ieder geval kunnen zeggen dat H. dezelfde dingen wil verdedigen als wij
in De Stem, alleen vrees ik, zoals ik je telefonisch al zeide, dat hij nogal conservatief
is en daardoor niet open staat voor nieuwe mogelijkheden. [...] Welbeschouwd zou
ik echter toch willen voorstellen een poging bij hem te doen [...]. Nico schreef mij
ook te voelen voor H. maar dan ook nog Vestdijk te vragen met het oog op de
jongeren’. Van Tricht wil eerst Huizinga polsen, ‘zodat, indien deze niets voor
Vestdijk zou voelen, wij dan Vestdijk maar lieten schieten, wat ik natuurlijk op zich
zelf betreuren zou, maar H. lijkt mij waardevoller vooral ook tegenover het publiek
dan de ander. [...] Mocht hij het doen, wat mij nogal zou verbazen, dan zouden wij
zo spoedig mogelijk aan Vestdijk moeten vragen, zodat deze weet dat hij eventueel
in De Stem een plaats kan krijgen’. Kennelijk had Coster eenzelfde lijn in gedachten,
zij het dat hij Theun de Vries (o1907) als mogelijke kandidaat schijnt te hebben
voorgesteld, want op 5 november schrijft Van Tricht hem: ‘Met je redactionele
beschouwingen kan ik het geheel eens zijn, zoals je uit mijn brief van gisteren reeds
weet. Ik zie geen noodzaak om Theun in de Redactie te nemen omdat hij zich toch
heel weinig in het literaire leven zelf beweegt en het feit dat hij, naar we zullen hopen,
een succesvolle roman schrijft,25 hem nog niet voor dit werk in aanmerking doet
komen. Het is mogelijk dat, wanneer hij eens wat meer in de gewone wereld komt,
er aanleiding toe bestaat hem op te nemen, maar voorlopig voel ik hem niet allereerst
als redactionele kracht. Met Nico is het een geheel ander geval omdat die de gave
heeft van een uithoek in Zwitserland uit een zeer levendig contact met schrijvend
Nederland te onderhouden en met bewonderenswaardige punctualiteit zelf zijn
C.[ritisch] B.[ulletin] redigeert’.
Vestdijk was eerder een aantal malen genoemd als potentiële medewerker, maar
zijn naam als mogelijk redacteur van De Stem dook op 3 november voor het eerst
op in een brief van Coster aan De Vries; Coster weet dan te melden: ‘Van Tricht wil
Donker in de redactie hebben en Vestdijk’, maar vermeldt niet zijn eigen suggestie
om De Vries zelf in de redactie van De Stem te benoemen. Je vraagt je overigens af,
waarom Van Tricht in Vestdijk wél iemand zag die zich actief in het literaire leven
bewoog en met graagte redactionele werkzaamheden voor zijn rekening zou nemen.
Nog op 22 oktober, op de terugreis van het gesprek met Coster en Donker over de
redactie-uitbreiding van De Stem, had hij aan Coster geschreven: ‘O ja, in de trein
las ik het stuk van Vestdijk.26 Ik kan niet zeggen, dat ik na onze conferentie bijzonder
fris was en moet dit dus wel als omstandigheid in aanmerking nemen. Maar ook als
ik dat doe, lijkt mij dit stuk voor De Stem ongeschikt en veel te moeilijk. Dit is een
zuiver technische kwestie die in een vakblad behoort. Ik zou er dus niets voor voelen
dit stuk te plaatsen, tenzij [...] uitsluitend als een soort tactische maatregel’.
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Van Tricht zou voortdurend hameren op het tweeledige doel bij het aantrekken van
nieuwe redacteuren: enerzijds de inhoudelijke basis verbreden en zo het tijdschrift
aan belang laten winnen en anderzijds op die manier het zakelijk fundament
verbeteren. Om die reden dringt hij er op 13 november nog eens bij Coster op aan
snel met Vestdijk tot overeenstemming te komen en ook Huizinga te polsen;
bovendien zegt hij het als vanzelfsprekend te beschouwen dat Donker in de redactie
zal worden opgenomen. Het veto dat Huizinga in eerste instantie over Vestdijks
eventuele redactielidmaatschap werd toegekend, is dus van de baan. Nieuw in deze
briefis de vermelding van een mogelijke Vlaamse redacteur, waarvoor Coster
kennelijk de naam van Maurice Roelants had genoemd. Van Tricht schrijft Coster
geen bezwaar tegen Roelants te hebben, ‘al heb ik altijd gehoord dat je niets aan hem
hebt’, en suggereert dan: ‘zou je daarom Walschap nog niet beter vinden? Die is in
Holland ook meer bekend dan Roelants, dunkt mij’. Zowel Roelants als Walschap
zijn redacteur van Forum, beiden zijn (en blijven) daarnaast redacteur van het Vlaamse
tijdschrift Dietsche Warande & Belfort, maar zijn in deze tijd ook betrokken bij een
niet-gerealiseerd plan voor een nieuw ‘tijdschrift in serievorm’, dat bij Nijgh & Van
Ditmar zou moeten gaan verschijnen.27 Uit een verderop nog te citeren brief van
Coster aan Van Tricht van 1 december blijkt dat ook de niet-onomstreden Vlaamse
criticus Urbain van de Voorde (1893-1966) - een van de trouwste medewerkers van
De Stem - door Coster tot de kandidaten is gerekend.
Aangenomen mag worden dat Roelants, Van de Voorde en Walschap voor Coster
en Van Tricht in dezelfde categorie als Vestdijk vallen en in aanmerking komen voor
een redacteurschap om het literaire gehalte van De Stem op te vijzelen. Voor de
ideologische versterking van De Stem is als alternatief voor Huizinga kennelijk de
gelijktijdig gestelde kandidatuur van de Belgische sociaal-democratische politicus
Hendrik de Man (1885-1953) bedoeld. Zijn ideeën liggen ten grondslag aan het in
oktober 1935 gelanceerde Nederlandse Plan van de Arbeid, het antwoord van de
SDAP op de crisis. De Mans werk wordt door Van Loghum Slaterus uitgegeven. De
Stem hoefde achteraf bezien niet ongelukkig te zijn met het feit dat De Mans
kandidatuur een zachte dood stierf, want een deel van zijn ideeën schurkten wel heel
dicht aan tegen het nationaal-socialistische gedachtengoed.28
Half november zijn alle pogingen Forum toch nog te redden mislukt, en verschijnt
in de NRC het bericht over het definitieve einde van het tijdschrift, ‘hetgeen onze
kansen bij Vestdijk wel vermeerdert’, zoals Van Tricht hoopvol aan Coster schrijft.
Aan Donker schrijft hij op 18 november te verwachten dat Coster nog die week
Vestdijk en Huizinga zal benaderen. Die verwachting komt niet uit, want een week
later informeert Van Tricht bij Coster:
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‘Natuurlijk ben ik ook benieuwd of je nog enige pogingen inzake het redactieprobleem
hebt gedaan omdat ook eventuele resultaten daarvan het beste in het Decembernummer
nog worden medegedeeld’. Eind november krijgt Coster bij zowel Huizinga als
Vestdijk nul op het rekest.29 Aan Van Tricht stuurt hij op 1 december het
(niet-bewaarde) negatieve antwoord van Huizinga ter inzage, en schrijft hem:
‘Gisteren heb ik Vestdijk te spreken kunnen krijgen [...] en ook dit bracht een
teleurstelling. Ik heb de avond heel aangenaam met hem doorgebracht [en] ik meen
zeker dat hij er in getreden zou zijn, maar aleer ik ter tafel kon komen met mijn
voorstel, hoorde ik, dat hij en dat wel sinds deze nazomer, zich aan de redactie van
“Groot Nederland” verbonden had. Tableau. Ik vond het toen wel wat dom van ons,
dat wij geen ogenblik met deze mogelijkheid rekening hebben gehouden, aleer een
beslissing te nemen, die wel enige psychische energie eiste, daar het besluit hem te
vragen, ook het besluit was tot een ingrijpende koersverandering. [...] Maar wat nu?
Denk je nog over Marsman? En zullen we nog Maurice Roelants vragen, deze week?
Hoewel het v.d. Voorde uitermate zal verbitteren voorbij gegaan te worden’. Vestdijk
blijkt inderdaad half november met Greshoff en diens mederedacteur Coenen tot
overeenstemming gekomen te zijn over een redactielidmaatschap van Groot
Nederland.30 Coster beweert tegenover Van Tricht dus impliciet dat hij niet eens was
toegekomen aan het voorleggen van het voorstel van De Stem aan Vestdijk; uit de
aan het begin van dit artikel geciteerde uitspraak van Vestdijk tegenover Theun de
Vries blijkt echter dat Coster volgens Vestdijk hem wel degelijk had uitgenodigd
redacteur van De Stem te worden.
Over Marsmans kandidatuur stelt Van Tricht op 3 december: ‘Wanneer jij het
prettig zou vinden om Marsman in de Redactie op te nemen, zou ik daar geen bezwaar
tegen hebben, maar veel voordeel kan ik daarvan niet zien. De autoriteit van Marsman
is natuurlijk niet zo heel erg groot, zodat wij uit een oogpunt van reclame daar niet
veel aan hebben. Aan de andere kant is zijn persoon toch ook niet te vergelijken met
die van Huizinga, wat algemene cultuurkennis betreft en zelfs niet, naar ik meen,
met die van Vestdijk, wiens gezag toch altijd nog groter is. [...] Van een
redacteurschap van Roelants zie ik eerlijk gezegd het voordeel nog veel minder in.
[...] Zowel t.o.v. Marsman als t.o.v. Roelants geldt bovendien, dat deze beiden
belletristisch zijn, terwijl wij werkelijk nodig hebben iemand, die juist
cultuur-historisch en cultuur-filosofisch enig gezag, kennis en relaties heeft’. Van
Van de Voorde en Walschap wordt zelfs niet meer gerept.
De vernieuwingspogingen voor De Stem lopen hiermee dood. Op dinsdag 10 december
1935 plaatst Van Tricht nog wel in het Nieuwsblad voor den Boekhandel een
advertentie om te melden dat abonnees van Forum een gratis exemplaar van de
komende aflevering van De Stem kunnen krijgen, ‘om op die manier hier en daar het
door het verdwijnen van Forum ontstane gat te vul-
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OMSLAG VAN GROOT NEDERLAND, JANUARI 1936. EEN KLEIN DEEL VAN DE OPLAGE VAN DEZE
AFLEVERING IS VERSPREID MET DE ZINSNEDE ‘VEREENIGD MET FORUM’ OP DE VOORZIJDE
(LETTERKUNDIG MUSEUM)

S. VESTDIJK, CIRCA NOVEMBER 1935 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

len’, zoals hij op 9 december aan Coster schreef, eraan toevoegend: ‘In verband
daarmede zou het natuurlijk wel goed zijn als wij het romanfragment van Vestdijk
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in dat nummer konden opnemen’.31 De advertentie van Van Loghum Slaterus - waarop
de uitgever naar zijn zeggen ‘aardig wat aanvragen had ontvangen’ - wordt op vrijdag
13 december in het volgende nummer van het Nieuwsblad beantwoord door Van
Holkema & Warendorf, de uitgever van Groot Nederland, die in een advertentie
beweert de abonnees van Forum te hebben overgenomen en Groot Nederland en
Forum voortaan verenigd te zullen uitgegeven. Dat is onzin, want Van Holkema &
Warendorf heeft alleen de abonnees van Forum aangeschreven om hen te bewegen
een abonnement op
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Groot Nederland te nemen.32 Het januarinummer van Groot Nederland meldt die
fusie tot grote woede van Greshoff eveneens. Maar de redactie van Groot Nederland
kan tenminste nog bogen op de aanwezigheid van Vestdijk in zijn gelederen. Van
Loghum Slaterus' advertentie is een slag in het luchtledige, want De Stem zet, zonder
Vestdijk en ook zonder de abonnees van Forum, de verschijning ongewijzigd onder
redactie van alleen Coster voort. Op 30 december schrijft Van Tricht aan Donkersloot:
‘Wat de uitbreiding van de Stemredactie betreft, lijkt het mij de enige oplossing dat
wij de zaak dit jaar nog eens rijpelijk overwegen en onze ogen en oren goed
openhouden. Het is nu te laat om het nieuwe jaar met een andere redactie te beginnen
en geweldige haast heeft het niet, nu de voor de hand liggende uitbreiding mislukte.
Alle namen, die je noemt, lijken mij, hoewel op zich zelf natuurlijk voortreffelijke
personen, voor een opneming in De Stem-redactie niet aangewezen [...]. Achterafheb
ik bovendien de indruk gekregen, dat 't Dirk [Coster] nu niet erg aangenaam is
geweest, al heeft hij daar niets van laten merken. Ik vind dit begrijpelijkerwijs geen
doorslaand motief, wanneer de noodzakelijkheid zich opdringt, maar dan moet het
ook inderdaad een noodzakelijkheid zijn. Het nut bv. om iemand als Marsman in de
redactie op te nemen, zie ik helemaal niet in [...]’. Welke namen Donker buiten
Marsman genoemd heeft, is niet bekend.33 Coster is inderdaad door Van Trichts
streven naar redactionele vernieuwing nogal gepikeerd. Er is zelfs sprake van dat hij
per 1 december 1936 ontslag als redacteur wil nemen.34 Theun de Vries meldt Van
Tricht op 17 januari 1936 na een bezoek aan Coster: ‘Overigens was hij nogal fel
over Vestdijk c.s., alles tengevolge van de mij bekende geschiedenis met de
redactie-manipulaties. Hij leek me in dit opzicht scherp geprikkeld en
M.v.K.[ranendonk] stond natuurlijk naast hem. Hij sprak er zelfs van (ik weet niet,
of jij het weet, en of het überhaupt de moeite waarde is) dat hij uit de Stem wilde!’.
Van Tricht laat De Vries enkele dagen later weten dat Coster hem ook iets dergelijks
heeft meegedeeld:35 ‘Ik kan me geen oordeel meer vormen over wat hij wel meent
en niet meent omdat hij 't blijkbaar mannelijk vindt om zijn gedachten te verbergen.
Zijn geprikkeldheid over de kwestie Vestdijk heeft hij in ons persoonlijk onderhoud
daarover volkomen verborgen, zodat ook Donker, die daarbij tegenwoordig was, de
indruk kreeg dat hij er geheel mee accoord ging. Ook toen hij mij schreef over zijn
onderhoud met Vestdijk, heeft hij dat geheel verborgen gehouden en integendeel
min of meer de indruk gewekt alsof het hem speet, dat het misliep’. Eind 1936 is er
nog sprake van dat de journalist M. van Blankestein (1880-1964) tot de redactie van
De Stem toetreedt. Van Blankestein maakt in die periode juist de overstap van de
NRC naar het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad.36 Ook dit gaat niet door.
Pas in februari 1937 krijgt Coster gezelschap van Donker. Daar blijft het op dat
moment bij.
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Van Loghum Slaterus geeft na de mislukte inlijvingspoging in 1935 wat Vestdijk
betreft de moed overigens niet op. Nog begin 1941 probeert Van Tricht blijkens zijn
correspondentie met Theun de Vries - zelf een van de meest succesvolle auteurs van
Van Loghum Slaterus - Vestdijk voor zijn uitgeverij te winnen. Doeke Zijlstra, de
directeur van Vestdijks uitgever Nijgh & Van Ditmar, wordt in mei 1940 bij het
bombardement van Rotterdam gedood. Dat maakt Vestdijk tot een gewilde prooi
van concurrerende uitgevers als A.A.M. Stols, L.J. Veen en ook Van Loghum Slaterus.
Van Tricht schrijft op 3 februari 1941 aan Theun de Vries: ‘Vrijdag bracht ik een
erg prettig bezoek aan Vestdijk. Ik ben blij eens met hem kennis te hebben gemaakt
en hoop, dat er een oplossing voor de romans zal worden gevonden’. ‘Ik hoop heel
erg, dat je hem “krijgen” kunt’, reageert De Vries een dag later. De Vries is het ook
die in deze zelfde tijd een plan voor een tijdschrift of reeks onder de naam De
Boogschutter lanceert, waarbij Vestdijk is betrokken. Op 10 maart 1941 schrijft hij
aan Van Tricht: ‘Sinds enige tijd hebben Vestdijk en ik een briefwisseling gevoerd
over de mogelijkheid van een essayistisch blad, d.w.z. een tijdschriftje, waarvan elk
nummer geheel uit een studie bestaan zou [...]. Nu kwam ik op het idee om liever
een essay-reeks te organiseren [...]. We hadden direct aan jou gedacht als de mogelijke
uitgever van zo'n reeks’.37 Dat laatste is niet helemaal waar, want in een eerder stadium
waren H.P. Leopold's Uitgeversmaatschappij (de uitgever van De Vrije Bladen) in
Den Haag en Van Holkema & Warendorf (de uitgever van Groot Nederland) door
Vestdijk geopperd. Op 22 januari had hij aan De Vries geschreven: ‘Waarom zou
Leopold het niet in deze gewijzigde gedaante voortzetten. Pols hun daar eerst eens
over. Verder zijn de uitgevers niet zoo dik gezaaid. Een andere mogelijkheid is [...]
Holkema, of Van der Velde, te vragen de zaak als aanhangwagen van Gr.N. over te
nemen, onder een afzonderlijke redactie, waarbij ik dan als trait d'union dienst zou
kunnen doen. Dus dezelfde verhouding als ts. Stem en C[ritisch] B[ulletin]’.38 Ook
deze poging Vestdijk aan Van Loghum Slaterus te binden mislukt. Pas na de oorlog
zou Vestdijk met De toekomst der religie (1947) en het tamelijk esoterische Astrologie
en wetenschap (1949) twee maal in het fonds van Van Loghum Slaterus figureren.
Beide publicaties hadden vast niet de literaire meerwaarde die Van Tricht voor ogen
stond toen hij Vestdijk voor De Stem wilde veroveren.
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Forum-redacteur Victor E. van Vriesland kunstredacteur was), een kennelijk door de Vlaamse
helft van de redactie van Forum geïnspireerd bericht over de ruzie binnen de redactie die
uiteindelijk tot de opheffing van dat tijdschrift zou leiden. Andere dagbladen namen dit bericht
uit het Algemeen Handelsblad over. Zie Mooijman, Forum, p. 382.
22 In oktober had Vestdijk in De Stem een fragment uit zijn roman Meneer Vissers hellevaart
(1936) gepubliceerd; in het decembernummer zou een zestal, later in Kind van stad en land
(1936) gebundelde gedichten van Vestdijk worden opgenomen.
23 G.J. Uitman, ‘G.J. Brom naar Amsterdam? De benoeming van een nieuwe hoogleraar in de
Nederlandse letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam in 1936’, in: Jaarboek
Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen) nr. 4 (1974), p. 43-58.
24 Van Faassen, Wat een degradatie, p. 67-77.
25 Theun de Vries schreef op dit moment aan zijn Stiefmoeder aarde, waarvan de hoofdstukken
successievelijk in De Stem verschenen; de roman zou in 1936 bij Van Loghum Slaterus in
boekvorm verschijnen.
26 Uit een brief van 3 december 1935 van Van Tricht aan Coster blijkt dat het hier gaat om een
bijdrage van Vestdijk over Paul Valéry, mogelijk zijn in augustus 1936 in het Algemeen
Nederlandsch Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie gepubliceerde ‘Paul Valéry als
denker’.
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27 Gerard Walschap, Brieven 1921-1950. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1998, p. 406-407.
Correspondentie uit deze periode van Coster, Donker of Van Tricht met Roelants en Walschap
is niet achterhaald.
28 Dan S. White, Lost comrades. Socialists of the Front Generation 1918-1945. Harvard University
Press, Cambridge 1992, p. 117-139.
29 Correspondentie uit deze periode tussen Coster, Donker of Van Tricht met Huizinga en Vestdijk
over htm mogelijke redacteurschap van De Stem is niet overgeleverd. Zie ook J. Huizinga,
Briefwisseling (III) 1934-1945 (red. Léon Hanssen e.a.). Veen / Tjeenk Willink, Utrecht /
Antwerpen 1991.
30 Van Faassen, Wat een degradatie, p. 81-82.
31 In januari 1936 wordt in De Stem een hoofdstuk van Vestdijk uit de door hem samen met
Marsman geschreven roman-in-brieven Heden ik, morgen gij (1936) afgedrukt.
32 Van Faassen, Wat een degradatie, p. 91.
33 Uit deze periode zijn geen brieven van Donker aan Van Loghum Slaterus bewaard gebleven.
34 Dirk Coster, Brieven 1931-1949. A.W. Sijthoff, Leiden 1961, p. 89.
35 Costers brief met deze mededeling is niet achterhaald.
36 Zie voor het conflict dat aan deze overstap ten grondslag ligt: Elisabeth van Blankenstein, Dr.
M. van Blankenstein. Een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1964. Sdu Uitgevers, Den Haag
1999, p. 209-226.
37 Sjoerd van Faassen / Maaike Kramer (red.), ‘Een friesche Forsythe-saga’. De briefwisseling
tussen Theun de Vries en uitgeverij Van Loghum Slaterus rond Stiefmoeder aarde en de overige
delen uit de Wiarda-cyclus (1934-1958). Letterkundig Museum, Den Haag 2003.
38 S. Vestdijk / Theun de Vries, Briefwisseling (red. S.A.J. van Faassen). Querido, Amsterdam
1985, p. 37.
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LM document
Het Boek van de Buissche Heide
...[Denise Mooyman]

‘Dit boek is begonnen in Augustus 1918, ruim achttien jaren nadat de Buissche Heide
het eigendom was geworden van Anna Ida van der Schalk geboren van der Hoeven,
die door den bouw van de Angorahoeve en haar jaarlijksch zomersch verblijf aldaar,
aan de Buissche Heide een nieuwe beteekenis verleende.’1
Deze mededeling staat op de eerste pagina van een groot, in rood leer gebonden
boek getiteld ‘Het Boek van de Buissche Heide’. Het gaat om het gastenboek van
het landgoed de Buissche Heide, sinds de dood van haar moeder in 1914 eigendom
van de dichteres, politiek activiste en religieus-socialiste Henriette Roland Holst-van
der Schalk (1869-1952). De Buissche Heide was voor Henriette en haar man, de
kunstenaar en hoogleraar-directeur van de Academie van Beeldende Kunsten in
Amsterdam Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938) een tweede thuis.
In 1899 erfde A.I. van der Schalk-van der Hoeven het landgoed bij het Brabantse
Zundert, tegen de Belgische grens. Het bestaat uit een groot gebied met bossen,
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weilanden, akkers, verpachte boerderijen, een boswachterswoning en een jachthuis.
Speciaal voor haar dochter Henriette en haar man Rik liet ze er in 1900 een kleine
villa bouwen, door Rik in Gooise stijl ontworpen. Deze villa, de Angorahoeve, zou
een belangrijke plaats innemen in het leven van het echtpaar Roland Holst-van der
Schalk. Ze brachten er vrijwel iedere zomer door, en besluiten zelfs eind 1918 om
hun door Berlage gebouwde huis De Heidreef in Laren te verkopen en semi-permanent
op de Buissche Heide te gaan wonen. Op die manier konden ze in alle rust werken.
De Buissche Heide was tevens een plaats om gasten te ontvangen. Het jachthuis
fungeerde als gastenverblijf met beneden een ruime herenkamer, ook wel de ‘groene
ruimte’ genoemd, waar het bezoek werd ontvangen en de warme maaltijden werden
gebruikt en boven de logeerkamers.2
Ondanks het eenvoudige leven op het landgoed - er was geen verwarming, de
Angorahoeve had geen keuken en Henriette hield er een zeer sobere levensstijl op
na - brachten talloze gasten een bezoek aan het Brabantse landgoed.
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Het gastenboek
Uit het in 1918 geïntroduceerde gastenboek blijkt dat vele belangrijke architecten,
schrijvers, schilders maar ook wetenschappers en politici op het landgoed verbleven.
Daarnaast bevat het de namen van familieleden, kennissen en minder bekende
vrienden. Tot Henriettes eigen laatste bezoek aan het landgoed in 1952 tekenen ruim
200 gasten het gastenboek.
Het boek telt 167 beschreven pagina's en bevat naast deze autogrammen
opmerkingen van gasten over hun bezoek, een grote hoeveelheid foto's en
prentbriefkaarten. Het boek opent met de door Rik opgetekende geschiedenis van
het landgoed. Tot zijn dood in 1938 schrijft hij als een soort dagboek tussen alle
namen en foto's door korte notities over het dagelijkse leven op de Buissche Heide.
Hij vermeldt wanneer de gasten aankomen en vertrekken, en beschrijft opmerkelijke
voorvallen. Zo noteert hij in 1919: ‘Thusnelda Stein, de bekende wichelroedeloopster,
was twee dagen op de Buissche Heide om naar water te zoeken. Zij heeft een
waterader geconstateerd [...]. Zij heeft ons zeer boeiende proeven met de wichelroede
laten zien, maar het meest verlangend zijn wij om de resultaten te zien van de boringen
die binnenkort plaats zullen hebben’. Verderop in het boek staat te lezen dat de
boringen een waterader blootleggen, geschikt om te gebruiken als drinkwater.
Na zijn overlijden neemt Henriette de notities voor haar rekening. De eerste notitie
in 1939 betreft de dood van Rik: ‘Den 13den Mei kwamen zuster Drossaers, Eep3
en ik hier om de beschikking van Rakkie4 ten uitvoer te brengen dat zijn asch in de
bosschen van de Buissche Hei verstrooid zou worden. Wij bleven een nacht; het was
volop lente en tooverachtig mooi’. Van de Tweede Wereldoorlog is aanvankelijk
nauwelijks iets te merken in de notities. Pas in 1944 bezetten de Duitsers het landgoed,
waar ze dan ook uitgebreid verslag van doet: ‘Van 22 Okt. af hadden wij geen
elektrisch licht meer en vrijdag 21 Okt. waren wij den heelen dag in den schuilkelder
in het bosch. Die avond kwamen de eerste Engelschen in Zundert, de volgende dagen
gevolgd door vele anderen, ook Americanen en duizenden auto's en tanks’. Wanneer
de Duitsers verdwenen zijn, loopt Henriette terug naar de Buissche Heide over een
weg vol mijnen en inspecteert haar woning. ‘De Duitschers hadden overal heel veel
gestolen, ook al mijn dekens en badhanddoeken, een aantal lakens, alle zilveren
lepeltjes [...].’
De voortschrijdende ouderdom van Henriette is in het gastenboek duidelijk af te
lezen aan haar handschrift. In de zomer van 1939 - ze is dan 59 jaar - is het grote,
hoewel slordige, schrift goed leesbaar, maar op de laatste beschreven pagina's zijn
de steeds groter wordende hanenpoten nauwelijks te ontcijferen. In 1952 doet ze als
gewoonlijk verslag van het weer en kondigt ze haar vertrek aan, maar ditmaal
ondertekent ze het verhaal met haar naam. Ze wist dat ze nooit meer terug zou keren.
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De gasten
In de bijna 40 jaar die het echtpaar samen doorbrengt op de Buissche Heide ontvangen
ze een eindeloze stroom gasten, te veel om in kort bestek allemaal te bespreken.
Uiteraard komen veel van de bezoekers uit het kunstenaarsmilieu waarin Rik en
Henriette vertoeven. Zo vinden we onder de gasten van het eerste uur de dichter
Herman Gorter (1864-1927) en zijn vrouw. In de jaren 1900-1910 brengt het echtpaar
bijna elke zomer enige tijd door op de Buissche Heide. Tijdens zijn bezoek in 1906
schrijft Gorter er aan Een klein heldendicht en leest er ook uit voor. Gorter is goed
bevriend met Rik en speelt, vanaf hun kennismaking in 1893, een belangrijke rol in
het leven van Henriette. Gorter ontpopt zich als haar leermeester en heeft grote
invloed op haar ontwikkeling als dichteres en politica.
Een van de frequentste bezoekers op de Buissche Heide is hun neef, de dichter
Adriaan Roland Holst (1888-1976). Al in 1910 is sprake van een bezoek aan het
landgoed als hij op 11 mei aan zijn oom schrijft: ‘Wanneer denkt u dat het plan van
mijn komst op de Buissche Heide door zal gaan, en voor hoelang? Ik hoop er erg op,
en stel mij er veel van voor daar rustig te zitten, en misschien tot de voortbrenging
van goede dingen te komen. Ik vind het verbazend lief van Mevr.v.d.S.[chalk] mij
als gast te willen hebben [...]’.5 A. Roland Holst blijft soms wekenlang te gast, en
geniet van de rust, de mensen die hij er ontmoet en hij werkt er aan zijn gedichten.
Na de dood van zijn oom verminderen zijn bezoeken. In 1943 plaatst hij voor de
laatste keer zijn naam in het gastenboek.
Andere geregelde gasten zijn de schrijver Arthur van Schendel (1874-1946) en
zijn vrouw Annie, met wie Rik en Henriette goed bevriend zijn. Tot zij in 1925
vanwege de gezondheid van Annie naar Italië verhuizen, komen ze vaak langs. Na
hun bezoek van begin juli 1919, schrijft Rik aan Annie: ‘'t Zou bijzonder gezellig
zijn als Arthur spoedig weer aan kwam, wij hebben nog bier en sigaren en
hartelijkheid over en frambozen of vroege appeltjes al naar den tijd dat hij komt’.6
Naast deze letterkundigen bezoeken talloze andere de Buissche Heide. Opvallende
verschijningen zijn Augusta de Wit (1864-1939) in 1902 en Top Naeff (1878-1953)
in 1923. Het gastenboek toont in de jaren '20 en '30 verder namen als die van
letterkundige P.H. van Moerkerken (1877-1951), het echtpaar Carel Scharten
(1878-1950) en Margo Scharten-Antink (1869-1957) en de Spinozistische filosoof
R. van Brakell Buys.
Na Riks dood komen de letterkundige, hoogleraar en journalist P.N. van Eyck
(1887-1954), de schrijver Jef Last (1898-1972) en schrijfster Fré Dommisse
(1900-1971) op bezoek. Garmt Stuiveling (1907-1985) zet vier keer zijn naam in het
gastenboek tussen 1949 en 1951. Hij was een groot bewonderaar van Henriette en
stelde al in oktober 1938 een tentoonstelling over haar
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samen in het Amsterdamse museum Fodor en zou later nog diverse publicaties aan
haar wijden, zoals in 1970 het Schrijversprentenboek.
Maar niet alleen letterkundigen maken deel uit van de bezoekers uit het kunstmilieu.
Vooral in de jaren '20 logeren er veel mensen uit de kring van ‘kunstpaus’ Rik. De
naam van architecte Margaret Staal-Kropholler (1891-1966), die het Zundertse atelier
van Rik ontwierp, duikt regelmatig op in het gastenboek, samen met die van haar
man, de architect J.F. Staal (1879-1940). Met hem onderhoudt Rik niet alleen
vriendschappelijk banden, maar ook zakelijke. Hij vervaardigt bijvoorbeeld in 1937
voor Staals Nederlandse Paviljoen op de nationale tentoonstelling van decoratieve
kunsten te Parijs een glas-in-loodvenster. Onder de architecten die het echtpaar
bezoeken, bevinden zich voorts Riks vriend H.P. Berlage (1856-1934), H.Th.
Wijdeveld (1885-1987) en Michel de Klerk (1884-1923). De Klerk maakt tijdens
zijn bezoek in 1921 een bekend geworden portret van Henriette.
Veel bezoekende kunstenaars zijn schilders. De vriendschap met velen van hen
dateert al van vroeger jaren. Dit geldt zeker voor schilderes Annie Roland Holst-de
Meester (1893-1987), die samen met haar man Marius (‘Eep’) Roland Holst
(1889-1960), de broer van dichter A. Roland Holst, geregeld het landgoed bezoekt.
Ook kunstenares Charley Toorop (1891-1955) is een oude bekende van het stel.
Henriette was nauw bevriend met haar vader, de in 1928 overleden schilder Jan
Toorop, die ze al in 1892 ontmoette. Riks oude vriend, schilder en letterkundige J.P.
Veth (1864-1925) en zijn vrouw Anna komen al bij de Holsten over de vloer vóór
1900. Veth was in 1896 getuige geweest bij het huwelijk van Rik en Henriette.
Een belangrijke rol in het gastenboek speelt voorts de (kunst)criticus A.M.
Hammacher (1897-2002), een echte huisvriend. Tussen 1925 en 1943 vermeldt het
boek maar liefst elf keer zijn naam. Voorts onderhoudt Rik nauwe contacten met
mecenas en kunstkenner M.R. Radermacher Schorer (1888-1956). Zijn bezoeken en
een drukke correspondentie getuigen hiervan.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog brengt een aantal mensen een aanzienlijke tijd
door op het landgoed. In de zomer van 1941 verblijft de joodse kunstschilder en
illustrator Lex Horn (1916-1968), die getrouwd is met Henriettes achternichtje Jos
Wibaut, vier maanden in het atelier van Rik. Kunstenares Ali Goubitz (1904-1975)
logeert en werkt in 1943-1944 op de Buissche Heide. Opmerkelijk is dat zij als
protégee van Rik voornamelijk contact met hém onderhield, maar pas op de Buissche
Heide komt als hij reeds enige jaren overleden is. Henriette trok zich het lot van Ali
tijdens de oorlog aan - zij zat met twee joodse kinderen, waar zij voor zorgde,
ondergedoken - en bood haar onderdak op het landgoed. Zij zou tot 14 juli 1944
blijven.7 Charley Toorop bezoekt Henriette in dezelfde tijd als Ali Goubitz. Een foto
in het gastenboek toont Henriette, gezeten in een stoel en lezend in een boek, terwijl
Toorop en Goubitz beiden een portret van haar schilderen.
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Uit wetenschappelijke kringen is een van de belangrijkste personen voor Rik en
Henriette historicus en hoogleraar Johan Huizinga (1872-1945). Er bestaat een
uitgebreide briefwisseling tussen hen drieën en als goede vriend van het echtpaar
bezoekt hij de Buissche Heide met zijn dochter Elsje zeer frequent. Hij kwam zeer
graag op de Buissche Heide zo blijkt uit de brief van 5 november 1921 die Rik aan
Huizinga schrijft: ‘Jij die onder degeen bent die geloof ik het meest van onze vrinden
van de B.H. geniet, zult 't wel naar vinden te hooren dat in één uur tijd de heel B.H.
jammerlijk en voor altijd geschonden is’.8 Henriette en Huizinga lezen elkaars werk
nauwgezet en hebben grote waardering voor elkaar. Uit een van haar brieven blijkt
dat zij op de Buissche Heide Huizinga's Herfsttij der middeleeuwen leest: ‘Je groote
boek is elke avond een zware konkurrent voor mijn russische studies’.9
De mensen uit politieke kringen zijn talrijker, wat niet verwonderlijk is gezien
Henriettes politieke activisme. Als zij zich in 1897 tot het socialisme bekeert, wordt
ze al snel politiek zeer actief. Ze presenteert zich als ‘socialistisch dichteres’ en
schrijft naast politiek getinte poëzie propagandabrochures en theoretisch werk. Ze
houdt redevoeringen en verbindt zich als redactrice aan diverse politieke tijdschriften,
zoals het wetenschappelijke blad van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
(SDAP) De Nieuwe Tijd, waar ook Gorter redacteur is en het in 1907 opgerichte
revolutionaire weekblad De Tribune. Ze woont politieke congressen bij in binnenen buitenland. Zo maakt ze op het vijfde congres van de Tweede Internationale kennis
met een van de kopstukken van de internationale sociaal-democratie Karl Kautsky
(1854-1938) die in 1908 de Buissche Heide zal bezoeken.
Tot Henriettes oude politieke vrienden behoren ook Henk Sneevliet (1883-1942)
en F.M. Wibaut (1859-1936). Deze laatste kent zij al sinds het begin van haar politieke
carrière. Hij is net als zij lid van de SDAP en redacteur van De Nieuwe Tijd en Het
Weekblad, het officiële, marxistische orgaan van de SDAP.
Opvallend zijn de veelvuldige bezoeken van juriste en journaliste Jopie de
Stoppelaar die een vooraanstaande rol speelde in het door Henriette in het leven
geroepen Komitee tot Propaganda onder de Intellektueelen voor Hulpverschaffing
aan Sowjet-Rusland (Kompinrus). Belangrijk in Kompinrus was ook Daniël de Lange
(1878-1948), een Utrechtse partijgenoot van Henriette, die haar in 1922 in Brabant
opzoekt. Andere gasten uit de politiek zijn onder anderen de Belgische communist,
journalist en kunsthistoricus Jacques Mesnil (pseudoniem van J.-J. Dwelshauvers,
1872-1944) die gedichten van Henriette in het Frans vertaalde,10 de jurist Hans Giltay
(?) en M.A.C. Mensing (1854-1933).
We besluiten dit overzicht in 1944 met misschien wel de merkwaardigste inscriptie
in het gastenboek, die van een ongenode gast, de uit Würtemberg afkomstige Duitse
officier Jürg Riedel: ‘Sehr verehrter Herr Gastgeber, Die
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mir gestellten Aufgaben zwangen mich ein kurze Zeit in Ihrem reizenden Haüschen
Quartier zu nehmen. Das Haus und seine Ausstattung stellen dem Bezitzer ein hohes
und gutes Zeugnis aus. Ich bedanke mich für die gegebene Gastfreundschaft. [...].
P.S. Es ist mein Wunsch, dass dies Haus erhalten bleibt. Was ich daran tun kann,
geschieht’.11

Betekenis van de Buissche Heide
Wat heeft de Buissche Heide nu precies betekend voor de gasten en het echtpaar
Roland Holst? Voor Henriette en Rik was het een uitgelezen plek om rustig te werken
en hun vrienden te ontvangen. Maar in hoeverre de Buissche Heide invloed heeft
gehad op het denken en werk van de talloze schrijvers, kunstenaars en politici valt
nauwelijks te achterhalen. Het is bekend dat velen er werkten aan hun boeken,
gedichten of schilderijen.
Een goede indruk van het leven op de Buissche Heide geeft de zoon van Daniël
de Lange, die Henriette in de oorlog op haar landgoed bezoekt: ‘De gasten waren in
principe vrij om te doen en laten wat ze wilden. 's Morgens werkte Tante Jet aan haar
dagboeken en haar eindeloze correspondentie. [...] Dit ontsloeg de gasten echter niet
van bepaalde herendiensten, waarvan een der meest voorkomende was het zoeken
naar eindeloos vaak weggeraakte brillen en brillendoosjes. Om haar gasten en het
dienstmeisje tot hun plichten te roepen, gebruikte Tante Jet een origineel middel: zij
blies op een oud koperen rangeertoetertje,12 welks hartverscheurend geluid het
omliggende bos afdoende alarmeerde. [...] Zolang het licht het toeliet werd er 's
avonds na het eten gewandeld. Een groot uur, weer of geen weer. Leunend op een
van de gasten, trok de donkere lange gedaante dan door het bos. [...] 's Avonds werd
er in de kamer van Tante Jet een houtvuurtje aangelegd. Bij een petroleumlamp, die
altijd te hoog of te laag brandde, las zij Whitman's Leaves of Grass of Oorlog en
Vrede in het Russisch. Ik verdacht er haar sterk van dat zij het leven op de Buissche
Hei trachtte te modelleren op dat van Jasnaja Poljana.13 [...] Als er medegasten waren
werden er gramofoonplaten gedraaid, de laatste quartetten van Beethoven hadden
haar voorkeur. [...]’14
Hoewel dus onbekend zal blijven hoeveel invloed alle ontmoetingen precies hebben
gehad op het ontstaan van politiek gedachtegoed, kunstwerken, en literair werk, is
het zeker dat de Buissche Heide hierin een rol heeft gespeeld. Rik krijgt dus gelijk
als hij het gastenboek begint met de opmerking dat Henriettes moeder ‘aan de
Buissche Heide een nieuwe beteekenis verleende’ ‘door den bouw van de
Angorahoeve en haar jaarlijksch zomersch verblijf aldaar’. Haar gastvrijheid vormt
immers de basis van een lange traditie, waarin een enorme hoeveelheid gasten op
het landgoed wordt verwelkomd.
Mea Nijland-Verwey (1892-1978), uitgeefster, schrijfster én dochter van Albert
Verwey, is nog explicieter als ze de betekenis van de Buissche Heide in het gastenboek
bij haar bezoek begin september 1946 in de volgende bewoor-
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dingen omschrijft: ‘Er zijn plaatsen in Nederland, ons niet alleen lief om hun natuur
en cultuurschoon, maar ook omdat de kunst van een tijdperk er haar levenssappen
uit trok. Het Amsterdam van Rembrandt en Vondel, het Delft van Vermeer, het
Haarlem van Hals. Zulke zijn in de 60 jaar, die achter ons liggen, geweest: het
Noordwijk van Verwey, het Leiden van Verster en Huizinga, het Haarlem en
Kennemerland van Van Eeden en Van Looy, en misschien het meest van alle: De
Buisse Heide van R.N. Roland Holst en H. Roland Holst-van der Schalk. Daar vindt
men de ongerepte natuur der bossen verenigd met een sfeer van poëzie, beeldende
kunst en muziek’.15

Eindnoten:
1 Het Boek van de Buissche Heide' bevindt zich in de collectie Henriette Roland Holst-van der
Schalk van het Letterkundig Museum. Deze collectie is in het kader van het Nationaal Programma
Conservering van Bibliotheekmateriaal (Conservering van literaire Collecties), het zogenaamde
Metamorfoze-project, op microfilm gezet ‘Het Boek van de Buissche Heide’ zal eind 2003-begin
2004 in zijn geheel digitaal raadpleegbaar zijn via de website van het Letterkundig Museum
(www.letterkundigmuseum.nl). Voor dit artikel is een doorlopend gebruik gemaakt van Elsbeth
Etty, Liefde is heel het leven niet, Henriette Roland Holst 1869-1952. Balans, Amsterdam 1996.
Tenzij anders vermeld, berusten de in dit artikel geciteerde brieven in de collectie van het
Letterkundig Museum.
2 Zie de catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling Tussen twee werelden, Het boek van de
Buissche Heide, Het leven en werk van Richard en Henriette Roland Holst-van der Schalk.
Drukkerij-Uitgeverij Vorsselmans, Zundert 1991.
3 Marius Roland Holst, de broer van dichter Adriaan Roland Holst.
4 Bijnaam voor Rik.
5 A. Roland Holst, Briefwisseling met R.N. Roland Holst en H. Roland Holst-van der Schalk. De
Arbeiderspers, Amsterdam 1990, p. 57.
6 Geciteerd naar Charles Vergeer, ‘Brieven van de Buissche Heide’, in: Maatstaf 44 (1996), nr.
10, p. 62-72.
7 Zie Marijke de Groot, Ali Goubitz 1904-1975, De volmaaktheid van het allerkleinste. Museum
voor Moderne Kunst, Arnhem 2003, p. 8-30.
8 Een hevige herfststorm had zware schade toegebracht aan de natuur bij de Buissche Heide.
9 Brief van 26 juni [1919]. Evenals het voorstaande citaat uit: J. Huizinga, Briefwisseling I
1894-1924. Veen / Tjeenk Willink, [Utrecht] 1989.
10 ‘Stances: poèmes’, in: Clarté 3 (1924), nr. 52 (1er février), p. 76.
11 Overigens tekent niet iedereen die op de Buissche Heide verblijft het gastenboek. J.C. Brandt
Corstius (1908-1985) luncht in 1932 op de Buissche Heide, in september van 1938 brengt
Henriettes geestverwant, de Belgische ex-minister Hendrik de Man (1885-1953) haar een bezoek
en in de zomer van 1940 logeert pianist-componist Rudi Escher (1912-1980) er. Maar zij zijn
niet terug te vinden in het gastenboek.
12 Dit ‘rangeertoetertje’ bevindt zich momenteel in de collectie van het Letterkundig Museum.
13 Jasnaja Poljana was het landgoed van Tolstoj.
14 Geciteerd naar D. de Langes verslag van zijn verblijf op de Buissche Heide in de Volkskrant
van 24 november 1952, getiteld ‘Herinneringen aan “Jet Holst”, Vorstelijk leven in het Trianon
van een grijze dichteres’.
15 In 1945 vermaakte Henriette Roland Holst-van der Schalk het landgoed aan de Vereniging
Natuurmonumenten, die er in 1999 ‘Henriettes wandeling’ uitzette. Zie onder meer
www.wandelpaden.com/holst.html & www.natuurmonumenten.nl (doorklikken naar Oude
Buisse Heide).
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ERNST BRUINSMA (Heerenveen, 1966) is als wetenschappelijk medewerker verbonden
aan het L.P. Booncentrum van de Universiteit Antwerpen. Hij verricht onderzoek
naar de geschiedenis van uitgeverij Manteau en schrijft een proefschrift over Louis
Paul Boon en het literaire systeem in de jaren veertig. Hij publiceerde onder meer
Louis Paul Boon en het modernisme (1999).
JAN PAUWELS (Dendermonde, 1975) is als onderzoeksmedewerker verbonden aan
het Centrum Nederlandse literatuurgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen
(Ufsia). Hij legt momenteel de laatste hand aan een proefschrift over de Gezelle-edities
bij L.J. Veen.
PETER THEUNYNCK (Eeklo, 1960) is neerlandicus. Hij verdient zijn brood als
zelfstandig tekstschrijver. Hij publiceerde totnogtoe twee dichtbundels: Berichten
van de Pan American Airlines & Co (1997) en De bomen zijn paars en de hemel
(1999); zijn derde bundel, Man in Manhattan, verschijnt in het najaar. Sinds 1996
is hij deeltijds met de biografie van Karel van de Woestijne bezig. Over dit onderwerp
publiceert hij in diverse literaire bladen.
SJOERD VAN FAASSEN (Assen, 1949) is hoofd afdeling Collecties van het Letterkundig
Museum. Hij bezorgde onder meer de briefwisseling tussen S. Vestdijk en Theun de
Vries (1985) en een uitgave van de correspondentie tussen J. Greshoff, S. Vestdijk
en anderen over de eind 1935 doorgevoerde reorganisatie van het tijdschrift Groot
Nederland (1996). Samen met Maaike Kramer publiceerde hij onlangs in de reeks
Achter het Boek een uitgave van de correspondentie tussen Theun de Vries en
uitgeverij Van Loghum Slaterus. Met Salma Chen bereidt hij een publicatie voor
over ‘legale’ literaire tijdschrift in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
DENISE MOOYMAN (Leiden, 1969) studeerde moderne Nederlandse Letterkunde aan
de Universiteit Leiden en is als projectmedewerker verbonden aan het Letterkundig
Museum. In die functie werkt zij aan de ontsluiting van de collectie van Anton van
Duinkerken. Ze was mederedacteur van het schrijversprentenboek Paul Biegel:
meesterverteller met een rovershart (1996).
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