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Willem Elsschot en Blauberg
··· [Jef van Elst]
Moeders bakermat
In zijn beroemde autobiografische brief aan het Gemeentearchief van Den Haag van
17 juni 1936, schrijft Willem Elsschot dat zijn moeder, Adela van Elst, geboren is
in Tongerlo of Westerlo.1 Thans maakt de exacte locatie niet zoveel meer uit - beide
gemeenten zijn immers sinds 1977 gefusioneerd - maar vroeger bestond er een
duidelijke rivaliteit tussen de naburige dorpen. Westerlo kon pochen met de adellijke
familie de Mérode en het middeleeuws kasteel, terwijl Tongerlo de Norbertijnerabdij
had, gesticht in 1130. Wereldlijk en geestelijk erfgoed naast elkaar dus. Ook op
andere momenten toonde Elsschot zich niet zo secuur in kwesties van plaats en datum.
Op 23 februari 1934 schrijft hij aan August Vermeylen: ‘Ik ben geboren op 8 mei
1882’,2 terwijl hij in werkelijkheid op 7 mei van dat jaar geboren werd. In een brief
aan Greshoff van 14 juni 1937 lijkt hij zekerder van zijn stuk en schrijft hij dat zijn
moeder geboren werd in Tongerlo.3
Adela4 van Elst werd echter wel degelijk geboren in Westerlo, op 16 september
1842 om 10 uur. 's Anderendaags al werd ze gedoopt in de parochiale
Sint-Lambertuskerk. Haar wieg stond in de wijk ‘Goorken’ nummer 8, enkele
honderden meter van de grens met Tongerlo, wat misschien de twijfel van de zoon
verklaart. Adela's vader heette Franciscus van Elst (1798-1850) en haar moeder
Joanna Maria van Roy (1800-1854). Het echtpaar zette liefst tien kinderen op de
wereld waarvan er vijf als kind overleden. Elsschots moeder Adela was de op een
na jongste. Verder interesseert ons het vierde kind, de tweede zoon, Philippus of
Filip, die op 8 maart 1830 in Zoerle-Parwijs geboren werd. Hij zal immers de literaire
geschiedenis ingaan als Pol van Domburg uit Willem Elsschots De Verlossing (1921).
Adela werd wees toen zij twaalf jaar oud was. Ze werd toen opgenomen in het
huis van haar oom Filip van Elst (1805-1867), herbergier van de Marly. De afspanning
Du Marly, gebouwd in 1630, lag recht tegenover het kasteel van de Mérodes en was
uiteraard hun eigendom. Het was een schitterend gebouw, waar indertijd koetsiers
hun paarden konden stallen of wisselen. Toen koets en paard uit het straatbeeld
verdwenen waren, hield de tram er halt en zo kon de herberg een bloeiende zaak
blijven. Adela woonde en werkte er tot zij naar
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Brussel vertrok om bij een rijke familie te dienen. In de hoofdstad zou zij kennismaken
met haar toekomstige echtgenoot, Kristiaan de Ridder (1844-1920).
Toen hun zoon, Alfons de Ridder of Willem Elsschot, in 1908 op huwelijksreis
ging naar Blauberg, in gezelschap van zoon Walter en het jongste broertje van zijn
vrouw Fine, hielden zij dus niet toevallig halt in de Marly. Het is zeker niet de eerste
en enige keer dat hij in Westerlo, zijn moeders bakermat, zal verblijven.

HOTEL DU MARLY IN WESTERLO

Pol van Domburg
Richten we de aandacht nu weer op Filip van Elst (1830-1895), de oom van Willem
Elsschot alias Pol van Domburg uit De Verlossing. Filip van Elst was op 5 februari
1859 gehuwd met Bernardina Willekens (1830-1899) en uit dat huwelijk zouden
acht kinderen spruiten. Vijf maanden na de bruiloft al werd in de boerderij van Filips
schoonouders in Herselt, Maria Theresia geboren. De geboorteakte vermeldt 7 juli
1859 en merkwaardig genoeg slechts een kruisje waar de handtekening van de vader
had moeten staan. De gemeente-secretaris noteerde in de marge: ‘de vader heeft
verklaard niet te kunnen tekenen of schrijven als ongeleerd zijnde’. Nochtans had
Filip van Elst zijn huwelijksakte wel met een sierlijke handtekening onderschreven,
evenals later de geboorteaktes van zijn andere kinderen. De hele situatie brengt
natuurlijk de cruciale openingsscène van De Verlossing in herinnering:
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Van Domburg had zijne vrouw pas getrouwd toen zij al zwanger was.
Bij 't verlaten van de kerk stiet hij op een oude kennis, een man die met
een paar meisjes een kroeg hield, die anders overdag sliep omdat hij 's
nachts tapte, en die altijd naar jenever stonk.
Na Desideria te hebben aangekeken had hij Van Domburg lachend door
elkaar geschud en gezegd:
‘Heb je de koe dan tóch getrouwd, kameraad? Dan heb je 't kalf ook, hoor!’
En na een vloed van gelukwenschen zegende hij 't paar en zwijmelde weg.
Van Domburg was sedert die ontmoeting door den duivel bezeten.
Herhaaldelijk droomde hij van dien kroegbaas, en de woorden die hij
gesproken had knaagden hem aan 't hart. Hij ging zich afvragen of dat
eerste wel van hem was en na een tijd ranselde hij haar vrij geregeld, opdat
zij maar alles zeggen zou. Doch Desideria bleef onwrikbaar en zwoer dat
geen andere man haar ooit had bekend.5
Ook Van Domburgs model had dus blijkbaar twijfels aan zijn vaderschap.
Vermeldenswaard is verder dat Maria Theresia van Elst in 1876 verhuisde naar
Antwerpen waar zij dienstmeid zal worden in de Van Schoonbekestraat nummer 26.
Daar ontmoette zij Casimir Smits met wie ze zou trouwen. Hun enig kind, Frans
Smits (1891-1968), is de achterneef en, later, vriend en eerste biograaf van Willem
Elsschot.
De jongste dochter uit het gezin Van Elst-Willekens interesseert ons echter het
meest: op 14 augustus 1873 werd Maria Josepha geboren, die gemeenzaam Miejef
zal genoemd worden en die we kennen als Anna uit De Verlossing, een van de meest
intrigerende romanpersonages van Willem Elsschot.

Pseudoniem
Ofschoon reeds overleden in 1895, was oom Filip dus een belangrijk figuur in
Elsschots leven. Wanneer de schrijver in spe zijn examens voor het Hoger
Handelsinstituut voorbereidde, trok hij zich terug in het huis van zijn oom op de
markt van Blauberg, een gehucht van de gemeente Herselt. Weduwe Bernardina
dreef de kruidenierswinkel, samen met de jongste dochter Miejef. Voor de middag
studeerde de jonge Antwerpenaar en na de middag maakte hij wandelingen in de nog
ongerepte omgeving. Liefst wandelde hij in een streek die op het kadaster gekend is
als ‘Helsschot’ maar door de plaatselijke bevolking gewoon het ‘Elskot’ genoemd
wordt. Op het naambord, vlakbij de populaire taverne ‘Mie Maan’, lezen we dan
weer ‘Elschot’. Het moerassig gebied dat zich uitstrekt over de gemeenten Westerlo,
Herselt en Laakdal was en is eigendom van de prinsen de Mérode-Westerloo. Er
lopen twee riviertjes door: de Rode Laak en de Peieren Loop. Ook nu is het een nog
haast ontoegankelijk gebied van een indrukwekkende schoonheid, rijk aan fauna en
flora. Uit het getuigenis van zijn achterneef Frans Smits, die daarbij soms aanwezig
was,
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weten we dat Elsschot er graag wandelde en daarbij ook liederen zong en verzen
opzegde: ‘we zongen samen “Le Chant du départ” of de studentenliederen van de
N.S.K. en dan galmde onder het bladergewelf en over de velden de “Spaanse ban”
[...]’.6 Het is niet onwaarschijnlijk dat hij in Blauberg ook zijn eerste op de natuur
geïnspireerde gedichten heeft geschreven. Er is in ieder geval een uitgesproken
Kempische sfeer aanwezig in een sonnet dat in februari 1901 verscheen in Alvoorder.
Wanneer des avonds op de verre hei
de koelte daalt, en schreierige rust
in groot erbarmen 't eindeloze kust,
dat wacht zo roerloos als in toverij.
Kalm onbewogen staat de bomenrij,
door heilge stilte als in slaap gesust,
ver is verzwonden alle leed en lust
van 't onbewogen, dromend luchtgetij.
Zoals een wandlaar, die daar meimrend dwaalt,
in tranen breekt, wijl grote kalme vree
hem in verlangerigen boezem daalt.
Zo voel 'k mij nu. Mijn bleke, kranke wee
is in mijn vredend leven heengedwaald
dat breed gaat deinen als een kalme zee.7

In januari 1913 gebruikte De Ridder voor het eerst het pseudoniem Willem Elsschot
en wel voor de publicatie van zijn debuutroman Villa des Roses in het maandblad
Groot Nederland. In een brief aan zijn Nederlandse bewonderaar Laurens Elzinga8
verklaarde hij dat hij een schuilnaam koos om verwarring te voorkomen met André
de Ridder, een ander Antwerps publicist. Men kan de vraag stellen waarom een
schrijver uit de metropool, een natuurgebied in een onooglijk gehucht als Blauberg,
in de verre Kempen, als pseudoniem koos.
Ongetwijfeld was er een dosis jeugdsentiment mee gemoeid. Het is niet moeilijk
te begrijpen dat de prachtige natuur grote indruk had gemaakt op de ontvankelijke
dichtersziel van de jonge De Ridder.9 Na zijn verwijdering van het Antwerps atheneum
in 1898, zijn stormachtige debuut in De kapel, zijn eerste publicaties in het
anarchistische tijdschrift Alvoorder10 in 1900-1901 en zijn pril vaderschap,11 ging hij
studeren aan het Hoger Handelsinstituut. De jeugdige dichter won het van de studax
en alles moest op de blokperiode gezet worden, waarvoor hij zich in Blauberg
terugtrok. Nu zijn er in de onmiddellijke omgeving van het Helschot nog mooie
gebieden met even welluidende
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MOEDER EN VADER VAN WILLEM ELSSCHOT

namen als Groenenheuvel, Haneven, Hulst, Hertberg, Busschoten en Witput. Hoewel
het niet te bewijzen valt, lijkt het mij voor de hand liggend dat de klankovereenkomst
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tussen ‘Helschot’ en zijn moeders familienaam, Van Elst, de doorslag heeft gegeven
bij de keuze van zijn pseudoniem.

Moederliefde
Elsschot had immers een zeer bijzondere band met zijn moeder. Waar zijn vader
amper voorkomt in zijn literaire werk, behoren zijn moedergedichten ongetwijfeld
tot de hoogtepunten van zijn oeuvre. In het beroemde zwart kartonnen cahier waarin
hij zijn vroege gedichten verzamelde,12 vinden we liefst vier moedergedichten,
namelijk ‘Aan mijn moeder’ (Antwerpen, 1902), ‘Aan mijn moeder’ (Antwerpen,
1904), ‘Moeder’ (Parijs, 1907) en ‘Moeder’ (Rotterdam, 1908). Meer dan een
kwarteeuw later, in 1934, schreef hij nog het hartverscheurende ‘Spijt’. Zelf was hij
toen al grootvader, maar spijt en wroeging om het leed zijn moeder aangedaan, bleven
hem achtervolgen. Een jaar eerder had hij in de eerste twee hoofdstukken van Kaas
het sterven van zijn moeder beschreven in een ongewoon realistische en aangrijpende
stijl.
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WILLEM ELSSCHOT TEKENT ZIJN ‘MOER’, UIT HET HANDSCHRIFT VAN DE VERLOSSING
(AMVC-LETTERENHUIS)

Overigens bestaat er nog een ander moedergedicht van Elsschot. Het is te vinden
in de marge van het handschrift van De Verlossing13 en dateert uit de periode
1914-1915. Het is meer dan een droedel aangezien er enkele verbeteringen in werden
aangebracht en het geïllustreerd is met een portretje. Het gedicht gaat als volgt:
Het heet Adele en het is mijn moer.
Het sjouwt en torst en loopt te dragen
het wroet en rommelt heelder dagen
het kruipt en boent de vloer:
't wil Koning Stof het huis uit jagen.
Zij kloutert en zij sjouwt
Met bezems en met dweilen
Met kolen en met hout
Half doof, half blind, half koud.14

Datzelfde worstelen met de moederliefde vinden we in 's schrijvers leven terug. Toen
hij in oktober 1914 met vrouw en vier kinderen bij zijn ouders introk in de
Cuylitsstraat, moest de familie schuilen in de kelder voor het Duits bombardement
op Antwerpen. Hij bracht zijn panikerende moeder tot rust door haar op een veldbed
onder een deken te leggen, terwijl hij haar zacht toesprak: ‘Kom eens hier, ik zal u
eens onderdekken. Ge hebt me vroeger zo dikwijls ondergedekt’.15 Op 23 maart 1939
gaf Elsschot een lezing in de Erasmuszaal van de Gemeentebibliotheek van Rotterdam.
Na afloop vroeg iemand waarom hij zo vaak over zijn moeder schreef en Elsschot
antwoordde: ‘Ik heb mijn moeder gegriefd en in verzen bezongen. Zo is de jeugd’.16
Frans Smits schreef in het eerste hoofdstuk van zijn Elsschot-boek reeds: ‘Van
haar talrijke kroost was Fons haar wel het liefst; van al haar kinderen

ZL. Jaargang 3

9
gelijkt hij haar ook het meest. [...] Van haar heeft hij zijn gevoelig hart dat hem zijn
gedichten inspireerde aan de armen en de berooiden en dat in zijn proza schuilt onder
de schampere humor, die zijn kunst voor sentimentaliteit behoedt; van haar ook de
vlugge ontroerbaarheid van het gemoed, die hem bij het lezen van een vers of het
horen van een muzikaal motief de tranen uit de ogen perst’.17 En Walter de Ridder
vertrouwde me eens toe: ‘Vader beschouwde zich veel meer een Van Elst als een
De Ridder’.18 In dit verband is het opmerkenswaard dat Lode Baekelmans, zijn oude
vriend De Ridder in de autobiografische roman Marieken van Nijmegen (1924) laat
optreden onder de naam Van Ee.

Blauberg
De Ridder voelde zich meteen thuis tussen de eenvoudige dorpsmensen. Het
Kempische idioom maakte hij zich vlug eigen, wat Elsschot bewijst in het
openingshoofdstuk van De Verlossing waar hij het heeft over het gebruik van verkorte
namen en het weglaten van familienamen. Verder vierde hij graag mee kermis: pinten
drinken, zaklopen, kegelen, dansen, kaarten en boogschieten. Met dat laatste liep hij
in de voetsporen van zijn oom Filip, die lid was van de schuttersgilde. Zelf oefende
Elsschot in ‘De Handboog’ een herberg met liggende wip, gerund door volksfiguur
Jan Schiet, ten gemeentehuize bekend als Jan Verstappen, maar wegens zijn
ongeëvenaarde schutterskwaliteiten werd hij door de dorpsgenoten met een passender
naam bedacht. Een nazaat van deze Jan Schiet, die ook diens bijnaam geërfd heeft,
herinnert zich nog verhalen over de jonge De Ridder, die vaak in de herberg
langskwam en de meisjes van Blauberg het hoofd op hol bracht. Maanden werd er
op het dorp gesproken over een romance tussen de knappe student uit het verre
Antwerpen en Veronica Pauwels, de mooiste meid van Blauberg.19
De kleine dorpsgemeenschap leefde nog zoals in het Ancien Régime: gehoorzaam
aan de graaf, trouw aan de Kerk. De socialistische revolutie had absoluut nog geen
wortel kunnen schieten in de schrale Kempense grond. De sleur van het harde labeur
werd enkel op zondag doorbroken. Dan concentreerde het dorpsleven zich rond de
kerk en enkele flink beklante herbergen: ‘In Batavia’, ‘Bij de Platte’, ‘De Handboog’
en gewoon ‘De Herberg’. In dit etablissement, waar Gustaaf Aerts tussen 1902 en
1926 achter de toog stond, kwam De Ridder niet alleen om zijn dorst te laven maar
ook om zich te laten scheren. Een andere vaak geziene gast daar was overigens de
jonge schrijver Ernest Claes uit het nabijgelegen Zichem.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleek Elsschot nog steeds begaan met het lot van
zijn Blaubergse vrienden. Toen Jef van Gelder zijn verplichtingen in verband met
graanleveringen aan de Duitse bezetter niet kon nakomen, kwam Elsschot, die toen
secretaris van het Provinciaal Oogstbureel was, persoonlijk tussenbeide.20
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UIT HET HANDSCHRIFT VAN DE VERLOSSING (AMVC-LETTERENHUIS)

Twee keer gedoopt?
Toen de Duitsers in augustus 1914 Brussel hadden ingenomen, trok Elsschot met
zijn gezin terug in bij zijn ouders in Antwerpen. Kort na elkaar schreef hij er Een
Ontgoocheling en De Verlossing. Het handschrift van De Verlossing draagt de datum
1 april 1915. Het verhaal, opgedragen aan René Leclerq, zou in 1916 eerst
voorgepubliceerd worden in Groot Nederland. Pas in 1921 verscheen het bij Van
Dishoeck in boekvorm.
De Verlossing vertelt het verhaal van Pol van Domburg, timmerman en winkelier
in Groendal. Hij leest boeken en geeft zich uit voor vrijdenker maar hij is ook
opvliegend en slaat zijn vrouw Sideria. Wanneer de eerder zacht-aardige pastoor
Holemans vervangen wordt door de keiharde eenogige Kips, gaan de
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poppen aan het dansen. Kips weet de volgzame bevolking uit Pols winkel te houden
wat tot een bitter conflict leidt tussen de twee keikoppen. In een dramatisch hoogtepunt
schiet Van Domburg vanop zijn sterfbed pastoor Kips dood. Dochter Anna wil boete
doen voor haar vaders wandaad en verkwezelt. Om tot ‘verlossing’ te komen, slaagt
ze erin het ‘heidens’ zoontje van haar neef Frits te laten dopen.
Terwijl in de definitieve versie van De Verlossing het zwaartepunt ligt bij de strijd
tussen Van Domburg en pastoor Kips en de verkwezeling van Anna, valt het op dat
Elsschot in zijn eerste concept voor deze roman de nadruk legde op het aspect ‘doop’.
In het AMVC-Letterenhuis wordt een schrift bewaard met daarin de aanzet tot De
Verlossing, toen nog getiteld ‘De Doop’.21 Dat het hier
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HUWELIJKSAKTE VAN
BENNEK MANIEWSKI & ADELA DE RIDDER
(ARCHIEF SINT-LAURENTIUSPAROCHIE, ANTWERPEN)

een grotendeels autobiografisch verhaal betreft, staat buiten kijf. Er is immers nog
geen sprake van Van Domburg, maar van ‘Flup’, die uit Elst kwam. Desideria en
Anna dragen nog hun echte namen, namelijk Bernardien en Miejef. Groendal is nog
‘Blauwberg bij Herselt’ en ‘de eigendommen van Graaf de Mérode strekken zich uit
van Tongerlo tot Averbode en Blauwberg ligt daar precies middenin’.
Elsschot heeft vaak beweerd dat hij geen fantasie bezat22 en dat hij dus vanuit de
realiteit moest schrijven. Dit is zeker het geval geweest voor de doop-scène in
hoofdstuk 22 van De Verlossing. Het is duidelijk dat Elsschot met neef Frits naar
zichzelf verwees. Uit het archief van de abdij van Averbode blijkt dat pastoor
Coosemans op 20 juli 1914, dit is tijdens Blauberg-kermis, zowel Willem de Ridder
(o1911) als Anna de Ridder (o1912) doopte. Nader onderzoek leert dat dezelfde
zielenherder op 20 augustus 1910 Elsschots dochter Adela de Ridder had gedoopt.23
Als dooppeter fungeerde hier Elsschots jeugdvriend en zakenpartner René Leclerq,
doopmeter was Elsschots zus, Maria de Ridder. De pastoor moet in de war geweest
zijn want hij schreef eerst 1909, vervolgens veranderd in 1910. Ook liet hij het
echtpaar De Ridder in Amsterdam wonen terwijl ze op dat moment in Rotterdam
woonden. Vooral deze laatste ‘vergissing’ roept de vraag op of de ouders de doop
wel hebben bijgewoond. Als dat niet zo was, moet René Leclerq mee in het
doopcomplot gezeten hebben.
Overigens komt hier nog wat anders om de hoek kijken. In Elsschots latere roman
Tsjip (1934) wordt Adele, in het omstreden zeventiende hoofdstuk, ook gedoopt. En
laat Tsjip nu net de roman zijn waarover de auteur op 20 april 1934 aan Menno ter
Braak schreef: ‘Je moet Tsjip als het ware beschouwen als een dagboek loopend over
een korte spanne tijds. Het is dan ook niets
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anders’.24 Dat kan dus maar twee dingen betekenen: ofwel werd Adele twee keer
gedoopt omdat niemand (meer) wist dat ze al gedoopt was of de hele scène met doop,
biecht en huwelijk op één dag in de roman is helemaal verzonnen. Onderzoek in de
archieven van de Sint-Laurentiusparochie bracht aan het licht dat Adele en Bennek
(Bernardus) op 11 april 193225 er wel degelijk in de echt werden verbonden door
pastoor Meulepas, met vader Alfons en broer Walter de Ridder als getuigen,26 maar
dat Adele geen tweede keer gedoopt werd. In de marge van het huwelijksregister
staat in potlood de datum en plaats van haar doopsel genoteerd: ‘bapt. Averbode
20.8.10’.27 Omgekeerd werd het huwelijk in het doopregister van Averbode
opgetekend.

Blaubergse figuranten
Hoewel De Verlossing duidelijk belangrijke

DOODSPRENTJE VAN VITAL VERHAEGEN ALIAS PASTOOR KIPS

autobiografische elementen bevat, is er uiteraard een belangrijk onderscheid tussen
waarheid en verdichting. Zo is er nooit een pastoorsmoord geweest in Blauberg.
Wellicht heeft Elsschot zich hiervoor geïnspireerd op de beruchte moord van Nijlen,
zoals Guido Lauwaert al opmerkte.28 Op 2 januari 1842 werden de Nijlense pastoor
Petrus de Graaf en zijn huishoudster juffrouw van Herzen op gruwelijke wijze
vermoord door Hendrick de Backer. De dader werd op de Grote Markt van Lier
geguillotineerd. Hoewel de misdaad dus gebeurd was lang voor De Verlossing werd
gepubliceerd, leefde ze nog wel in het collectief geheugen: tot aan de Tweede
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Wereldoorlog hadden liedjeszangers groot succes op kermissen en jaarmarkten met
getoonzette versies van deze moord.
Voor pastoor Kips heeft Elsschot zich geïnspireerd op pater Vital Verhaegen
(1851-1927).29 Hij was een norbertijn van Tongerlo en pastoor in Blauberg van 1886
tot 1927. Op zijn doodsprentje wordt hij getypeerd als ‘een man Gods, een
onberispelijk kloosterling, een heilig priester, vol ijver voor het goede, vol liefde
voor God en de menschen: een man van gebed en groot geloof, de weldoener der
armen, de steun van weduwen en wezen, de raadgever der bedrukten, een sprekend
voorbeeld voor zijn medebroeders en de vader van al zijn parochianen’. Over zijn
stroperijen in de bossen van de graaf, wordt uiteraard niet gerept: de mortuis nil nisi
bene.
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Het romanpersonage Citroen, de koster, moet Henricus van Roosbroeck (1814-1895)
als model hebben gehad.30 Hij was de eerste onderwijzer te Blauberg en tevens
koster-organist, een zeer graag gezien man in het dorp. Zijn grafzerk is de enige die
nu nog tegen de kerkgevel staat.
Anna heeft Elsschot zonder twijfel getekend naar zijn nicht Maria Josepha van
Elst (1873-1941). In het handschrift lezen we over haar: ‘De jongste bleef nu nog
alleen over. Zij heette Maria Josepha en werd Miejef genoemd. Het was een magere,
beenderige meid die sprekend op Flup geleek, behalve dat zij erg klein was in plaats
van lang als haar vader. Zij had precies zijn bitteren mond en sloot haar tanden vast
op elkaar, net als hij’. In hoofdstuk 15 van het manuscript wordt ze messcherp
gekarakteriseerd: ‘Zij stond Sideria in alles stilzwijgend ter zijde, werkte zoveel als
zij kon en gehoorzaamde Pol zonder te mopperen, behalve in godsdienstzaken’. De
schrijver schrapte de laatste drie woorden31 maar Miejef was wel degelijk erg religieus
aangelegd. Meermaals heeft ze een bedevaart naar Lourdes gemaakt wat voor iemand
uit een dorpje als Blauberg toch niet vanzelfsprekend was in de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog. Op haar bidprentje wordt vermeld: ‘Eere-assistent der
Maria-Congregatie. Lid van den Bond van H. Hart, de Broederschap van den Scapulier
en andere Genootschappen’. In De Verlossing sticht pastoor Bollekens, de opvolger
van Kips, de ‘Congregatie der Heilige Maagd Maria, die alleen zeer godvruchtige
maagden in haren schoot opnam’ en waarvan Anna ‘de jongste maar tevens beslist
de vroomste’ was.32

Postuum eerbetoon
Hoewel er enige tijd overheen is gegaan, heeft de gemeente Herselt ondertussen de
liefde van een van Vlaanderens grootste schrijvers beantwoord met de inhuldiging
in 1990 van een toeristisch Willem Elsschot-wandelpad. Aan de kerk van Blauberg
werd in hetzelfde jaar een beeldje van kunstenaar Joris Peeters onthuld, getiteld
‘Kaas’. Het staat pal tegenover het huis van Miejef.
Als klap op de vuurpijl is Willem Elsschot, postuum, ereburger van Herselt
benoemd, zij het niet zonder enige argwaan. In de notulen van de gemeenteraadszitting
van 4 oktober 1990, waar over een viering van het ereburgerschap in de parochiezaal
van Blauberg werd beslist, liet een raadslid noteren: ‘in de veronderstelling weliswaar
dat hogergeplande viering zonder incidenten verloopt’.

Eindnoten:
1
2
3
4

Zie Willem Elsschot, Brieven. Querido, Amsterdam 1993, p. 233.
W. Elsschot, Brieven, p. 167.
W. Elsschot, Brieven, p. 258.
Volgens het geboorteregister heette zij ‘Adella’.
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5 Willem Elsschot, De Verlossing. Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 2002, p. 7.
6 Frans Smits, Willem Elsschot. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis als prozaschrijver en
dichter. [Fotografische herdruk van de tweede druk uit 1952]. HES, Utrecht 1976, p. 11-12.
NSK staat voor Nederlandse Studentenkring, de studentenvereniging van het Antwerpse Hooger
Handelsgesticht waarvan Elsschot enige tijd secretaris was en waarvoor hij studentenliederen
schreef, zoals ‘Spaanse ban’ en ‘Schele Vanderlinden’.
7 Alvoorder 1 (1901), nr. 3 (februari), p. 106. Ook in Willem Elsschot, Zwijgen kan niet verbeterd
worden. Ongebundelde teksten. Loeb & Vandervelden / Baart, Amsterdam / Borsbeek 1978,
p. 50.
8 Brief d.d. 17 oktober 1955. Zie W. Elsschot, Brieven, p. 913.
9 Brief van W. Elsschot aan Mej. Van Presschen d.d. 25 januari 1954. Zie W. Elsschot, Brieven,
p. 891-892. In deze brief schrijft Elsschot: ‘In Blauberg kwam ik van mijn zesde jaar af mijn
vacanties doorbrengen. Wat ik met de boeren kinderen in dat bosch [Elsschot] heb meegemaakt
heeft op mij zulk een heerlijke en niet uit te wissen indruk nagelaten, dat ik later de naam ervan
als pseudoniem gekozen heb’.
10 A propos: op 18 februari 2003 vertelde de Amsterdamse antiquaar Schuhmacher mij dat hij
begin jaren vijftig bezoek kreeg van Elsschot, in gezelschap van een van zijn dochters en een
kleinzoon. Elsschot kocht toen alle voorradige exemplaren van Alvoorder. De mythe dat Elsschot
niet echt in literatuur of zijn eigen werk geïnteresseerd was, mag dus wel wat genuanceerd
worden.
11 Zijn oudste zoon, Walter, werd geboren eind augustus 1901.
12 Het cahier (in familiebezit) bevat, in handschrift, negentien gedichten in persklare versie. Zie
ook W. Elsschot, Zwijgen kan niet verbeterd worden, p. 168.
13 Het handschrift wordt bewaard in het AMVC-Letterenhuis, dossier E285/H.
14 Dit gedicht werd slechts een keer eerder gepubliceerd, namelijk in Tmuzet 6 (1982), nr. 47
(september / oktober), p. 3. Het zal ook worden opgenomen in het deel Verzen van Elsschots
Volledig werk bezorgd door het Constantijn Huygens Instituut
15 Gesprek van Jef van Elst met Walter de Ridder d.d. 21 oktober 1982.
16 Jan C. Villerius, ‘Elsschots Dwaallicht is een tocht naar Bethlehem’, in: Nieuwe Rotterdamse
Courant, 8 juni 1962. Zie Wieneke 't Hoen en Vic van de Reijt (red.), Elsschot leest voor. De
briefwisseling tussen Willem Elsschot en Jan C. Villerius. Querido, Amsterdam 1999, p. 157.
17 F. Smits, Willem Elsschot, p. 3-4.
18 Gesprek van Jef van Elst met Walter de Ridder d.d. 26 december 1982.
19 Gesprek van Theo Aerts, heemkundige, met Jan Schiet d.d. mei 2003.
20 Dat werd me in 1982 verteld door de dochter van Jef van Gelder, Maria. Zij meende dat Elsschot
afgevaardigde was van het Blaubergse voedselcomiteit, maar dat lijkt weinig waarschijnlijk.
Ik heb geen documenten kunnen vinden die deze beweringen staven.
21 Zie ook het commentaar van Peter de Bruijn in W. Elsschot, De Verlossing, p. 147-148.
22 Bijvoorbeeld in de brief aan Jan Greshoff, d.d. 20 april 1934. Zie W. Elsschot, Brieven, p. 180.
23 Aan Johan Anthierens vertrouwde Ida de Ridder toe: ‘Dat alle zes de kinderen De Ridder
gedoopt zijn, is voor de helft zendelingenwerk van Mie-Jef’. Zie Johan Anthierens, Willem
Elsschot. Het ridderspoor. Meulenhoff / Kritak, z.p. (1992), p. 28.
24 W. Elsschot, Brieven, p. 179.
25 Ook bij deze gelegenheid vergiste de pastoor zich in het register van jaartal en schreef eerst
1931 in plaats van 1932.
26 In de roman treden de vader van de bruid, Frans Laarmans, en diens broer de dokter als getuigen
op.
27 Met dank aan pastoor J. Scheers.
28 Zie Guido Lauwaert, Villa Elsschot. Bas Lubberhuizen, Amsterdam 1991, p. 18-19.
29 Zowel Lauwaert als Anthierens spellen de naam verkeerdelijk als ‘Verhaege’.
30 Lauwaert identificeerde Citroen op gezag van pastoor Jos Peeters als ene ‘J. Wevers’, maar
mijns inziens heeft de pastoor zich hier vergist. Zie G. Lauwaert, Villa Elsschot, p. 16.
31 In het latere typoscript zijn de woorden ‘werkte zoveel zij kon’ ook nog weggelaten.
32 Willem Elsschot, De Verlossing, p. 119-120.
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De kleine garnaal

STAN SOETEWEY ALS STUDENT

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.

Kurt Köhler
··· [Matthijs de Ridder]
Kurt Köhler. Zijn naam staat niet vermeld in de literatuurgeschiedenissen maar
helemaal vergeten is hij evenmin. Zijn werk, de twee expressionistische romans
Baltazar Krull's hart zingt maneschijn (1933) en Vade Mecum voor de jonge
zelfmoordenaar (1934), heeft door de jaren heen altijd een beperkte schare fans
gehad. Bij de heruitgave van zijn boeken in 1978 bereikte Köhler zelfs een bescheiden
cultstatus. Na de herontdekking van zijn werk volgde een kleine golf van artikelen
en sindsdien dook zijn naam op in een handvol publicaties. De ironie wil dat Köhlers
aanwezigheid in deze teksten een enkele keer niet eens vanzelfsprekend is. Zo
figureert hij in twee kleine alinea's in Jeroen Brouwers' De laatste deur,1 het boek
over schrijvers-zelfmoordenaars, terwijl hij geen zelfmoord pleegde. Terecht oordeelde
Brouwers echter dat de schrijver van Vade Mecum voor de jonge zelfmoordenaar
niet kon ontbreken in zijn studie. Al even opmerkelijk is Köhlers aanwezigheid in
Van Ostaijen tot heden van Geert Buelens.2 Strikt gesproken hoort de prozaïst Kurt
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Köhler immers niet thuis in dit boek over de invloed van Paul van Ostaijen op de
Vlaamse poëzie, maar de poëtische romans waarin de invloed van Paul van Ostaijen
zelfs wordt gethematiseerd, mochten ook hier niet onvermeld blijven.
Grote roem heeft het Kurt Köhler alvast niet opgeleverd, al had hij in de jaren
tachtig een vurig pleitbezorger in Kris Geerts, die in een viertal artikelen enkele
biografische wetenswaardigheden presenteerde.3 Bekendheid bij het grote publiek
bleef echter uit. Hij was gedoemd een kleine garnaal te blijven.
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Iemand die, zoals boven deze tekst te lezen staat, door ‘de mazen van het net der
officiële literatuurgeschiedschrijving’ is geglipt. Of dat in dit geval terecht is, is maar
de vraag. De betekenis van Köhler lijkt me immers groter dan die van menig garnaal.
Niet alleen zijn opmerkelijke levensloop verdient een voetnoot in de
geschiedschrijving, zijn boeken, die tegen de achtergrond van de politiek woelige
jaren dertig zeldzame documenten blijken, zijn het waard om toch zeker een paragraaf
toegewezen te krijgen. Een analyse van de romans van een garnaal die zijn habitat
ontgroeit.
Kurt Köhler werd geboren in 1907 als Stan Soetewey. Volgens eigen zeggen was
dat eigenlijk 11 jaar te laat, te weten: 11 jaar na het omineuze jaar 1896 waarin zowel
Paul van Ostaijen (1896-1928) als Gaston Burssens (1896-1965) ter wereld kwamen.
Voor Soetewey waren dit de twee boegbeelden van de activistische generatie. Van
Ostaijen en Burssens speelden namelijk niet alleen een grote rol in de literaire
vernieuwing, zij waren ook prominente leden van een groep linkse jongeren die zich
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog inzetten voor de Vlaamse Beweging. In een
kort onuitgegeven verhaal dat overduidelijk is gebaseerd op Soeteweys eigen leven,
laat hij zichzelf geboren worden in 1900. Nog net niet oud genoeg om bij de grote
jongens te horen, maar wel in staat om net als Victor Brunclair, die in 1899 werd
geboren (hij overleed in 1944 in een concentratiekamp), zijn steentje bij te dragen
aan het politieke én het literaire debat. Hij noemt zichzelf: ‘Een late reiziger die op
het laatste nippertje de laatste trein haalt’.4
In zijn jeugd zet Soetewey zich fel af tegen zijn vader, een traditionele middenstander
die in de ogen van de jonge kunstenaar niets goeds kan doen. De moderne dichter
was immers progressief en antibourgeois. Zoals het een modern dichter betaamde,
sympathiseert Soetewey met het socialisme en communisme, maar in de eerste helft
van de jaren dertig verliest hij zijn geloof in de communistische heilstaat en stapt hij
af van het ideaal van een geëmancipeerd Vlaanderen binnen een socialistische
Europese Volkenbond. Hij vestigt zijn hoop langzamerhand op het solidarisme. Hij
wordt aanhanger van het Verdinaso en later, als duidelijk wordt dat leider Joris van
Severen zijn antibelgicisme laat varen, komt hij ideologisch gezien dicht bij het
Vlaams Nationaal Verbond van Staf de Clercq te staan. Aanvankelijk laat hij zich
meeslepen door de verrechtsing die over de hele linie merkbaar is, maar als hij tijdens
de bezetting toetreedt tot de SS Vlaanderen lijkt hij een weloverwogen keuze te
hebben gemaakt. In 1945 zal hij worden gearresteerd en in de gevangenis overlijden
aan een bloedvergiftiging.
Feitelijk heeft Soetewey altijd achter de zaken aan gelopen. Hij werd activist op het
moment dat zelfs de eeuwige idealist Victor Brunclair zijn hoop al had
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opgegeven en verloor zijn illusies toen de grote Paul van Ostaijen, zijn nihilisme
reeds te boven, al enige jaren onder de zoden lag. Eigenlijk míste Soetewey de trein
op het laatste nippertje. Al rennend, met zijn koffer onder de arm, beende hij de zich
langzaam verwijderende wagons niet bij. De verzen die af en toe uit zijn valies
waaiden, droegen daar alle tekenen van. Ze zijn pseudo-modern, vrij van vorm en
klankarm. Alle elementen voor ultramoderne dichtkunst zijn aanwezig: lampions,
negers, jazzbands, maar nergens wordt het poëzie. Het blijven aaneenschakelingen
van modieuze termen die nooit enige muziek of suggestie weten op te roepen. En
met ‘Zeer kleine speeldoos’ van Paul van Ostaijen in je achterhoofd zijn sommige
strofen wel erg pijnlijk:
Drinkt den wijn,
neemt den beker,
drinkt den wijn uit den beker.
Welaan: drinkt het leven.5

Kennelijk was zelfs zijn jeugdvriend Ast Fonteyne (1906-1991)6 niet altijd onder de
indruk van de poëzie van Soetewey. Geregeld leverde hij voorzichtige kritiek die
doorgaans op weinig begrip kon rekenen. Fonteyne stond niet alleen. Hij moet een
van dergelijke gedichten aan Gaston Burssens hebben laten lezen, die zou hebben
opgemerkt dat het pure Van Ostaijen-navolging was. Dit schoot Soetewey in het
verkeerde keelgat. Hij was er oprecht van overtuigd volledig oorspronkelijk te zijn:
En nu over de bewering van Burssens als zou ik geheel en al onder den
invloed staan van Paul van Ostayen, Op z'n minst genomen is die bewering
tamelijk absoluut. Zeker ik loochen niet Paul van Ostayen gelezen te
hebben en er hier in de goede stede misschien een der vurigste
bewonderaars van te zijn. Ik las hem gelijk ik Apolinaire - Marsman en
tientallen anderen las. Ook je vriend Burssens. Ik las hem gelijk ik alles
lees wat schoon en waar is, voor zoover het in mijn bereik is. Van Ostayen
was 'n groot kunstenaar - het was de grootste woordkunstenaar van het
moderne Vlaanderen. Bij Hem vergeleken zijn Wies Moens en Goris
slechts lilliputters. [...] Nooit poogde ik den stijl van Van Ostayen op gelijk
welke manier na te bootsen.7
De beschuldigingen van navolging vonden een dovemansoor. Lang kon Soetewey
deze houding echter niet volhouden. Bij een zoveelste gereserveerde reactie van
Fonteyne moest hij toegeven dat hij af en toe een zinnetje schreef dat wel erg veel
leek op zowel de poëzie van Van Ostaijen als die van Gaston Burssens. Soetewey
begon in te zien dat hij op het verkeerde spoor zat. Hoe
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STAN SOETEWEY OP LATERE LEEFTIJD

AST FONTEYNE (AMVC-LETTERENHUIS)

graag hij zijn gedichten ook verdedigde en hoezeer hij ook overtuigd was van de
kwaliteit van sommige verzen, hij werd zich bewust van de tekortkomingen van zijn
maaksels. Bovendien kwam hij langzaam tot een poëticale bewustwording waarin
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de sleutel lijkt te liggen tot de twee voortreffelijke expressionistische boeken die hij
zou publiceren:
Want Ster je hebt gelijk: je verzen aanvullen door jass-gekreis, negers,
saksophoons en kastanjetten is geen teken van genialiteit. Het is een
uitbuiting van moderne actualiteiten om aldus 'n moderne stemming te
brengen. Dit is vals. [...] Uiterlijk zijn deze verzen volmaakt modern van
konstruktie en situering. Innerlijk ontbreekt de essensie: de ziel... de ziel
van den moderne mens. [...] Doch niet een van die moderne rederijkers
heeft getracht te peilen de ziel van den moderne mens. [...] De ziel van
den moderne mens is 'n mysterie. We staan voor 'n gans nieuw probleem.
Wat gewordt er van de jonge mens geboren op de vooravond van de
katastroof die alle buitelingen der laatste 10-15 jaar mee doormaakte.8
Hoe kwam de mens uit de Eerste Wereldoorlog? En hoe wordt die gebeurtenis
verwerkt in de moderne kunst? Het zijn interessante vragen, waarop ook Soetewey
tot op dat moment geen antwoord had weten te geven. Een aantal halfslachtige
pogingen had tot dat moment niet meer opgeleverd dan een paar rammelende verzen
waaruit hier en daar een voorzichtig en bovendien romantisch carpe diem sprak.
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Het was 7 januari 1929 toen Soetewey deze woorden schreef. Hij legde hiermee de
basis voor zijn romans, waarvan de eerste pas vier jaar later zou verschijnen. Het
zouden vier cruciale jaren zijn. Stan Soetewey trachtte in die periode zijn idealen
om te zetten in een multidisciplinaire kunstvereniging: Studio Avontuur. Conform
zijn nieuwe inzichten moest de vereniging niet alleen ‘ultramodern’ van vorm zijn,
zij moest zich ook bekommeren om de naoorlogse jeugd. Studio Avontuur wilde een
verzamelplek zijn voor jonge internationalistische kunstenaars die samen een vuist
wilden maken tegen het economisch imperialisme dat nog steeds heerste in Europa.
Verder dan een ‘Eerste Manifest’, een openingsmeeting en een club van bescheiden
omvang kwam het echter nooit. Het lukte Stan Soetewey niet zijn generatie te
verenigen. Volledig gedesillusioneerd keerde hij zich af van zijn eigen studio. Hij
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had maar een fractie van zijn idealen kunnen realiseren. Er was nooit iets gekomen
van de geplande radio-uitzendingen, het tijdschrift, laat staan de commerciële
uitgeverij. Bovendien leken zijn leeftijdsgenoten niet geïnteresseerd in de strijd tegen
de nationalisering van de Europese politiek en tot overmaat van ramp zag Soetewey
dat de activistische dichters de strijdbijl hadden begraven. Slechts de Vlaamse Don
Quichotte Geert Pijnenburg (1896-1980) werkte een enkele keer mee.9
Eenzaam zette Soetewey de strijd in zijn romans voort onder het pseudoniem Kurt
Köhler. Eindelijk zou hij zijn voornemen uit 1929 om de ideologische ontreddering
van de naoorlogse generatie te beschrijven, ten uitvoer brengen. Baltazar Krull's
hart zingt maneschijn verscheen medio mei 1933. Het boek opent met een voorwoord,
waarin Köhler, alias De Uitgever, alvast de toon zet voor de roman:
We schrijven dit woord vooraf om de lezer te zeggen dat hij in dit werk
niets zal ontdekken dan een jonge man die simpel waarneemt, en die
waarnemingen opschrijft, zonder ook maar een enkele pretensie te willen
hebben Goed of Kwaad te doen. Misschien zal men hem ter verantwoording
roepen en vragen: Waerom dan geen betekenis gegeven aan ‘die
waarneming’?
We zullen voor de schrijver antwoorden:
Omdat hij-gij-wij allen, indien we ten minste eerlijk willen zijn, geen
betekenis kunnen geven uit vrees in 't een of ander asiel voor
hersenverminkten te worden opgesloten.
We zijn kinderen van onze tijd, dus intellektuele lafaards.10
Baltazar Krull is, zo wil ‘uitgever’ Köhler ons doen geloven, een objectief portret
van een generatie. Een generatie die zich niet meer laat horen uit vrees weggestopt
te worden in een gesticht. Gelukkig blijkt al op de eerste bladzijde van het eigenlijke
verhaal dat er zich tussen al die intellectuele lafaards een man bevindt die zich de
wet niet zomaar laat voorschrijven: Baltazar Krull. Hij stort zich in de eerste
wervelende pagina's van het boek in het avontuur. Uit alle macht probeert hij uit de
klauwen van het monster dat bourgeoisie heet te blijven. Baltazar, die veel weg lijkt
te hebben van de schrijver zelf, verzet zich allereerst tegen zijn ouders door het fortuin
van zijn vader te verspelen met het kaartspel. Hij verlaat het ouderlijk huis om
lijkenbidder te worden voor gelynchte negers in Ohio, waarschijnlijk een van de
meest te verachten beroepen die er zijn, maar hij is erin geslaagd om het ouderlijk
huis te ontlopen. Daarom volgt:
BEVRIJDING
BALTAZAR KRULL'S HART ZINGT MANESCHIJN11
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Het blijkt voor Baltazar niet mogelijk om een antibourgeois koers te blijven varen.
Hij vervalt na zijn avontuurlijke bestaan in een burgerlijk leven, waarin hij ontroerd
raakt door een foto van het vorstenpaar en hij alles op alles stelt om een vrouw te
vinden die aan zijn ideaalbeeld beantwoordt. Toch komt hem dit alles volkomen
belachelijk voor in het licht van de strijd van het proletariaat. Al merkt hij direct op
dat het een modeverschijnsel is:
Frasen verleidelijk als de hel-gekleurde ballen van de kakelbonte akrobaat:
rode bal

proletariaat

witte bal

cadum zeep

gele bal

koedukasie

groene bal

psiko analise

zwarte bal

kwatta soldaten

gouden bal

godsdienst

nog ballen

gekomprimeerde melk
steeds ballen
ballen,
bal
knal
touché12

Köhler stelt het communisme voor als een gril van de moderne tijd, die zich in
niets onderscheidt van andere nieuwigheden zoals Cadum zeep en psychoanalyse.
Verpakt in verleidelijke reclameslogans vindt het gretig aftrek bij de massa. De
ideologisch zwalkende Baltazar lijkt niet vatbaar voor de aantrekkingskracht van de
communistische partij. De afwijzing van het communisme is op dit punt in de roman
echter niet zozeer een ideologische keuze, als wel een resultaat van het besef dat
alles nutteloos is. Dit gevoel van doelloosheid overkomt Baltazar op het moment dat
hij ingelijfd dreigt te worden bij de ‘politiese veiligheidsdienst’. In de ogen van
Baltazar is elk verzet energieverspilling. Waarom zou hij dan in verzet komen tegen
de wil van de ‘generaal-direktor’, die hem rekruteert voor de politieke
veiligheidsdienst? In een verkennend gesprek beantwoordt hij de vragen die de
directeur bij wijze van test stelt op zo'n manier dat de antwoorden precies passen
binnen het verwachtingsveld van zijn gesprekspartner:
Hebt ge prinsiepen?
- Op maat.
Door wat worden ze ingegeven?
- Eigenbaat.
Houdt ge van uw vaderland?
- Erg.
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Wie is Einstein?
- Dwerg.
Hoe laten u ideen?
- Koud.
Hoe slaat g'op kommunisten?
- Stout.
Welk is het roemrijkste land?
- Belgie het onverdeelbaar ouderenpand.
Wat deed de koning van belgenland?
- De koning-soldaat hield stand.
Wat denkt ge van het aktivisties kanaille?
- Rapaille
Hoe roeit g'het uit?
- Mitraille.13
Het is duidelijk waar de ‘politiese veiligheidsdienst’ op uit is: het uitroeien van de
anti-Belgischgezinde activisten. De antwoorden van Baltazar zijn potsierlijk. Alle
idealen die zijn generatie tijdens en vlak na de oorlog hadden uitgedragen, worden
in een klap van tafel geveegd: de koning wordt verheerlijkt, België vereerd en de
activisten veroordeeld. Dit allemaal vanwege het feit dat Baltazar geen reden meer
ziet om te vechten. Omdat alles zo nutteloos lijkt.
Als hij afscheid heeft genomen, koopt hij een krant (het beursblad!), scheurt het
in repen en maakt daarmee een vers. We herkennen hierin natuurlijk de werkwijze
van Dada. Het is een zoveelste blijk van het onzekere politieke bewustzijn van
Baltazar. Dada was immers ontstaan uit de degout die een groep jonge kunstenaars
had overgehouden aan de Eerste Wereldoorlog. Dada was tegen het vooroorlogs
imperialistische Europa dat Baltazar even daarvoor nog had verdedigd tegenover de
generaal-direktor. Köhler typeert zijn generatie met andere woorden als een moedeloze
en richtingloze generatie. Een generatie die zijn idealen heeft verloren.
Bij slot van rekening is alles zoo eenvoudig om te begrijpen. Zelfs dit. Hij
bekijkt de kentekens: sikkel en hamer, vlaamse lewenspeld, hakenkreuz,
drie pijlen, driekleurig blazoen, enz.
Dit hoopje blik en koper vertegenwoordigen de meest uiteenlopende
prinsiepen waarvoor er dageliks duizenden strijden. Enkelen kreperen er
zelfs voor denkt Baltazar bitter, terwijl hij 'n driekleurig blazoen opneemt
en het even tegen de borst houdt. Het lijkt hem te klein om voor te sterven.14
Niet alleen heeft de desillusie zich meester gemaakt van Baltazar, ook het besef dat
geen van de idealen echt een verschil zullen maken, heeft zich in

ZL. Jaargang 3

24
hem genesteld. Tekenend is het, dat het ideaal België, gerepresenteerd door het
driekleurig blazoen, waarvoor hij geacht wordt te strijden, hem te klein lijkt om voor
te sterven.
Wat overblijft van de verschillende politieke richtingen is de romantiek die om
sommige groepen lijkt te hangen. Zo blijkt Baltazar wel degelijk ontvankelijk te zijn
geweest voor de romantiek van de communistische partij, een partij die opkwam
voor de arbeiders en op de barricades stond tegen het burgerlijke staatsbestel. De
jonge, onvaste idealist was echter nooit lid geworden van de partij. Met al zijn
sympathie voor de communisten wordt hij als geheimagent Stanowitch (een opzichtige
verwijzing naar zijn werkelijke voornaam) voor een moeilijke taak gezet: Baltazar
moet infiltreren in de Communistische Partij. Hij gehoorzaamt en brengt zijn eerste
opdracht tot een goed einde: een communistische bijeenkomst wordt door zijn toedoen
uiteengeslagen. Na zijn eerste opdracht voor de veiligheidsdienst sijpelt bij Baltazar
langzaam het besef binnen dat zijn generatie een ideologisch failliet tegemoet gaat.
Hij realiseert zich dat hij en zijn generatie op het verkeerde spoor zitten. Sterker nog:
dat de gehele samenleving te materialistisch egoïstisch is. Dit besef leidt ertoe dat
hij de partij geen tweede keer verraadt, maar communist wordt hij niet:
Ik heb geleerd dat in al deze uiterst links- of uiterst rechts georienteerde
bewegingen de meestbelovende onzer jonge krachten bevinden. Juist omdat
deze tegenstrijdige bewegingen niettegenstaande hun uiterlijke
afstootpunten toch een en hetzelfde doel beogen: het meest volkomen
geluk in de meest volmaakte gemeenschap. Of men dit nu de diktatuur
van het proletariaat noemt, het derde rijk of 'n Vlaanderen geschoeid op
dietsnasionaal solidaristiese grondslag blijft precies gelijk.15
Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van het politieke spectrum bevinden
zich, volgens Baltazar, de meest veelbelovende jongeren. Maar kiezen kan hij nog
niet. Het communisme heeft voor Baltazar in ieder geval afgedaan als specifiek
Russische aangelegenheid.
In het licht van de bolsjewisering van de Kommunistische Partij België (KPB) in
1928 is deze constatering niet zo vreemd. De communistische partij verloor onder
de druk van de Komintern zijn eigen karakter en werd een naar Russisch model
gevormd orgaan. Voor de mensen die trotskistische sympathieën koesterden, was er
sinds de verwijdering van de trotskistische oppositie uit de KPB, nauwelijks een
alternatief. Soetewey was een van die mensen. Om zich heen zag hij zijn generatie
zich afkeren van de politiek en verzanden in een ideaalloosheid, een ideaalloosheid
die aanvankelijk nog niet zo onaantrekkelijk leek. Wat had het immers allemaal voor
zin? De tijd was er echter niet naar om werkeloos toe te zien hoe de wereld in dezelfde
fouten verviel als in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog.
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BRIEF VAN STAN SOETEWEY (KURT KÖHLER) AAN AST FONTEYNE, 17 JANUARI 1934
(AMVC-LETTERENHUIS)

Het jaar 1932 vervult in deze context een grote rol in Baltazar Krull. De beurskrach
die in 1929 de Verenigde Staten naar de rand van de afgrond had gebracht, liet zich
nu ook in Europa gelden. Vooral de steenkoolindustrie in de Borinage kreeg het
zwaar te verduren. Als gevolg van de crisis nam de vraag af, terwijl de productie op
hetzelfde niveau bleef. Dit betekende dat er een overschot aan kolen ontstond met
een lage handelswaarde. De maatschappijen zagen zich genoodzaakt maatregelen te
treffen en kondigden de ene na de
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andere loonsverlaging af. Op 16 juni 1932 werden de lonen nog eens met 5% verlaagd,
waardoor het totaal op 30% loonsverlaging kwam te staan.16 Op 4 juli 1932 werden
door de sociaal-democratische vakbeweging in het gehele land demonstraties tegen
de werkloosheid georganiseerd. In de Borinage werd de demonstratie aangegrepen
om de ontevredenheid over de loonsverlaging te uiten. De demonstratie sloeg op 5
juli om in een wilde staking en op 6 juli lag de gehele Borinage stil.17 De staking
verspreidde zich snel en nam bijna revolutionaire proporties aan.18 Deze gebeurtenis
vinden we in Baltazar Krull terug:
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Door de dagbladen hebt ge vernomen dat er een staking uitbrak in het
zuidelike gedeelte van het land. Hoe en waarom de staking uitbrak kan
ons niet aanbelangen; we houden ons niet bezig met moraalfilosofie.
Niettegenstaande al hetgeen de dagbladen schrijven dreigt de staking ook
naar dit gedeelte van het land over te slaan. Van bevoegde zijde is ons
bevolen dit ten allen prijze te beletten. We zullen het beproeven met
eenvoudige middelen. We houden niet prinsipieel van Nick Carter
komplikasies. Masjiengeweer maakt neurastiniek. En door het blank der
sabels zijn reeds te veel overtuigingen geboren.
Heden avond heeft er in onze stad 'n kommunistiese openluchtmeting
plaats. Er dienen voorbeelden gesteld en enkele leiders aangehouden te
worden.19
In deze passage krijgt Baltazar de opdracht de bijeenkomst van de communisten te
verraden om een uitbreiding van de stakingen te voorkomen. De werkelijkheid ligt
hier niet zo ver van de roman. De KPB werd inderdaad verantwoordelijk gehouden
voor de stakingen. De gehele top van de KPB werd gearresteerd (op Joseph
Jacquemotte na, hij genoot parlementaire onschendbaarheid) en pas nadat de staking
was afgelopen, op 9 september, weer vrijgelaten.20 Elders in het land werd ook gestaakt
en hier en daar raakten de communisten slaags met de politie. Er werd melding
gemaakt van een mislukte communistische meeting in Brussel, waarbij een aantal
personen werd gearresteerd,21 in Antwerpen werden vier communisten ingerekend,
uit vrees dat zij de dokwerkers van de Scheldestad zouden oproepen ook te gaan
staken22 en overal in België probeerde de politie de voor 1 augustus aangekondigde
communistische antimilitaristische bijeenkomsten te verhinderen, met wisselend
succes.23
De overheid liet geen gelegenheid voorbijgaan om duidelijk te maken dat de
stakingen een complot van de KPB waren. Het was een beproefd scenario en alhoewel
er geen sprake was van een vooropgezet plan, hadden de autoriteiten inderdaad het
meest te duchten van communistische zijde. De staking had namelijk nooit zo lang
kunnen duren zonder de hulp die de stakers kregen van de communistische
Internationale Arbeiders Hulp (IAH). Door de stakingen werden veel arbeiders
gewonnen voor het communisme. De KPB die in 1928 als gevolg van de stalinisering
van de partij het ledental had zien inkrimpen tot ongeveer 650, beleefde een ongekende
groei. De partij kwam met ongeveer 3000 leden sterk uit de strijd.
Het is opmerkelijk dat alle verwijzingen naar de mijnstakingen in Baltazar Krull
relatief nauwkeurig zijn. Waar bijna alles in het boek geridiculiseerd
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wordt, heeft Köhler aan deze gebeurtenis nauwelijks iets toegevoegd. De algemene
werkonderbrekingen hadden symptoomwaarde voor de schrijver van Baltazar Krull.
In de optiek van Köhler lieten de stakingen het failliet van de Belgische staat zien.
De onlusten die van de Borinage oversloegen op de rest van het land, hadden twee
maanden van anarchie tot gevolg. De enige manier waarop Van Ostaijens
wereldberoemde trio godsdienst&vorst&staat kon overleven, was door het verspreiden
van complottheorieën over de KPB en het uitschakelen van de complete partijtop.
De weerslag van de gebeurtenissen die zich tussen 5 juli en 9 september 1932
afspeelden, vormt een omslagpunt in het boek. Net op het moment dat Baltazar totaal
was opgegaan in de onverschillige massa, breken de stakingen uit en komt alle ellende
van de arbeiders naar boven. Aanvankelijk houdt zijn onverschilligheid stand en
saboteert hij zelfs een communistische bijeenkomst, maar langzamerhand breekt er
iets in Baltazar. Hij weigert de communisten een tweede keer te verraden, ook al ziet
hij niets in de partij die door Stalin wordt gedicteerd.
Baltazar Krull, of moeten we zeggen Stan Soetewey, ziet nog een uitweg. Hij
beargumenteert dat ook op de rechtervleugel mensen strijden voor ‘het meest
volkomen geluk in de meest volmaakte gemeenschap’. Hiermee zet hij de deur naar
het op 6 oktober 1931 door Joris van Severen opgerichte Verbond van Dietsche
nationaalsolidaristen (of kortweg Verdinaso) op een kier.
Baltazar is inmiddels ontmaskerd en beschuldigd van de moord op zijn verrader
(die hij niet pleegde), maar weigert ondanks de chantage van de generaal-direktor te
infiltreren in een groep nationalisten. Diep in de nacht stapt Baltazar het water in,
zijn dood tegemoet. Hij komt in opstand tegen de wereld die van hem een geheimagent
heeft gemaakt. Hij verlaat de onverschillige maatschappij omdat zijn idealisme hem
niet toestaat nog langer een instrument te zijn van een materialistische staat:
BEVRIJDING!
BALTAZAR KRULL'S HART ZINGT MANESCHIJN!!24
Ondanks alles, ondanks de sombere inhoud van het boek, ondanks de zelfmoord van
Baltazar heeft het boek geen uitgesproken negatieve strekking. Het is aan de ene
kant een portret van een soort ‘lost generation’, de generatie die het activisme had
gemist en in de jaren dertig te oud was voor de opkomende idealistische
kampeerverenigingen. Voor mensen als Soetewey was er, kortom, geen plaats binnen
de idealistische verenigingen. Aan de andere kant betekent Baltazar Krull niet het
einde van die generatie. Met de mijnstakingen als drijfveer probeert Köhler zijn
generatie op te roepen tot actie.
Welgeteld één recensent had Köhlers bedoeling begrepen: Willem van den Aker.
Hij schreef over Baltazar Krull: ‘Dit boek is een einde en een begin’.25
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Deze zin figureerde als aanprijzing in de opvolger van het debuut van Kurt Köhler:
Vade Mecum voor de jonge zelfmoordenaar. Het boek dat logischerwijs een ‘begin’
had moeten worden, zag er echter nogal somber uit. Die teneur werd volgehouden
op een los inlegvel, waarop stond:
1934... de gil van de stervende vrijbuiter.
Witte letters op een zwarte achtergrond. Dezelfde kleurzetting als de kaft van het
boek. Het sombere uiterlijk werd nog versterkt door niet minder dan drie zetfouten
op het omslag en de titelpagina: ‘vade macum,’ luidde de titel op de voorkant van
het boek en haaks op deze titel in de linker benedenhoek, op de rug en op de achterflap
stond de naam van de auteur als ‘Kurt Kölher’ gespeld. De verwisseling van de h en
de l was op de titelpagina opgelost, maar daar was de umlaut van de o verdwenen.
Het zijn drie zetfouten uit een hele rij. Was dit triestig ogende boek een begin, of
was het sombere uiterlijk een voorbode voor een verhaal waarin het definitieve einde
doorklonk? Uit een brief die Soetewey, ter gelegenheid van het verschijnen van zijn
tweede boek, aan zijn jeugdvriend Ast Fonteyne stuurde, sprak alvast geen
strijdvaardige houding:

ZL. Jaargang 3

30
Ik vernam graag je oordeel over het ‘Vade Mecum’. Schrijf me eens een
van je hartelike opwekkende brieven en zeg me eens eerlik je mening over
dit boekje. Ik zelf verwacht er niets meer van, nooit nog zou ik zoiets
kunnen noch willen schrijven. Waarom ook. We hebben zólang sienis
gelachen dat ons gezicht er pijn van doet. We hebben alles afgebroken en
niets in de plaats weten te stellen.26
Soetewey was bevangen door het gevoel dat Baltazar Krull had toen hij voor een
gesprek bij de generaal-direktor moest komen. Het had allemaal geen zin meer. Dit
werkte door in Vade Mecum voor de jonge zelfmoordenaar. Köhler schetst eens te
meer een beeld van zijn generatie, maar deze keer is alle hoop op verbetering
verdwenen. Het is een genadeloos beeld van een wereld die gevangen zit in vaste
patronen, waaraan niet te ontkomen valt. Alles is kapot. De communistische
boodschap valt niet meer op tussen de kapitalistische leuzen en een prinselijke
verloving verdrijft de aankondiging van de één meiviering in de kranten. Köhler vat
dit alles samen in één caleidoscopische omschrijving:
Prinselike verloving.
‘Heden bij het ter perse gaan vernemen we dat prins......
En tussen de ongelijke regels, ruikend naar petroleum en masjienes
verschijnt het grote, bleke hoofd van de kleine student die eenmaal vroeg
of hij haar kussen mocht...
Arbeiders aller landen verenigt U.
Viert het feest van de arbeid.
Tegen de reaksie.
tegen de oorlog,
tegen de bourgeoisie..
Leve Lenin
Marx
het kommunisme
de 3de internasionale.
'n Man met 'n elastiese breukband gaat voorbij.
Je hebt gelijk Mijnheer... Dr. Spylers breukbanden met verniewbare
onderdelen zijn veruit de beste.27
Waar er in Baltazar Krull nog een sprankje hoop op een betere toekomst te ontdekken
viel, is die in het Vade Mecum totaal verdwenen. De communisten verkopen
kapitalistische reclamepraatjes en de eens zo strijdbare activistische dichters maken
alleen nog versjes die de wereld maar heel even iets mooier maken.
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Het tragisch einde
Het verhaal dat Stan Soetewey in zijn romans Baltazar Krull's hart zingt maneschijn
en Vade Mecum voor de jonge zelfmoordenaar vertelt, is voor een groot deel zijn
verhaal. Hij is de teleurgestelde idealist die nergens onderdak vindt. Tegelijkertijd
is het een verhaal dat van toepassing is op veel meer ideologisch ontredderde jongeren
in de jaren '30 en dat ons een beter beeld kan geven van de beweegredenen van die
groep. Het geval Soetewey leert ons tevens waar deze verwarring kan eindigen.
Om te kunnen begrijpen waarom hij uiteindelijk het Verdinaso omarmde, moeten
we kort stilstaan bij de ontwikkeling van het flamingantisme in de jaren '20 en '30.
Het Vlaamsche Front dat direct na de oorlog een groot deel van de Vlaamsgezinde
soldaten, maar ook vele activisten in zich verenigde, vormde aanvankelijk een krachtig
alternatief voor het politieke establishment. De Frontpartij zou eindelijk het verschil
gaan maken, was de hoop die er heerste. Mede onder invloed van de activisten voer
de Frontpartij een linkse, internationalistische koers, waarbij het Vlaamse vraagstuk
eerder als een sociale dan een nationalistische kwestie werd beschouwd. Precies om
deze reden zetten ook de communisten zich in voor de Vlaamse emancipatie, zonder
daarbij overigens het lot van de Waalse arbeider uit het oog te verliezen. Het
flamingantisme won in de eerste naoorlogse jaren enorm aan populariteit vanwege
het feit dat het zich niet langer concentreerde op de Franstalige overheersing, maar
zich richtte op het bredere probleem van de almacht van het wereldberoemde trio
godsdienst&vorst&staat.28 Het bleek echter al snel dat de Frontpartij de verwachtingen
niet kon waarmaken. De partij ging op in het politieke speelveld, waarin het al gauw
niet meer te onderscheiden was van de traditionele spelers. Bovendien verlieten
geregeld kleine groepjes dissidenten de partij om een eigen initiatief te lanceren. Het
gevolg was dat de linkervleugel van het flamingantisme aan het eind van de jaren
'20 verdeeld was over vele verenigingen, bondjes en comités. Het internationalistisch
flamingantisme dook onder in deze kleine groeperingen en werd langzamerhand
vervangen door een nationalistische variant. Het nationalistische flamingantisme
was katholiek van origine en probeerde geheel naar analogie van de socialistische
en de katholieke zuilen een parallelle culturele wereld te creëren door het oprichten
van talrijke Vlaamse clubs en verenigingen die een alternatief moesten vormen voor
hun unionistische tegenhangers. In hoog tempo werden er Vlaamse Huizen ingericht
die al deze nieuwe initiatieven onderdak boden. De nieuwe zuil sprak vooral de
middenlaag van de bevolking aan die, nu de economische achterstand enigszins was
weggewerkt, zelfbewuster werd.29 Het flamingantisme werd hartstochtelijk omarmd
door de kleine burgerij, die er zelfs status aan meende te kunnen ontlenen en zich
probeerde te onderscheiden van de rest van de samenleving. Terwijl er een nieuwe
bourgeoisie ontstond, werden ook de radicale geluiden steeds beter hoorbaar. In
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oktober 1931 werd het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen opgericht. De
ideologie van het verbond, die voor een groot deel door Van Severen en Moens werd
vormgegeven, was onder andere geïnspireerd op de politiek van Mussolini en stond
een autoritaire staatsordening voor. De partij was anti-parlementair en nam dan ook
niet deel aan verkiezingen. Dit was het voornaamste verschil met de andere grote
Vlaamsnationalistische partij: het Vlaamsch Nationalistisch Verbond van Staf de
Clercq dat in 1933 werd opgericht.
Voor Stan Soetewey stond een ding vast: hij was antibourgeois en tegen het
politieke establishment. Aanvankelijk kon hij zich nog vinden in het communisme,
maar nadat de KPB was omgevormd naar Russisch model, zegde hij dit geloof rond
1933 voorgoed vaarwel. Zoals Soetewey later zelf zou schrijven, bleef hij zijn leven
lang het Vlaams ideaal trouw. Het Vlaamsnationalisme had echter wel een ander
gezicht gekregen. Waren het na de Eerste Wereldoorlog vooral radicale activisten
die streefden naar een onafhankelijke Vlaamse staat binnen een Europese Volkenbond,
in de vroege jaren dertig droegen zij die zich Vlaamsgezind noemden bolhoeden,
rookten sigaren en haalden piano's in huis.30 Dit was het soort bourgeoisie waartegen
de auteur van Baltazar Krull zijn hele leven had geageerd. Om een groep te vinden
die bij zijn opvattingen aansloot werd hij in het toch al naar rechts opgeschoven
politieke veld,31 naar extreem rechts gedwongen. Zijn eerste en voornaamste
programmapunt was en bleef echter het verminderen van de macht van het politieke
establishment en het verbeteren van de positie van de achtergestelde Vlaamse
bevolkingsgroep.
Baltazar Krull's hart zingt maneschijn en Vade Mecum voor de jonge
zelfmoordenaar geven ons enkele aanknopingspunten voor de beweegredenen van
deze groep.32
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‘Eén klein boekje is niets’
De ‘reeks der Jongste Dichters’ van Jan van Krimpen en H. Marsman
··· [Sjoerd van Faassen]
In mei 1926 schreef H. Marsman (1899-1940) aan Jan Engelman: ‘dat vergat ik: bij
de uitgever van Palladium verschijnt binnenkort als eerste deeltje van een reeks =
debutantenbundels een ding van Anthonie Donker. - Ik ben adviseur, in dezen, en
zou graag van jou een vel poëzie hebben voor een der volgende nummers. Denk er
eens over, en doe het maar. Ik assisteer je, desgewenscht, graag bij de keuze’.1 De
bedoelde reeks zou vanaf december 1926 verschijnen bij de firma Hijman, Stenfert
Kroese & Van der Zande in Arnhem en zou één vel druks tellende bundels omvatten
van Anthonie Donker (pseudoniem van N.A. Donkersloot, 1902-1965), Jan Engelman
(1900-1972), Hendrik de Vries (1896-1989), Halbo C. Kool (1907-1968) en D.A.M.
Binnendijk (1902-1984).2 De auteurs van de reeks - ook de potentiële die het om wat
voor reden niet tot een bundeltje brachten - recruteerde Marsman uit de kring rond
De Vrije Bladen.3 De reeks is dus mogelijk bedoeld als vehikel voor de generatie van
1918, zoals Marsmans intimus Roel Houwink haar ooit benoemde.4 De deeltjes
werden alle gedrukt door Boosten & Stols in Maastricht. Net als bij de door Hijman
uitgegeven reeks Palladium was de vormgeving van de naamloos gebleven reeks,
die Hijman aankondigde als ‘reeks der Jongste Dichters’, in handen van de later
befaamde typograaf Jan van Krimpen (1892-1958),5 maar anders dan voor Palladium
koos Van Krimpen voor de ‘reeks der Jongste Dichters’ een uniforme vormgeving;
mogelijk beperkte zijn bemoeienis met de reeks zich tot een basisontwerp, dat
vervolgens bij Boosten & Stols een nadere invulling kreeg.
Veel is er niet bekend over Marsmans bemoeienis met de reeks, maar over zijn
redactionele inspanningen is her en der verspreid wel iets gezegd in contemporaine
kritieken en herinneringsartikelen door de auteurs van de reeks. Van Krimpens
verantwoordelijkheid voor de vormgeving is echter totaal onbekend gebleven.6 Sterker
nog, van Acheron [1],7 Anthonie Donkers bundel in de reeks, is zelfs beweerd dat
de typografie van de hand van A.A.M. Stols zou
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BESTELKAART VOOR HET ROOSVENSTER VAN JAN ENGELMAN, JANUARI 1927 (LETTERKUNDIG
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zijn.8 Stols zelf zou, in zijn vermomming als Charles-Léon van Halsbeke, in het
overzicht L'art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892 (1929) Van Krimpens
bemoeienis met de uitgaven van Hijman buiten Palladium niet de moeite van een
gedetailleerde vermelding waard vinden, maar volstaan met een heel globale
aanduiding. Zelfs Van Krimpens zoon - zelf een eminent boekverzorger en
boekhistoricus - was zich in een beschouwing over Hijman en zijn fonds kennelijk
niet bewust van zijn vaders bemoeienis met de reeks.9
Ook Hijman noemde nergens de rol van Van Krimpen, wel bij diverse gelegenheden
die van Marsman. In het eerste nummer van zijn huisblad De Librye liet Hijman in
het najaar van 1927 optekenen: ‘Het is niet alleen het welbegrepen belang van den
uitgever, het is zijn plicht tegenover de litteratuur, welke hij dient en door wie hij
leeft, om aan jonge talenten hun intrede in de openbaarheid te vergemakkelijken. In
overleg met den dichter en criticus H. Marsman publiceeren wij daarom een reeks
kleine boekjes, met het doel om aan het letterlievend publiek een indruk en eenige
proeven te geven van het beste werk der nieuwste schrijvers. [...] Als eerste bundeltje
verscheen “Acheron” door Anthonie Donker [...]. In dezelfde reeks verschijnt nog
dit jaar een bundel van Jan Engelman [...]. Daarna komen volgend jaar waarschijnlijk
bundeltjes van A. den Doolaard, G. van Klinkenberg e.a.’.10 A. den Doolaard
(pseudoniem van C.J.G. Spoelstra, 1901-1994) zou in 1926 debuteren met de bundel
De verliefde betonwerker bij A.A.M. Stols' Trajectum ad Mosam-pers; de
debuutbundel De cactus van G.A. van Klinkenberg (geb. 1900) zou pas in 1932
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buiten het serieverband van de ‘reeks der Jongste Dichters’ bij Hijman verschijnen.
Jan van Krimpen was in 1917 in eigen beheer een reeks bibliofiele boeken gestart.
Dat waren zo'n beetje de eerste boekpublicaties die hij vormgaf. Voor die tijd was
hij voornamelijk werkzaam geweest als handboekbinder, kalligraaf en ontwerper
van - vaak getekende - boekbanden en signetten.11 Die dan nog naamloze reeks zou
in 1920 uitmonden in Palladium. De keuze van de vijf in de aanloopfase door hem
verzorgde uitgaven had Van Krimpen min of meer zelf gedaan, maar voor de
eenentwintig delen die Palladium van 1920 tot en met 1927 zou gaan omvatten, liet
hij zich bijstaan door een redactie, bestaande uit de dichters Jan Greshoff (1888-1971)
en Jan van Nijlen (1884-1965).12
Na de eerste drie jaar met uitgaven in eigen beheer van Van Krimpen, zou, wat
vanaf dan de Palladium-reeks genoemd wordt, worden geëxploiteerd door de
Arnhemse boekhandel annex uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande.
Die firma was in 1919 ontstaan door een fusie tussen de Arnhemse boekhandels
Stenfert Kroese & Van der Zande en S. Hijman Jz. Het ligt voor de hand dat bij de
keuze van Van Krimpen voor Hijman een doorslaggevende stem voor Greshoff was
weggelegd, want na in januari 1920 benoemd te zijn tot hoofdredacteur van de Nieuwe
Arnhemsche Courant, had hij vriendschap met S. Hijman Jz. (1871-1944) gesloten
en had hij hem aangespoord zich op het uitgeefpad te begeven. In Arnhem fungeerde
Greshoff als spil van een groep schrijvers en journalisten, die bijeenkwam in het café
Bock-Halle in de Menthenstraat. Ook Greshoffs vrienden die in Arnhem kwamen
logeren zoals J.C. Bloem, Anthonie Donker, H. Marsman, Jan van Nijlen, A. Roland
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Holst, J. Slauerhoffen niet te vergeten Van Krimpen, namen aan die bijeenkomsten
deel, bezochten in Greshoffs kielzog boekhandel Hijman, Stenfert Kroese & Van
der Zande in de Koningstraat 64 en kwamen zo in contact met Hijman.13 Veel
Palladium-uitgaven zouden voortkomen uit de vriendenkring van Greshoff en Van
Krimpen.14

ZL. Jaargang 3

37
Midden 1925 kwam Van Krimpen in vaste dienst bij drukkerij Joh. Enschedé en
Zonen te Haarlem. Voor die drukkerij had hij in de jaren 1923-1924 de letter Lutetia
ontworpen, die voor het eerst wordt toegepast in de door Enschedé gedrukte catalogus
van de Nederlandse inzending voor de Exposition Internationale des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes van 1925 in Parijs.
Waarschijnlijk was zijn dienstverband met Enschedé een voorname reden voor
Van Krimpen met Palladium te stoppen. Vanaf 1926 verdrong Enschedé bovendien
de dan al zieltogende Palladium-reeks met een aantal bibliofiele dichtbundels en in
1930 zou Van Krimpen voor Enschedé een uniform vormgegeven reeks bundels
starten, grotendeels gevuld met teksten van schrijvers die ook in de Palladium-reeks
figureren.15 Enschedé drukte in die periode de nog verschijnende Palladium-delen,
zei ook niet-gerealiseerde Palladium-plannen wel voor zijn rekening te durven nemen,
en was zelfs van plan de uitgave van de Palladium-reeks als geheel over te nemen.
Desalniettemin zou Clair-obscur van J. Slauerhoff in 1927 de laatste uitgave van
Palladium zijn.
Nog drie jaar nadat Clair-obscur was verschenen, zou Van Krimpen beweren dat
dit slechts een tijdelijk einde was.16 Ook Hijman ging er nog enige tijd van uit dat
Palladium zou worden voortgezet. In een waarschijnlijk eind 1926 verspreide
prospectus spiegelde de uitgever potentiële intekenaren nog voor dat zij desgewenst
nog in Palladium te verschijnen delen op naam konden laten drukken;17 dat duidt niet
op het besef dat de reeks was afgesloten.
Na het staken van Palladium ging Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande voort
met het uitgeven van dergelijke bundels. Naast de ‘reeks der Jongste Dichters’ van
Van Krimpen en Marsman gaf Hijman van 1928-1932 nog een uniform vormgegeven
reeks dichtbundels uit.18 Van Krimpen heeft voor deze naamloze reeks de banden
getekend,19 en het is niet onmogelijk dat hij ook voor de vormgeving
verantwoordelijkheid heeft gedragen. Tot begin jaren dertig zou Hijman nog tot de
grootste poëzie-uitgevers behoren, in de periode daarna verloor de firma echter
langzamerhand haar positie en werd zij onder meer door Enschedé overvleugeld.20
Rijk werd Hijman niet van zijn onvermoeibare pogingen een poëziefonds op te
bouwen. Verkoopcijfers van de ‘reeks der Jongste Dichters’ zijn alleen bekend van
Engelmans bundel. Op 27 augustus 1928, een jaar na het verschijnen van Het
roosvenster [2], schreef Hijman aan Engelman 80 exemplaren van de oplage van
200 exemplaren verkocht te hebben, en maar liefst 40 ter recensie te hebben verstuurd.
Hoe het contact tussen Van Krimpen en Marsman over de ‘reeks der Jongste Dichters’
tot stand is gekomen, is niet bekend;21 evenmin wie het initiatief voor deze reeks
heeft genomen.
Marsman had in 1925 met Roel Houwink de leiding gehad van het in 1924 gestarte
tijdschrift De Vrije Bladen. Met zijn in februari van dat jaar in het tijdschrift
gepubliceerde programmatische essay ‘De sprong in het duister’ had
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hij een oproep gedaan aan de jongere dichters de omstreeks 1917 ingezette poëtische
vernieuwing niet te laten verzanden. Marsman was er naar eigen inzicht echter niet
in geslaagd de vernieuwing voet aan de grond te laten krijgen en had eind 1925 de
redactie van De Vrije Bladen teleurgesteld achter zich gelaten.22 Zijn bundel
Penthesileia was in 1925 bij Palladium verschenen; bovendien was hij sinds midden
1925 betrokken bij de samenstelling van de bundel Clair obscur van J. Slauerhoff
voor dezelfde reeks.23 Ook uit Marsmans betrokkenheid met de ‘reeks der Jongste
Dichters’ van Hijman kan worden afgeleid dat zijn ambitie misschien was bijgesteld,
maar dat hij die zeker niet had opgegeven.
Een van de redenen van Marsmans teleurstelling was dat zijn in De Vrije Bladen
tentoongestelde enthousiasme vooral epigonen had opgeleverd. G.A. van Klinkenberg,
van wie Hijman in het najaar van 1926 een bundel in de ‘reeks der Jongste Dichters’
had aangekondigd, herinnerde zich: ‘De roep van Marsman had wel weerklank
gevonden, maar die was in hoge mate de echo van zijn eigen stem. Vooral in mijn
gedichten van die tijd was dat het geval [...]. Alles wat ik schreef leek op hem,
sommige gedichten waren volledig marsmanniaans, zowel wat de toon betreft als de
versvorm en de woordkeuze. [...] Hij heeft er tegenover mij nooit aanmerking op
gemaakt, maar ik hoorde [...] dat het epigonisme hem wel irriteerde.’24 Dat was
wellicht de reden dat het aangekondigde bundeltje van Van Klinkenberg niet in de
reeks is verschenen. Anthonie Donker zou later schrijven: ‘Marsman sprak mij in
die dagen [= 1926] ook over een andere adept, een jonge dichter, Gerard v.
Klinkenberg [...]. Van Klinkenbergs bundeltje De cactus kon ik later van Zwitserland
uit bij Hijman in Arnhem doen uitgeven.’25
In zijn aan het begin van dit artikel geciteerde brief aan Engelman spreekt Marsman
nadrukkelijk over zichzelf als ‘adviseur’ van de reeks. Aan andere vrienden als
Constant van Wessem, Roel Houwink, G.A. van Klinkenberg, Henrik Scholte of de
in de ‘reeks der Jongste Dichters’ opgenomen D.A.M. Binnendijk schrijft Marsman
er in de bewaard gebleven brieven met geen woord over. Zijn wat losse verhouding
tot de reeks kan worden afgeleid uit het feit dat hij eind april 1927 aan Engelman
vraagt om een exemplaar van diens Het roosvenster, dat als tweede deel in de reeks
was verschenen; kennelijk had Van Krimpen noch Hijman de moeite genomen hem
met een exemplaar te bedenken. Ook zag Marsman er geen been in de bundels van
Donker, Engelman en De Vries zonder enige terughoudendheid te recenseren.26 Toch
werd Marsman zowel door Hijman als door de contemporaine kritiek als de redacteur
van de ‘reeks der Jongste Dichters’ gezien. Marsmans vriend P.N. van Eyck had het
in zijn bespreking van De tooverformule van Halbo C. Kool [4] in juli 1930 in het
tijdschrift Leiding over ‘Marsman, aan wie Kool's boekje opgedragen is en die het
in zijn serie heeft uitgegeven’ (p. 112). Hijman maakte bij diverse gelegenheden
melding van Marsmans rol. Op de vermoedelijk in
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december 1926 verspreide bestelkaart voor Jan Engelmans Het roosvenster [2]
annonceerde Hijman de reeks als: ‘de reeks der Jongste Dichters onder leiding van
H. Marsman [...]. Gedrukt onder leiding van J. van Krimpen’. En in een gezien de
daarin vermelde uitgaven waarschijnlijk in 1930 verspreide prospectus worden de
vijf delen van de ‘reeks der Jongste Dichters’ als serie vermeld, waarbij Marsman
als redacteur van de reeks wordt genoemd.27
Van Krimpen was bij het begin van de ‘reeks der Jongste Dichters’ ongelukkig met
de gang van zaken bij Palladium. De samenstelling van Palladium en de verschijning
van de reeks ging met veel pijn en moeite gepaard. Hij was teleurgesteld over
Greshoff, maar ook vond hij Hijman te voorzichtig, reden om voor een deel van de
geplande uitgaven naar een andere uitgever om te zien. Van Krimpen schreef Van
Nijlen op 13 april 1925: ‘Je weet toch dat Palladium tegenwoordig ook bij Enschedé
gedrukt wordt. Het zal daardoor in veel opzichten niet weinig winnen. In het bijzonder
wat den druk betreft. [...]
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Een van de Enschedés heeft mij gezegd dat hij wel bereid is om de uitgave van fraai
gedrukte boeken in de Fransche taal finantieel mogelijk te maken in het geval dat de
firma niet zelf als uitgeefster wil optreden.28 [...] Het zou mij bijzonder aangenaam
zijn om voor een deel van Hijman's bangheid af te wezen!’; en eind januari 1927
kon hij melden: ‘De besprekingen over Palladium zijn nu wel zoover gevorderd dat
ongeveer vast staat dat Enschedé de uitgave overneemt & voortzet maar dat - hoewel
ik het hem van harte gun toch half en half tot mijn spijt - Hijman de exploitatie
behoudt’. Dat is weinig royaal ten opzichte van een firma die hem zeven jaar tevoren
toch min of meer het podium had verschaft waarop hij zijn toen nog niet of nauwelijks
bekende kunsten had kunnen vertonen.
Wat de inhoudelijke kant van Palladium betreft, schreef Van Nijlen in maart 1926
radeloos aan Greshoff: ‘Heb jij eenig idee voor eventueele volgende uitgaven in
Palladium? [...] Ken jij nog iets van een hedendaagsch auteur dat geschikt zou zijn?’.
En Van Krimpen klaagde op 11 juli 1927 tegen Greshoff: ‘met dat al is het jammer
dat Palladium eenigszins, of nogal erg, aan den grond zit. Voor een groot deel door
volslagen gebrek aan texten. Maar misschien echter zullen jij & Jan [van Nijlen]
daar eenige verbetering in weten te brengen wanneer je stadgenooten zult geworden
zijn’. Greshoff, die in april 1923 zijn hoofredacteurschap van de Nieuwe Arnhemsche
Courant had opgegeven en sindsdien als ambteloos burger in Arnhem was blijven
wonen, vertrok in juni 1927 naar Brussel, waar ook Van Nijlen woonde en waar zich
kort na Greshoff ook de uitgever A.A.M. Stols (1900-1973) vestigde. Greshoff had
het inmiddels druk gekregen met onder meer zijn bibliofiele tijdschrift De Witte Mier
en met zijn andere activiteiten voor Stols.29 Zijn belangstelling voor Palladium had
hij een beetje verloren.
Marsman werd kennelijk in de arm genomen om in het gebrek aan kopij te voorzien.
De bewaard gebleven correspondentie tussen Marsman en Anthonie Donker geeft
geen uitsluitsel over het tijdstip waarop de voorbereidingen voor Donkers Acheron
- de eerste in de ‘reeks der Jongste Dichters’ - zijn begonnen. Acheron zou midden
1926 in een oplage van 200 exemplaren verschijnen bij Hijman, Stenfert Kroese &
Van der Zande te Arnhem. Er is slechts één briefkaartje van Jan van Krimpen aan
Marsman over deze uitgave bewaard gebleven, waaruit blijkt dat de reeks al begin
1926 gestalte begon te krijgen. Op 9 april 1926 schreef Van Krimpen: ‘Aan Donker
wordt gewerkt. Maar daar dit No. 1 van een serie is moet dit met overleg & groote
zorg gebeuren. Eén klein boekje is niets maar we moeten zorgen dat er op denzelfden
voet kan worden voortgegaan’.30
Donker zelf biedt over het precieze tijdstip van Marsmans bemoeienissen met Acheron
niet heel veel meer duidelijkheid. In een tijdens zijn leven ongepubliceerd gebleven
herinneringsstuk over Marsman schreef hij: ‘In sept. van dat
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jaar [= 1926] aanvaardde ik [...] een leraarsbetrekking a/h Rotterdamsch Lyceum (27
uur), ik schreef in die periode minder verzen en had minder contact met hem, doordat
ik vrijwel volledig door het werk in beslag werd genomen. Wel overlegden wij over
de uitgave (samenstelling) van het bundeltje Acheron’.31
Engelman schreef later in verband met het ontstaan van Het roosvenster [2]
eveneens over de stimulerende rol van Marsman, met wie hij in mei 1925 had kennis
gemaakt en die er bij hem op aandrong zijn ‘visitekaartje’ in de vorm van een bundel
af te geven: ‘Ik zou het misschien nog niet eens hebben afgegeven, als Marsman er
niet op had aangedrongen de tekst ervoor gereed te leggen. Ik heb nooit iemand
gezien die, zo ijverig als hij, dag in dag uit bezig was met schiften, ordenen,
omwerken, overwegen wat de moeite waard was om aan de vergetelheid ontrukt te
worden. [...] Anderhalf jaar later verscheen, door zijn driftige bemoeienis tegelijk
met “Acheron” van Anthonie Donker, bij Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande
te Arnhem, in 200 exemplaren het visitekaartje, genaamd “Het Roosvenster”’.32
Engelman werd om precies te zijn in mei 1926 door Marsman benaderd om hem te
bewegen zijn poëzie te bundelen. De omstreeks april 1927 te verschijnen bundel was
in oktober van het jaar ervoor in productie genomen, want op 16 oktober 1926 schreef
Van Krimpen aan Engelman: ‘Op verzoek van de firma Hijman, Stenfert Kroese &
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J. VAN KRIMPEN AAN JAN ENGELMAN Het roosvenster, 10 OKTOBER 1926 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

Van der Zande zend ik U hierbij de kopij van Het Roosvenster ter inkorting terug.
Bij elk der titels van de gedichten heb ik aangeteekend hoeveel pagina's zij beslaan.
Het is voldoende wanneer er ééne pagina vervalt’. Twee maanden later stond de
inhoud definitief vast, want op 18 december liet Van Krimpen op verzoek van Hijman
de definitieve inhoud van Het roosvenster aan Engelman weten. Er is een autograaf
van Het roosvenster bewaard gebleven, maar dit is kennelijk niet het kopijhandschrift
voor de uitgave in de ‘reeks der Jongste Dichters’.33
Ook andere auteurs uit de ‘reeks der Jongste Dichters’ hebben later Marsmans
bemoeienis met hun bundel met erkentelijkheid gememoreerd.
Hendrik de Vries, wiens bundel Silenen in juni 1928 als derde deeltje van de reeks
zou verschijnen, schreef bij Marsmans overlijden: ‘Marsman trok zich het werk van
anderen aan alsof het zijn eigen was, en onvergetelijk is de wijze waarop wij [...]
konden samenwerken. Omstreeks 1927 drong hij er sterk op aan dat ik een dichtbundel
zou uitgeven; toen ik antwoordde hiervoor niet het noodige te hebben, verzocht hij
alles aan hem op te sturen. Hieruit koos hij een aantal inderdaad samenhoorende
gedichten [...], en vervolgens verscheen “Silenen” zoozeer door zijn zorgen, dat mij
niets restte dan het nazien der proeven’.34 De Vries' bundel was overigens geen debuut,
want aan Silenen waren de bundels Het gat in Mars en het Milagrat (1917), De nacht
(1920), Vlamrood (1922) en Lofzangen (1923) voorafgegaan. De eerste was in eigen
beheer verschenen en telt misschien niet ten volle mee, de drie overigen waren echter
wel degelijk door reguliere uitgevers als C.M.B. Dixon & Co, Van Munster's
Uitgevers-Maatschappij en Uitgevers-maatschappij De Gulden Ster gepubliceerd.
De tooverformule [4] van Halbo C. Kool en Het andere land [5] van D.A.M.
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Binnendijk waren wel degelijk debuutbundels. De laatste herinnerde zich in 1958:
‘Tot het schrijven van gedichten spoorde Marsman, met wie ik in 1923 bevriend was
geraakt, mij met zoveel vurige drang aan, dat ik, die mijzelf meer een schrijver van
gedichten dan een dichter acht, daarvan eer een ruimende dan een prikkelende invloed
heb ondergaan. Voor de door hem geredigeerde reeks kleine bundels poëzie, die
Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande in Arnhem uitgaf, koos hij in overleg met
mij een aantal gedichten, die ik tussen 1925 en 1929 had geschreven (“Het andere
Land”, 1930), - mijn debuut’.35 Kool die net als Hendrik de Vries bij Marsmans dood
in 1940 zijn herinneringen opschreef, noteerde: ‘Er ligt een map vol brieven - meest
briefjes - voor me. Soms is het enkel een briefkaart, alleen aan de adreszijde
beschreven, of met slechts luttele regels aan de ommekant. Zelden beslaat de brief
meer dan één velletje. Maar, kort of héél kort, nergens in deze correspondentie
ontbreekt de bemoedigende klap-op-de-schouder, welke wij toen ervoeren als een
ridderslag. [...] Dan een brief, acht regels met inkt geschreven, en vervolgens, evenals
de rest in potlood, tussen haakjes de woorden: “een maand later”. Zolang had de
brief op zijn schrijftafel liggen wachten, tot het onderwerp - de redactie van de
“Acheron”-serie bij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, boekverkopers te
Arnhem - weer aan de orde kwam’.36

VOORZIJDE OMSLAG EN BINNENWERK VAN HET ANDERE LAND (1930) VAN D.A.M. BINNENDIJI
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Niet elk plan kwam tot een uitvoering. ‘Geen wonder dat Marsman mij praktisch na
elk vers dat hij in De Vrije Bladen plaatste, op een briefkaart [...] de vermaning
toezond: “Nog te opgewonden. Je verzen moeten in een andere aggregatietoestand
komen om werkelijke poëzie te worden in plaats van belofte”’, schreef A. den
Doolaard in zijn memoires.37 Hij koos, het wachten moe, voor zijn al door Hijman
aangekondigde bundeltje De verliefde betonwerker uiteindelijk voor Stols. In een
later afgenomen interview vertelde hij nog over zijn mislukte opname in de ‘reeks
der Jonge Dichters’: ‘Dan was er nog een serietje van Heyman, Stenfert, Kroese en
van der Zande [sic], boekverkopers in Arnhem. Zij hadden twee jaar nodig om een
bundeltje te produceren. Het was erg moeilijk om gedichten uitgegeven te krijgen.
Daarom was ik blij, toen Alexander Stols mijn eerste bundeltje wilde uitgeven’.38
Voor zijn toenmalige protégé Theun de Vries (geb. 1907) - later voornamelijk
prozaïst, maar toen een jong dichter - wilde Marsman ook een plek in de reeks
reserveren. In zijn bij de dood van Marsman gepubliceerde herinneringen repte De
Vries van Marsmans belofte bij Hijman een bundel onder te brengen in wat De Vries
meende de Palladium-reeks te zijn, maar waarschijnlijker de ‘reeks der Jongste
Dichters’ was. De Vries debuteerde in 1927 dankzij de bemoeienissen van Greshoff39
met Terugkeer in het fonds van Stols. Op dat moment had hij ook al zijn bundel De
vervreemding in voorbereiding, waarover De Vries al op 27 april 1926 aan Marsman
had meegedeeld dat hij was geaccepteerd door De Waelburgh.40 De vervreemding
zou inderdaad in 1928 bij die uitgeverij verschijnen, maar nog in februari 1928 schreef
Marsman hem: ‘Ik zal mijn best doen, dat boekje kort voor Maart '29 bij Hijman te
laten verschijnen, als je een vel goede dingen hebt, natuurlijk. Maar: 1e moet ik dan
tusschen H.[endrik] d[e] Vr[ies] en jou nog nog een ding zien te plaatsen, wat
misschien lastig is, (tenzij Slauerhoff me even zou willen helpen), en 2e is er dikwijls
vertraging, waar ik machteloos tegenover sta’.41 De suggestie van Marsman over een
eventuele bundel van J. Slauerhoff (1898-1936) is een raadsel. Doelde Marsman op
diens Saturnus, dat in 1930 inderdaad bij Hijman zou verschijnen, maar dan niet in
de ‘reeks der Jongste Dichters’? Voor die reeks was hij gezien zijn portuur toch
eigenlijk ook niet geschikt.
Van Van Krimpens maquette voor de uitgaven in de ‘reeks der Jongste Dichters’ is
niets bewaard gebleven. Hij zou de boekjes laten zetten uit een Garamond, laten
drukken op geschept papier van Van Gelder en kiezen voor een vast formaat van
19,5× 12 cm. De bundeltjes werden gebrocheerd uitgegeven, maar kregen een
luxueuze toets door de flappen aan drie zijden van het zowel het voor- als het
achterplat. Alle deeltjes uit de ‘reeks der Jongste Dichters’ zijn gedrukt bij Boosten
& Stols in Maastricht; mogelijk dat Van Krimpen alleen een basisontwerp heeft
gemaakt, dat door Boosten & Stols voor elk deeltje werd toegepast. L.H.A. Stols
(1870-1942), de vader van de uit-
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BINNENWERK VAN DE WONDERLIJKE WEG (1932) VAN A.J.D. VAN OOSTEN.
DEZE DOOR HIJMAN, STENFERT KROESE & VAN DER ZANDE UITGEGEVEN BUNDEL WAS GEDRUKT
BIJ G.J. VAN AMERONGEN & CO TE AMERSFOORT.
HET FORMAAT VAN DEZE BUNDEL IS 25,5×19 CM

gever A.A.M. (Sander) Stols, was firmant van deze drukkerij; ook Stols jongere
broers A.A.J. (Fons) Stols (1901-1985) en C.M. (Clim) Stols (1903-1980) waren bij
de drukkerij werkzaam. Met name Fons heeft voor de vormgeving van Stols' eigen
fonds een niet te onderschatten rol gespeeld. Zowel Fons als Sander Stols had kritiek
op het werk dat de drukkerij van hun vader leverde. ‘Al werd eerst met het aanwezige
letter-materiaal getracht door andere vormgeving verbetering in het drukwerk aan
te brengen, spoedig bleek dat het ook noodzakelijk was tot vernieuwing van letters
en machines over te gaan. Geleidelijk werden letters in series aangeschaft, iets dat
voorheen in onze drukkerij een onbekend begrip was.’42 Letterproeven van Boosten
& Stols uit deze periode zijn niet bekend.43 Uit de bij Boosten & Stols tot 1926
gedrukte uitgaven van A.A.M. Stols eigen uitgeverij Trajectum ad Mosam, kan echter
worden afgeleid dat Boosten & Stols in elk geval vanaf het begin van Stols'
werkzaamheden als uitgever beschikte over de Hollandsche Mediaeval (1912) van
S.H. de Roos en een (achttiende-eeuwse) Caslon, vanaf het jaar van ontstaan over
de Erasmus Mediaeval (1923) van De Roos, in 1925 duikt ook de sinds circa 1900
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weer in zwang gekomen Garamond op - waarschijnlijk de van Lettergieterij
‘Amsterdam’ afkomstige versie -, en in 1926 de Lutetia (1925) van Jan van Krimpen.44
Voor zijn tweede uitgave, de bij Boosten & Stols gedrukte Sonnets (1923) van
Shakespeare, had Stols de Caslon gebruikt, een letter die Van Krimpen vanaf 1920
ook voor zijn Palladium-uitgaven benutte. Tot Van Krimpens indiensttreding bij
drukkerij Enschedé werden de Palladium-delen gedrukt bij Van Scherpenzeel & Co
te Den Haag en vanaf 1921 bij G.J. van Amerongen & Co te Amersfoort. Na 1925
zou Van Krimpen zijn reeks drukken bij zijn werkgever. Stols (sprekend over zichzelf
in de derde persoon) zei ooit over de
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V.L.N.R. DE UITGEVER A.A.M. STOLS, JAN VAN KRIMPEN EN J. GRESHOFF. LAREN 1926
(LETTERKUNDIG MUSEUM)

invloed van Van Krimpen op zijn werk: ‘Een der exemplaren van Shakespeare's
“Sonnets” bracht Stols naar J.van Krimpen [...]. Dit eerste bezoek vormde het begin
van een samenwerking, welke vele jaren heeft geduurd. Groot was de invloed, welke
Van Krimpen op Stols kreeg’.45
Vanaf 1923 werd Van Krimpen af en toe door Sander Stols ingeschakeld voor diens
uitgaven. Dit betrof voornamelijk bandtekeningen, getekende titels en initialen.46
Ook tekende Van Krimpen het uitgeversmerk van Stols, dat voor shet eerst werd
toegepast in Stols' uitgave van Arthur van Schendels Angelino en de lente (1923).
Juist in 1926 nam Van Krimpen voor het eerst de typografie van een tweetal boeken
uit Stols' fonds voor zijn rekening, namelijk Le retour de Hollander47 en La jeune
parque van Paul Valéry, maar deze uit respectievelijk zijn eigen Lutetia en de
achttiende-eeuwse Rosart gezette boeken liet Van Krimpen drukken bij Enschedé.
Of daaruit een wantrouwen ten opzichte van
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de kundigheden van Boosten & Stols mag worden afgelezen, is slechts een vermoeden.
Dat Van Krimpen geen onverdeelde liefhebber was van het door Boosten & Stols
geproduceerde drukwerk, blijkt als Stols hem eind 1927 De exploten van Tabarijn
(1927) van Georges Vriamont toezendt en Van Krimpen hem op 6 december 1927
schrijft: ‘Ik ontving vandaag den Tabarijn. Het ziet er weer keurig uit en je hebt er
alle eer van. Maar waarom maak je het jezelven toch zoo moeilijk door op dat
korrelige papier te drukken? Ik ben er bij ons [= drukkerij Enschedé] al lang niet gek
op; maar (niet om het een of ander) B&S. zijn er heelemaal niet op geequipeerd.’48
De exploten van Tabarijn was net als de deeltjes uit de ‘reeks der Jongste Dichters’
gedrukt op geschept papier van Van Gelder. Hoewel diens reactie niet bekend is,
kun je uit een volgende brief van Van Krimpen opmaken dat Stols op zijn minst
gepikeerd was. Waarom Van Krimpen voor de ‘reeks der Jongste Dichters’ akkoord
ging met Boosten & Stols als drukker is onbekend. Er zijn uit deze tijd geen andere
door Boosten & Stols gedrukte boeken bekend die Van Krimpen heeft vormgegeven.
Van Marsman is geen reactie op de vormgeving van de ‘reeks der Jongste Dichters’
bekend. Dat is misschien wel veelzeggend, want aan Anthonie Donker schreef hij
op 20 september 1928 naar aanleiding van diens bij Hijman verschenen, maar in
tegenstelling tot Acheron bij G.J. van Amerongen & Co gedrukte bundel Grenzen
(1928): ‘Ik ben blij, dat het boek er, voorál van binnen, zoo voortreffelijk uitziet’;49
die mening zou hij in het openbaar herhalen in zijn bespreking van Grenzen in de
NRC van 20 oktober 1928, al zou hij daar Van Krimpens bandontwerp lichtelijk
beschimpen: ‘Van binnen is de bundel voortreffelijk van papier en druk, van buiten
doet hij aan een platenatlas denken’.
De contemporaine kritiek was echter welwillend genoeg. De net als Marsman uit
de kring rond De Vrije Bladen voortkomende Henrik Scholte schreef in augustus
1926 in zijn bespreking van Acheron van Anthonie Donker [1] in Den Gulden Winckel,
Geïllustreerd maandschrift voor boekenvrienden zelfs: ‘De uitgave van dit boekje
als het eerste, onder Marsman's zorgen te verschijnen, van een reeks bundels van
jongeren, herinnert aan buitenlandsche experimenten: de verschillende Parijsche
cahiers en Kurt Wolff's serie “Der jüngste Tag”. Dat het thans ook in Nederland na enkele vruchteloos gebleven pogingen - tot een zoodanige uitgave gekomen is,
mag een verblijdend teeken heeten van het interesse, dat sommige uitgevers
tegenwoordig niet alleen meer uitsluitend in commercieel opzicht voor hun boeken
betoonen. Dit sobere, maar mooi uitgevoerde bundeltje is daarom in alle opzichten
belangrijk en sympathiek’.
Naar wat Scholte met zijn verwijzing naar ‘Parijsche cahiers’ bedoelde, kan slechts
worden geraden. Mogelijk doelde hij op de reeks Collection de Littérature
(1919-1920), die de modernistische Parijse uitgeverij Au Sans Pareil
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had uitgegeven, of op de net in 1925 door dezelfde uitgeverij gestarte reeks Le
Laboratoire,50 waarvan in de titel al het tastende karakter besloten ligt dat ook de
‘reeks de Jongste Dichters’ kenmerkte. Ook kan Scholte gedoeld hebben op de
uitgaven van de Éditions de la Nouvelle Revue Française of - wat de vorm, niet wat
de omvang betreft - op de bij Bernard Grasset in Parijs sinds 1921 verschijnende
reeks Les Cahiers Verts. Les Cahiers Verts had Greshoff en Stols gediend als
voorbeeld bij hun bij Boosten & Stols uitgegeven reeks De Schatkamer.51 Grasset
was de reeks begin in 1921 gestart op instigatie van Daniel Halévy, die eerder eerder
betrokken was geweest bij de door schrijvers als Bloem, Van Eyck, Greshoff en Van
Nijlen gekoesterde reeks Cahiers de la Quinzaine (1900-1914) van Charles Péguy.
Van Nijlen had de Cahiers de la Quinzaine in zijn Charles Péguy (1919) ‘een spiegel
van de moreele en literaire evolutie eener generatie’ genoemd.52 Scholtes verwijzing
de reeks Der Jüngste Tag (1913-1921) van de expressionistische Berlijnse uitgever
Kurt Wolff, die bedoeld was voor de meest recente literatuur, kon geen enkel
misverstand wekken bij de lezers van Scholtes bespreking.53 Scholtes vergelijking
laat iets zien van de verwachtingen die op dat tijdstip over de reeks bestonden, maar
gezien het uiterst kortstondige bestaan van Hijmans ‘reeks der Jongste Dichters’ is
zijn opmerking te optimistisch geweest. Net als bij De Vrije Bladen, waarvan hij (na
zijn eerste periode in 1925) opnieuw in de jaren 1929 tot en met 1931 de redactie op
zich had genomen, verloor Marsman na 1930 kennelijk de belangstelling voor zijn
‘reeks der Jongste Dichters’. Van Krimpen ventileerde in 1930 als zijn overtuiging
dat de tijd ‘for any more or less uniform series’ voorbij was.54 Ook al was de praktijk
van zijn poëzieuitgaven bij Enschedé anders, zo'n opvatting werkte natuurlijk weinig
inspirerend voor de ‘reeks der Jongste Dichters’. Met Binnendijk Het andere land
eindigde de reeks dan ook. Anders dan een klein, bijna onopgemerkt stempel op de
Nederlandse literatuur heeft de reeks niet gezet.
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Checklist van de door Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande
uitgegeven ‘reeks der Jongste Dichters’
1926
[1] ACHERON | DOOR | ANTHONIE DONKER | [signet] | HIJMAN | STENFERT KROESE
& VAN DER ZANDE | BOEKVERKOOPERS, ARNHEM | 1926
Colofon

ACHERON door Anthonie Donker werd in

| opdracht van Hijman, Stenfert Kroese
& van | der Zande, boekverkoopers te
Arnhem, in | 200 exemplaren gedrukt
door Boosten & Stols | te Maastricht in
Juni 1926.
Boekblok

20 pp.: schutblad (gevouwen in omslag),
[i-ii] blanco, [1] titelpagina, [2] gedrukte
opdracht ‘Aan G.H. Moll van Charante
Jr.’, 3-15 tekst, [16] colofon, [17-18]
blanco, schutblad (gevouwen in omslag);
19,5×12 cm; gedrukt in zwart

Typografie

Jan van Krimpen

Letter

Garamond (10 pnt) [op de vermoedelijk
in december 1926 verspreide bestelkaart
voor Jan Engelmans Het roosvenster [2]
meldde Hijman over de reeks: ‘Gedrukt
onder leiding van J. van Krimpen uit de
gravure-letter op hollandsch papier’]

Papier

geschept Van Gelder Zonen

Druk

Boosten & Stols, Maastricht

Band

gebrocheerd; chamoix papieren omslag,
voor- zowel als achterplat met aan drie
zijden flappen (4,5 cm boven- en
onderrand, 4 cm zijkant); voorplat
bedrukt met titel, auteursnaam en imprint
in zwart, signet in rood.

Oplage

200 exemplaren

Prijs

f1,50

Noot

[Gerrit Borgers/Dirk de Jong],
‘Boekbeschrijvingen uit de te verschijnen
bibliographie’, in: catalogus
Ere-tentoonstelling A.A.M. Stols.
Rijksmuseum Meermanno
Westreenianum/Museum van het Boek,
's-Gravenhage 1965, p. 35 schrijven de
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typografie van Acheron ten onrechte aan
Stols toe.

1927
[2] HET ROOSVENSTER | VERZEN VAN | JAN ENGELMAN | [signet] | HIJMAN | STENFERT
KROESE & VAN DER ZANDE | BOEKVERKOOPERS, ARNHEM | 1927
Colofon

HET ROOSVENSTER

door Jan Engelman |
werd in opdracht van Hijman, Stenfert
Kroese & | van der Zande,
boekverkoopers te Arnhem, in | 200
exemplaren gedrukt door Boosten & |
Stols te Maastricht in Januari 1927

Boekblok

20 pp.: schutblad (gevouwen in omslag),
[i-ii] blanco, [1] titelpagina, [2] blanco,
3-15 tekst, [16] colofon, [17] gedrukte
tekst: ‘In dezelfde reeks verscheen reeds:
| acheron door Anthonie Donker’, [18]
blanco, schutblad (gevouwen in omslag);
19,5×12 cm; gedrukt in zwart

Typografie [enz.]

Identiek aan [1].

1928
[3] SILENEN | DOOR | HENDRIK DE VRIES | [signet] | HIJMAN | STENFERT KROESE &
VAN DER ZANDE | BOEKVERKOOPERS, ARNHEM | 1928
Colofon

SILENEN

door Hendrik de Vries werd in
| opdracht van Hijman, Stenfert Kroese
& van | der Zande, boekverkoopers te
Arnhem, in | 200 exemplaren gedrukt
door Boosten & Stols | te Maastricht in
Mei 1928.

Boekblok

20 pp.: schutblad (gevouwen in omslag),
[i-ii] blanco, [1] titelpagina, [2] blanco,
3-15 tekst, [16] colofon, [17] gedrukte
tekst: ‘In dezelfde reeks verschenen
reeds: | acheron door Anthonie Donker |
het roosvenster door Jan Engelman’, [18]
blanco, schutblad (gevouwen in omslag);
19,5×12 cm; gedrukt in zwart

Typografie [enz.]

Identiek aan [1].
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BINNENWERK VAN HERWAARTS (1939) VAN P.N. VAN EYCK IN DE POËZIEREEKS VAN JOH. ENSCHEDÉ
EN ZONEN.
HET FORMAAT VAN DEZE BUNDEL IS 20,5×12 CM

1930
[4] DE TOOVERFORMULE | DOOR | HALBO C. KOOL | [signet] | HIJMAN | STENFERT
KROESE & VAN DER ZANDE | BOEKVERKOOPERS, ARNHEM | 193O
Colofon

DE TOOVERFORMULE door Halbo C. Kool

| werd in opdracht van Hijman, Stenfert
Kroese & | van der Zande,
boekverkoopers te Arnhem, in | 200
exemplaren gedrukt door Boosten & Stols
| te Maastricht in Januari 1930.
Boekblok

20 pp.: schutblad (gevouwen in omslag),
[i-ii] blanco, [1] titelpagina, [2] gedrukte
opdracht ‘Voor H. Marsman’, 3-15 tekst,
[16] colofon, [17-18] blanco, schutblad
(gevouwen in omslag); 19,5×12 cm;
gedrukt in zwart

Typografie [enz.]

Identiek aan [1].

[5] HET ANDERE LAND | DOOR | D.A.M. BINNENDIJK | [signet] | HIJMAN | STENFERT
KROESE & VAN DER ZANDE | BOEKVERKOOPERS, ARNHEM | 1930
Colofon

door D.A.M.
Binnendijk | werd in opdracht van
Hijman, Stenfert Kroese & | van der
Zande, boekverkoopers te Arnhem | in
HET ANDERE LAND
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200 exemplaren gedrukt door Boosten &
Stols | te Maastricht in Januari 1930
Boekblok

20 pp.: schutblad (gevouwen in omslag),
[i-ii] blanco, [1] titelpagina, [2] motto,
3-15 tekst, [16] colofon, [17-18] blanco,
schutblad (gevouwen in omslag); 19,5×12
cm; gedrukt in zwart

Typografie [enz.]

Identiek aan [1].
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Met dank aan Martine van den Burg (Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam), mevrouw H. Hijman-van Hoorn, Nico Kool (Bibliotheek van
de KVB), Arno Kuipers, Andrea Langendoen, Denise Mooijman, Laressa
Mulder en Jan van der Vegt.

Eindnoten:
1 Tenzij anders vermeld, berusten de geciteerde brieven in de collectie van het Letterkundig
Museum.
2 De wonderlijke weg (1932) van A.J.D. van Oosten (1898-1969) is in Huib van Krimpen, ‘Het
schoone kennen veredelt de ziel’, in: Huib van Krimpen & Thomas Verbogt, Het schoone
kennen veredelt de ziel. Hijman Boeken, Arnhem 1994, p. 19 ook tot de reeks gerekend, maar
maakt deel van een andere reeks. Van Oosten behoorde aanvankelijk tot de kring rond het
protestants-christelijke tijdschrift Opwaartsche Wegen, maar bekeerde zich begin jaren dertig
tot het rooms-katholicisme en werd toen redacteur van De Gemeenschap.
3 Jan Engelman was redacteur van het toen nog modernistische tijdschrift De Gemeenschap, maar
werkte wel mee aan De Vrije Bladen.
4 Roel Houwink, ‘Marsman en de generatie van Achttien’, in: Maatstaf 2 (1954-1955), nr. 4-5
(juli-augustus 1954), p. 267-273; vgl. J.M.J. Sicking, ‘Periodiseren door middel van generaties
in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van de nederlandse letterkunde uit de periode
tussen de beide wereldoorlogen’, in: Forum der Letteren 23 (1982), nr. 1, m.n. p. 53-59.
5 Zie voor de inhoud en de vormgeving van Palladium: C. van Dijk, De boekenreeks Palladium.
De Klencke Pers, Oosterhesselen 1995.
6 In Catalogus van boeken uit de nalatenschap van Jan van Krimpen. Universiteitsbibliotheek,
Amsterdam 1966, p. 22 resp. p. 41 staan uitsluitend de bundels van Anthonie Donker en Halbo
C. Kool vermeld, echter zonder een indicatie van de bemoeienis van Van Krimpen met de
vormgeving van deze bundels.
7 De nummers tussen teksthaken verwijzen naar de aan het einde van dit artikel opgenomen
checklist van de ‘reeks der Jongste Dichters’.
8 Zie John Friedrichs, Preliminary checklist of the early works of Jan van Krimpen [1912-1930]

9
10
11

12

(htttp://home.planet.nl/~johnf/home.html). De toeschrijving aan Stols in: [Gerrit Borgers &
Dirk de Jong], ‘Boekbeschrijvingen uit de te verschijnen bibliographie’, in: catalogus
Ere-tentoonstelling A.A.M. Stols. Rijksmuseum Meermanno Westreenianum / Museum van het
Boek, 's-Gravenhage 1965, p. 35. Deze foutieve toeschrijving uit de destijds aangekondigde,
maar nooit verschenen bibliografie van Stols' uitgaven is overgenomen in: C. van Dijk, Alexandre
A.M. Stols (1900-1973), uitgever-typograaf. Een documentatie. Walburg Pers, Zutphen 1992,
p. 462 (nr. 68).
Huib van Krimpen, ‘Het schoone kennen veredelt de ziel’, p. 19.
De Librye, Een wegwijzer op de boekenmarkt nr. 1 (najaar 1926), p. 5-6. (Bibliotheek van de
kvb, Amsterdam, map Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande.)
Dora van Velden, ‘Notes to early work by Jan van Krimpen’, in: Quaerendo 4 (1974), nr. 4, p.
317-329 en Reinold Kuipers, ‘J. van Krimpen, the typographer (1)’, in: Quaerendo 25 (1995),
nr. 2, p. 115-124.
Aanvankelijk maakte ook J.C. Bloem (1887-1966) deel uit van deze redactie, maar hij trok zich
al in 1922 terug. De hier geschetste korte geschiedenis van Palladium en de weergave van de
rol die Greshoff en Van Nijlen daarbij hebben gespeeld, zijn grotendeels ontleend aan: Sjoerd
van Faassen, ‘“De heer Greshoff is wat rusteloos & vluchtig”. J. Greshoff en Palladium
(1917-1927)’, in: Nop Maas (red.), Waardevol oud papier. Feestbundel bij het tienjarig bestaan
van Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek 1986-1996. Bubb Kuyper, Haarlem 1996, p.
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14

15
16
17
18

19
20
21

22

23
24
25

26

27
28
29

30
31
32
33
34
35
36

77-88 en Idem, ‘Een Dunhill-pijp, een Bokma of een haring: Jan van Nijlen en de bibliofiele
reeks Palladium’, in: De Vlaamse Gids 84 (2000), nr. 2, p. 22-28.
Otto P. Reys [= J. Greshoff], Dichters in het koffyhuis. Herinneringen. Hollandia-Drukkerij,
Baarn 1925, p. 50-65; en [R.J. Hijman], Plaats van ontmoetingen. Uit de geschiedenis van onze
boekhandel. Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, Arnhem 1956, p. 11-12.
Sjoerd van Faassen, ‘Jan van Krimpen: de vormingsjaren’, in: Ton Brandenbarg (red.), Adieu
aesthetica & mooie pagina's! J. van Krimpen en het ‘schoone boek’, letterontwerper &
boekverzorger 1892-1958. Museum van het Boek, Den Haag [enz.] 1995, p. 17-19.
Koosje Sierman, ‘De Enschedése jaren van Jan van Krimpen, 1925-1958’, in: Brandenbarg,
Adieu aesthetica & mooie pagina's!, p. 67-69.
J. van Krimpen, ‘Typography in Holland’, in: The Fleuron, A journal of typography nr. 7 (1930),
p. 20.
Particuliere collectie.
Deze in linnen gebonden reeks had een formaat van 25×19 cm en werd gedrukt bij de in verband
met Palladium al eerder genoemde G.J. van Amerongen & Co in Amersfoort, die de bundels
zette uit een 16 pnt. Caslon. De reeks omvat Grenzen (1928), Grenzen (1929) - een gelijknamige
bundel waarin zowel Acheron (1926) als Grenzen (1928) is opgenomen - en De draad van
Ariadne (1930) van Anthonie Donker; Saturnus (1930) van J. Slauerhoff, De wonderlijke weg
(1932) van A.J.D. van Oosten en De cactus (1932) van G.A. van Klinkenberg. (Vgl. cat.
tentoonstelling Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande. Boekverkopers en uitgevers te Arnhem
1919-1994. Bibliotheek Arnhem, Arnhem 1994, p. 9.)
Friedrichs, Preliminary checklist of the early works of Jan van Krimpen, sub 1928-1930.
Wiljan van den Akker & Gillis Dorleijn, ‘Over de geschiedschrijving van de moderne
Nederlandse poëzie’, in: Nederlandse letterkunde 1 (1996), nr. 1, p. 16-21.
Correspondentie tussen Van Krimpen en Marsman is op de geciteerde briefkaart na niet bewaard
in enige openbare collectie. Er is evenmin meer dan een sporadisch briefje over hun bundels
bewaard tussen de auteurs van de debutantenreeks en Van Krimpen danwel Marsman.
Zie voor deze periode in Marsmans leven: Jaap Goedegebuure, Zee, berg, rivier. Het leven van
H. Marsman. De Arbeiderspers, Amsterdam 1999, p. 134-154; van de ‘reeks der Jongste
Dichters’ wordt door Goedegebuure echter geen melding gemaakt.
H.T.M. van Vliet (red.), Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman
(1922-1940). Letterkundig Museum, Den Haag 1999 (Achter het Boek 34), p. 38.
G.A. van Klinkenberg, Jaren met Marsman. Sjaalmanpers, Utrecht-Bunnik 1986, p. 22-23.
N.A. Donkersloot, ‘Voorlopige schets der relatie’, geciteerd naar Vivianne Viguurs & Tanja
Vroege (red.), Brieven schrijven, bot en vlot zoals het valt. De briefwisseling tussen H. Marsman
en N.A. Donkersloot (1925-1939) [...]. Doctoraalscriptie voor de sectie Moderne Letterkunde
van het Instituut voor Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht,
Utrecht 1988, p. 128.
Respectievelijk De Gids 90 (1926), nr. 12 (december), p. 380-385; De Gids 91 (1927), nr. 5
(mei), p. 280-281; en Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), 5 augustus 1928. De besprekingen
van de bundels van Engelman en De Vries bundelde Marsman in De lamp van Diogenes. De
Gemeenschap, Utrecht 1928, p. 56-56 resp. 42-47.
Bibliotheek van de KVB, Amsterdam, map Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande.
Zie voor deze nooit gerealiseerde Franse tak van Palladium: Van Faassen, ‘Een Dunhill-pijp,
een Bokma of een haring: Jan van Nijlen en de bibliofiele reeks Palladium’, p. 27.
Zie voor Greshoffs toenemende bemoeienissen met Stols' fonds: Salma Chen & Sjoerd van
Faassen (red.), ‘Beste Sander, Do it now!’ Briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols (1), 1922-1941.
Letterkundig Museum, 's-Gravenhage 1990 (Achter het Boek 24).
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, sign. 68 d 97a nr. 27.
N.A. Donkersloot, ‘Voorlopige schets der relatie’, p. 128.
Pierre H. Dubois (red.), Schrijversdebuten. A.A.M. Stols / J.-P. Barth, 's-Gravenhage 1962, p.
65. Oorspronkelijk verschenen in Het Vaderland 11 februari 1956.
Deze autograaf is afkomstig uit de nalatenschap van P.N. van Eyck. Hoe dit handschrift in het
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‘Een ideaal hebben wij allen’
Over Piet Van Akens intrede in de Vlaamse literatuur
··· [Jan Stuyck]
Piet van Aken behoorde met Johan Daisne, Hubert Lampo en Louis Paul Boon tot
de nieuwe generatie schrijvers die in de Tweede Wereldoorlog opstond. Maar in
tegenstelling tot de andere drie is Van Aken al jaren geleden op bijna geruisloze
wijze in de plooien van de literatuurgeschiedenis verdwenen. In de
literatuurgeschiedenissen worden de vier nog altijd in één adem genoemd, maar zijn
werk is intussen al jarenlang nauwelijks nog verkrijgbaar. De laatste herdruk dateert
uit 2001, toen De nikkers (1959) verscheen als nummer zeventien in de reeks ‘Vlaamse
bibliotheek’ van Houtekiet. Dezelfde uitgeverij bracht vijftien jaar geleden de laatste
herdruk van De duivel vaart in ons (1946). Ook zijn debuut, Twee van 't gehucht dat
in 1938 in eigen beheer verscheen, werd in 1991 herdrukt. Daar staat tegenover dat
van Hubert Lampo's debuut, Don Juan en de laatste nimf (1943), ondertussen zo'n
vijftien drukken verschenen, van Daisnes Trap van steen en wolken (1942) elfen dat
van Boons debuut, De voorstad groeit (1942), in 2000 een wetenschappelijke uitgave
verscheen als negende druk. Bovendien heeft de sowieso weinig spraakzame Van
Aken zichzelf enige tijd het zwijgen opgelegd: vanaf 1967 verdween de schrijver
nagenoeg volledig van het toneel na aanhoudende kritiek van jongeren als Paul de
Wispelaere en Julien Weverbergh die met de botte bijl lustig door het Vlaamse
letterenland gingen. Dat bleef zo tot 1979 met de uitgave van het boek Dood getij,
nota bene verschenen bij uitgeverij Manteau, waar ‘vijand’ Weverbergh toen directeur
was. Pas met de publicatie van zijn roman De blinde spiegel in 1981 zou Van Aken
opnieuw de pers te woord staan. Tijdens zijn jaren van ‘afwezigheid’ werd hij door
de invloedrijkste critici nauwelijks besproken, laat staan bestudeerd. Ook Lampo
heeft te lijden gehad van enige harde kritiek, maar dat belette hem niet om tot op de
dag van vandaag te blijven publiceren. Het ‘zwijgen’ en ‘verzwijgen’ van Van Aken
droeg bij tot de ongrijpbaarheid van Van Aken.
Van Akens literaire entree was wel erg geslaagd. Net als zijn vakbroeders Daisne
en Boon en zijn goede vriend Lampo werden zijn eerste boeken bij de
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vooraanstaande uitgeverij A. Manteau uitgegeven. Daisne had voor de oorlog al
dichtwerk bij Manteau zien verschijnen, Boon kwam bij de succesvolle uitgeverij
terecht nadat hij de Krynprijs had gewonnen en de (literaire) vrienden Lampo en
Van Aken, die elkaar kenden via het tijdschrift Sirene, klopten in 1941 aan bij Angèle
Manteau.1 In dit artikel wil ik nagaan hoe Van Aken bij de Brusselse uitgeefster
Manteau terechtkwam en hoe - in een aanloop daar naar toe - zijn vroege literaire
carrière verliep. Wellicht draagt dit bij tot een beter begrip van de ongrijpbare figuur
Piet van Aken.

De grote Vlucht voorwaarts
Naar eigen zeggen besloot Petrus van Aken schrijver te worden toen hij tien jaar oud
was. Terwijl hij met zijn vriendjes aan het spelen was, viel hij van een afgedankte
kipwagen van een steenbakkerij aan de Oude Baan in de godvergeten uithoek
Terhagen, een steenbakkersdorpje aan de oevers van de Rupel. De jonge Van Aken
kwam ongelukkig neer, brak zijn been en noodgedwongen moest hij lange tijd het
bed houden. In die periode begon hij te lezen en verslond onder meer de goedkope
avonturenboekjes van Buffalo Bill, Nick Carter, Johan Raffles, Max Brand en talrijke
anderen. Voor deze lectuur was hij aangewezen op de bibliotheek van het lokale
socialistische Volkshuis,2 want zijn ouders hadden het niet breed omstreeks 1930.
Natuurlijk de bibliotheek van de socialisten want het gezin was verbonden met de
socialistische vakbeweging en mutualiteit, de zogenaamde Socialistische Afdeling
tot Wederzijdse Bijstand. Deze instellingen, samen met onder meer coöperaties en
werkersbonden, vormden tijdens het interbellum de ruggengraat van de Belgische
Werkliedenpartij (BWP).
Zijn vader, die net als de moeder aanvankelijk in de steenbakkerijen werkte, was
begin jaren dertig als bode werkzaam bij de socialistische vakbond en ‘ziekenkas’.
Het aantal leden van de socialistische mutualiteiten groeide na de Eerste Wereldoorlog
explosief zodat ze een heleboel diensten konden aanbieden, gaande van hospitaalzorg
tot kinderwelzijn. ‘Mieleke van den Bond’, zoals hij door de dorpsgenoten werd
genoemd, had dan ook zijn handen vol als hij het dorp rondging om de contributie
op te halen. Het sprak dus vanzelf dat zijn zoon werd opgenomen in het socialistisch
netwerk van de gemeente Terhagen. Zo speelde hij bugel in de socialistische
muziekkring en werd hij lid van de Socialistische Turnkring ‘Volharding’ en van de
plaatselijke voetbalploeg. Daarnaast maakte de duivel-doet-al deel uit van de syndicale
jeugd, een socialistische jeugdbeweging.3 Voor de jeugdbeweging schreef hij meerdere
revues, die jammer genoeg niet bewaard zijn gebleven.4
Die jeugdbeweging hield zich vooral bezig met socio-culturele activiteiten, maar
geheel ongevoelig voor de toenemende binnen- en buitenlandse politieke spanningen
was men in het kleine gehucht Terhagen niet. Louis van Hoorenbeeck, jeugdvriend
en dorpsgenoot van Van Aken, herinnert zich dat
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ze samen met de syndicale jeugd af en toe slaags

PIET VAN AKEN, CA. 1930 [COLLECTIE AMVC-LETTERENHUIS]

geraakten met de plaatselijke afdeling van het rechtse Vlaams Nationaal Verbond
(VNV).5 Het 1-mei manifest van de Socialistische Internationale van 1932, dat opriep
tot verzet tegen militarisme en fascisme, bleef voor een heleboel jongeren uit de
socialistische jeugdbewegingen geen dode letter. Zij trachtten het electoraal
oprukkende VNV op alle mogelijke manieren tegen te houden.
In 1932 trok Petrus van Aken naar de ‘Mannekes’, de rijksmiddelbare school in
Boom, waar er een nieuwe wereld voor hem openging.6 Gezien zijn activiteiten in
het socialistische verenigingsleven, spreekt het voor zich dat hij goede punten haalde
voor de vakken muziek en lichamelijke opvoeding.7 Maar de veellezer muntte ook
uit in geschiedenis en Nederlands. Zijn literaire interesse werd er verder aangewakkerd
door de leraar Nederlands Rudolf Roels die Van Aken deed inzien dat ‘de
sensatielectuur genre Buffalo Bill, Nick Carter en Johan Raffles [...] niet van die aard
was om veel bij te dragen tot mijn verhoopte litteraire vorming’.8 Wat de jongen dan
moest lezen, zei de leraar niet. Wel gaf hij directe aanwijzingen voor verbetering
van diens schoolopstellen. Hij ‘dwong de leerling, en de aspirant-schrijver, er toe,
wat woordkeus en zinsbouw betreft, tot de naakte essentie van het Nederlands terug
te gaan. Het is trouwens het beste wapen tegen de kwaal, die bij veel jonge schrijvers
opgeld maakt: het beladen van de stijl met bijvoeglijke naamwoorden, bijzinnen en
de zozeer gewraakte tegenwoordige deelwoorden. En de beste taalvirtuozen zijn
trouwens zij, die bewezen hebben het eenvoudigst te kunnen schrijven, zoals
bijvoorbeeld Elsschot, die in tien woorden doorgaans meer zegt dan vele andere
schrijvers in een ganse bladzijde’.9
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Piet van Aken zou deze raad van zijn leraar nauw ter harte nemen. Hij heeft in
zijn literaire werk voortdurend gestreefd naar een taal die was ontdaan van alle
opsmuk. Hoewel Van Aken vaak - mede door eigen toedoen - wordt versleten voor
een socialistisch geëngageerd schrijver, is het van meet af aan duidelijk dat hij zich
in de eerste plaats toelegt op de exploratie van het literair taalgebruik zelf. Kortom,
een bepaalde vorm van ‘schoon schrijven’ primeerde. In dat opzicht bevond Van
Aken zich bij de jonge Lampo in gelijkgestemd gezelschap.
Die zoektocht naar een verheven ‘naakte essentie’ in de taal laat zich het best
aflezen uit de bijdragen van Van Aken aan diverse tijdschriftjes. In mei 1937
publiceerde hij op zeventienjarige leeftijd onder het pseudoniem van Peter de Vlaam
een gedicht en een kort verhaal in het eerste nummer van Vlucht,
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onpartijdig Vlaamsch jeugdorgaan, een uitgave van de jeugdafdeling van het
Willemsfonds in Boom. Het blad werd opgericht door Van Akens vrienden en
leeftijdgenoten uit de Grieks-Latijnse afdeling van de Boomse school, waarvan de
belangrijkste waren: Romain Steenackers (voorzitter), Frans Annemans (schrijver),
Lodewijk Mertens (schatmeester) en medewerkers Eduard Spillemaeckers en Roger
Wierinck.10 Opvallend is dat al deze leerlingen, in tegenstelling tot Piet van Aken,
afkomstig waren uit de meer welgestelde families uit de streek. Zij zorgden dan ook
voor het nodige kapitaal om het blad uit te geven. De enthousiaste medewerking van
Van Aken aan het blad van het liberale Willemsfonds beperkte zich niet tot enkele
literaire bijdragen. Vanaf het eerste nummer stond hij vermeld als medestichter en
nam hij naast het redactiesecretariaat eveneens het hoofdredacteurschap waar.
Het mag enigszins verwonderlijk lijken dat de socialist Van Aken zich kon vinden
in het gezelschap van liberale jongeren, maar op cultureel vlak waren in het Boomse
die scheidingslijnen niet zo sterk. Ook op politiek vlak schurkten liberalen en
socialisten tegen elkaar aan, zeker later in 1939 toen een socialistisch-liberale coalitie
aan de macht kwam in de gemeente Boom. Bovendien konden zij zich allen, ongeacht
hun ‘politieke’ overtuigingen, vinden in een vaag soort flamingantisme. Het
Willemsfonds was sinds zijn oprichting in 1851 Vlaamsgezind, zijn aandacht ging
daarbij vooral uit naar de opwaardering van de Nederlandse moedertaal. Vlucht
streefde de ‘Kultureele ontvoogding der Vlaamsche jeugd’ na. Maar de jongeren in
de Rupelstreek en elders zagen in het Willemsfonds vooral een geschikt platform
om hun literaire ambities waar te maken. In het tweede nummer van het blad
publiceerde Van Aken nog het gedicht ‘Vader’, maar vanaf nummer zes in de herfst
van 1937 blijkt hij uit de redactie te zijn verdwenen. Het blad zou vanaf dat nummer
het orgaan worden van het provinciale Willemsfonds.11
In het gedicht ‘Vlucht’ uit het eerste nummer laat De Vlaam zich kennen als een
wereldverbeteraar bij uitstek. Het gedicht begint met de regels
Wij zijn de nieuwe jeugd. Voor ons is het verleden
een goud-gebonden boek vol leugen-romantiek.
Wij zijn de hoop, die straalt op't moedelooze heden,
ontrezen 't donkere gedaver der fabriek.

In het grauwe, troosteloze Terhagen stond een nieuwe generatie op en met haar een
nieuwe wereld,
de spieren sterk als staal gespannen,
het aarzelend heden lemmert onzen opgang niet;
de zon van hoop steekt onzen horizon in vlammen
ons en onz'idealen hoor het Vlaamsch verschiet!12

ZL. Jaargang 3

59
Het zijn de verzen van een romantische jongeling die het hard labeur van de
steenfabrieken in de crisisjaren wil ontvluchten. Maar het gaat om meer dan een
ont-vlucht-en, het gaat evenzeer om een ‘grote vlucht voorwaarts’. Van Aken en de
zijnen hadden grote verwachtingen voor de toekomst waarin alles anders zou worden.
Wat er in de plaats moet komen zegt het gedicht niet, maar qua taalgebruik en beelden
(‘De spieren als staal gespannen’) betreft het een merkwaardig soort heldhaftige
retoriek die aan Sovjetliteratuur doet denken. De Sovjetkunst was Van Aken alvast
niet vreemd. Doordat zijn vader operateur was in het Volkshuis waar ter lering en
vermaak allerlei films werden getoond, had hij al uitgebreid kennis kunnen maken
met de Sovjetfilm. Van Aken en zijn vrienden lieten geen weekeinde voorbij gaan
om, achteraan in de zaal gezeten, de nodige volksverheffende cultuur op te doen.
Vooral Eisensteins ‘Pantzerkreuzer Potemkin’ (1925) viel in de smaak.13 Tegelijk
sijpelt er in Van Akens gedichten ook iets binnen dat zweemt naar flamingantisme
(‘het Vlaamsch verschiet’), de ik-persoon rekent zichzelf immers beslist tot de bloem
van het Vlaamse volk. Het is vooralsnog moeilijk te duiden welke kant het opgaat
met die vage Vlaamse toekomstverwachting, maar zij staat een soort ‘uitgepuurde’
taal eerder in de weg. De jonge man uit Terhagen wou de wereld veranderd zien,
maar van zijn prille syndicale ‘politiek’ engagement valt concreet niets te bespeuren
in deze eerste teksten.
Gelijkaardig van toon als het gedicht is het korte verhaal ‘Hoe de Lente kwam’,
hoewel de stijl beduidend minder met tierlantijntjes is opgesmukt. In het verhaal
evoceert De Vlaam hoe door het grijze bevroren (Rupel)land een nieuwe frisse wind
en een nieuw lied waaien die een nieuwe wereld, zijnde de

FILIP DE PILLECYN, SPREKEND OP DE JAARLIJKSE IJZERBEDEVAART, ONGEDATEERD
(AMVC-LETTERENHUIS)
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OMSLAG VAN HET TIJDSCHRIFT KENTERING (1938-1939)

lente, aankondigen. Het verhaal en het gedicht zijn niet zonder meer socialistisch te
noemen, wat te verwachten zou zijn, maar ze zijn ook niet vrij van retoriek uit de
Vlaamse Beweging. Misschien is hier sprake van een beïnvloedbare jongeling: in
september 1936 ging de idealistische aspirant-schrijver over naar het Mechelse
atheneum waar hij zou kennismaken met een leraar die van groot belang zou zijn
voor zijn literaire carrière: de Vlaams-nationalist Filip de Pillecyn. Deze schrijver
van het populaire Blauwbaard en De soldaat Johan merkte al snel het talent van Van
Aken op. Een van zijn opdrachten voor een opstel Nederlands droeg de titel: ‘Een
jeugd zonder ideaal is een lente zonder bloesem’.14 De Pillecyn zou zijn pupil in de
jaren die volgden met raad en daad bijstaan in verband met de inhoudelijke of
stilistische aspecten van het schrijven. Daarnaast leek de schrijver-leraar zich ook
bezig te houden met de literaire carrière-planning van Van Aken door hem binnen
te loodsen in allerlei literaire organisaties en tijdschriften.

‘Een ideaal hebben wij allen’
Op het Mechelse Atheneum verbreedde zich de horizon van Van Aken: het lokale
vriendenblad Vlucht ruilde hij in voor het meer algemene Kentering, een Vlaams
cultureel studentenblad.15 De plannen voor het blad ontstonden bij de leden van de
Brusselse studiekring ‘Roeland’ tijdens de ‘Hoogdagen der Vlaamsche Letteren’,
die in november 1937 onder impuls van Maurice Roelants waren ingericht door de
Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen (VVL). Roelants beschouwde het als
een ‘feest van saamhorigheid onder alle Vlamingen, tevens feest van Nederlands
kultuurleven’.16 Het indrukwekkende, goed georganiseerde feest der letteren
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inspireerde de jonge studenten zélf de saamhorigheid onder alle Vlamingen in een
tijdschrift vorm te geven. Een eerste nummer verscheen in februari 1938 en was
bestemd voor afgestudeerden en studenten hoger en middelbaar onderwijs. Ook
leraren, letterkundigen
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en kunstenaars werden uitgenodigd om bijdragen te leveren. Net als de mensen van
Vlucht wilden de redactieleden met het blad een vage Vlaamse toekomstdroom
realiseren. De mens moest volgens hen ‘naar hooger streven, den blik gericht naar
een ideaal. Een ideaal hebben wij allen: ons volk was een groot volk; zijn cultuur
vond overal bewondering en navolging. Is het de wensch niet van ons allen die
eeuwen te zien herleven. De tijden zijn thans veranderd maar dit volk is hetzelfde
gebleven. Het heeft slechts behoefte aan een eensgezinde en ontwikkelde leidende
klasse. Kunnen wij niets doen om het die te bezorgen?’.17 Het project van de
zelfverklaarde leiders diende zich uitsluitend af te spelen ‘op aesthetisch gebied
zonder inmenging van politieke of godsdienstige overtuiging’.18 Het ‘a-politieke’
Vlaamse studentenblad vond al snel aanhang: tal van volksverheffende artikels over
kunst, film, toneel, literatuur en zelfs toerisme stroomden binnen.
De jonge idealisten uit Brussel hadden duidelijk een lacune aangevoeld bij het
schrijvende en kunstminnende studentenpubliek. De redactie dikte gaandeweg aan,
vooral omdat alsmaar meer studentenbonden en studentenkringen zich aansloten bij
het Brusselse initiatief zoals ‘Denderdauw’ (Jongstudenten Verbond Atheneum Aalst,
voorzitter Jan d'Haese) en ‘Kentering’ (Atheneum Mechelen, voorzitter Theo Maes).
Door de groeiende belangstelling voelde de redactie zich, onder leiding van de
Mechelse atheneumstudenten, geroepen om in november 1938 het Vlaamsch
Studenten Verbond (VSV) op te richten, een overkoepelende studentenbond voor
Vlaanderen. De jongeren willen ‘geen kleuren politiek, geen godsdienstkwesties,
alleen cultureel vlaamsch, want de Vlamingen hebben zich lang genoeg laten
verdeelen’. Daarmee ontstond een uitgesproken corporatistisch Vlaams
studentenorgaan onder voorzitterschap van de Aalstenaar Jan d'Haese, waarvan de
plannen - behalve de groepering van alle studentenbonden - nog eerder vaag bleven.
Een overkoepelend studentenblad was er al, dus het leek vanzelfsprekend dat
Kentering de spreekbuis werd van het VSV. Meteen veranderde ook de vormgeving:
het blad kreeg meer het formaat en de vorm van een literair tijdschrift. Het was
duidelijk dat de jongelui zichzelf ernstig namen, en ernstig genomen wilden worden.
Dit keerpunt in de geschiedenis van het blad reikte echter verder. Wat betreft de
poëzie eiste men, in het novembernummer uit 1938, een nieuwe visie. Geen rijmelarij
meer, geen ‘blasé geest van het Atheneum die vooral onwerkelijk aandoet’, neen het
gaat voortaan om ‘het echte, ware leven!’, aldus Jan d'Haese. Aan de dichter-criticus
Raymond Herreman liet hij weten dat Kentering ‘dien ouden “laisser-aller” geest
van de Vlaamsche studenten’ moest tegengaan en ‘den smaak voor kunst en
wetenschap te verfijnen, te verbreeden of zoals het meestal het geval is: aan te
kweeken’.19 De toekomst is volgens D'Haese aan de dichters van de ‘neoromantiek’.
Een aantal atheneumstudenten voelde zich niet geheel onterecht geviseerd. Het gevolg
was dat er een levendige discussie ontstond over het
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begrip poëzie. Vormvernieuwing of experiment stond geenszins centraal, de
vernieuwingsdrang beperkte zich tot een radicaal afwijzen van de zogenaamde
onechtheid van de studentenpoëzie die moest vervangen worden door een
‘waarachtige’ dichtkunst waarbij ‘vorm beantwoordt aan de inhoud’.20
In het blad zouden tal van aspirant-dichters publiceren, vooral studenten die al
aardig aan een literaire carrière werkten, onder meer een erg jonge Remy C. van de
Kerckhove, Jan d'Haese, die in april 1940 zijn Eerste verzen bij Manteau publiceerde,
zijn schoolmakker Paul van Keymeulen, die in 1938 Stille Liebe bij Steenlandt
uitbracht, en J.L. de Belder, die al twee bundels en een vertaling van Rilke op zijn
curriculum had staan. Als ‘oudere’ gastschrijvers stonden bijvoorbeeld René
Verbeeck, redacteur van Vormen en De Tijdstroom, en Filip de Pillecyn teksten af.
Qua scheppend proza verscheen er niet bijster veel in Kentering. Van een (Vlaams)
ideaal valt weinig te bespeuren: de prozastukken behandelen de klassieke thema's
als liefde en dood. Maar al die dramatiek verdronk meestal in schoonschrijverij. Het
merendeel van de bijdragen, zoals bijvoorbeeld de verhalen van Joos Florquin,
ontstijgt het niveau van het schoolopstel dan ook niet. Veel plaats werd ingeruimd
voor de reisverhalen van redactielid Renaat van Haelst. Van Aken, die in het kielzog
van zijn Mechelse medestudenten en De Pillecyn op school de studentenkring
‘Kentering’ en het gelijknamige blad leerde kennen, publiceerde tussen juni 1938
en juni 1939 vier korte verhalen. De verhalen stroken niet met het gangbare beeld
van Van Aken als schrijver van de geschiedenis van de steenbakkerijen uit de
Rupelstreek. De steenbakkersindustrie komt in Kentering niet aan bod: telkens gaat
het om een sterke natuurmens, een boer die zich in een soort van extatische ervaring
(tijdens extreme omstandigheden en situaties: een ruwe storm, zelfmoord, koorts,
dood van een vader) één voelt worden met de natuur, de aarde in het bijzonder.
Gevoelens en verstand, mens en natuur, boer en bodem vallen samen, zij zijn
onlosmakelijk één: ‘De greep van die gronden klauwt rond hun ziel. Zij zijn één,
gronden en menschen, daar is geen verloochenen aan’.21 Nergens valt uit op te maken
dat dit ‘bloed en bodem’-proza is geschreven vanuit enig ideologisch oogpunt. Het
gaat hier geenszins om een ‘Vlaams verschiet’ of een nieuwe wereld zoals De Vlaam
zich een jaar eerder wenste. De psychologische analyse en atmosfeerbeschrijving
primeren en het is Van Aken vooral te doen om deze twee zaken stilistisch zo perfect
mogelijk op elkaar af te stemmen. Het verhaal speelt zich af, zoals De soldaat Johan
van zijn leermeester De Pillecyn, in een onbestemde mythische ruimte. In deze korte
verhalen laat zich de invloed van De Pillecyn qua opzet en stijl danig voelen. De
Pillecyns opvattingen over literaire beschrijvingen hebben Van Aken blijvend
gevormd. In een vraaggesprek met Louis Sourie zegt De Pillecyn hierover: ‘De natuur
en het “uitzicht der dingen” kan meer zijn dan een omlijsting-zonder-meer; het kan
een onmisbaar element zijn voor atmosfeer, zielsklimaat’. Van Akens
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korte verhalen uit Kentering steken wat betreft de beschrijvingen af tegen het korte
‘Lente’-verhaal van 1937 uit Vlucht, dat zich nog uitsluitend ophield bij het puur
atmosferische uitzicht der dingen. Van een samengaan van natuur en zielsklimaat
was toentertijd geen sprake. Bovendien is Van Aken er met de artikels in Kentering
in geslaagd de taal te ontdoen van alle opsmuk.22
Op instigatie van De Pillecyn had Van Aken intussen zijn voornaam veranderd in
Piet, en in het mei-nummer van Kentering dook deze naam voor het eerst op. Strikt
genomen had Van Aken de auteursnaam even daarvoor al gebruikt, namelijk voor
de novelle Twee van 't Gehucht, die in een oplage van 75 exemplaren in eigen beheer
was verschenen. Het boekje werd gedrukt op dezelfde persen als het blad Vlucht en
vond met behulp van vader Van Aken een weg naar het publiek.
Het verhaal beslaat nauwelijks vijftig bladzijden en telt vijf hoofdstukken. De
zwijgzame rauwe natuurmens Nie leert de al even norse Stinne kennen. Stinne blijkt
zwanger te zijn van hem, maar een miskraam maakt een einde aan hun geluk. Ze
drinkt haar verdriet weg. Dat zint Nie niet en hij weigert zijn dronken vrouw binnen
te laten. Het betekent meteen het einde van hun relatie. Later verneemt Stinne hoe
haar geliefde Nie omkomt bij een dom arbeidsongeval in de steenfabriek. Ziek van
verdriet wil ze zich het leven ontnemen, maar plots hoort zij een nieuw, hoopgevend
lied in de natuur. In een metafysisch moment ervaart zij het volle leven wanneer zij
haar zielstoestand voelt samenvallen met de haar omringende natuur.
Veel reacties kwamen er niet op de novelle, tenzij van mentor De Pillecyn in de
krant Het Laatste Nieuws, pas in 1941, een slordige vier jaar na publicatie: ‘Onder
de jongeren, onder die van tusschen de twintig en de dertig, zie ik er geen, die
behoorlijk proza schrijft. Tenzij alleen misschien Piet Van Aken, die reeds [...]
novellen gaf getuigende van een opvallende geestesrijpheid, alsmede van gevoel
voor het woord’.23 In 1939 was al wel een negatieve recensie verschenen in het
juli-oktobernummer van het Boomse tijdschrift Gewas. Dat tijdschrift was in 1936
opgericht door de lokale kunstkring Rugo onder bezieling van de Boomse
middenstandszoon Tony Heidekens. Het blad wilde een kans bieden aan jong talent,
vooral uit de eigen streek, om hun werk aan een ruimer publiek voor te stellen. De
recensent van dienst, Emiel Fredrix, keurde het debuut af op grond van de opgekuiste
spreektaal en een overvloed van de ‘banaalste expressies en emoties’. Voorts had hij
tevergeefs gezocht naar enige vorm van schoonheid: de ‘uitgepuurde’ taal van Van
Aken zorgt er voor dat elke dramatiek van het verhaal wordt gebanaliseerd. Bovendien
gaat het over personages met weinig uitgesproken idealen, het is al kommer en kwel.
Fredrix hoopte ‘van Van Aken eensdaags gezonder werk te ontvangen’.24
Ironisch genoeg nam de redactie in datzelfde nummer een kort verhaal van Piet
van Aken op, bovendien een verhaal dat in nagenoeg dezelfde stijl was
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Het contract voor Van Akens De Falende God (AMVC-LETTERENHUIS)

geschreven als zijn debuut.25 Initiatiefnemer en hoofdredacteur van Gewas, Tony
Heidekens, zal zich twee jaar later in zijn studie Literatuur der Rupelstreek wel
lovend uitlaten over Van Akens debuut waarin ‘reeds de essentieele beginselen eener
goede vertelling aanwezig waren. Afgezien van het feit dat het werk doorspekt was
met woorden aan de gewestspraak ontleend, droeg het in zich een bekoorlijkheid en
een bindende sterkte, die veel liet verhopen’.26 Echt onverdeelde lof valt hem in eigen
streek niet meteen te beurt, wat een van de redenen is voor Van Aken om het
Rugo-gezelschap om te dopen tot ‘een vereeniging ter boycot van
opkomende-sterren-die-de-heeren-dreigen-te-verduisteren’.27
Opvallend is voorts dat ook dit blad dankzij de medewerking van Johan Daisne
en Marcel Coole het lokale niveau ontsteeg. Dat is niet onbelangrijk,
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Van Aken trad daardoor langzaamaan meer op de voorgrond, nog voor hij een roman
had afgeleverd. Juist dat geleidelijke, mede onder patronaat van De Pillecyn, zorgde
er wellicht voor dat Van Akens ‘tweede’ debuut, De falende God, in vergelijking
met het werk van Lampo en Boon beduidend minder aandacht kreeg en dat de pers
zich duidelijk minder ergerde aan de weinig ‘opvoedkundige’ inhoud ervan.
Echt op de voorgrond trad Van Aken in de zomer van 1939 met zijn publicaties
in het bekende literaire tijdschrift Vormen. Wellicht op vraag van René Verbeeck
verschenen ook in Vormen drie korte verhalen van Van Aken: ‘De man en de hond’,
‘Het kwade seizoen’ en ‘De Soldenier’.28 Het zijn deze verhalen die qua vorm en
opzet het dichtst liggen bij zijn officiële debuut De falende God, en later werk. In
tegenstelling tot de elders gepubliceerde verha-
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len, zoals in Kentering, en de novelle Twee van 't gehucht, vormen de steenbakkerijen
van de Rupelstreek het decor waartegen zich een psychologisch, dramatisch verhaal
afspeelt. Ook de figuur van de outlaw, de vreemdelingvagebond, wordt voor het eerst
geïntroduceerd in het werk van Van Aken. In ‘De man en de hond’ komt Evrardus
Verscharen, een potige robuuste kerel uit het landelijke noorden van de provincie
Antwerpen, in een niet nader gespecificeerd steenbakkersdorp. Al gauw krijgt hij
van de dorpelingen-arbeiders de bijnaam Den Dolk, vermits hij steeds met een dolk
in de achterzak rondloopt. Nog opvallender is het gezelschap van een grote sterke
hond, Leeuw genoemd. Den Dolk verdient aardig geld, zeer tot frustratie van zijn
buurman en dronkelap Den Borstel. Diens jaloezie en hebzucht winnen het en hij
besluit Den Dolk er in te luizen. Dat lukt hem, de vreemdeling belandt in de
gevangenis en de hond laat hij afmaken. Het verhaal ‘Het kwade seizoen’ gaat over
een scheefgelopen huwelijk tussen Tonne en Matilde. Een verhaal van drift, verlangen,
jaloezie en haat tegen de achtergrond van de steenbakkerijen in Boom. Net als in
Twee van 't gehucht zorgt een eenheidsbeleving met de natuur voor de katharsis van
een van de hoofdpersonen. Een uitgesproken nauwgezette psychologische analyse
(geconcentreerd rond de grote levensthema's) met de conflictueuze tegenstellingen
tussen industrie en platteland als achtergrond, zal vanaf Vormen onlosmakelijk deel
uitmaken van Van Akens schrijverschap. Wat dat betreft kon de jonge schrijver zich
poëticaal goed vinden in Vormen, waar de nadruk lag op de persoonlijkheid van de
auteur die op geheel eigen wijze omging met de grote thema's. Van Van Akens
vroegere Vlaamse dromen valt niets meer te bespeuren in zijn bijdragen voor het
strikt literaire Vormen. Daarnaast lijkt Van Akens streven naar een uitgepuurde taal
met zijn publicaties in Vormen eindelijk bereikt. De schrijver was klaar voor het
grotere werk.29

Tussen Westland en uitgeverij Manteau
Op 10 mei 1940 viel Duitsland België binnen. Zo'n 150.000 tot 200.000 in allerijl
gemobiliseerde reservesoldaten, onder wie ook Van Aken, moesten zich naar
verzamelpunten in het nog vrije West-Vlaanderen begeven. De erg snelle opmars
van de Duitse troepen noopte de jonge soldaten echter verder richting Zuid-Frankrijk
te trekken. Voor Van Aken eindigde de vlucht in het dorpje Triadou, nabij Montpellier,
waar hij tot begin augustus met zijn legereenheid verbleef. Terug in België zou hij
korte tijd werken op het ministerie van Wederopbouw om zich daarna bij ‘de schare
der doppers’ te voegen.30
Over zijn tijd in Frankrijk schreef Van Aken twee korte verhalen, ‘Triadou’ en
‘Het Huis roept zwaar achter de Einders’. De verhalen zijn vooralsnog onvindbaar,
maar uit een artikel in het uit de kluiten gewassen Lierse studentenblad Sirene31 over
‘de fijne ontleder’ Piet van Aken, blijkt dat het waarschijnlijk eerder om kleine
anekdotes gaat die nauwelijks een verwerking zijn van de
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OMSLAG VAN HET DUITSE BLAD DAS XX JAHR HUNDERT PIET VAN AKEN, CA. 1945
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oorlog. Zo is ‘Triadou’ bijvoorbeeld de naam ‘van een gehucht, dien vijf soldaten
gaven aan een verloren hond’.32 Een literaire verwerking van de exodus naar Frankrijk
valt te lezen in het uitgebreide verhaal ‘De Wankele roep’, dat in twee delen in Sirene
werd gepubliceerd op 1 en 15 september 1941. In een apocalyptische rit onder een
helse felle zon trekt een colonne soldaten naar het vrije Frankrijk. Onderweg worden
ze geconfronteerd met een massa vluchtelingen. In een dorpje waar de soldaten
strandden, ontmoet het hoofdpersonage een vrouw op wie hij verliefd wordt. Het
valt hem op het einde van het verhaal zwaar haar achter te laten wanneer hij - gehoor
gevend aan de roep van zijn verslagen vaderland - terug naar huis keert.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze novelle zou verschijnen bij de Brugse
uitgeverij NRB Vlaanderen (1941-194?)33 Dit bedrijf heeft het boekje
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ook daadwerkelijk via een intekenlijst bij het publiek aangeboden. Op 23 september
1941 laat Van Aken echter aan de Boomenaar Frans de Bruyn, lid van het
Willemsfonds Antwerpen, weten dat het boek wat hem betreft niet meer hoeft te
verschijnen: ‘Ik heb me op het laatste nippertje bedacht; we hebben gisteren eens
goed uitgeweest en je ziet hier het droevig resultaat ervan. Ik doe het niet. Ik zal m'n
copie terugvragen bij de N.R.B. Waag gij uw kans ook eens. Ik stap het af!’.34 De
uitgave van het boek moest al ver gevorderd zijn, want eerder dat jaar had hij De
Bruyn al verzocht het manuscript van zijn verhaal terug te vragen bij de drukker. Hij
vervolgt met ‘de kwestie is dat ik er misschien nog een exemplaar zal van nodig
hebben’.35
Van Aken had inderdaad nog een exemplaar nodig want wat later, begin februari
1942, stuurde hij zijn verhaal naar de Amsterdamse Boek- en Courantmaatschappij
(ABC). Via de kunstenaarsvereniging Rugo had Van Aken namelijk vernomen dat
zij voor de uitgave ‘Onder de dertig’ werk zocht van jonge schrijvers. Uiteindelijk
zal noch het boek (of de reeks) noch de korte novelle ‘De wankele roep’ bij de
Amsterdamse uitgeverij verschijnen.36 Bij gebrek aan bronnen valt voorlopig niet te
reconstrueren waarom. Maar uit zijn contact met de uitgeverij valt alleszins op te
maken dat Van Aken vond dat zijn werk stilaan onder de ogen van het publiek mocht
komen.
Even belangrijk is het essay ‘Geestdrift of pretentie’, dat Sirene publiceerde op
15 oktober 1941. Het gaat om de eerste poëticale uiteenzetting van Van Aken over
het zogenaamde jongeren-vraagstuk. Hij vergelijkt de toenmalige jonge generatie
dichters met de jeugdige hemelbestormers van Van Nu & Straks, met name Vermeylen
voor wie Van Aken grote bewondering koesterde. Bij de onbezonnen jongeren uit
zijn omgeving ontwaart Van Aken een tekort aan Vermeylens ‘more brains’: de
brains om niet zomaar alles uitgegeven te willen zien, de brains om af en toe een
gedicht te verscheuren of in de schuif te laten liggen, want aldus Van Aken: ‘Een
blad als GEWAS, KENTERING of SIRENE b.v., weet heel goed, dat van de twee
dozijn medewerkers er misschien een handvol aan de erozie van burgerlijkheid en
knussige huisvaderlijkheid zullen weerstaan. [...] Dat de allerjongsten van dit
decennium eens goed nadenken over het feit, dat er nog tijdschriften bestaan waaraan
ze de waarde van hun werk kunnen toetsen’.37 Van Aken mocht dan wel pleiten voor
tijdschriften als een soort experimenteerplaats voor dichters, er waren tijdens de
oorlog nog maar weinig tijdschriften voorhanden. Door de Duitse maatregel van 14
juni 1940 dienden alle tijdschriften toelating tot publicatie te vragen bij het Duitse
militair bestuur. Dat betekende het einde voor tal van tijdschriften, waaronder niet
alleen enkele gereputeerde grote bladen zoals De Vlaamsche Gids, maar ook kleinere
zoals Gewas. Sirene bleef echter nog enige tijd bestaan, wellicht omdat het werd
beschouwd als een onverdacht schoolblaadje. Bovendien wisten de redactieleden
niet eens dat ze een publicatievergunning moesten aanvragen.
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Op vraag van Frans de Bruyn zal Van Aken later nog korte tijd, en tegen vergoeding,
in de redactie van Sirene zetelend.38 Het blad was voor Van Aken ook belangrijk
omdat hij er Hubert Lampo leerde kennen die een goede vriend zou worden. Beide
heren waren in de late zomer van 1940 gevraagd om aan Sirene mee te werken.
Vanaf het eerste oorlogsjaar ging het Van Aken op literair vlak alsmaar beter. Op
voorspraak van De Pillecyn, overigens in mei 1941 dankzij zijn VNV-lidmaatschap
‘gepromoveerd’ tot directeur-generaal van het middelbaar onderwijs, trad Van Aken
toe tot de Mechelse Kamer van Letterkundigen.39 Die landelijke literaire kamer
organiseerde in juni 1943 met Duitse steun de eerste Nationale Kultuurdagen voor
Vlaanderen onder de titel ‘Vlaanderen leeft’. Gastsprekers waren onder meer Cyriel
Verschaeve, Bert Peleman en Wies Moens. Voor zover valt na te gaan, nam Van
Aken geen deel aan de activiteiten van de Letterkundige Kamer.40 Een jaar later zou
hij onder peterschap van diezelfde De Pillecyn en René Verbeeck wel lid worden
van de Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen (VVL). De Pillecyn trachtte
waarschijnlijk op nog andere manieren zijn pupil te steunen en zocht
publicatiemogelijkheid in bladen die met toestemming van de Duitse bezetter mochten
verschijnen: tussen ‘oude’ vrienden zoals Jozef L. de Belder en René Verbeeck
publiceerde Van Aken in 1942 in het eerste nummer van Westland ‘Gemengd
nieuws’.41 In dit verhaal keert Amandus Dijckers na vierentwintig jaar terug naar zijn
geboortedorp onder de rook van de steenbakkerijen waar hij - hoewel een
buitenstaander - meteen aan de slag kan als steenmaker. Bij de Duitse inval (van
1914) biedt Mandus zich aan als vrijwilliger. Aan het front in West-Vlaanderen raakt
hij gewond zodat hij het einde van de oorlog in het hospitaal meemaakt. De
oorlogswonde blijkt fataal, de struise natuurmens wordt geestesziek verklaard. De
ziekte maakt hem weemoedig. Wetende dat zijn leven definitief voorbij is, verdrinkt
hij zichzelf. Zijn leven vol grandeur blijkt twaalf regels op te leveren in een
plaatselijke krant. Dit verhaal vol grote emoties verscheen onder redactie van De
Pillecyn een jaar later onder de titel ‘Vermischte Neuigkeiten’ in de bloemlezing
Das zwiefache Leben. Flämische Novellen der Gegenwart. De vertaling van de tekst
was van Heinz Graef, die later vooral werk van Karel van de Woestijne en Maurice
Gilliams in het Duits vertaalde. Eerder al, in maart 1942, was een andere Duitse tekst
van ‘Piet von Aken’ in het Duitse blad Das XX Jahr hundert verschenen.42 Het valt
jammer genoeg niet meteen te achterhalen of die tekst ook door bemiddeling van De
Pillecyn is gepubliceerd, maar zowel de bloemlezing als het blad werden door Eugen
Diederichs Verlag uitgegeven.
Leek Van Aken met zijn bijdragen in Vormen, zijn De Vlaam-gewaad afgelegd
te hebben, zijn medewerking aan onder meer Westland, dat de Vlaamse
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gemeenschap wilde dienen en de ‘gezondwording’ van het ‘volksbestaan’ wilde
eerbiedigen, laat uitschijnen dat er zich ergens nog een Vlaamse droom verborgen
hield.43 Maar eens te meer blijkt dat in het geheel niet uit zijn bijdragen, integendeel.
‘Gemengd Nieuws’ gaat over een (geesteszieke) mens die kapot gaat aan weinig
‘volksverheffende’ emoties. Van Aken schrijft telkenmale over de gezonde, viriele
natuurmens-arbeider, vaak een vreemdeling, die ten prooi aan heftige emoties ten
onder gaat. Het volle leven is slechts een optie wanneer het hoofdpersonage zich in
een extatisch moment één voelt worden met de hem omringende natuur (de bodem),
zo niet kiest hij voor zelfmoord.
Ondertussen was Van Aken, na zijn novelle ‘De wankele roep’, in 1941 begonnen
aan twee nieuwe boeken: zijn novelle De falende God en de roman De Gestalte in
den Wind.
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Dat laatste werk is nooit verschenen, maar het manuscript is wel bewaard gebleven.
Het telt 177 getypte pagina's, bestaat uit drie grote delen die in totaal ingedeeld zijn
in 17 hoofdstukken. De tekst is gesigneerd met Gunnar Myriad Heimatsson, een
pseudoniem dat doet vermoeden dat Van Aken zijn romantische Vlaamsgezindheid
inderdaad nog niet volledig achter zich had gelaten en in elk geval verwijst naar de
populariteit van veel Scandinavische literatuur.
Als reactie op een aankondiging in Sirene zond Van Aken de roman in voor een
literaire wedstrijd van de jeugdkring van het Antwerpse Willemsfonds. In de jury
zetelden niet de minste auteurs: Lode Baekelmans (namens de Stadsbibliotheek
Antwerpen), Lode Monteyne (namens de auteursvereniging NAVEA), Frans Smits
(literatuurdocent aan de Antwerpse normaalschool, tevens schoonvader van Lampo),
Dr. Spinnox (studieprefect van het Koninklijk Atheneum van Berchem) en Gerard
Walschap. Als secretaris trad Ger Schmook van het Antwerpse Museum van de
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Vlaamsche Letterkunde op. De jury werd voorgezeten door Edler Hansen, voorzitter
van het Willemsfonds Antwerpen. De bekendmaking van de uitslag had moeten
plaatsvinden in januari 1942, maar het duurde tot begin 1943 voor de winnaar bekend
werd gemaakt. Op 19 maart 1942 kozen voorzitter en secretaris tien werken uit de
proza-inzendingen die vanaf 23 maart onder de juryleden circuleerden. De beoordeling
had nogal wat voeten in de aarde: pas op 11 december werden twee prozawerken
geselecteerd. Tijdens de definitieve vergadering, waarop Walschap afwezig was,
koos de jury unaniem voor Van Akens tekst: ‘Voor de prozawerken ging de keuze
bepaald naar P12 (Ps. “Gunnar Myriad Hei”; titel “De gestalte in den wind”) omdat
de inzending knapper geschreven is, meer technisch kunnen verraadt dan P8, dat ofschoon beide werken sterk den invloed hebben ondergaan van Hamsun, De Pillecijn,
Van Schendel - iets vrijer staat van die voorbeelden’.44
Zoals eerder vermeld, leek Van Akens werk qua atmosferische sfeerschepping
inderdaad onmiskenbaar op dat van leermeester De Pillecyn, zelf een enthousiaste
liefhebber van het werk van Van Schendel. Een vergelijking met Knut Hamsun ligt
voor de hand: net als in diens vroege werk staat in het manuscript van Van Aken een
outcast, een soort vagebond centraal die zich geplaatst ziet tegenover een vijandige
gemeenschap. Impressionisme en esthetiek staan centraal, hoewel Van Aken
ondertussen de Amerikaanse romanciers had ontdekt: ‘Toen ik nog student was,
kreeg ik wekelijks twintig frank fooi. Dat was voor een avondje film en voor boeken.
Nederlandse literatuur kon ik niet kopen, alleen buitenlandse pockets (Penguin,
Albatros, enz...). Op die manier heb ik het werk van Henry Miller en William Faulkner
ontdekt’.45
Opvallend is dat het pseudoniem Heimatsson in het juryverslag verkort werd tot
het minder bloed en bodem klinkende Hei. Waarschijnlijk vond het strijdbaar
antifascistisch Willemsfonds uit Antwerpen de naam weinig vrijzinnig. De bekroning
bracht Van Aken de aardige som van 500 frank op en hij mocht een voordracht uit
eigen werk geven in het letterkundige museum in Antwerpen.46 Het werk werd echter
niet uitgegeven. Vermoedelijk was Van Aken daar niet echt rouwig om, want
ondertussen had hij zijn entree in de letteren al gemaakt met de novelle De falende
God, het verhaal van een vreemdeling die in een steenbakkersdorp op korte tijd
fortuin maakt, maar door de jaloezie van de dorpelingen met hen hardhandig in
aanvaring komt.
Samen met Lampo was Van Aken op zoek gegaan naar een geschikter uitgeverij
om hun werk uit te geven en dat mocht meteen een grote en gereputeerde uitgeverij
zijn. Via de toenmalige schoonvader van Hubert Lampo, Frans Smits, kwamen zij
beiden bij de Brusselse uitgeefster Angèle Manteau terecht. In april 1942 werd Van
Aken een contract voor De falende God aangeboden. Zijn boek verscheen in oktober
van datzelfde jaar, geruime tijd voor de publicatie van Lampo's debuut Don Juan en
de laatste Nimf. Voor Angèle
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Manteau kon Van Akens boek immers meteen de markt op, het taalgebruik was
correct, van een ‘zuivere stijl’.47 Aan Lampo's werk moest, mede op advies van de
lector-criticus Raymond Herreman, nog aardig gesleuteld worden. Niet alleen wegens
de correcte taal, waaraan Angèle Manteau zoveel belang hechtte, maar ook wegens
het neutrale karakter van Van Akens boek paste het perfect in haar fonds.
Met de uitgave bij Manteau had Van Aken een eerste stap gezet om onder de vleugels
van De Pillecyn uit te geraken. Nog drie van zijn boeken zouden bij het uitgevershuis
van Angèle Manteau verschijnen, waarvan De duivel vaart in ons (1946) duidelijk
de invloed van moderne Amerikaanse auteurs als Caldwell en Steinbeck vertoont.
Ondertussen had Van Aken al een lange weg afgelegd. In het begin van zijn
schrijverschap stond hij nog sterk onder invloed van De Pillecyn, en buitenlandse
auteurs onder wie Knut Hamsun, zoals blijkt uit zijn bijdragen aan ondertussen
vergeten literaire tijdschriften en uit de receptie van De gestalten in den Wind en De
Falende God. Zijn hang naar schoonschrijverij, zoals onder meer te lezen in zijn
‘Pillecyniaanse’ literaire sfeerscheppingen, stond zijn zoektocht naar een uitgepuurde
taal eerst in de weg. Daarnaast verleidde een vaag flamingantistisch ideaal hem
aanvankelijk tot het gebruik van bombastische retoriek. Zoals ook de toenmalige
pers opmerkte, nam Van Aken met De duivel vaart in ons afscheid van deze literaire
erfenis.
Opvallend is dat alle critici in dit boek een aanleiding vonden om het jonge talent
dat opstond tijdens de oorlogsjaren onder de loep te nemen. Allen komen steeds bij
dezelfde vier namen uit: Boon, Daisne, Lampo en Van Aken. Paul van Keymeulen
gaat een stap verder en acht Van Aken, zijn vroegere schoolmakker, het grootste
talent onder de vier: ‘Naast den buitengewoon suggestieven L.P. Boon, naast Hubert
Lampo, die door zijn klassieken stijl en vormverfijning maar naar analyse streeft, en
naast den Freudiaansch georiënteerden zoeker naar bovenzinnelijke relaties Joh.
Daisne, geeft Van Aken de indruk meer beheerscht, vollediger en rijper te zijn’.48
Van groter belang is het oordeel van August Vermeylen die Van Aken zelfs ‘de
grootste belofte der naoorlogse generatie’ noemde.49 Maar dat heeft dus niet kunnen
beletten dat de schrijver uit Terhagen ondertussen in de vergetelheid is geraakt.
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Deze tekst maakt deel uit van het door het Max-Wildiersfonds
(FWO-Vlaanderen G.4434.00) gepatroneerd onderzoek ‘Het uitgevershuis
A. Manteau en het literaire veld in Vlaanderen (1938-1955)’, dat door
onderzoeksgroepen aan de Universiteit Antwerpen, het AMVC-Letterenhuis,
de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije
Universiteit Brussel wordt uitgevoerd.

Eindnoten:
1 Zie J. Stuyck, ‘Een sirene tijdens de bezetting. Over Hubert Lampo's intrede in de Vlaamse
Literatuur’.
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Emiel van Aken. Omstreeks 1926 werd gestart met een bibliotheek. In dezelfde periode kwam
het socialistische verenigingsleven op gang.
3 De syndicale jeugd was een jeugdbeweging van de socialistische vakbond en stond los van
andere jeugdbewegingen zoals de Socialistische Jonge Wacht (SJW).
4 Brief van Roza Callaert, weduwe Piet van Aken aan Jan Stuyck, februari 2003.
5 Interview Jan Stuyck met Louis van Hoorenbeeck (1921), 15 januari 2003.
6 Piet van Aken werd officieel ingeschreven op 15 september 1931 en verliet de school op 19
juli 1936. Piet van Aken, officieel Petrus van Aken, volgde de Algemeene Afdeling (Archief
Rijksmiddelbare School, Boom).
7 Archief Rijksmiddelbare School, Boom.
8 Collectie Alex Vink, Boom.
9 Collectie Alex Vink, Boom.
10 Interview Jan Stuyck met de weduwe van Roger Wierinck (1920-1990), 27 januari 2003 en
interview met Eduard Spillemaeckers (1920), jaargenoot op het Boomse atheneum en vriend
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12 Vlucht 1 (1937), nr. 1, p. 2.
13 Interview Jan Stuyck met Van Akens vriend en dorpsgenoot Louis van Hoorenbeeck (1921),
15 januari 2003. Zie ook Een halve eeuw SM Volkshuis Terhagen, p. 20-21.
14 J. de Coninck, Filip de Pillecyn als leraar te Mechelen, p. 9. Zie ook F. de Pillecyn, ‘Eindelijk
Kentering’, p. 4.
15 In het voorjaar van 1940 ontstonden er problemen in de redactie. Als gevolg daarvan ging het
blad in april 1940 samen met het Antwerpse Goedendag, een blad dat overigens door talentscout
Raymond Herreman lovend werd ontvangen in zijn ‘Boekuil’ van 26 februari 1939. In Kentering
van november 1938 wordt Petrus van Aken eenmalig vermeld als lid van de redactieraad.
16 B. Decorte Bert & E. Willekens, Schrijvenderwijs. Vijfenzeventig jaar Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen 1907-1982, p. 200.
17 Kentering 1 (1938), nr. 1, p. 2.
18 Kentering, 1 (1938), nr. 9, p. 1.
19 Brief van Jan d'Haese aan Raymond Herreman, d.d. 6 januari 1939 (AMVC-Letterenhuis).
20 Kentering 1 (1939), nr. 10, p. 6.
21 Uit het verhaal ‘Een Schakel’, in: Kentering 2 (1939), nr. 5, p. 26. Verschenen achtereenvolgens:
‘Fragment: Koorts’, in: Kentering 1 (1938), nr. 5/6, p. 17-19; ‘Zelfmoord’, in: Kentering 1
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Van boekbinder tot grafisch vormgever
A.M. Oosterbaan en De Gemeenschap
··· [Lex van de Haterd]
Over het tijdschrift De Gemeenschap (1925-1941) is veel geschreven. Deze publicaties
gaan bijna zonder uitzondering over literaire aspecten van dit maandblad. Zonder
twijfel terecht, want regelmatige medewerkers als H. Marsman, Jan Engelman, Anton
van Duinkerken en F. Bordewijk zijn niet de minsten onder de literatoren van het
interbellum. De uiterlijke vormgeving van het tijdschrift is tot nu toe echter
onderbelicht gebleven. Ten onrechte, want zowel de typografische vormgeving als
de kwaliteit van de illustraties zijn over het algemeen van hoog niveau en vernieuwend
in hun tijd, vooral in de eerste tien jaargangen. Ruim 16 jaar lang kreeg elke maand
een andere kunstenaar de opdracht een illustratie of een ontwerp voor het omslag
van het tijdschrift te maken. Deze omslagen vormen samen een prachtige staalkaart
van nu eens expressionistische dan weer constructivistische of typofotografische
kunst. Een van de belangrijkste vormgevers van De Gemeenschap, zeker in de periode
1930-1935, was de drukker Andries Oosterbaan.

Arnhem-Amsterdam-Utrecht
Dankzij een bewaard gebleven bidprentje weten we dat Andreas Martinus Oosterbaan
op 23 juli 1882 wordt geboren in Arnhem en sterft in Utrecht op 5 maart 1935. Verder
is er weinig over hem bekend. Bij mijn weten bestaat er geen enkel boek of artikel
over zijn werk en ook in de literatuur over grafische vormgeving wordt zijn naam
nauwelijks genoemd. Ik kom daar op het eind van mijn artikel op terug.
Een bron, die weliswaar niets over zijn ontwerpen zegt, maar wel wat biografische
informatie geeft, is het gedenkboek Van vonk tot vlam (1947), uitgegeven bij het
dertigjarig bestaan van de NV Drukkerij en Uitgeverij Lumax, waarvan Oosterbaan
de eerste directeur was.
Oosterbaan gaat na de lagere school in Arnhem al meteen aan het werk op een
drukkerij. Aanvankelijk is hij vooral geïnteresseerd in het boekbindersvak. Als hij
dit ambacht goed onder de knie heeft, bekwaamt hij zich in de typografie. Al snel
blinkt hij hierin uit. Hij wordt leraar aan de Teken- en
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RECLAMEDRUKWERK VOOR DRUKKERIJ LUMAX

Kunstambachtschool in Amsterdam en aan de Grafische Vakschool in Utrecht. Hij
trouwt met de Utrechtse A.M. van Duivenbode (1881-1955). Uit dit huwelijk worden
tien kinderen geboren.1 In 1908 meldt Oosterbaan zich aan als lid van de RK Grafische
Bond. Vier maanden daarna verhuist hij naar Amsterdam, waar de hoofdstedelijke
afdeling hem tot haar voorzitter kiest. In de algemene vergadering van september
1909 wordt hij namens de afdeling Amsterdam lid van het hoofdbestuur. In 1915
wordt hij zelfs landelijk voorzitter, een niet-gesalarieerde functie die hij tot juni 1919
blijft vervullen. Hij moet dit werk dan neerleggen wegens zijn benoeming tot directeur
der Eigen Drukkerij van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). Met zijn
achtergrond als boekbinder, typograaf en organisator is hij bij uitstek geschikt om
de Eigen Drukkerij van de KAB, later Lumax geheten, te gaan leiden.
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In 1917 was het gebouw van de Utrechtse drukkerij Triumph aan de Oude Kamp
door de KAB overgenomen. L.A. Evers uit Roermond was als bedrijfsleider
aangesteld. Ongeveer tien personeelsleden drukten vakbladen, jaarverslagen en
brochures van de KAB. Daarnaast produceerden ze veel klein drukwerk voor
particulieren en reclame voor bedrijven. In 1919 wordt een nieuw gebouw op Ondiep
6 betrokken. De productie wordt aanzienlijk uitgebreid en Oosterbaan wordt directeur
van het vernieuwde bedrijf. Het lag in de rede dat de ambitieuze Oosterbaan de
kwaliteit van het drukwerk van Lumax wilde verbeteren en de productie op een hoger
artistiek plan wilde brengen. Een uitgelezen kans deze ambitie te verwezenlijken
krijgt de drukkerij als De Gemeenschap eind 1929 in financiële problemen komt en
genoodzaakt is van drukker te veranderen.

De Gemeenschap
Het eerste nummer van het tijdschrift De Gemeenschap verschijnt in januari 1925
met een houtsnede van Henri Jonas op het omslag, een Christus tussen rokende
fabrieksschoorstenen. Met dit omslag wordt de trend meteen gezet: modern katholiek,
sociaal bewogen en met veel aandacht voor beeldende kunst en andere culturele
uitingen.
De eerste redactie bestaat uit een groepje jonge katholieken, allemaal twintigers,
uit Utrecht: de als kunstrecensent bij het progressief-katholieke dagblad Het Centrum
werkzame Jan Engelman, de onderwijzer Henk Kuitenbrouwer en de architect Willem
Maas. Het redactiesecretariaat is in handen van Albert Kuyle, pseudoniem van Louis
Kuitenbrouwer, de jongere broer van Henk. Ook hij werkt als journalist voor Het
Centrum. Kuyle is bovendien goed bevriend met Piet van Rossum, wiens acht jaar
oudere broer Theo technisch directeur is van Het Centrum. Al met al voldoende
redenen om voor elkaar te krijgen dat De Gemeenschap gedrukt kan worden op de
persen van het Utrechtse dagblad Het Centrum. Van Kuyle kwam ook het idee om
een uitgeverij te starten. In de eerste twee jaren gaat het nog om een enkele uitgave
maar als de samenwerking met de meesterdrukker Charles Nypels uit Maastricht in
1927 vaste vorm heeft aangenomen, volgen de uitgaven elkaar snel op: boeken van
Marsman, Kuyle, Engelman, Van Duinkerken, Albert Helman (die aan het einde van
de eerste jaargang tot de redactie van De Gemeenschap zou toetreden) en vele anderen.
Net als het tijdschrift werden de boekuitgaven van de uitgeverij bijna zonder
uitzondering modern vormgegeven door de Maastrichtenaar Charles Nypels: omslagen
en illustraties van expressionistische kunstenaars als Jozef Cantré, Henk Wiegersma
en Otto van Rees; maar ook met opvallende, door het constructivisme beïnvloede,
ontwerpen van de architecten Sybold van Ravesteyn, Willem Maas en Gerrit Rietveld.
Kuyle is heel handig in het lospeuteren van financiën, maar erg slordig in de
besteding en de verantwoording daarvan. Eind jaren twintig zijn de schul-
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den aan Leiter-Nypels, de drukkerij van Charles Nypels' vader waar veel van het
Gemeenschap-drukwerk wordt vervaardigd, en aan de drukkerij van Het Centrum
zo hoog opgelopen dat de samenwerking met De Gemeenschap opgezegd wordt. De
Gemeenschap moet uitzien naar een nieuwe drukker en vindt die in Utrecht bij
drukkerij Lumax. Ter leniging van de financiële nood wordt op 21 augustus 1930
De Stichting De Gemeenschap opgericht die via uitgifte van obligatieleningen geld
bijeen brengt. Deze Stichting steunt de uitgeverij en neemt haar op 31 december
1931 zelfs over.2
Het tijdschrift De Gemeenschap is op de persen van Lumax gedrukt van januari
1930 tot en met oktober 1933. Het omslag van het oktobernummer van 1933 is nog
van Oosterbaan en er staat, zoals bij elke aflevering, een paginagrote advertentie van
Lumax op de achterzijde van het omslag. Vanaf het novembernummer van 1933
heeft er nooit meer een advertentie van Lumax in De Gemeenschap gestaan. Vanaf
december 1933 tot het laatste nummer van De Gemeenschap in oktober 1941 wordt
de advertentiepagina gevuld door uitgeverij Foreholte uit Voorhout, mogelijk de
nieuwe drukker van De Gemeenschap, hoewel ik deze veronderstelling niet bevestigd
heb kunnen vinden in het Gemeenschap-archief.3 Niet alleen van het tijdschrift, ook
van de boeken blijft onduidelijk waar ze na 1934 gedrukt zijn. In geen enkel boek
van De Gemeenschap wordt na 1934 de naam van de drukker vermeld, iets wat vóór
die tijd meestal wel gebeurde. Er is overigens na 1934 geen enkel typografisch
interessant boek meer verschenen. Waarschijnlijk worden de boeken bij wisselende
drukkers ondergebracht en is er geen bijzondere relatie meer, zoals dat daarvóór wel
het geval was met bijvoorbeeld Leiter-Nypels en Lumax. De reden waarom Lumax
in oktober 1933 met het drukken van De Gemeenschap stopt, heb ik evenmin kunnen
achterhalen. Waarschijnlijk is, dat er opnieuw financiële problemen zijn en dat Lumax
het bij het uitblijven van achterstallige betalingen niet langer verantwoord vindt om
het tijdschrift te drukken. Als dit zo is, moet Oosterbaan hier in ieder geval van op
de hoogte geweest zijn want hij zit, vanaf het begin van de oprichting van de Stichting
De Gemeenschap tot zijn dood in maart 1935, als penningmeester in het bestuur.
Zeker is in ieder geval dat Lumax in 1940 nog een vordering van 5000 gulden op
Stichting De Gemeenschap heeft, die zij dan kwijtscheldt om een faillissement van
De Stichting te voorkomen.

Stijlkenmerken van de ontwerpen van Oosterbaan
In de periode 1930-1935, waarin Oosterbaan de belangrijkste vormgever van De
Gemeenschap is, verandert de uiterlijke verzorging van het tijdschrift nauwelijks.
De door Nypels uitgezette lijnen worden ook in deze jaren gevolgd. Figuratieve,
expressionistische omslagen van met name Charles Eyck en Jozef Cantré worden
afgewisseld met avant-gardistische, typografische omslagontwerpen en fotomontages
van onder anderen Paul Schuitema, Otto Freundlich,
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F. BORDEWIJK, BLOKKEN (1931)

JACQUES SCHREURS, OMNIS TERRA (1932)

Piet Worm, Kees Strooband en Oosterbaan zelf. Het grootste verschil is wel de
regelmatige inzet van fotomontages voor de omslagen van het tijdschrift en van de
boeken, die van 1930 tot eind 1933, meestal ook bij Lumax worden gedrukt.
Oosterbaan toont zich daarmee een aanhanger van de zogenaamde typofotografie
(ook wel fototypografie genoemd), een trend in de typografie die eind jaren twintig
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in Nederland in zwang komt en waaraan namen van internationaal vermaarde
Nederlandse ontwerpers als Piet Zwart en Paul Schuitema verbonden zijn.4
De ontwerpen van Oosterbaan zijn ook in belangrijke mate beïnvloed door het
constructivisme, een stroming in de beeldende kunst en de architectuur van het
interbellum, die met betrekking tot de typografie vooral uitgewerkt is
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F. BORDEWIJK, KNORRENDE BEESTEN (1993)

ERIC VAN DER STEEN, GEMENGDE BERICHTEN (1932)

door De Stijl-oprichter Theo van Doesburg, de Hongaarse Bauhaus-kunstenaar László
Moholy-Nagy en de Russische avant-gardist El Lissitzky. Jan Tschichold, een Duitse
typograaf, heeft in 1928 de theorie beschreven in Die neue Typographie, een boek
met veel voorbeelden en voorschiften, jarenlang de bijbel voor aankomende
avant-garde typografen.
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Bij nadere beschouwing hebben de grafische ontwerpen van Oosterbaan de
volgende stijlkenmerken gemeen:
- moderne lettertypes, meestal strak en schreefloos;
- grote en vette lettercorpsen, niet alleen in het band- of omslagontwerp maar
geregeld ook in de broodtekst;
- ruime interlinies, ook in de broodtekst;
- paginavullende ontwerpen;
- regelmatig diagonaal op de pagina plaatsen van teksten of illustraties;
- regelmatig asymmetrische opbouw van het ontwerp;
- zorgvuldig opgebouwde constructies, vaak op basis van geometrische figuren
(lijn, rechthoek, vierkant, driehoek en cirkel); hierbij maakt Oosterbaan gebruik van
het op de drukkerij beschikbare loden of houten
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M. REVIS, 8.100.000 M3 ZAND (1932)
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zetmateriaal; hij tekent niet zelf, maar maakt soms gebruik van een tekening van een
andere kunstenaar, bijvoorbeeld bij het ontwerp voor Nederlandsche liedjes (1932)
van Eric van der Steen;
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- sober kleurgebruik: vaak wordt buiten zwart maar één steunkleur gebruikt; rood
is daarbij favoriet; een enkele keer combineert Oosterbaan deze kleur met geel of
blauw;
- gebruik van foto's of fotomontages in het ontwerp; 8.100.000 m3 zand (1932)
van M. Revis en Knorrende beesten (1933) van Bordewijk zijn hiervan de mooiste
voorbeelden;
- alleen kapitalen of alleen onderkastletters voor het hele woord; Oosterbaan zal
zelden, althans niet op het omslag of de titelpagina, een boektitel of auteursnaam
beginnen met een hoofdletter en met kleine letters verder gaan, zoals in de traditionele
vormgeving gebruikelijk is; wel gebruikt hij beide soms binnen één ontwerp: kapitalen
voor de auteursnaam en onderkast voor de boektitel of andersom, bijvoorbeeld bij
het omslag voor Knorrende beesten van Bordewijk en Gemengde berichten (1932)
van Van der Steen.
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OMSLAG VAN DE GEMEENSCHAP, FEBRUARI 1930

Omslagontwerpen van Oosterbaan voor het tijdschrift De Gemeenschap
Van vier typografische omslagen van het tijdschrift De Gemeenschap uit de periode
1930-1934 staat vast dat Oosterbaan de ontwerper is, omdat zijn naam op de
inhoudspagina als zodanig vermeld wordt. Van een vijfde omslag acht ik het
auteurschap op grond van stilistische overwegingen waarschijnlijk. Het gaat hierbij
om het allereerste nummer dat Lumax gedrukt heeft, namelijk de aflevering van
januari 1930. Op de inhoudspagina staat geen ontwerper genoemd. Dat is opvallend,
want de naam van de ontwerper wordt in De Gemeenschap vrijwel altijd vermeld.
In de enkele gevallen dat het niet gebeurt, is het meestal zo dat de maker niet een
gastontwerper is, maar iemand van de redactie of een medewerker van de drukkerij.
In de jaren 1925-1930 gaat het dan om Kuyle die als redactiesecretaris nauw bij de
productie van elk nummer betrokken is en af en toe een omslag verzorgt of om
Charles Nypels die tot
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1931 als typografisch adviseur en vormgever bij De Gemeenschap betrokken is.
Oosterbaan wil met de eerste onder zijn leiding gedrukte aflevering van De
Gemeenschap waarschijnlijk zijn visitekaartje afgeven. Ook daarom is de kans groot
dat hij de ontwerper is. Het kan bescheidenheid zijn of onzekerheid dat hij zijn naam
als ontwerper niet vermeldt. Het is een typografisch ontwerp waarbij op een gele
achtergrond roze, schreefloze kapitalen gebruikt worden voor de tijdschriftnaam.
Het omslag van het volgende nummer, van februari 1930, neemt hij opnieuw voor
zijn rekening, nu met expliciete naamsvermelding in de inhoudspagina. Op een
crèmekleurige achtergrond plaatst hij dit keer opnieuw schreefloze letters in rood en
zwart, diagonaal op de pagina. De tekstblokken en tekstregels vormen driehoeken
en rechthoeken en zijn zodanig op het omslag geplaatst dat de restvormen opnieuw
driehoeken en rechthoeken vormen: een mooi voorbeeld van constructivistisch
vormgeven.
Daarna duurt het bijna een jaar voor er opnieuw een creatie van Oosterbaan volgt,
het opvallende omslag van januari 1931: een zilverkleurig fond met een smalle,
feloranje baan in de lengte en de naam van het tijdschrift in zwarte, vette letters in
de breedte gedrukt. In september 1931 is er nog een letterontwerp in roodbruin en
in oktober 1933 een weinig opvallend ontwerp in geel en bruin. Buiten het omslag
van februari 1930 onderscheiden de ontwerpen van Oosterbaan zich nauwelijks in
positieve zin. Aansprekender resultaten behaalt Oosterbaan met zijn boekverzorging
voor De Gemeenschap.

Boekontwerpen van Oosterbaan voor uitgeverij De Gemeenschap
Van in totaal acht boeken uit het fonds van uitgeverij De Gemeenschap staat vast,
dat de typografische verzorging van Oosterbaan is, omdat het in het colofon vermeld
wordt.5 Het is jammer dat Oosterbaan slechts in een deel van zijn boeken een colofon
opneemt die overigens enkel summiere informatie geven. Er staan bijvoorbeeld nooit
gegevens in over papiersoort of lettertype, informatie die je in de colofons van Charles
Nypels vaak wel kunt vinden.
Naast deze acht boeken, is er nog een vijftal waarvan het zeker is dat het door
Lumax gedrukt is en waarvan het waarschijnlijk is dat Oosterbaan ervan de typografie
verzorgd heeft. Zijn naam wordt echter in geen van de colofons vermeld.6 Op grond
van stijlkenmerken neem ik aan dat het om ontwerpen van Oosterbaan gaat.7
Ten slotte zijn er nog drie boeken waarvan niet vaststaat dat ze onder leiding van
Oosterbaan door Lumax gedrukt zijn.8 In deze uitgaven staat geen colofon en is het
Lumax-logo ook nergens te vinden. Dat het volgens mij toch om ontwerpen van
Oosterbaan gaat, baseer ik op het feit dat de boeken uitgegeven zijn in de periode
dat Lumax voor De Gemeenschap drukte en op het gegeven dat de typografie en de
vormgeving in belangrijke mate voldoen aan de stijlkenmerken van het werk van
Oosterbaan.
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F. BORDEWIJK, BINT (1934)

M. REVIS, GELAKTE HERSENS. FORD'S LEVEN, FORD'S AUTO'S (1934)

Oosterbaans laatste jaren
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Zoals gezegd, eind 1933 stopt Lumax met het drukken voor De Gemeenschap,
waarschijnlijk om financiële redenen. Na oktober 1933 is mij geen
tijdschrift-aflevering, boek of brochure bekend waarin Lumax als drukker herkenbaar
aanwezig is (via logo, advertentie of vermelding in het colofon). Er is één
uitzondering. In het najaar van 1935 wordt nog Het voorschot van Gerard Wijdeveld
gedrukt. In deze poëziebundel wordt het grootste gedeelte van de eerdere bundel Het
vaderland (1930) herdrukt. Een mogelijke verklaring voor het feit dat Lumax deze
uitgave, overigens na de dood van Oosterbaan, nog verzorgd heeft, is dat het zetsel
nog ter drukkerij aanwezig was.
Ook al raakt de drukkerij in artistiek opzicht eind 1933 aan De Gemeenschap een
belangrijke klant kwijt, in commercieel opzicht gaat het haar voor de wind. Een
belangrijke mijlpaal voor Lumax vormt het jaar 1934, het jaar waarin de drukkerij
haar grootste en meest veeleisende klant binnen-
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haalt: het katholieke dagblad De Volkskrant. Een enorme uitbreiding van personeel
en materieel is het gevolg. Er komen nieuwe persen, gietovens, zetmachines en er
moet flink verbouwd worden op Ondiep nummer 6. Op 14 januari 1935 rolt het eerste
exemplaar van De Volkskrant bij Lumax van de persen. Oosterbaan is de architect
van de nieuwe organisatie, maar het is ook het laatste wat hij voor Lumax heeft
kunnen doen. Niet lang hierna wordt hij ernstig ziek en hij sterft op 5 maart 1935 in
zijn woning aan de Admiraal van Gentstraat in Utrecht.

Waardering
Zoals ik in de inleiding van mijn artikel vermeld heb, wordt Oosterbaan in de literatuur
over grafische vormgeving niet of nauwelijks genoemd. In het standaardwerk
Grafische vormgeving in Nederland komt hij in het geheel niet voor.9 In Dutch
Graphic Design 1918-1945, wordt Oosterbaan beschouwd als een belangrijke en
vaak over het hoofd geziene typograaf, een natuurtalent wiens boekontwerpen tot
de meest vernieuwende van de jaren dertig behoren.10 In het al geciteerde Typo-foto
1920-1940 is een afbeelding van het omslag van 8.100.000 m3 zand van M. Revis
opgenomen, maar wordt in de tekst geen regel gewijd aan Oosterbaan.
Voor de vernieuwing van de grafische vormgeving in Nederland is Oosterbaan
naar mijn mening echter van grote betekenis geweest. Met name de omslagontwerpen
voor de drie boeken van Bordewijk (Blokken, Bint en Knorrende beesten) en voor
8.100.000 m3 zand en Gelakte hersens van Revis staan op grote hoogte. Dat
Oosterbaan desalniettemin niet erg bekend is geworden, verklaar ik uit zijn eigen
bescheidenheid. Hij voelde zich toch eerder ambachtsman dan kunstenaar. Dat
verklaart mogelijk ook dat hij op foto's van feestjes en partijen van De Gemeenschap
niet voorkomt. Veel van zijn werk is ‘ongesigneerd’ gebleven.
Doordat hij relatief jong gestorven is, heeft hij zijn memoires niet kunnen
opschrijven zoals Anton van Duinkerken, Albert Helman en Sybold van Ravesteyn
wel gedaan hebben. Curieus genoeg komt Oosterbaan zelfs in deze geschiedschrijving
door insiders niet voor.
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Bijlage I
Met zekerheid door Oosterbaan vormgegeven boeken
1 A.J.D. van Oosten, Het vuurwerk (1930): een eenvoudig, typografisch ontwerp
in rood en zwart van deze poëziebundel van de latere Gemeenschaps-redacteur
Van Oosten. De bibliografische gegevens zijn in een driehoek geplaatst met de
punt naar beneden. Het is een nog redelijk traditioneel ontwerp door de
symmetrische opbouw en het gebruik van een lettertype met schreef.
2 F. Bordewijk, Blokken (1931): naar mijn mening het mooiste omslagontwerp
dat Oosterbaan gemaakt heeft. Uiterlijke vormgeving en inhoud van het boek
passen perfect bij elkaar. Blokken gaat over de mislukking van een heilstaat,
een nieuwe rechtlijnige maatschappij. Het taalgebruik is zakelijk, objectief. Het
verhaal is verdeeld in korte, reportageachtige blokken tekst. Bordewijk beschrijft
de toekomstige wooncultuur: kubussen en woonblokken. Oosterbaan sluit hierbij
in zijn ontwerp naadloos aan. Van de letters van de titel van het boek en de
naam van de auteur heeft de ontwerper typografisch een blok gemaakt. Dit
letterblok past Oosterbaan op drie verschillende manieren toe. De band van de
gebonden uitgave, waarop slechts één blok wordt gebruikt, verschilt van het
omslag van de ingenaaide versie, waarop het blok twee keer voorkomt. Het
ontwerp van de titelpagina is weer anders. Daar wordt het blok vier keer
toegepast. Door de letters te laten variëren in corpsgrootte en -dikte en door te
spelen met de kleuren zwart en rood ontstaat een zeer afwisselend beeld.
Oosterbaan sluit met dit ontwerp aan bij het constructivisme, zoals Bordewijk
dat literair doet met dit mooie voorbeeld van de Nieuwe Zakelijkheid in de
literatuur van de jaren dertig. Een afwijkend en daardoor opvallend detail vormt
het logo van De Gemeenschap. Alles in dit ontwerp is in blokken met schreefloze
kapitalen geconstrueerd, maar het uitgeverslogo staat in onderkastletters in een
cirkel. Een speels element in dit bijzondere ontwerp.
3 Albert Helman, Wij en de literatuur (1931): een eenvoudig letterontwerp in
zwart en blauw op omslag en titelpagina. Het linnen van de band van dit boek,
dat een bundeling bevat van vier toespraken van Helman, is uitgevoerd in zwart
en geel en kent als enige versiering het Gemeenschapslogo. Niet alleen de letters
voor het omslagontwerp zijn schreefloos maar ook de letters voor de broodtekst.
Dat is vrij bijzonder. Het komt alleen in dit boek voor en bij Blokken. In beide
boeken past Oosterbaan een zeer ruime interlinie toe.
4 Chris de Graaff, Alleenspraak (1931): een eenvoudig letterontwerp op omslag
en titelpagina; naam van de auteur en de titel van het boek zijn in goudopdruk
herhaald op de blauwlinnen band. De gedichten van deze bundel zijn in een
strakke, schreefloze letter ruim op de pagina gezet. Alleenspraak, Wij en de
literatuur en Het Wereldorgel van Anton van Duinkerken, dat naar een maquette
van Charles Nypels eveneens in 1931 voor De Gemeenschap gedrukt werd
onder leiding van Oosterbaan, werden door het Nederlands Verbond van
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Boekenvrienden gerekend tot de vijftig best verzorgde boeken van de
Nederlandse productie van 1930-1931.
5 Albert Kuyle, Songs of Kalua (1931): deze bundel poëzie werd als tweede druk
bij De Gemeenschap uitgegeven, met een roze omslag, waarover in de lengte
een witte band loopt, waarin de bibliografische gegevens weer in roze gedrukt
zijn. De eerste druk verscheen in een oplage van 140 exemplaren in 1927 bij
Charles Nypels in Maastricht met illustraties van Jozef Cantré en Otto van Rees.
6 Eduard Brom, Bloemlezing (1932): een eenvoudig letterontwerp in zwart en
blauw op de titelpagina en in alleen blauw op de band. Gedrukt op geschept
papier van Pannekoek en voorzien van een door Charles Eyck getekend
auteursportret op het frontispice.
7 Eric van der Steen, Nederlandsche liedjes (1932): in de ingenaaide versie heeft
Oosterbaan een tekening van Charles Eyck gebruikt en op geheel eigen wijze
in het omslag verwerkt. Hij gebruikt de Eyck-illustratie als achtergrond voor
drie tekstblokken, die samen door het gebruik van de kleuren rood, wit en blauw
een suggestie van de Nederlandse vlag geven. In de gebonden editie laat hij de
tekening op de band weg en werkt met drie vlakken rood, wit en blauw waarbij
de tekst in rood en blauw op het witte vlak staat, waardoor in dat blok opnieuw
een rood, wit, blauw ontstaat.
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A.J.D. VAN OOSTEN, HET VUURWERK (1930)

8 Eric van der Steen, Gemengde berichten (1932): ook hier gebruikt hij een
tekening van Eyck, nu als illustratie van een krantenpagina, waarbij de titel van
het boek de kop van een rubriek in de krant wordt. Een opvallend detail is dat
de naam van de schrijver geheel in onderkast staat en de boektitel in kapitalen,
beide met schreef dit keer.

Bijlage II
Door Lumax gedrukte en waarschijnlijk door Oosterbaan vormgegeven
boeken
1 Gerard Wijdeveld, Het Vaderland (1930): een bundel poëzie in een oplage van
500 exemplaren, uitgegeven in 1930 maar reeds in de winter van 1929 op de
persen van Lumax gedrukt. Het is een op dat moment in het Gemeenschapsfonds
geheel afwijkend ontwerp. Voor het eerst schreefloze kapitalen, groot en vet,
in zwart gedrukt op een felrode achtergrond. De letters beslaan de hele ruimte
van het omslag. Hetzelfde ontwerp wordt herhaald op de titelpagina maar de
titel is dan in blauw gedrukt op crèmekleurig, gevergeerd papier. Het is de
vroegste Lumaxuitgave die ik in het Gemeenschapsfonds aangetroffen heb en
waarschijnlijk is het Oosterbaans eerste proeve van boekverzorging.
2 M. Revis, 8.100.000 m3 zand: uitgegeven in 1932 en gedrukt in het najaar van
1931. Van de uitgaven die, getuige het colofon in ieder geval door Lumax
gedrukt zijn maar waarbij de naam van Oosterbaan niet genoemd wordt, is dit
boek naar mijn mening een van de mooiste. Oosterbaan, die op grond van
stijlkenmerken toch wel als de maker beschouwd mag worden (de typografie
van Zand lijkt qua compositie sterk op die van het omslag van het tijdschrift
De Gemeenschap van februari 1930), heeft voor het ontwerp van het stofomslag
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gebruikgemaakt van een foto. Wie de foto heeft gemaakt, is mij onbekend. Voor
zover bekend fotografeerde Oosterbaan niet zelf. De letters staan dit keer in
rood, schuin op het omslag. De schreefloze kapitalen, op zichzelf een vierkant,
vormen samen een driehoek met de bovenrand van het omslag. Deze vierkante
en driehoekige vormen komen weer terug in de constructie van de
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kraanwagen, die samen met zijn schaduw ook weer een driehoek vormt. Zelfs
de takjes in het zand doen een beetje mee. De van bovenaf genomen foto van
de hijskraan in een enorme vlakte geeft een mooie suggestie van een grote
hoeveelheid zand.
3 Jacques Schreurs, Omnis terra (1932): alleen op de achterzijde van de
ingenaaide uitgave is te ontdekken dat het hier een Lumaxuitgave betreft. Ook
het omslagontwerp doet niet direct vermoeden dat het hier om Oosterbaan gaat.
Op het omslag (en op de band van de gebonden editie) staat een illustratie van
Charles Eyck, in zwart gedrukt op een geel fond. De letters zijn klein en mager
gedrukt en staan schots en scheef op de pagina: dit is naar mijn idee geen
Oosterbaan. Het lijkt wel of er twee typografen met het boek zijn bezig geweest
want wát blijkt als je het boek openslaat: er zijn twee titelpagina's. Op de eerste
wordt de tekening van Eyck herhaald, nu in rood afgedrukt op een crème
achtergrond en vervolgens is er een tweede titelpagina waar de bibliografische
gegevens in een gestileerd letterontwerp, vermoedelijk van Oosterbaan, in rood
en zwart afgedrukt zijn in de vorm van een kruis. Ook in de lopende tekst hinkt
de typografie op twee gedachten: de mager afgedrukte tekst staat in schril
contrast tot de vet en groot afgedrukte bladzijdenummers. Daardoor ontstaat
een naar mijn idee onevenwichtig geheel, dat ik hier alleen noem omdat de
tweede titelpagina zo mooi is. De vorm van het kruis is goed gekozen want dit
gemeenschapsspel gaat over het leven van Jezus en had de bedoeling de lezer
te stichten. Een functioneel ontwerp dus.
3 Jacques Schreurs, Nis en nimbus (1933): een gedichtenbundel verlucht met
illustraties van Charles Eyck, Joep Nicolas, Otto van Rees en Lambert Simon.
De ingenaaide editie van deze Lumaxdruk is vermoedelijk niet van Oosterbaan,
het omslag- en titelpaginaontwerp is tamelijk traditioneel evenals het gekozen
lettertype. Het bandontwerp van de gebonden uitgave, waarschijnlijk wel van
Oosterbaan, is veel gedurfder, met name door de keuze voor een compleet
zilverkleurig fond met blauwe letters, iets wat Oosterbaan eerder gedaan heeft
bij het januari-nummer van 1931 van het tijdschrift De Gemeenschap.
4 F. Bordewijk, Knorrende beesten (1933). Op het omslag van deze korte roman
staat een fotomontage van Kees Strooband. Waarschijnlijk heeft hij alleen de
fotomontage geleverd en is de typografie en de verdere boekverzorging van
Oosterbaan. Alle bekende stijlkenmerken komen in dit boekje terug: de
schreefloze, grote, vette letters in rood en zwart op de titelpagina en de ruime
interlinie en de grote paginanummers in de broodtekst. Opvallend detail in dit
ontwerp is dat de bovenkant van de kapitalen van de auteursnaam door de basis
van de onderkastletters van de boektitel heenloopt. Door het verschillend
kleurgebruik van de beide tekstregels doet het aan de leesbaarheid niets af.

Bijlage III
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Waarschijnlijk bij Lumax gedrukte en vermoedelijk door Oosterbaan
vormgegeven boeken
1 Anton van Duinkerken, Groot Nederland en wij (1931): op het omslag staat
een vage zwart-wit foto van een landkaart van Nederland en België. Een hand
met een vergrootglas laat een stuk van de kaart uitvergroot zien. Alleen dit stuk,
Vlaanderen en Zuid-Nederland, is scherp. De rand van het vergrootglas valt
nog net boven Utrecht. Van wie de foto is, weet ik niet. De lang-gerekte,
schreefloze kapitalen staan in rood op het omslag.
2 M. Revis, Gelakte hersens. Ford's leven, Ford's auto's (1934): deze
geromantiseerde biografie van Henri Ford heeft een uitgesneden zwart-wit foto
van een Ford op de donkerrode band. De titel van het boek loopt in de lijn van
de auto mee. De foto is gesneden in een driehoek die met de punt naar beneden
op het omslag is geplakt. Deze werkwijze geeft een dynamisch beeld, een
suggestie van de snelheid van de auto. De titelpagina lijkt op die van 8.100.000
m3 zand. Het zijn de enige twee mij bekende ontwerpen waar Oosterbaan
gebruikmaakt van kaderlijnen. Meestal vormen de letters door hun wijze van
groepering zelf een kader.
3 F. Bordewijk, Bint (1934): deze roman over de ondergang van een directeur
van een school met ijzeren tucht en discipline, valt eigenlijk net buiten de periode
dat Lumax voor De
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Gemeenschap drukte. Het boek is in november 1934 verschenen. Het is niet
vele maanden eerder gedrukt. Het typografisch ontwerp van Bint lijkt op dat
van Blokken en Knorrende beesten zodat de verleiding groot is het aan
Oosterbaan toe te schrijven. Oosterbaan zorgde er vaker voor dat boeken van
dezelfde auteur typografische kenmerken gemeen hebben. We zien dat ook bij
de boeken van Van der Steen en Revis. En tenslotte zit hij in 1934 nog in het
stichtingsbestuur van De Gemeenschap en drukt Lumax later ook nog Het
voorschot van Wijdeveld, waaruit blijkt dat de band tussen drukker en uitgever
niet helemaal verbroken is. Het is opvallend dat ook in de nawoorden van de
facsimile-uitgaven van Blokken en Bint niets over Oosterbaan gezegd wordt.
Ook Reinold Vugs rept in zijn lijvige Bordewijkbiografie uit 1995 met geen
woord over hem, terwijl het succes van de boeken Blokken, Knorrende beesten
en Bint toch voor een deel is terug te voeren op de opvallende omslagontwerpen.
Bordewijk zelf was erg te spreken over het uiterlijk van Bint getuige de volgende
zinsnede uit een brief aan A.J. Schneiders van 13 november 1938: ‘De lange
letters van den omslag verbeelden de masten van een radiostation. Bint immers
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is een “zender”. Het ontwerp van den omslag is een zeer gelukkige vondst van
de uitgeefster geweest’.12
11

Eindnoten:
1 Met dank aan Andrea Hoofs uit Hoogerheide voor deze en andere gegevens over haar grootvader.
2 Zie ook Th.A.P. Bijvoet, ‘Over de geschiedenis van uitgeverij De Gemeenschap’, in: Th.A.P.
Bijvoet e.a. (ed.), Teruggedaan. Eenenvijftig bijdragen voor Harry G.M. Prick [...]. Letterkundig
Museum, 's-Gravenhage 1988, p. 36-44.
3 Dit archief bevindt zich in het Letterkundig Museum in Den Haag en bevat vooral documenten
vanaf 1934. Alles van voor die tijd is vrijwel zeker verloren gegaan.
4 Zie Dick Maan & John van der Ree, Typo-foto. Elementaire typografie in Nederland 1920-1940.
Veen, Utrecht 1990.
5 Zie bijlage I. Ik beperk mij in dit artikel tot de boeken en laat een aantal brochures die De
Gemeenschap in de Lumaxperiode heeft uitgegeven buiten beschouwing.
6 Van Lumax is bekend dat het verscheidene typografische ontwerpers in dienst had. Lumax was
geen kleine drukkerij. Om een indruk van de omzet te geven: in 1930 leverde het voor 350.000
gulden aan drukwerk af. Omgerekend naar de prijzen van tegenwoordig gaat het over een omzet
van ruim twee miljoen euro.
7 Zie bijlage II.
8 Zie bijlage III.
9 Kees Broos & Paul Hefting, Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw. Veen, Amsterdam
1993.
10 Alston W. Purvis, Dutch graphic design, 1918-1945. Van Nostrand Reinhold, New York 1992.
12 Geciteerd door Harry Scholten, ‘Nawoord’, in: F. Bordewijk, Bint [facsimile-uitgave]. Nijgh
en Van Ditmar, 's-Gravenhage 1984, p. I-VIII.
11 Een uitvoerige beschrijving van inhoud en vormgeving van Blokken is te vinden in: J.A.
Dautzenberg, ‘De meest vervolmaakte orde op aarde bereikbaar. Over Blokken van F. Bordewijk’,
in: M.H. Schenkeveld e.a., Over verhalen gesproken. Analyses van verhale. Wolters-Noordhoff,
Groningen 1982, 37-61 en in R. Breugelmans, ‘Blokken in het kwadraat’, in: F. Bordewijk,
Blokken [facsimile-uitgave]. Nijgh en Van Ditmar, 's-Gravenhage 1986, p. 113-118. Beide
bronnen maken geen melding van Oosterbaans bemoeienis met de vormgeving.
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Personalia
JEF VAN ELST (Westerlo, 1942) was leraar Nederlands te Turnhout en
assistant-bibliotheekbediende van de stedelijke openbare bibliotheek Turnhout.
Publiceerde gedichten in onder meer Heibel, Creare en Kofschip en een essay in
Dietsche Warande en Belfort. Hij werkt vooral op leven en werk van Willem Elsschot.
MATTHIJS DE RIDDER (Apeldoorn 1979) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde
aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Antwerpen. Momenteel is hij
als doctoraatstudent verbonden aan het Louis Paul Booncentrum (onderdeel van het
Instituut voor de Studie naar de Letteren in de Nederlanden), waar hij meewerkt aan
de uitgave van de volledige correspondentie van Louis Paul Boon. Verder is hij
editeur van de Verzamelde Gedichten van Gaston Burssens en doet hij onderzoek
naar de wisselwerking tussen literatuur en Vlaamse Beweging.
SJOERD VAN FAASSEN (Assen, 1949) is hoofd afdeling Collecties van het Letterkundig
Museum. Hij bezorgde met Salma Chen de driedelige briefwisseling tussen J. Greshoff
en de uitgever A.A.M. Stols (1990-1992). Voorts publiceerde hij onder meer over
de vormingsjaren van Jan van Krimpen, over de verhouding tussen P.N. van Eyck
en Van Krimpen en over de bemoeienissen van J. Greshoff en Jan van Nijlen met
de bibliofiele reeks Palladium. Onlangs verscheen zijn ‘Iedere handelsgeest is ons
vreemd’. Het driemanschap J. Greshoff, M.B.B. Nijkerk en A.A.M. Stols en hun
bibliofiele reeks Ursa Minor (1936-1939) als aflevering van het tijdschrift Uitgelezen
Boeken.
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).
LEX VAN DE HATERD (Oss 1954) studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter van de centrale directie van een brede
scholengemeenschap in Amersfoort. Sinds 1994 schrijft hij artikelen voor het
tijdschrift Boekenpost over schrijvers, illustrators en vormgevers van De
Gemeenschap. Deze publicaties worden gebundeld in een boek dat in de zomer van
2004 verschijnt bij uitgeverij In de Knipscheer in Haarlem. Tegelijkertijd komt er
een tentoonstelling van de beeldende kunst van De Gemeenschap in museum De
Wieger in Deurne.
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JAN CAMPERT, 1922 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

ZL. Jaargang 3

3

De ‘litteraire dagbladschrijver’ en de regionale krant
Jan Campert in Haagse kringen
··· [Hans Renders]
De alliantie tussen journalisten en schrijvers is niet iets van de laatste jaren. In de
jaren twintig van de vorige eeuw was die kruisbestuiving nog iets hechter dan nu,
zo blijkt uit de wederwaardigheden van de dichter Jan Campert (1902-1943).
Onderzoek naar het journalistieke en literaire circuit van Campert maakt in elk geval
duidelijk dat de krantenwereld van omstreeks 1925 veel diverser, dynamischer en
avontuurlijker was dan de nu nog overgebleven kranten doen vermoeden. De Haagse
wereld van Campert was een wereld van scharrelaars en halve talenten, die tezamen
laten zien hoe de Haagse scene er in de jaren twintig uitzag. Daarbij waren de kranten
het cement waarmee die wereld bij elkaar gehouden werd.
De meeste dichters die de jonge Jan Campert kende, waren op de een of andere
manier verbonden aan een krant. Henrik Scholte had vanuit Propria Cures makkelijk
toegang tot De Amsterdammer, Roel Houwink was criticus voor het Utrechtsch
Dagblad en Ben van Eysselsteijn was door de hoofdredacteur van die krant P.H.
Ritter jr., zelf ook een ‘litterair dagbladschrijver’, gevraagd over de jonge generatie
te schrijven. Zo sneed het mes aan twee kanten. Dankzij de journalistiek kreeg de
jonge generatie niet alleen aandacht, de journalistiek bood talentvolle jongeren de
mogelijkheid van de pen te leven.
Om de wereld waarin Jan Campert in die tijd leefde beter te begrijpen, moeten we
iets meer weten van Ben van Eysselsteijn. Van Eysselsteijn was de protégé geworden
van de protestantse dichter en criticus Roel Houwink vanaf het moment dat hij in
1919 in Utrecht op kamers ging wonen.1 In datzelfde jaar publiceerde Van Eysselsteijn
een gedicht in Het Getij en enkele weken voordat Campert een gedicht aan De
Amsterdammer wist te slijten, had Van Eysselsteijn eveneens in dat weekblad zijn
opwachting gemaakt. En net als Campert onderhield hij intensief contact met Willem
Kloos, wat in 1923 leidde tot publicatie van zijn gedichten in De Nieuwe Gids.2 Na
zijn korte ervaring als criticus voor het Utrechtsch Dagblad kreeg Van Eysselsteijn
een baan bij het Nederlandsch Correspondentiebureau voor Dagbladen (NCB), samen
met het
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Nederlandsch Telegraaf Agentschap, het persbureau Vaz Diaz en het Algemeen
Nederlandsch-Indisch Telegraaf-Agentschap (Aneta) de voorloper van het in 1934
opgerichte Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). In 1922 zag Van Eysselsteijn
kans hoofdredacteur te worden van het Dagblad van Gouda. Hij moet er zelf een
beetje verbaasd over zijn geweest en het heeft er alle schijn van dat de schrijver
Herman de Man (pseudoniem van Salomon H. Hamburger) die tot op dat moment
hoofdredacteur in Gouda was, Van Eysselsteijn een kunstje geflikt heeft. Hij stelde
namelijk voor de baan bij het NCB van Van Eysselsteijn over te nemen en in ruil
daarvoor kon Van Eysselsteijn hoofdredacteur van het Dagblad van Gouda worden.
De Man zou hebben geweten dat de krant in grote financiële problemen verkeerde.3
Van Eysselsteijn kwam daar in elk geval pas achter nadat hij de baan goed en wel
geaccepteerd had. Het is dus niet zo verwonderlijk dat hij belangstelling had voor
een ongewis avontuur. Hij solliciteerde naar de post van correspondent Rotterdam
voor een krant die nog niet bestond: De Dag. Waarschijnlijk heeft de vier jaar oudere
Van Eysselsteijn Jan Campert bij dit avontuur betrokken.

De Dag
Het kosmopolitische Den Haag was in de jaren twintig vergeven van de gelukzoekende
avonturiers die op zoek waren naar een manier om rijk te worden. Wat lag er dan
meer voor de hand het geluk in het gokspel te gaan zoeken? De bekende dandy,
uitgever, schrijver, vriend van Kloos, dichter en uiteindelijk eigenaar van De Nieuwe
Gids Alfred Haighton moet velen tot de verbeelding hebben gesproken. Hij was een
bekende verschijning in Den Haag en aangezien hij ook ambities had als
tijdschriftuitgever en romancier, werd hij in hetzelfde artistieke circuit actief als waar
Jan Campert zijn geluk beproefde. Maar van direct contact zou het voorlopig niet
komen. Alfred was de zoon van J.G. Haighton, in 1902 oprichter van de NV De
eerste Nederlandse Maatschappij tot Verzekering van Risico in Loterijen, kortweg
Lotisico.4 Na zijn dood in 1919 namen zijn zoons Alfred en Willem het zeer
winstgevende loterijbedrijf over. Bij Lotisico kon je ‘poliskansloten’ kopen. Formeel
werd een lening aangegaan en had je de kans een bonus te winnen. Hoewel het nooit
bewezen is, was er de verdenking dat Haightons' en andere premieleenkantoortjes
de prijzen lieten corresponderen met lotnummers die ze niet in roulatie brachten. Op
deze wijze werkten ook andere avonturiers, zoals Willem Broekhuijs. Hij begon in
juli 1920 de ‘Premieleening Bosch & Veld’, genoemd naar het landhuisje dat als
hoofdprijs fungeerde. De trekkingen van zijn loterijen werden paginagroot in kranten
aangekondigd en vonden onder meer plaats in het Amsterdamse Concertgebouw.
‘Onder de aanwezigen verlootte Broekhuijs extra prijzen en ook stopte hij journalisten
enveloppen in handen met een of twee briefjes van honderd als vergoeding voor reisen verblijfkosten.’ Broekhuijs is voor diverse schrijvers inspiratiebron geweest. Zo
is de figuur Dreverhaven in Bordewijks
5

ZL. Jaargang 3

5

V.L.N.R. HENRIK SCHOLTE, MENNO TER BRAAK EN HUN COLLEGAREDACTEUR VAN PROPRIA CURES
MIES VEEGENS, 1924 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

HUBERT LAMPO; AQUAREL DOOR RUDOLF [?] MEERBERGEN (LETTERKUNDIG MUSEUM)

novelle Dreverhaven en Katadreuffe op Broekhuijs geïnspireerd, net als dezelfde
figuur in zijn bekende roman Karakter.6
Broekhuijs smeet met geld, maar niet zo royaal als hij wilde doen voorkomen. De
villa die de acteur Louis Bouwmeester zogenaamd gewonnen had, werd hem nooit
gegeven. Broekhuijs wist met uitgekiende reclamecampagnes verzekeringen te
verkopen die tegenwoordig misschien normaal zijn maar in die tijd was een
‘regenverzekering’ nog een buitenissig product. Hoewel directe aanwijzingen daartoe
ontbreken, heeft het er alle schijn van dat Jan Campert in de invloedssfeer van
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Broekhuijs belandde. Broekhuijs kwam onverwachts voor de vraag te staan of hij de
populaire krant De Telegraaf wilde kopen. J.C. Schröder, bekend onder zijn
pseudoniem Barbarossa, was hoofdredacteur van dit dagblad maar voelde zich
gekoeioneerd door de eigenaar Hendrikus (Hakkie) Holdert. Dus stapte Barbarossa
op Broekhuijs af met het verzoek Holdert uit te kopen. Er vond inderdaad een gesprek
plaats tussen Broekhuijs en Holdert maar tot verkoop van De Telegraaf kwam het
niet. Toen Broekhuijs vervolgens zijn oog liet vallen op Het Nieuws van den Dag
sneed Holdert hem de pas af door die krant op te kopen. Broekhuijs voelde zich
daardoor zo getergd dat hij besloot een eigen krant te beginnen: De Dag.
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D.A.M. BINNENDIJK, 1926 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

Het plan was om vanaf 1 juli 1923 in Amsterdam en Rotterdam met drie edities
per dag van deze nieuwe krant op de markt te komen. Broekhuijs gooide er een van
zijn gewiekste premieleningen tegenaan (elke duizendste abonnee kreeg een horloge),
liet karrenvrachten folders uitdelen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en maakte
in paginagrote advertenties in alle kranten, behalve De Telegraaf, de redactionele
koers van de krant bekend: ‘De Dag geeft in beknopten, pakkenden vorm het
belangrijkste nieuws en schitterende rubrieken op elk gebied. Geen enkele
godsdienstige overtuiging zal worden gekwetst’. De werving van journalisten verliep
aanvankelijk voorspoedig. Veel
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journalisten van Het Nieuws van den Dag solliciteerden omdat ze bang waren dat
Holdert hun krant had gekocht om die op te doeken, hetgeen ook gebeurde.7 Schröder
nam ontslag bij De Telegraaf om hoofdredacteur bij Broekhuijs te worden. Hij nam
ruim de helft van zijn redactie mee, vijfentwintig redacteuren. Onder hen was de
chef van de kunstredactie J.W.F. Werumeus Buning.
Er zou een Haagse redactie komen met onder meer J.J.L. van Zuylen, eerder
verbonden aan de Avondpost, Johan Luger als reisredacteur van De Telegraaf, evenals
Matthijs Vermeulen en Chris de Graaff, terwijl Willem Pijper overliep van het
Utrechtsch Dagblad.8 Of de Telegraaf-medewerkers en dichters Dick Binnendijk en
John. Alberts ook ‘over’ gingen is niet bekend. Campert kende ze beiden goed.
Evenals Erich Wichman, die vanuit Milaan geestdriftige brieven en brochures schreef
over het opkomende fascisme. Nadat het Wichman niet gelukt was een eigen blad
op te richten, klopte hij bij Willem Broekhuijs aan voor een correspondentschap in
Italië. Wichman had gewoon gesolliciteerd op een advertentie van Broekhuijs, zoals
vierhonderd anderen, maar probeerde het ook via zijn vriend Hendrik Marsman, die
privécontacten met Broekhuijs onderhield.9 Een van de nieuwe Dag-redacteuren was
dus Ben van Eysselsteijn. Samen met W.H.R. van Manen jr. en W.B.D. Hulsteyn
vormde hij de Rotterdamse redactie. Net als Ben van Eysselsteijn behoorde Werumeus
Buning al gauw tot het kringetje intimi van Jan Campert. Het kringetje dat vanaf
1924 het literaire tijdschrift De Vrije Bladen zou gaan volschrijven. Met andere
woorden alle ‘literaire dagbladschrijvers’ die op De Dag afkwamen waren bekenden
van Campert. En aangezien Campert zonder vaste baan zat en driftig op zoek was
naar een podium om te publiceren, maar ook om brood op te plank te krijgen, lag
het voor de hand dat hij zich ook bij De Dag zou melden.10
Toen De Telegraaf ging beweren dat Broekhuijs een al vaak veroordeelde oplichter
was met torenhoge schulden en Het Volk onthulde dat hij van De Dag niets anders
wilde maken dan een ‘trekkingskrant’ van wéér een illegale loterij, begonnen de
nieuwgeworven redacteuren te twijfelen. Enkelen konden weer meteen bij De
Telegraaf aan de slag, wat ze in dankbaarheid deden. De aantijging van malversaties
was overigens niet zo moeilijk hard te maken. Koning Broekhuijs, zoals hij zich
graag liet noemen, ging juist prat op zijn scandaleuze reputatie en publiceerde na
een van zijn veroordelingen zelfs een brochure onder de titel Terug uit de bak (1918).
Broekhuijs liet na het weglopen van de meeste redacteuren enige proefnummers
verschijnen onder de titel Het voorlopertje van De Dag. In het eerste nummer werd
nog veel poeha gemaakt over het feit dat de voormalige hoofdredacteur van De
Telegraaf de scepter zou gaan zwaaien over De Dag.11 Maar kort daarop kregen
Broekhuijs en Schröder ruzie. De redactie van de vier proefnummers die zijn
verschenen, was gehuisvest in Den Haag, Piet
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Heinstraat 100. Het eerste nummer sloeg aan, want het werd de volgende dag al met
kleine wijzigingen herdrukt. In de proefnummers stonden advertenties waarin
‘correspondenten in verschillende steden des lands’ gevraagd werden. In elk nummer
werd aandacht besteed aan de eigen problemen van De Dag, maar ook aan de
actualiteit. Vaak gebeurde dat in dichtvorm. In rijmende strofen werd het nieuws van
een opinie voorzien. Snel werd duidelijk dat Broekhuijs inderdaad failliet gegaan
was aan zijn avontuur. Hij vluchtte naar Brussel. Schröder en de meeste andere
redacteuren werden door Holdert weer in genade aangenomen bij De Telegraaf. De
rest stond op straat. Eind 1923 werd nog door enkele gefrustreerden het weekblad
De (nieuwe) Dag opgericht, onder hoofdredacteurschap van Justinus van Zuylen, in
de jaren vijftig bekend geworden bij radioluisteraars als Dr Lastpost.

Boek en Kunst
Het was in elk geval duidelijk dat de jonge literatoren aan het begin van de jaren
twintig probeerden voet aan de grond te krijgen in journalistieke media zoals De
Amsterdammer, De Dag en De Telegraaf en andere bladen die ternauwernood voor
hen openstonden. Scholte en Campert waren na hun gezamenlijke debuut in 1922
met de bundel Refereinen nog steeds literaire vrienden, ondanks de hevige irritaties
die er ook waren, onder meer over Scholtes brallerige enthousiasme voor het fascisme.
Maar waar de een publiceerde, dook ook de ander op. Steeds weer in dezelfde
tijdschriften.
Het journalistiek talent van hun generatie zwierf van titel naar titel, een eigen
podium hadden ze nog steeds niet. Er werd enorm veel geschreven. Als je alleen al
de productie van Scholte uit die jaren bekijkt, dan is het moeilijk te begrijpen waar
hij de tijd vandaan haalde om ook nog zijn vele relaties met meisjes te onderhouden
en voorstellingen te bezoeken. Hij schreef bijna elke dag wel een artikel en hield
bovendien nog een uitgebreid dagboek bij. Zo weten we dat hij zijn kopij voor De
Amsterdammer door de melkboer ter redactie liet bezorgen.12
Een enkele keer was het aanbod van jong journalistiek en literair talent zo groot
dat een blad overvleugeld dreigde te worden door Binnendijk, Werumeus Buning,
Campert, Donkersloot, Houwink, W.A.P. Smit en Scholte. Even leek het erop dat
Campert en de zijnen een eigen podium veroverd hadden, in de vorm van het
maandblad Boek en Kunst; Een internationaal maandschrift voor literatuur, kunst
en theater, onder redactie van Wilhelm Loeb. Aanvankelijk stond Boek en Kunst
onder leiding van het tweemanschap F.M. Huebner en de directeur van de
Amsterdamse N.V. Uitgeversmaatschappij Prometheus, Wilhelm Loeb. Het eerste
nummer verscheen in september 1923, vanaf het tiende nummer een jaar later was
Loeb alleenheerser.
Loeb gaf behalve zijn tijdschrift ook boeken uit, onder meer van de Boek en
Kunst-medewerkers Roger Avermaete, Simon Koster en Felix Timmermans.
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Belangrijke medewerkers van zijn tijdschrift waren onder meer: Henri Borel, André
Gide, Loeb (over theater), Gerrit Kalff, Frits Lapidoth, Wies Moens, J.F. Werumeus
Buning en G.H. Pannekoek (over bibliografie en ex-libris). Ook plaatste hij een
artikel van Marcus van Blankenstein over het nut van literatuur en biografie in relatie
tot journalistiek.13 Loeb was advocaat van beroep, maar met recht kunnen we hem
ook een ‘litteraire dagbladschrijver’ noemen. Hij publiceerde journalistieke artikelen
over theater, was tegelijk dichter en publiceerde in 1929 onder zijn pseudoniem G.R.
Hijkman de roman De zonderling over zijn avonturen in Berlijn.14
Vanaf de tweede jaargang doken op: Dick Binnendijk, Jan Campert, Louis
Couperus, Lodewijk van Deyssel, P.G. van Hecke (met Franstalige gedichten), Roel
Houwink, Huib Luns (‘Rembrandtiana’), Pieter van der Meer de Walcheren, Martinus
Nijhoff, Martin Permys, Henrik Scholte, J.K. Rensburg, Clara Meijer-Wichman (‘de
Rechtspositie der huisdieren’), Gerard Knuvelder, Willem de Mérode en Emil Ludwig.
Het was een mooi lijstje, maar deze namen van gearriveerde én beginnende schrijvers
in een tijdschrift dat niet in de eerste plaats literair wilde zijn, maken ook duidelijk
dat de jonge dichters-generatie er niet de boventoon kon voeren.
Als je begin jaren twintig een jonge dichter was, dan correspondeerde je met
Herman Robbers, alleenheerser van Elsevier's Geïllustreerd Maandblad. Zo ook Jan
Campert, en met succes. In september 1923 drukte Robbers een gedicht af. Bij een
volgende zending deed Campert nog een verzoek aan Robbers. Hij zat nogal krap ‘door allerlei oorzaken ben ik zonder betrekking’ - en stelde daarom voor iets te
vertalen voor Elseviers Uitgevers Maatschappij. En hij stelde maar meteen een
compleet boek voor: Fraulein Else van Arthur Schnitzler.15 Deze roman van de
Oostenrijkse toneelschrijver was nog geen jaar eerder verschenen. Het is opmerkelijk
dat Campert hiermee kwam aanzetten. Schnitzler had een reputatie van decadent en
erotomaan schrijver, en in Fraulein Else werd bovendien het taboe van de zelfmoord
behandeld.16 De vertaling is er niet gekomen, omdat Robbers er niets in zag.
De relatie met Robbers werd na het afgewezen aanbod om Schnitzler te vertalen
stroever. Campert stuurde hem een paar maanden later zijn gedicht ‘Het oordeel’
toe. Robbers meende wel erg veel ‘invloeden’ te herkennen van de dichter Werumeus
Buning. Campert spreekt dat tegen, terwijl hij wel precies denkt te weten in welke
regels Robbers die invloed geproefd heeft. ‘Mijn vers - voor zoover ik er zelf over
kan oordeelen - is veel nuchterder, zakelijker; het vertelt veel meer - Buning vertelt
niet, maar zègt. Ik voor mij vind het veel meer geestelijk verwant aan “De Nederlaag”
van Holst, alhoewel dit laatste zoo subliem is dat het werkelijk behoort tot het mooiste,
wat ik het afgeloopen jaar las.’ Dit was bepaald geen schuldbekentenis. Nee, het was
een beschuldiging omzetten in een acte van zelfbewieroking. Zijn eigen werk deed
hem denken aan een gedicht ‘zoo subliem’...
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Het werd voor Campert en zijn vrienden tijd voor een eigen podium, voor een centrum
vanwaaruit de jonge generatie zich ging manifesteren. Aanvankelijk hadden
Binnendijk, Scholte en Menno ter Braak het plan een nieuw tijdschrift op te zetten,
Prisma genaamd. Toen ze Marsman bij dit plan betrokken, stelde die voor hen in
contact te brengen met de mensen van het uiteenvallende groepje rond het tijdschrift
Het Getij. Uit dit samenwerkingsverband ontstond De Vrije Bladen. En in de marge
van deze plannenmakerij De Distelvinck, volgens Scholte ‘een soort highbrow
knokploeg’.

De Distelvinck
In het aprilnummer van Boek en Kunst uit 1924 stond een aankondiging van ‘een
kring van jong letterkundigen’ die zich onder voorzitterschap van Jan Campert
verenigd hadden in een literaire organisatie, namelijk De Distelvinck.17 In de
aankondiging werd uit het prospectus van De Distelvinck / Kring van Vrienden van
De Vrije Bladen geciteerd dat pas een half jaar later verspreid zou worden,
ondertekend door Jan R. Th. Campert, Henrik Scholte, D.A.M. Binnendijk en H.
Marsman. ‘De leegheid van het cliché en de onmacht van het experiment zijn de
fantomen, die zij met den ernst van een nieuwen stijl willen overwinnen.’ Daartoe
zouden lezingen gehouden worden. Zoals die in Café Former te Amsterdam begin
februari 1925. Jan Campert opende de avond. Henrik Scholte gaf een lezing over
‘Stroomingen in onze letterkunde sedert '80’ en daarna las Campert uit eigen werk
voor. Propria Cures besprak de avond positief, met name dankzij het declameren
van de gedichten.18 De Distelvinck had dus een gunstige start gemaakt. De voorzitter
en dichter Jan Campert kon tevreden zijn.
In het prospectus van De Distelvinck werd gezegd dat het een organisatie voor de
medewerkers van De Vrije Bladen was. Het eerste nummer van De Vrije Bladen
verscheen in januari 1924. Min of meer als opvolger van Het Getij, het tijdschrift
waarin ook zoveel jongeren als John Alberts, Binnendijk, Van Eysselsteijn, Houwink
en Scholte poëzie gepubliceerd hadden. De tweede jaargang van De Vrije Bladen
ging al snel van start. Nadat de eerste jaargang onder leiding had gestaan van Herman
van den Bergh, Job Werumeus Buning en Constant van Wessem, trokken de twee
vrienden Roel Houwink en Hendrik Marsman vanaf januari 1925 de kar. Campert
werd door Houwink gevraagd voor het vernieuwde De Vrije Bladen, als ‘meest
belovenden onder de jongeren’ die de keurtroepen zouden gaan vormen.19 Dat klonk
goed, maar de voormalige bankbediende (Campert correspondeerde op postpapier
van De Twentsche Bank) was alleen geïnteresseerd als het een regelmatige
medewerking was, niet zo nu en dan een gedichtje.
Campert voelde zich onderdeel van een nieuwe generatie dichters. En daar was
hij strijdbaar in, zoals hij aan Houwink schreef: ‘Mijn meening is dat we zooveel
mogelijk bladen en periodieken moeten zien in te nemen - ik-zelf
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schrijf in Boek & Kunst (wat een miserabel

JAN CAMPERT, JAREN TWINTIG (LETTERKUNDIG MUSEUM)

blaadje is maar wat doet het er toe als het gelezen wordt?)’.
Houwink liet aan Campert weten dat hij hem inderdaad als een van de
veelbelovende jongeren zag en dus royaal publicatieruimte kreeg. Nog dezelfde dag
schreef de veelbelovende jongere, het was 1 oktober 1924, een brief terug waarin hij
zich met de samenstelling van de redactie, de uitgever van het tijdschrift en wat al
niet begon te bemoeien. Die uitgever moest volgens hem Nypels uit Maastricht
worden. Daar had hij toen goede contacten mee in verband met een bundel die op
verschijnen stond.
Vanzelfsprekend was het kringetje Campert, Van Eysselsteijn, Houwink en Scholte
in De Distelvinck weer present. Van de vier dichters die de circulaire ondertekend
hadden - Campert voorzitter, Scholte secretaris, Binnendijk penningmeester en
Marsman gewoon lid - waren er drie student. Alleen Campert werkte als journalist.20
De Distelvinck kende twee soorten leden: particulieren en buitengewone leden. In
die laatste categorie werden de ‘kunstenaars en intellectueelen’ ingedeeld. De
particulieren betaalden vijf gulden voor hun lidmaatschap, de buitengewone leden
de helft of ze namen een abonnement op De Vrije Bladen. Iedereen had na betaling
van contributie recht op toegang tot de lezingen en het jaarlijks te houden ‘Soirée
Littéraire’.
De zaken werden voortvarend aangepakt. Voordat de eerste lezing plaatsvond,
was al een samenwerkingsverband gezocht met de Amsterdamse Kring Kosmos, een
kunstvereniging voor literatuur en muziek waarin Marsman en Scholte eerder actief
waren. De eerste gezamenlijke activiteit van De Distelvinck en Kosmos was op 28
maart 1925 in De Kring: Liesbeth Sanders-Herzberg declameerde verzen van Nijhoff,
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Herman van den Bergh, Hendrik de Vries, Fred. Chasalle (pseudoniem van Constant
van Wessem), Marsman en Slauerhoff. Dick Binnendijk praatte de middag aan elkaar.
Op zaterdag 25 april traden Bloem, Binnendijk, Campert en Van Eysselsteijn op.
De in 1922 opgerichte sociëteit De Kring werd het stamhuis van De Distelvinck,
pas na een paar jaar vond De Kring onderdak boven Café Former. De publiciteit
werd door de Distelvinckers zelf aangejaagd. Zo bleek uit het
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debacle rond de Duitse dichteres Else Lasker-Schüler die op 23 mei 1925 door De
Distelvinck naar Amsterdam zou worden gehaald.
De bekende Duitse dichteres en schilderes Else Lasker-Schüler reisde onder de
naam Prinz Jussuf von Theben door Europa om uit eigen werk voor te dragen.21
Dankzij de jonge letterkundige Victor van Vriesland, die haar kende, had De
Distelvinck Lasker-Schüler kunnen contracteren voor een optreden in Amsterdam.
Scholte zette een heuse reclamecampagne op, met posters en uitnodigingen en enkele
Distelvinckers roerden zich in de pers. Scholte zelf publiceerde een wervend artikel
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Hetzelfde deed hij voor Het Vaderland. De
publiciteitscampagne illustreert hoe het journalistieke wereldje in elkaar stak.
Belanghebbenden van een culturele activiteit werden uitgenodigd een
quasi-onafhankelijke journalistieke voorbeschouwing te schrijven. Zo was Binnendijk
door Het Vaderland gevraagd een artikel te schrijven, maar toen Scholte een bijdrage
op eigen initiatief instuurde, werd dát artikel opgenomen.22 Dick Binnendijk
publiceerde toen maar een wervende voorbeschouwing in Boek en Kunst die eindigde
met de mededeling: ‘Kaarten schriftelijk aan te vragen bij: Henrik Scholte’. Hij deed
het nog eens dunnetjes over in Propria Cures. Jan Campert wist een naïef artikel
(‘Zij is een Jodin, en zij is het oprecht en waarachtig.’) te plaatsen in De Telegraaf
van 19 mei en vier dagen later nog eens, een ander artikel maar wel over
Lasker-Schüler, in het weekblad De Vrijdagavond. Menno ter Braak publiceerde in
een anonieme bijdrage in het Algemeen Handelsblad als ‘bewonderaar dezer
dichteres’.23 Siegfried van Praag, zelf geen Distelvincker maar wel een ‘litterair
dagbladschrijver’ berichtte over het nakende evenement in Centraal Blad voor
Israelieten in Nederland. Met deze free publicity kon de avond niet anders dan een
succes worden... maar Prinz Jussuf von Theben liet haar geneesheer een telegram
sturen met de teleurstellende mededeling dat de dichteres als gevolg van een val van
haar paard een arm gebroken had. Victor van Vriesland wist nog vanuit Duitsland
te melden dat ‘goedingelichte kringen hier’ hem verzekerd hadden dat het paard van
Lasker ‘een houten carousselpaard geweest moet zijn’.
De afzegging van Else Lasker-Schüler was dan een domper, maar verder ging het
er opgewekt aan toe op de Distelvinck-avondjes. Te opgewekt, want er waren
voortdurend klachten van leden of familieleden van leden die de meest wilde verhalen
hoorden. Zelfs werd er een intern onderzoek naar losbandigheid ingesteld. ‘De
eigenlijke ellende is pas begonnen met het bal masqué van De Kring, de
kunstenaarssociëteit waaronder zich ons leven voor een groot deel groepeert. Zij
hadden er toen een zaal, die wij konden afsluiten en donkerhouden en die natuurlijk
voor diverse bal masqué-genoegens bijzonder geschikt was. Ik heb daar later, als
bestuurslid, het nodige over te horen gekregen’.24
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De activiteiten in verband met De Vrije Bladen en De Distelvinck ten spijt, Campert
bleef zoeken naar een journalistieke uitweg voor zijn energie. De medewerking aan
Boek en Kunst begon hem danig de keel uit te hangen. Toen halverwege 1925 bleek
dat de excentrieke medewerker J.K. Rensburg voor zijn bijdragen betaald werd,
terwijl Campert en Scholte alles gratis deden, was de maat vol. Niet dat Rensburg
geen geld gegund werd. Integendeel. Campert was zelfs de initiatiefnemer van het
plan geweest dat in 1923 leidde tot de uitgave van een luxe verzamelbundel van
Rensburg, alleen om de excentriekeling op die manier uit de geldzorgen te helpen.25
Maar Campert en anderen zagen in de kwestie Boek en Kunst hét bewijs dat Loeb
een ‘schoft’ was.
De kwestie werd aanleiding voor een brief van Scholte aan Binnendijk, ook namens
Campert, waarin weer een nieuw ambitieus plan uit de doeken werd gedaan: het
oprichten van een eigen blad met ‘korte, kernige, actueel literaire journalistieke’
bijdragen.26 Ze hadden inmiddels meer redenen om Boek en Kunst af te zweren.
Behalve het wel betalen van Rensburg en niet van de rest van de medewerkers was
er ook de weigering van Boosten & Stols nog langer recensie-exemplaren van
dichtbundels ter beschikking te stellen aan ‘vloo Loeb’, zoals de uitgever van Boek
en Kunst door collega's werd genoemd. Jan Greshoff had van meet af aan bedenkingen
gehad, en schreef zelfs aan Campert het vreemd te vinden dat de jonge letterkundigen
zich aan zo'n ‘oplichterblaadje’ verbonden hadden. Nu waren er in die tijd al
journalistieke tijdschriften over literatuur, zoals Den Gulden Winckel waar Greshoff
de scepter zwaaide, maar daar waren ‘de plaatsen nu eenmaal grotendeels bezet’ en
bovendien wilden Campert en Scholte nog journalistieker te werk gaan. Ze streefden
een ‘litteraire krant’ na ‘als falanx tegen de vermolmde Tachtigers’, een krant in het
genre Nouvelles Littéraires, het vanaf 1922 bij Larousse in Parijs verschijnende
weekblad. Het bijvoegsel van de Nieuwe Rotterdamse Courant kwam er nog het
dichtste bij. Maar de twee dichters wilden de formule beperken tot aandacht voor
poëzie van de jonge generatie, hún generatie. Een blad dat elke veertien dagen moest
verschijnen, vol actueel nieuws. Redactie: Menno ter Braak, Jan Campert, Dick
Binnendijk en Henrik Scholte. Campert en Scholte zagen het helemaal voor zich.
Met het nieuwe krantje - het zou inderdaad opgemaakt en gedrukt moeten worden
als een dagblad - werd de De Vrije Bladen van een onmogelijke taak ontlast. Dat
blad hoefde voortaan alleen nog maar de gedichten te publiceren van de nieuwe
generatie en het nieuwe blad was er voor de publiciteit, de polemiek en de
journalistiek. Zelfs Propria Cures zou met het nieuwe blad gebaat zijn, want er waren
alom klachten dat er teveel over de literaire actualiteit bericht werd in het
studentenblad. Dat kon wel wat minder als er een nieuw podium was.
Maar eerst moest er aan de verplichtingen van De Distelvinck voor het lopende
jaar 1925 voldaan worden: het jaarlijks te vieren Soirée Littéraire. Dat werd een
Midzomernachtfeest in de nacht van 4 op 5 juli. Het verslag dat
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Scholte van dit met drank overgoten festijn opstelde, illustreert de brallerige sfeer.
Ongeveer zestig gasten vermaakten zich in de befaamde hofstede De Zeven Linden
in Blaricum. Drie auto's en een motorfiets ‘met prollen’ moesten door Scholte en
Henri Bruning weggestuurd worden. Deze nacht was alleen voor leden bedoeld.
Maar daarna kon het feest toch echt beginnen. Binnendijk opent het bal en C.J. Kelk
‘het drinkgelag’. Terwijl Bep de Roos gedichten van Nijhoff declameerde, knalde
buiten een auto op de geparkeerde auto's voor De Zeven Linden. De eerste tafel met
glaswerk is dan al bezweken. Uitgever Van Looy ontkomt aan een gewisse dood,
als hij een paar drankstelende ‘boeren’ uit de buurt tot de orde roept. Een brandje
wordt geblust. Rond drie uur vertrekken de ‘fatsoenlijke’ dames. Enige andere
vrouwen doen een poging tot ‘zelfmoord’ door zich voorover in het koren te storten,
zo noteerde Scholte later in zijn studentikoze verslag. Het Midzomernachtfeest was
een ordinaire slemppartij geworden. Dat vond tenminste een van de damesleden die
haar lidmaatschap na afloop ervan prompt opzegde.
Volgens Scholte was het feest zo uit de hand gelopen omdat de voorzitter van De
Distelvinck, Jan Campert, hals over kop de wijk naar Brussel had genomen. Iedereen
vluchtte steeds maar naar Brussel. Hiermee was overigens ook een streep gezet door
het mooie plan voor een Nederlandse Nouvelles Littéraires. Jan Campert zou het
Midzomernachtfeest zeker niet uit de hand hebben laten lopen. Maar hij was in een
netelige situatie terecht gekomen. Het drietal Binnendijk, Campert en Scholte had
een groepje vriendinnen om zich heen verzameld waarmee zij wisselende intieme
vriendschappen onderhielden. Scholte stond met één been in de toneelwereld en daar
liepen veel vrouwen rond die een amoureus contact prettig vonden zonder dat ze een
vaste partner zochten. Als een van die vrouwen uit Den Haag voor werk in Amsterdam
moest zijn, twijfelde ze bij wie te gaan logeren: bij Campert of bij Scholte.27 Fifi
Polak had ‘iets’ gehad met Jan Campert. Dat ‘iets’ maakte grote indruk op de jonge
Campert want hij droeg zijn eerste bundel aan haar op.28 Fifi was daarna het
vriendinnetje van Scholte. Zij stuurde Scholte in het voorjaar van 1925 brieven vanuit
de Boerhave-Kliniek aan het Museumplein.29 Scholte schreef in 1926 in zijn dagboek:
‘Ik geloof niet dat mijn herkansing met Fifi erg lang zal duren. Ik vind haar heel
schattig, maar ik ben door haar niet geboeid. Soms kost het mij moeite niet grof tegen
haar uit te vallen’. Wat een opluchting toen hij op 1 april van dat jaar een
verlovingskaartje van Fifi op de mat vond! Campert had ondertussen alweer enkele
vriendinnen versleten, en om aan een serieus dreigende relatie te ontkomen, was hij
naar Brussel gevlucht.
Ter Braak werd gevraagd Campert op te volgen als voorzitter van De Distelvinck.
Maar het kwam er niet meer van. Een schuld aan de drukker, voor de circulaires en
uitnodigingen, was de aanleiding tot opheffing maar het werkelijke probleem zat
dieper. Marsman had zijn lidmaatschap van De
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Distelvinck bij Scholte opgezegd omdat hij de sfeer te literair ‘in de beroerdste
beteekenis’ vond. In een brief aan Binnendijk liet hij zich nog negatiever uit: ‘Het
is een lamlendig, snobistische sectarische rotzooi, die het leven wil knechten in een
binnenrijm’. Nadat een ‘Uitvaart-Manifest’ was verschenen, begon Scholte weer te
denken aan een ander plan dat hij ooit samen met Campert had opgezet, namelijk
het samenstellen van een almanak. Hij vroeg of Binnendijk Camperts plaats zou
willen innemen in de redactie van Erts Almanak, die inderdaad eind 1925 bij S.L.
van Looy verscheen, nog voor de officiële opheffing van De Distelvinck in januari
1926.
Campert, inmiddels terug uit Brussel, voelde zich verplicht aan de lezer uit te
leggen waarom De Distelvinck ter ziele was gegaan. Hij noemde het debacle rondom
Lasker-Schüler, het nachtelijk feest en een schuld (van f 102,30). Wat minder
plichtmatig was het in memoriamgedicht dat een zekere Pauwels Euphemisticus in
het aprilnummer van Boek en Kunst publiceerde:
Bij het graf der Distelvinken;
Hier liggen in één kistje bij elkaar,
gebluschte distelvinken, dood, morsdood,
geen speechen bij de groeve, enkel maar
een traan van mij, een druppel zwaar als lood.
Slaapt zacht, slaapt zacht, ontzaglijke kornuiten,
uw leven was een bel van groene zeep,
tot bal gekromde, peerlemoeren ruiten
die 'k met mijn vuist, als lucht, tezamenkneep.
D'omfloerste dichtkunst weent om haar bâtards,
zóó'n weeuw vermag ik niet in 't vers te schetsen:
wie zal nu aan de tafel der flambards
over den bloei der Dietsche lett'ren zwetsen....?
Zoo zink mijn stem tot klaaglijke mineur,
zink neder tot die thans ontzielde lijfjes
en zeg hun dat ik om hun heengaan treur
als om den dood van zóóveel oude.... wijfjes!

De naam Pauwels Euphemisticus was een doorzichtig dwaalspoor, want de
Distelvinckers wisten heel goed dat hier de socialistische auteur François Pauwels
aan het woord was. De Distelvinckers namen afscheid van Boek en Kunst en de
literatuur werd voortaan door Herman de Man voor zijn rekening genomen en door
Joh. C.P. Alberts en Roel Houwink.
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WILLY CORSARI (LETTERKUNDIG MUSEUM, FOTO: H. BERSSENBRUGGE)

De Engelenbak
Voor Jan Campert lag de weg open voor nieuwe avonturen. En die waren er ook.
Met Bep de Roos, Emmy van Lokhorst, later ook de vriendin van Binnendijk en een
meisje van het Haagse theater Odeon. Campert werd er overmoedig van. ‘Nieuws,’
zo schreef Campert aan Binnendijk, ‘ik ga hier een groep oprichten, geèn filiaal van
de De Distelvinck [...]. Heb medewerking van Den Doolaard, Van Eysselsteijn,
Gerard Rutten etc. etc. 't Belooft alle goeds’. En inderdaad op 17 januari 1926
organiseerde Campert zijn eerste lezingenavond in N.V. Kunstzalen De Sirkel, aan
de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Tien dagen later traden Marsman, Binnendijk,
Den Doolaard en Van Eysselsteijn op uitnodiging van Campert in De Sirkel op met
eigen werk.30 De Sirkel was inderdaad niet zo'n zooitje als de organisatie van De
Distelvinck. Campert was er als man van de geletterde wereld uitgenodigd
programma's samen te stellen. En het is logisch dat hij een beroep deed op zijn literaire
vrienden, die daar maar al te graag op in gingen. Want de voordrachten werden
gehonoreerd en het leverde ook naamsbekendheid op.
Nadat Campert zich weer eens teruggetrokken had, namen anderen de organisatie
van De Sirkel op zich. Aan Binnendijk schrijft Campert dan: ‘Ik
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JOEKI BROEDELET, BEGIN JAREN VEERTIG (LETTERKUNDIG MUSEUM)

geloof dat ze mij daar ook voor 'n lezing willen opdraaien. Ook ben ik in
correspondentie met Breda, waar ik n.b. op een publiek van 300! menschen moet
rekenen’. De nieuwjaarswens voor Binnendijk aan het begin van 1926: ‘Dat we weer
spoedig gezamenlijk kunnen kankeren op alles wat der vrouw is’. En er was weer
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een vrouw waar op gekankerd kon worden: de in 1905 geboren revuezangeres en
toneelspeelster Rie (Maria) Gilhuys. ‘Zij is een krèng,’ liet Campert aan Binnendijk
weten. Er waren momenten dat hij anders dacht over de latere vrouw van Victor van
Vriesland. In Erts-almanak 1927 stond een tekening van Lex Meeussen waarop
Campert samen met Rie Gilhuys geportretteerd is. Hebben ze een affaire gehad?
Vast wel. Rie behoorde nadrukkelijk tot het kringetje vriendinnen rond Campert die
er een nogal vrij leventje op na hielden. Net als Joekie Broedelet, de in 1903 geboren
dochter van de bekende Haagse chroniqueur en toneelschrijver Johan Broedelet.
Gilhuys en Joekie Broedelet speelden begin 1927 de zusters in De Zusters van
Casanova van Arthur Schnitzler. Camperts vertaling van Fräulein Else is niet
doorgegaan en of Campert de toneelvertaling van Casanovas Heimfahrt van Schnitzler
voor het Rotterdamsch-Hofstad Tooneel heeft gedaan, weten we niet. Volgens Top
Naeff in De Groene Amsterdammer werden de twee zusterrollen zeer goed vertolkt.
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JOHAN BROEDELET MET ECHTGENOTE, OMSTREEKS 1905 (LETTERKUNDIG MUSEUM, FOTO: S.E.G.
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Door de invloed van Scholte, de aanlokkelijke actrices die wel in waren voor een
verzetje en door zijn domicilie in Den Haag was het logisch dat Campert zich steeds
meer met de toneelwereld ging bemoeien. En dat werd op prijs gesteld want hij en
Scholte werden gevraagd in het comité Cor Ruys, de bekende acteur die voor drie
jaar naar Indië vertrok. Aan de arme Jan Campert werd gevraagd zitting te nemen
in een comité dat gelden verzamelde om aan Ruys mee te geven. Campert werkte
ondertussen mee aan Den Gulden Winckel, met interviews en beschouwingen. Hij
pleitte er bij redacteur Jan Greshoff voor een rubriek voor ‘nonsens’ te openen. ‘Stof
is er meestal voldoende, en dan kunnen we nog eens lachen. Sinds ik de heilzame
invloed heb ondergaan van geuze en Vlaamsche vrienden ben ik daar erg voor.’
Campert droomde nog steeds van een echt journalistiek medium over literatuur.
Hij organiseerde avondjes in kleine clubjes. En een enkele keer ontstond uit een
dergelijk initiatief een sociëteit, nou ja een plek waar artistiekelingen bij elkaar
kwamen. Eerst was er de Wigwam en De Brulboei en daarna De Rattenkelder. Jany
Roland Holst, Nijhoff, Jan Engelman en Ben van Eysselsteijn waren er geregeld te
gast. De vrijgevochten kunstenaarsgroep de Wigwam bestond uit de schilders Han
van Meegeren, Christiaan de Moor en Sierk Schröder; Jan Campert, Ernst Groenevelt
en Willy Corsari vertegenwoor-
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digden de schrijvende kunstenaars en de door Slauerhoff aanbeden danseres Maria
- maar Darja genoemd - Collin zorgde voor het wufte aanzien.31 Een van de leden
van de Wigwam was Eduard Veterman. Hij kwam te paard naar de door Jan Campert
georganiseerde bijeenkomsten, ‘dikwijls gekleed in smoking, ook wel in Japanse
kimono of in een monnikspij’.32
Domweg liederlijk ging het er aan toe in De Rattenkelder, in het souterrain van
boekhandel Couvée. En dat was tot in de correspondentie toe te merken. ‘Behalve
de aanvang van een brief, met een zat hoofd geschreven, was ik echter nog niet
gekomen. Het zal wel over Haagsche wijven geweest zijn - en dat geloof je zòo wel,
alleen ik geloof dat ik er weer met vliegende vaandels + slaande trommels in luis!’
Campert wist er altijd wel een artistieke draai aan te geven, die waarschijnlijk nog
waar was ook. ‘Ik heb nou eenmaal een vrouw noodig, ook voor m'n gedichten.’
Herman van den Bergh staakte met dichten als hij een vriendin had, ‘en ik begin pas
als ik er een heb of gehad heb!’. Op sinterklaasdag van 1926 ging er weer een verslag
naar Binnendijk: ‘lag pas acht uur in mijn bed vanmorgen tot half elf. Gisteren
Rattenkelder: 'n beestachtig feest, met Vic, Jani, Pom, etc. voortgezet bij Dick van
Veen. 't Was werkelijk een ietwat heèl erg. Pom & Jani n.b. met twee “snollen” die
ze als Mevr. die en die voorstelden!!! Het einde zal dan ook wel zijn dat Couvée zijn
kelder niet meer beschikbaar stelt, enfin dat zal ik morgen wel hooren. Overigens ik
heb weer eens een juweel van een kater! Beestachtig’.
Op een van de talloze feesten, zo schreef hij aan Binnendijk, was hij met Victor
van Vriesland (aan hem is een gedicht in Camperts vierde dichtbundel, uit 1928, Het
Verliefde Lied en andere verzen opgedragen), Pom Nijhoff, Jacques Bloem en Clara
Eggink op stap. ‘Ongelooflijk mooi: de laatste drie moesten jammer tè vroeg weg.
Vic en ik hebben het doorgezet. Daarna, da's waar ook, heb ik nog eens voor kastelein
gespeeld in een idioot-luguber kroegje, en kreeg 's nachts om een uur op de Laan
van Meerdervoort een verwoed gesprek met een of andere meneer over Omar Kayan
en Rietje Gilhuys. Nù komt het; de Rattenkelder was erg kalm en bezadigd j.l.
Zaterdag ondanks Pom en Jani's aanwezigheid.’ En ondanks dit stoere vertoon,
schreef Campert nog iets belangrijks: ‘Verder probeert een meissie me op de rechte
weg te brengen, wat haar, dat moet ik toegeven, lang niet slecht afgaat’.
Dat meissie was Joekie Broedelet, toneelspeelster bij het Vereenigd Rotterdamsch
Hofstad Tooneel. Campert had weer een vrouw, dus zijn poëzieproductie schóót
omhoog. De aan Joekie opgedragen bundel Het Verliefde Lied is er het resultaat van.
Campert was almaar bang dat Roland Holst en Nijhoff zijn meisje zouden afpakken.
‘Vooral Pommetje Nijhoff was volgens hem gevaarlijk. Een enorme charmeur met
z'n ronde hondekoppie. Als ik bij een van die twee zat sleurde Jan me weg. Nou dat
vond ik wel vleiend,’ zei Joekie jaren later.33 De Rattenkelder was geen gelegenheid
waar Menno ter Braak kwam. Maar er werd wel veel over hem geroddeld. Toen al.
‘Menno
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heeft een meisje’ werd er gefluisterd. De man waar men in De Rattenkelder met de
meeste eerbied over sprak was J. Slauerhoff. Hij kwam nooit in De Rattenkelder
maar de Haagse dichtersbent praatte veel over hem.
En hoewel hij zelf nogal een bohémien was, vond Johan Broedelet het schandalig
dat zijn dochter in De Rattenkelder kwam, temeer omdat ze haar lippen stiftte voordat
ze erheen ging. Vader Broedelet was iemand van de dubbele moraal. Hij schreef
‘wat voor die tijd regelrechte pornografie was’ maar schold zijn dochter ondertussen
uit voor ‘boshoer’ omdat zij met haar verloofde Jan Campert in een bos gekampeerd
had. Joekie was het een halve eeuw later (zoals blijkt uit een interview met Bibeb)
niet vergeten.
Campert was verliefd. Maar niet zonder problemen. Ook Ben van Eysselsteijn,
toen al een gescheiden man, werd verliefd op Joekie.34 De jonge actrice zag wat in
beide mannen, en ze kon niet kiezen. Van Eysselsteijn had al bij Johan Broedelet
om haar hand gevraagd. In vertwijfeling is Joekie Broedelet toen voor een paar dagen
op een Rijnboot naar Heidelberg vertrokken. Om na te denken. Toen zij beide
verliefde vrienden vanuit Duitsland schreef waarom ze was weggegaan, schreef Van
Eysselsteijn ‘een lange brief met “Mijn prinsesje, me dit en me dat”’. Campert
reageerde nuchter: ‘Meid, wat een goed idee van je’. Van Eysselsteijns dweperigheid
had beslist. Joekie koos voor Jan Campert. En wat haar betreft was dat een serieuze
zaak.
Volgens Joekie, ruim 55 jaar later, was Van Eysselsteijn rancuneus over deze gang
van zaken. Maar lang kan die rancune niet geduurd hebben. In augustus 1928, een
halfjaar nadat Campert en Broedelet op 8 februari getrouwd waren, schonk Jan
Campert zijn net verschenen dichtbundel Het Verliefde Lied en andere verzen aan
Ben van Eysselsteijn, met handgeschreven opdracht van de auteur. Terwijl deze
bundel ook een gedrukte opdracht had: ‘Voor mijn vrouw’.35 En in 1932 verscheen
Het Chineesche Mysterie, een detective geschreven door Jan Campert en Ben van
Eysselsteijn.
Maar of Campert ook zo duidelijk voor Joekie had gekozen als zij voor hem, of
dat het lot zo'n beetje de loop van zijn liefdesleven bepaalde? Wie zal het zeggen,
het was in elk geval geen ‘moetje’. Campert schreef over haar als toneelspeelster,
drie maanden na hun huwelijk, toen ze acteerde in het blijspel Het meisje met de
slechte reputatie van W. Lichtenberger.36 Nog in november 1927, enkele maanden
voordat hij met Joekie trouwde, was er nog sprake van een zekere Corry. Binnendijk
had niet aardig tegen haar gedaan. Of misschien wel te aardig, te opdringerig. ‘Ze
heeft het zich aangetrokken te oordeelen naar haar uitlatingen dien avond tegenover
mij (alleen!),’ schreef hij aan Binnendijk.37
Helemaal niet gangbaar in die tijd was dat Joekie na haar trouwen gewoon bleef
werken bij het Rotterdamsch Hofstad Tooneel. Tot april 1929, toen ze zes maanden
zwanger was. In het weekblad Cinema en Theater stond begin 1929 een foto afgedrukt
waarop een paar strenge oudere heren en twee statige
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oude dames veroordelend kijken naar een jong meisje in een wijde jurk. Was al
bekend dat Joekie zwanger was en keek men daarom veroordelend? Volgens het
onderschrift is het een scène uit het toneelstuk De legende van het leven. Het meisje
is Joekie Broedelet. ‘We waren een heel aardig echtpaar,’ vertelde de in 1997
gestorven Joekie aan Bibeb. Joekie noemde hun huis ‘Huize de gedekte tafel’ omdat
ze zo vaak met het eten tevergeefs op Jan zat te wachten. ‘Hij dronk graag een borrel.
Ik kwam uit een geheelonthoudersgezin, ik dronk nooit mee.’ Joekie maakte zich
kwaad om dat drinken maar ook omdat Campert van alles beloofde dat hij niet
nakwam, zoals het betalen van de huur. Buiten, op straat was hij veel aardiger. Als
ze samen de stad in gingen, wilde hij genereus zijn voor haar. In augustus 1929 werd
hun kind geboren: Remco Campert. Maar Jan Campert werd nog steeds niet de door
Joekie en misschien ook wel door hemzelf gedroomde echtgenoot. Hij bleef de
rusteloze outgoing dichter en journalist die de zuigkracht van allerlei Haagse kringen
niet kon weerstaan.
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De kleine garnaal
DE KLEINE GARNAAL is een rubriek gewijd aan een van die vele literaire randfiguren
die door de mazen van het net van de officiële literatuurge-schiedschrijving glippen
maar die stuk voor stuk een onmisbare schakel vormen in het literaire ecosysteem.

Jeanne van de Putte
··· [Stefan Van den Bossche]

FOTO

E. BARBAIX [AMVC-LETTERENHUIS]

Amper drieëntwintig zou ze worden. Haar levensmotto lag in het houden ‘van
meer dan noodig is, van de epische daad, en dan nog le panache er bovenop, waardoor
je zou gaan denken dat het maar een gewone daad is’.1 De dichteres Jeanne van de
Putte kreeg maar weinig tijd om daar wat van te maken. Het predikaat ‘dichteres’
zou haar bovendien door anderen worden verleend, want zijzelf bleef wars van elke
literaire ambitie en schreef hoofdzakelijk voor zichzelf en voor haar vriendinnen.
Dat haar epistolair en lyrisch werk in boekvorm werd overgeleverd, is vooral te
danken aan Jules Persyn en Léonce Reypens, twee van haar leraren.
De jezuïet Léonce Reypens, inleider van haar in 1939 gepubliceerde dagboeknotities,
wist dat Jeanne van de Putte ‘met haar vervroegde en toch jonge volledigheid’ aan
niets menselijks voorbijging, en dat haar authentieke idealisme ‘als een banier over
een volk in beweging’ boven alles uitstak.2 Het was Reypens die er, als redacteur

ZL. Jaargang 3

van het driemaandelijks tijdschrift De Pelgrim (1929-1931), voor zorgde dat Van de
Puttes gedichten ‘Te Winter’ en ‘Orion’ uit haar nalatenschap werden geplukt.3 Zo
niet was ze wellicht helemaal in de vergeethoek geraakt.
Met de enkele prozastukjes die in 1928 in Hooger Leven hadden gestaan, mikte
Jeanne van de Putte niet meteen op een literair publiek, maar veeleer op de jonge
katholieke Vlaamse vrouw. In ‘Vreugdelied voor onze moeders’ vertrok ze vanuit
de eenvoudige waarneming van moeders die brood snijden voor hun vaak ondankbare
kroost, om daar een persoonlijke visie op de christelijke heilsverwachting - de hemel,
zeg maar - aan te koppelen: ‘de banden van
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onze tongen zijn gelost, we vinden de dankwoorden zonder ze te zoeken, de banden
van onze zielen zijn gelost, wij zijn niet meer beschaamd, wij zijn niet meer
hoogmoedig, we heffen onze oogen algeheel open naar haar toe, en van
eindelijk-bewust, van wonderlijk-bewuste kindergenot, vallen onze tranen op dat
allerzoetste en allerheiligste brood van het hemelsche Moederfestijn’.4 Het werd ook
in het hoofdartikel in Hooger Leven van 20 mei 1928 duidelijk dat Jeanne van de
Putte hoogmoed verafschuwde en, meer nog, het neerbuigende met domheid
vereenzelvigde en vond dat een gebrek aan deemoedigheid een oprecht leven in de
weg stond: ‘Het is niet omdat iemand geen huis heeft, of geen verstand, of geen
manieren, dat we hem onvoorwaardelijk als beklagenswaardige minderbedeelde
mogen of zullen aanzien. Als we dus “vol meêlij neêrbuigen” over het “arme volk”,
begaan we ofwel de grove domheid van het ongelukkig te wanen om iets dat niet
kàn het ongeluk uitmaken...ofwel de hoogmoed van den Fariseeër die zegt: “Ik dank
u, Heer, dat ik niet ben als deze zondaar...”’.5 Dat bepaalde, vooral katholieke
instanties niet gecharmeerd waren door deze uitspraak, zal niemand verbazen.
Met enkele gedichten zorgde Jeanne van de Putte ervoor dat zij vooral als dichteres
werd herinnerd en dat meer dan een halve eeuw na haar overlijden, de poëzieprijs
van de stad Blankenberge naar haar werd vernoemd. Een van die gedichten is ‘Orion’6
dat haar verlangen illustreert naar ongereptheid, naar oneindigheid, naar liefde vooral:
Orion,
Mij zo geliefd,
komt me iederen avond te gemoet
Langzaam rijzend boven het dak.
Orion
Mijn sterke vriend
Orion mijn welbekende,
Rust van mijn blik op geometrische schoonheid,
Lust van mijn ooren om klaarklinkende woord,
Orion, Orion.
[...]
Orion,
Die u zoo noemden
Hadden u lief
Want Liefde alleen kan de dingen noemen
Met hunnen rechten naam.
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Jeanne van de Putte vond - bij wijze van therapeutische vlucht uit de werkelijkheid
- een waarneembare oneindigheid terug in het duisterende uitspansel. In een
prozagedicht dat ze schreef tijdens haar verblijf van einde maart 1929 in Nijmegen,7
verwoordde ze die gevoelens als volgt: ‘Ik sta voor 't hooge vensterke en voor de
groote, sterrelooze nacht. Enkel een lichtje wenkt in de verte over de vele donkere
bosschen. En daar boven ligt de donkerblauwe hemel, sterreloos en onmetelijk. Ik
sta voor 't venster en mijn hoofd rust op mijn armen. Ik glimlach naar de schoonheid
van den nacht, maar over mij komt zwaar en zwijgend de dag weer vallen, met al
zijn weelde en al zijn pijn’.8
Tekenend voor Van de Puttes poëtisch proza, is een verlammende onmacht,
waardoor ze nauwelijks weerstand kon bieden aan de wens om honderd mensen
tegelijk te zijn: ‘Ik zou acteur en tooneelschrijver willen worden, dichter en criticus,
epieker en klein-detailromancier. Ik zou ook moeten gaan zwerven, ik zou ook moeten
gaan leren dansen. Ik zou ook moeten een vuurtoren hebben en 't licht aansteken 's
avonds over de zee. [...] Ik zou eerst en vooral een liefde moeten hebben. O ik durf
er niet van droomen, wat de liefde van mij maken zou’.9 Naar die liefde is Jeanne
van de Putte haar hele korte leven op zoek geweest. Ze vond ze wel in de natuur de zee, de sterren - maar niet in haar persoonlijk leven. Daarvoor zat de jonge
schrijfster te zeer ingekapseld in een door nonnen geregeld schoolregime en was
haar gezondheid te zwak.
Haar vroegrijpheid waarop Léonce Reypens alludeerde, impliceerde al spoedig
het besef van een haast existentiële tragiek. Het noodlot keek over haar schouders
mee, toen Jeanne van de Putte in juni 1929 in haar dagboek afscheid nam van de
zomer, vereenzaamd en met de melancholieke kleuren van de herinnering: ‘Ik heb
de rosse Juni-weiden gezien, in den langen harigen huiver van hun overdadigheid,
en in mij weende het geheime verlangen dat geen enkele daad mag worden. Ik heb
rozen en anjers gezien in de armen van vrouwen; maar mijn verlangen is als de vele
kollebloemen die langs de spoorweg bloeien, en die door niemand worden geplukt.
[...] Maar de puurheid van mijn schoon verlangen heeft niet verdiend verloren te
gaan. Ik heb het hooge koren gezien, waaierend en ongeduldig, zwaar van vervulde
beloften; maar in mij is enkel een oogst voor de stormen, en brood voor de harden
broer van mijn hart, den wind’.10

Tenger leven
Jeanne van de Putte werd geboren op 30 augustus 1907 in het Henegouwse plaatsje
Ath, als dochter van Bertha Pauwels en Cyriel van de Putte.11 Haar vader was daar
als doctor in de filologie leraar aan het atheneum. Hij leed aan een slepende ziekte
en werd steeds neerslachtiger. Hij overleed in september 1908. Moeder verhuisde
met haar vier kinderen naar haar geboortestad
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SCHOOLJAAR 1924-1925, DERDE VAN RECHTS: JEANNE VAN DE PUTTE & TWEEDE VAN RECHTS: JULIA
PERSYN (UIT: 333 JAAR HEILIG GRAF TURNHOUT)

Blankenberge, aan de Belgische kust. De zee werd Jeannes toeverlaat.12 Op
vijftienjarige leeftijd, toen ze Blankenberge inruilde voor de kostschool in Turnhout,
formuleerde ze haar liefde voor haar thuisstad zo: ‘Dan zou ik knielen voor u, u
danken voor uw schoonheid, uw diepte, dan zou ik willen altijd dat visioen voor m'n
ogen houden, dat visioen van u, m'n zee, met uw zilver, met uw gloed, met uw
kleurenschat op ieder levend golfke... O als ge dan zo stillekens zingt dat eindeloos
wiegelied’.13
Als kind leerde ze ijverig en vlug. Maar haar grote passie was al op vijfjarige
leeftijd duidelijk: lezen. Ook haar schrijflust viel op: ze maakte teksten waarvan de
zusters van de Heilige Jozef, waar ze de basisschool doorliep, nauwelijks geloofden
dat ze uit de pen van een kind kwamen. Op haar twaalfde wist Jeanne dat ze dichteres
wilde worden. Dat levensdoel kon haast geen beter gehoor vinden dan op kostschool
bij de Zusters van Het Heilig Graf in Turnhout, waar ze geïmponeerd werd door de
Zusters Maria-Jozefa en Maria
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Beata, de eerste actief als dichteres, de tweede een echte moederfiguur.14 Maria-Jozefa
(1883-1961) heette voor de burgerlijke stand Henriette Haeck, en leverde
pedagogische en religieuze bijdragen aan het Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift,
later gebundeld in Paedagogische Opstellen. Ze vertaalde psalmen en publiceerde
de dichtbundels Lichtsonnetten (1923), Seizoenenzang (1927), Gezelle-krans (1930)
en Mariakransje (1934).15
Jules Persyn, die begin jaren twintig ‘lesgever literatuur’ was in Turnhout,16
herinnerde zich Jeanne van de Putte als vriendinnetje van zijn oudste dochter: ‘Een
nietig, porceleinen kindje, een gezichtje waarin elke zenuw en elk spiertje speelde
en trilde, de snit van een Madonna en toch ook van een Sibille; oogen als karbonkels.
Onmogelijk met zoo iemand als met een kind te praten’.17
In Turnhout begon Jeanne volop te schrijven, eerst hoofdzakelijk in het Frans. In
de Vincart-wedstrijd in Brussel, waaraan alleen Vlaamse scholieren mochten
deelnemen, behaalde ze de eerste prijs voor een Frans opstel. Ze kreeg daarvoor,
naast waardering van heel wat mededingers, een pakket boeken, een fiets en een reis
naar Bretagne en Normandië cadeau. Maar het Heilig Graf was een van de weinige
middelbare scholen in Vlaanderen die al volledig Nederlandstalig was geworden en
Jeanne, die tot dan toe vooral Franstalig onderwijs had genoten, moest zich nu gaan
toeleggen op het Nederlands. In juli 1923 probeerde ze in haar dagboek dat zelf nog
in het Frans was, haar eerste Nederlandstalige verzen die tintelen van zintuiglijk
genoegen en synesthesie:
O de lucht is blauw als je oogen
En ik drink de lucht,
De klinkklare lucht om me als je oogen.
Maar jij bent er niet meer
Met je oogen als de lucht
En je witte kleedje als 'n vlindervlucht.

Ondanks dat vederlichte gevoel, dook nadien - op 21 juli 1924 om precies te zijn een zekere vermoeidheid in haar aantekeningen op, hoewel ze dat in de natuur
projecteerde: ‘Boven is de lucht grijs-blauw, och zoo vaag en krachteloos, als een
die alles heel moe is’. De jonge dichteres wilde het lichamelijke afleggen, spiegelde
zich daarbij in het zog van haar lerares Zuster Maria-Jozefa aan de poëzie van Guido
Gezelle, en beijverde een doordachte berusting in het goddelijke.18
Uit haar brieven bleek een ontroerende bekommernis en een ongewone
vergevingsgezindheid. Over haar talenten bleef ze bescheiden, hoewel ze naast een
vlotte pen ook acteertalent had: ze vertolkte de hoofdrol in een schoolvoorstelling
van Elkerlyc, dat in februari 1926 vijf keer werd opgevoerd.19
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Bovendien was Jeanne muzikaal aangelegd: ze speelde piano en hield vooral van de
muziek van Grieg en de liederen van Schumann en Schubert.20 Dat ze een van de
geliefde leerlingen van de zusters was, had met die artistieke aanleg te maken, maar
ook met haar frêle verschijning - haar kleine gestalte zou ze haar leven lang blijven
behouden - en evenzeer met haar onwankelbaar geloof. Ze cultiveerde haar religie,
en in gebed en eucharistie vond ze steun en troost.

Een lijdensweg
Vanaf haar eerste Turnhoutse kostschooljaar 1923 hield Jeanne van de Putte in haar
‘Huistaak- en lesregister’ een soort dagboek bij. Het bleef voorlopig bij onschuldige,
vreugdevolle en vrijheidsgerichte uitroepen die in het niets verzonken bij de in
hetzelfde register afgedrukte spreuken van belangrijke denkers en dichters. Het bleek
dat zij haar artistieke ziel niet wilde laten vangen, ook niet door het estheticisme dat
bepaalde, vooral katholieke, kunstenaars in die tijd omarmden. Haar levenstaak werd
het, een synthese te vinden van waarheid, warmte en schoonheid, hoewel ze het
woord ‘synthese’ veeleer een persoonlijke connotatie van liefde meegaf met God als
ijkpunt: ‘Ik zou willen dat we eens elk heel alleen vóór zijn wezen en God kwamen
te staan, niets dan God en ons zijn: God-op-zich en God-om-ons: Christus; en
wij-op-ons-zelf en wij-in-functie-van-God, wat 't zelfde is als heel wij’.21 Toch was
het kloosterleven voor haar niet weggelegd. Daarvoor was ze te vitaal, te avontuurlijk
en al te dikwijls op zoek naar menselijke geborgenheid.
Jeanne van de Putte studeerde in 1927 met brio af als regentes. Maar men besefte
dat ze met haar zwakke gezondheid nooit voor de klas zou kunnen staan. Jules Persyn
bemiddelde bij de Antwerpse burgemeester Frans van Cauwelaert, die haar in augustus
1927 als secretaresse zijn persoonlijke correspondentie liet behandelen en wat
privé-lessen liet geven. Ze bekwaamde zich bovendien in stenografie.22 Kort daarop
vestigde Jeanne van de Putte zich in Antwerpen. Haar enthousiasme en wilskracht
waren aandoenlijk: ‘Ik zal trachten, het allemaal zoo goed mogelijk te doen’.23 Maar
haar ziekte gooide roet in het eten en fnuikte ook deze ambitie.
Tijdens haar verblijf in Antwerpen verzwakte Jeanne zienderogen. Bij momenten
was ze de radeloosheid nabij: ‘Zal niemand komen en zich bukken over een klein
kind? Ik verlang naar de weiden, ik verlang naar de vrijheid, naar losheid en
onverantwoordelijkheid. Ik verlang naar meisjes van mijn ouderdom en van mijn
gedachten, naar een groote tocht, ver, ver; naar liedjes en klimpartijen; naar de groote
roode zonnebal dalend over onze moeheid; naar guitigheid en geestigheid, en naar
de warmte van een blik die je ineens doet huiveren en lachen...’.24 Haar fysieke
lijdensweg had zich intussen ingezet. Op 16 juli 1928 noteerde ze: ‘vandaag dokter’,
maar van een precieze dia-
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gnose is nog steeds geen sprake. Nadat ze haar job als secretaresse van Van
Cauwelaert definitief had moeten opzeggen, volgde in september een herstelverlof
in Tongerlo.
De ziekelijke, artistiek begaafde jonge vrouw dacht dikwijls na over de dood. Ze
zocht haar toevlucht in ervaringen die, weliswaar voor eigen gebruik verwoord, soms
erg indringend waren, zoals in oktober 1926: ‘De dood, wat is dat schoon - alle
grenzen worden overboord gegooid. Ik heb toch zoo goed en rustig op de Dood
kunnen denken eens op Goeden Vrijdag, bij de vereering van een Christusbeeld in
een rouwkapel. [...] Ik denk toch zoo graag na over dat eigenaardig gevoel dat ik heb
bij dooden - zoo geheel anders dan wat de menschen rondom me er van zeggen. Als
ik bij een doode mag komen, wou ik altijd vragen of ze me er stilletjes willen bij
alleen laten, een paar uurtjes - niet om de aanwezigheid van dien doode - niet om
die groote aanwezigheid, maar om een groote afwezigheid’.25 Later evolueerde haar
nadenken over de dood naar een romantisch geïnspireerd doodsverlangen. Op 20
januari 1928 schreef ze in haar dagboek: ‘O ik ben toch zo ontzettend ongelukkig.
[...] Ik ben 't moe, ik ben 't moe, o tot in mijn hart en mijn ziel ben ik het leven moe’.
In april 1929 onderging Jeanne in Brussel een zware maagoperatie.26 Om te herstellen
verbleef ze drie maanden in Doornik, waar ze wat aan krachten herwon en zelfs een
tijdje lesgaf als vervangster. In haar overmoed trok ze naar Leuven, waar ze korte
tijd pedagogie en Thomistische wijsbegeerte studeerde. Een onmogelijke opgave,
zo bleek al na een trimester.27 Aan Zuster Marie Beata schreef ze openhartig over
haar situatie. ‘Lieve Soeur Beata, ik vrees dat U weêr erg gaat inzitten met wat ik nu
schrijf - maar maakt U toch a.u.b. geen verdriet, en denkt U maar altijd dat het niet
zoo erg is dan het schijnt.’ Eerst werden ‘verzweringen op de stembanden’ als
diagnose gesteld, met als therapie: een half tot één jaar zwijgen en rusten. Maar
tegelijk werd Jeanne naar een longspecialist doorverwezen. Hij zag op de radiografie
een vlekje op een long en stelde zijn patiënte een kuur van twee tot drie jaar in het
vooruitzicht, ‘om te beginnen [...] een paar maanden te Sysseele (sanatorium) door
te brengen om “te leeren hoe je zoo'n kuur eigenlijk doen moet”. Dan naar huis, maar
op den buiten gaan wonen, en zeker niet meer in Blankenberghe’. De diagnose was
onverbiddelijk: tuberculose. Jeanne vroeg in een brief van Kerstmis 1929 Zuster
Maria Beata liefst met niemand over haar gezondheidstoestand te spreken. ‘Wel kunt
U aan iedereen die 't graag weet vertellen dat ik een erge keelaandoening heb en m'n
studies moet laten varen; dan weten ze 't al en dat is toch zuivere waarheid’. Van het
aanstaande bezoek aan haar vroegere school in Turnhout, mocht best niets geweten
zijn, want het steeds weer moeten fluisteren was haar een zware opgave.28 Eerdere
bezoeken aan Turnhout, zoals in de vastenperiode van 1928, hadden haar nochtans
goed gedaan. Ze genoot in het klooster van het instituut met volle teugen van de
stilte,
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JEANNE VAN DE PUTTE & ZUS PHILIPPINE (AMVC-LETTERENHUIS)

en ook haar gezondheid zou er mogelijk de vruchten van plukken. In het kladschrift
van een vriendin noteerde ze: ‘Nu heb ik weer moed. Want ik was hier gekomen met
een onbewuste, maar zoo groote vermoeidheid, triestigheid, allenigheid. Ik wist dat
zelf niet, dat is er van middag zelf uitgekropen. Nu is 't al veel beter. [...] O het leven
is zoo hard en zoo schoon als staal. Het is onmeedoogend. Het is onverzettelijk. Het
is een onschatbare genade!’.29
Bezoek van haar vriendinnen was haar dierbaar, zoals dat van Rita Hostie: ‘Ik zie
je nog altijd binnenkomen met witte en roode bloemen in je hand en je gespannen
lippen en je groote, warme oogen naar me toe. Lieve, lieve Riet, er zijn zooveel,
zooveel dingen die je toch nooit maar gezegd of geschreven krijgt. Ik wou dat ik
oogen had als die van jou, die zóóveel kunnen zeggen dat je anders niet zeggen kan’.30
De ziekte ondermijnde haar gestel, de vermoeidheid was vaak niet te harden voor
een levenslustige jonge vrouw. In Sijssele (bij Damme) toonde Jeanne zich nochtans
erg moedig. In brieven toonde ze zich veeleer bekommerd om andermans gezondheid
of problemen en probeerde ze haar eigen miserie te minimaliseren. Naar medelijden
ging ze nooit op zoek. Haar goede vriendin Rita Hostie sprak ze steevast moed in,
ook al vlotte het schrijven niet echt en waren de toekomstperspectieven weinig
hoopvol: ‘Nu zit ik hier in een klein
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kamertje met een reusachtig venster en een zoet Vlaamsch landschap voor me - en
het is voor lang, Riet - de dokter zei eerst twee maanden maar iedereen lacht me uit
als ik dat zeg. 't Is hier nooit minder dan een half jaar’.31
In Sijssele werd Jeanne van de Putte al na een paar maanden door de artsen
opgegeven, en naar huis in Blankenberge teruggebracht. ‘Naarmate haar lichaam
verkwijnde, bloeide steeds hooger en glanzender haar geestelijk leven’, zo noteerde
Jules Persyn. Jeanne van de Putte overleed op 25 mei 1930, om twee uur in de
namiddag, thuis in de Descampsstraat 13 in Blankenberge. Ze was tot haar laatste
moment helder gebleven.32 Haar oom Florimond Pauwels en de Blankenbergse
politiecommissaris Arthur Naessens deden aangifte van haar overlijden.33
Bij haar dood schreef Zuster Maria-Jozefa, haar voorbeeld in litteris, een
aangrijpende poëtische getuigenis, die nadien als een soort epiloog in Mijn hart is
niet hier werd opgenomen:

ZUSTER MARIA-JOZEFA, FOTO E. BARBAIX (AMVC-LETTERENHUIS)
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Wat moet het een klein kistje wezen,
Wat moet het zijn een klein graf,
Waarin uw lijveken ligt, o Jeanne!
Die daar langs gaan zullen zeggen:
“Hier is een Communiekantje begraven”
[...]
En als ge in uw ijlkoorts heilig de handen vouwde,
Het hoofd achteruit lei, met gelokene oogen,
En het tongetje bracht op de brandende lippen,
Dan was dit het beeld van uw levensdrang:
God ontvangen en dragen in uw binnenste
Stil onder de vouw van uw kinderhanden,
Met op uw gelaat de schittering der monstrans.
Een broze kleine hostie waart gij, Jeanne:
Zoo'n beetje stof waaronder het gloeiendste leven.

Jeanne van de Putte werd begraven in de familiekelder op de gemeentelijke
begraafplaats van Blankenberge. In 1951 zou daar haar moeder worden bijgezet. Op
het graf prijkt een embleem met laurierkransen en het opschrift: ‘Aan Jeanne, de
jonge schryfster met de groote ziel vereerende jeugd’.34 Jules Persyn schreef naar
aanleiding van haar vroege dood: ‘Jeanne's dood maakte niet meer gerucht dan haar
leven. Ze stierf even jong als Rodenbach. Maar de mare viel niet over Vlaanderen
als een ramp. Weinigen wisten hoeveel we verloren. Bij geen enkele kwam het zoo
dadelijk tot uiting. Maar de smart bij wie haar kenden was er niet minder om. En het
besef van 't verlies zal stijgende zijn naarmate zal openbaar worden wat dit stille kind
heeft gewrocht’.35 ‘Men weet’, schreef Marnix Gijsen, ‘welk een schone belofte in
dit fijne en zeer beschaafde meisje verloren ging’.36

Postuum dichterschap
Zoals gezegd zorgden Jules Persyn en Léonce Reypens ervoor dat de gedichten en
dagboeknotities van Jeanne van de Putte gepubliceerd werden. Al vlug groeide ze
uit tot voorbeeld van heel wat katholieke meisjes. Marnix Gijsen, de enige belangrijke
maar tegelijk ook genuanceerde pleitbezorger van Jeanne van de Puttes werk, herkende
in haar brieven de soepele en gemakkelijke schrijfstijl, ‘met korte vinnige trekjes’,
waarmee ze haar omgeving schetste. Haar persoonlijkheid kwam best tot uiting in
de brieven die haar lichamelijke aftakeling becommentarieerden. ‘Ook enkele andere
brieven, die korte parabels en symbolen uit het dagelijkse leven aanwenden tot
bemoediging en sterking van haar omgeving’, hadden volgens Gijsen literaire waarde,
want ‘bijna alles is van een aangename en onweerstaanbare natuurlijkheid’.37 Ondanks
het clichématige en overenthousiaste dat vooral in haar religieus geïnspireerde
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lyriek een gedragen en evenwichtig vers in de weg staat,38 noemde Marnix Gijsen
haar ‘een gezond talent’. Haar eerste bundel Mijn hart is niet hier bevatte volgens
hem toch ‘enkele zuivere, krachtige versregels die in het geheugen blijven hangen
en zingen met onweerstaanbare bekoring’.39 De Nederlandse schrijver en journalist
Louis de Bourbon vond het merkwaardige van Van de Puttes werk eerder ‘in het
karakter dan in het talent van de schrijfster’.40
Jeanne van de Putte was vooral dichteres. Aan haar korte prozastukjes en
bespiegelingen werd nooit hetzelfde belang toegedicht als aan haar gedichten. Maar
haar dichterschap plaatste ze in een ruimer, bovenpersoonlijk verband. In de meest
romantische betekenis, werd de dichteres het woord ‘van bovenaf’ gegeven:
O mijn woord kom tot mij O mijn woord en mijn taak, komt terug tot mij,
komt warm en levend weer gezinderd
uit mijn warme levende hart.
[...]
Gij zijt niet van mij, mijn woord Gij komt van buiten mij
En uw doel ook ligt buiten mij.
Maar mijn woord, mijn woord, dat ik
het ben die U ontvangen mag,
en die U geven mag aan de menschen,
Mijn woord, mijn woord, waar heb ik dat verdiend?

Op 13 december 1927 schreef Jeanne van de Putte het lange gedicht ‘Sneeuwkoorts’,
waarin ze een synthese bracht van haar belangrijkste motieven:
Als naakte populieren die hun lange armen strekken,
Tragisch, tragisch, tragisch,
Het zwart tusschen het dichte geweef der vallende sneeuw,
Hemel! Ze blijft al liggen op straat
[...]
Ze legt hare natte hand op mijn keel,
En de allerergste dingen komen terug.

De dichteres beschreef een tormenterende koortsdroom. Dat ze een zwak had voor
de schoonheid van een sneeuwlandschap, is treffend. Sneeuw stond bij
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JEANNE VAN DE PUTTE, 25 MEI 1930 (AMVC-LETTERENHUIS)

Jeanne van de Putte voor een onbestemde zuiverheid die niet door mens of ziekte
kan worden aangetast. Voor haar vriendin Rita Hostie beschreef Jeanne een winters
impressionistisch zeegezicht: ‘Het strand was tot heel ver vol ijsrotsen, en de zee
brak daar tegen op en spetterde naar omhoog. En al dat wit, zoo ver zoo ver - en de
zaligheid van het loopen en klimmen op die klippen, en de rode zon daarboven’.41
Van de Putte schreef een eerlijk maar zwaarmoedig vers, doortrokken van liefde,
berusting en moed. Haar bekendste en beste gedicht blijft nog altijd ‘Te winter toen
het had gesneeuwd’, geschreven in 1928:
Te winter toen het had gesneeuwd,
Wit op de zwarte kiezellaan,
Was het zoo heerlijk, zonder geluid,
Op onze rubberzolen gaan.
We hebben toen 't geluk beseft
Te gaan door het leven, stil en rein,
Het goede te doen, zonder gehoord,
Zonder herkend te zijn.
Heer, schenk ons Uw gave gebenedijd:
Om enkel aandacht van U te wenschen,
Om altijd vroolijk-berustend te zijn
In de vergetelheid der menschen.
Op den moeilijken weg naar U,
Hoort Gij alleen ons gaan,
Als toen we stapten over de sneeuw
Met onze rubberschoenen aan.
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Besluit
Men kan rustig stellen dat het werk van Jeanne van de Putte grotendeels door de
mazen van het net van de literatuurgeschiedenis viel. Veel is over haar en haar
gedichten dan ook niet geschreven. Slechts in twee relatief belangrijke bloemlezingen
(die van Christine D'Haen42 en die van Hubert van Herreweghen en Willy Spillebeen43)
vinden we werk van haar en in beide gevallen werd het hierboven geciteerde gedicht
geselecteerd, ‘Te winter toen het had gesneeuwd’, dat eerder ook door Léonce
Reypens in De Pelgrim, was gepubliceerd.
Is het dat ene gedicht dat de te vroeg gestorven dichteres in de marge van de
geschiedenis van de twintigste-eeuwse poëzie laat staan? Ongetwijfeld. Maar de
wetenschap dat een jonge, getalenteerde vrouw niet de tijd kreeg haar werk uit te
diepen en dat haar slechts drieëntwintig levensjaren werden gegund, legitimeert hoe
dan ook elke poging tot restauratie.
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BEP DE ROOS & EDDY DU PERRON OP HET STATION MONTPARNASSE, NAJAAR 1933 (COLLECTIE A.E.
DU PERRO)
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‘Zooveel mogelijk moet alles tot een parijsch evenement(je)
opgeblazen worden!’
De Parijse brieven van Elisabeth de Roos
··· [Kees Snoek]
Op 17 mei 1932 werd op het stadhuis van Voorburg het huwelijk voltrokken van
‘Charles Edgard du Perron, gescheiden echtgenoot van Simone Elise Sechez’ en
‘Elisabeth Geertruida de Roos’ (1903-1981). Getuigen waren Jacques Reinhard
Brandes de Roos, de vader van de bruid, en Doede Feicko Tissing, een jeugdvriend
van de bruidegom. De echtvereniging werd beklonken met ‘een kort, maar krachtig
woord’ van de dienstdoende ambtenaar.
Elisabeth de Roos kwam uit een intellectueel, kunstzinnig milieu. Haar vader was
als gepromoveerd jurist en criminoloog werkzaam op het Centraal Bureau van
Gerechtelijke Statistiek te Den Haag. In zijn vrije tijd maakte hij toneelmaquettes
die hij zelf beschilderde en van verlichting voorzag. Ook was hij actief als
schimmenspeler en karikatuurtekenaar en speelde hij zeer verdienstelijk viool.
Elisabeths moeder, Helena Betsy Posthumus (1878-1931), kwam uit een intellectueel
joods gezin; haar vader, Levy Posthumus, was gepromoveerd in de wis- en
natuurkunde.1 Elisabeth en haar jongere broer Robert de Roos (1907-1976) kregen
een liberale opvoeding, waarin culturele activiteiten een grote plaats innamen.
Elisabeth had vooral veel belangstelling voor toneel, terwijl haar broer zich zou
ontwikkelen als musicus. Bep en Bob, zoals zij werden genoemd, groeiden op in een
voorname grote woning aan de Koningin Wilhelminalaan 19 in Voorburg.
Bep ging in 1921 Frans studeren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam,
waar zij bevriend raakte met Menno ter Braak, Dick Binnendijk en Henrik Scholte.
In 1925 behaalde zij haar doctoraal en begon zij zich te manifesteren als toneel- en
filmrecensente. Tussen eind 1925 en maart 1926 had zij een relatie met Henny
Marsman, die door de laatste in de loop van maart 1926 werd verbroken.2 Rond 1927
had zij enige tijd een verhouding met Johan de Meester Jr. (1897-1986), die sinds
1924 acteur en regisseur was bij het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen.3
Waarschijnlijk was de relatie van Elisabeth de Roos met De Meester van korte duur.
Vanaf april 1927 correspondeerde zij - na een onderbreking van een jaar - weer
geregeld met Dick
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Binnendijk en werd hun vriendschap steeds hechter.4 Vanaf 1927 ontwikkelde zij
grote activiteit als publiciste, in De Stem, De Vrije Bladen, Filmliga, Rythme en de
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Haar ouders stelden haar in staat om haar culturele
horizon te verbreden door het maken van reisjes naar Brussel, Parijs en Londen.
In oktober 1929 vestigde zij zich op Belsize road 19 in Londen, tussen Hampstead
en Regent's Park, om er te werken aan haar dissertatie over het essayistisch werk van
Jacques Rivière, die van 1919 tot zijn dood in 1925 hoofdredacteur was geweest van
de Nouvelle Revue Française. Zij verrichtte correctiewerk voor de historicus Pieter
Geyl en ging vriendschappelijk om met onder meer de neerlandicus G.J. Renier, de
Amerikaanse schrijfster Emily (of Mickey)

Hahn en de Engelse zakenman Anthony Gishford. Er was een mysterieuze man in
haar Londense bestaan, die zij in haar brieven naar huis aanduidde als ‘7’. In augustus
1930 keerde Elisabeth de Roos terug naar Nederland, waar zij voortaan overwegend
recensies over Franse en Engelse literatuur zou schrijven. Haar belangstelling voor
film en toneel was beduidend geslonken, ook had zij - al in november 1929 onenigheid gehad met Dirk Coster en had zij in de Prisma-polemiek tussen Ter Braak
en Binnendijk de kant van de eerste gekozen.5
Op 22 februari 1931 kwam Elisabeth de Roos op visite bij Ter Braak in diens
Rotterdamse woning aan de Beukelsdijk, juist toen Du Perron daar logeerde. Du
Perron was zeer onder de indruk van deze ietwat gereserveerde vrouw met haar
langoureuze blik. Zowel hij als Elisabeth de Roos hadden een cruciaal moment in
hun leven bereikt. Du Perron worstelde met een creatieve impasse en voelde zich
opgesloten in zijn uitzichtloze huwelijk met Simone Sechez. Op 26 november 1928
was hij in het huwelijk getreden met dit vroegere Waalse dienstmeisje van zijn
moeder, ruim tweeënhalf jaar nadat hun zoon Gille was geboren, maar van liefde
was er geen sprake geweest. Toen Elisabeth de Roos Du Perron ontmoette, stond zij
allerminst open voor een nieuwe relatie. Zij werkte geconcentreerd aan de afronding
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van haar proefschrift en was verder met haar gedachten bij haar moeder, die een
ernstige operatie moest ondergaan. De operatie mocht echter niet baten: mevrouw
De Roos overleed op 3 april 1931. Op 20 mei 1931 verdedigde Elisabeth de Roos
haar proefschrift, dat zij had opgedragen aan haar ouders.6
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Hierna kreeg Du Perron de kans om Elisabeth de Roos nader te komen, maar in het
begin ging het allemaal nog niet van een leien dakje: hij moest haar werkelijk
veroveren, met ‘het geduld van den ridder uit de tijd van de cours d'amour’7 Vanaf
het najaar van 1931 kreeg hun romance vaart, en nadat Du Perron op 8 maart 1932
eindelijk zijn scheiding van Simone Sechez had verkregen, stond niets meer zijn
huwelijk met Elisabeth in de weg.

‘Vertrek naar het buitenland’
Na de huwelijksvoltrekking brachten bruid en bruidegom hun wittebroodsweken
door in het Zwitserse Lugano. Zij zonden hun vrienden en kennissen een kaart met
de tekst: ‘Elisabeth de Roos en E. du Perron geven hierbij kennis van hun huwelijk
en vertrek naar het buitenland’. Het was vooral Elisabeth de Roos, ‘Bep’, die ernaar
verlangde in het buitenland te wonen. Zij had de ‘Hollandse’ atmosfeer altijd als
benauwend ervaren.
Hun aangekondigde ‘vertrek naar het buitenland’ had echter nogal wat voeten in
de aarde. Op 9 juni 1932 werden de honeymooners door een telegram teruggeroepen,
omdat Du Perrons moeder ‘ernstig ziek’ was. Bij aankomst in het Waalse kasteeltje
Gistoux bleek haar toestand niet kritiek, maar wel treurig. Mevrouw Du Perron was
uiterst zwak en at zo goed als niet, ze had elke dag hoge koorts en leed aan hartzwakte.
Bovendien eiste Simone haar zoontje op, met wie ze in juli een appartement wilde
betrekken. Maar als gevolg van de economische crisis was mevrouw Du Perron er
niet in geslaagd om het in 1926 betrokken kasteeltje tegen een voor haar aanvaardbare
prijs te verkopen. Dat betekende dat Simone haar plannen moest opschorten, totdat
er iemand bereid was gevonden om een nieuwe hypotheek te geven op Gistoux.8 In
elk geval moest er nog veel geregeld worden, voordat Eddy en Bep du Perron hun
buitenlandse plannen gestalte konden gaan geven.
Medio augustus 1932 was het zover. De jonggehuwden namen hun intrek in een
hotel aan de linkeroever van de Seine en zochten elke dag in de gloeiende hitte de
goedkopere voorsteden van Parijs af. Op 22 augustus vonden ze iets geschikts, aan
een lommerrijke laan in Meudon-Bellevue: een appartement met een sierlijk
smeedijzeren balkonnetje op de eerste etage van een uit baksteen opgetrokken
appartementsgebouw, een kleine tien minuten lopen van het plaatselijke station.
Adres: 24, rue du 11 Novembre 1918.9 Dat niet al te ver daarvandaan Arthur en Annie
van Schendel woonden, verhoogde voor hen de aantrekkelijkheid.10
Op 13 september liet Du Perron zijn zoontje Gille inschrijven op een school in
Brussel. De dag erna kwam Bep terug uit Nederland en op 21 september gingen zij
in Bellevue hun nieuwe leven tegemoet. Een vriend die in deze periode dichtbij Du
Perron stond, was Jan van Nijlen. Hij noemde 1932 het jaar waarin voor Du Perron
‘de tijd aanbrak, die de gelukkigste en de vruchtbaarste periode zou worden in zijn
leven, maar, op een ander gebied,
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ook een van de meest kommervolle’.11 Kommervol om de dood van zijn moeder, op
3 januari 1933, maar ook om allerlei financiële sores die zich al ruim vóór zijn
moeders dood hadden gemanifesteerd. Uit voorzorg had Du Perron het al een stuk
zuiniger aan gedaan. Het kwam dan ook niet als een verrassing toen bleek hoe weinig
de erfenis hem, na aftrek van alle passiva, opleverde: een bedrag van 3000 gulden
uit de verkoop van aandelen en goederen, terwijl er van de verkoop van Gistoux
slechts 575 gulden overbleef: alles bij elkaar toch nog het equivalent van ruim 25.000
euro nu, maar hij kon er niet van gaan rentenieren. Het duurde bovendien geruime
tijd voordat hij over zijn pecunia kon beschikken.
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Schrijven om den brode
Du Perrons relatieve gebrek aan geld verklaart de grote productiviteit die hij én
Elisabeth de Roos aan de dag legden als leveranciers van kopij aan Forum - elk
honorarium was welkom. Eenmaal in Frankrijk gevestigd, vroeg hij Victor van
Vriesland, letterkundig redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, of er geen
vraag was naar artikelen van hem over historische figuren of besprekingen van Franse
literatuur.12 Als hij mocht meewerken, zou hij ‘het polemische’ graag opzij zetten!
Op 11 januari 1933 zou Du Perrons eerste bijdrage aan de NRC verschijnen: een
bespreking van Célines Voyage au bout de la nuit. Bep had in 1932 vierentwintig
recensies geschreven voor de NRC, waarvan elf over Engelse auteurs en dertien over
Franse. Na het aantreden van Du Perron als
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recensent, verminderden haar bijdragen aan de NRC, maar daar stond tegenover dat
ze in 1933 in het tijdschrift Groot Nederland een rubriek begon over buitenlandse
literatuur, terwijl ze in 1933 en 1934 ook nog bijdragen schreef voor De Gids.13
De honoraria die met dit alles te verdienen waren, bleken onvoldoende om de
kosten te dekken van het levensonderhoud, niet alleen van Bep en Eddy du Perron
zelf, maar ook van Simone en Gille. Vrijwel tegelijkertijd doemde een nieuwe
mogelijkheid op: Jhr. ir. W.F.A. Roëll (1892-1932), de Parijse correspondent van
Het Vaderland, kwam plotseling te overlijden. Du Perron gruwde van de gedachte
om helemaal broodschrijver te moeten worden, maar toch solliciteerde hij.14 Hij liet
zich zelfs door Van Schendel voorstellen aan in Parijs werkende Nederlandse
journalisten en verscheen diverse malen aan hun zogenaamde vrijdagtafel.15
Het Vaderland ging niet over één nacht ijs: Du Perron moest eerst maar eens een
‘proefbrief’ schrijven. Du Perron probeerde het met een stuk over de huldiging van
de schrijver Pierre Benoît en de onthulling van het standbeeld van de in 1929
gestorven staatsman Clemenceau, maar het karweitje ging hem niet goed af en hij
zag zich al volledig afstompen met dit soort schrijverij. Hij schreef dus G.H.
's-Gravesande, redacteur bij Het Vaderland, dat hij ervan af zag. Hij hoopte met
ander schrijfwerk toch nog honderd gulden per maand te kunnen verdienen. Ook Jan
Greshoff, die hem had aangemoedigd, werd op de hoogte gesteld van zijn besluit.
Maar 's-Gravesande sprak hem moed in, terwijl Greshoff hem kapittelde dat hij deze
kans wou laten schieten. De verdiensten waren immers niet te versmaden.16 Terwijl
Du Perron zich overgaf aan zijn frustratie, trok zijn vrouw het initiatief naar zich toe:
zij ging stilletjes naar de Bibliothèque Nationale en schreef een proefbrief als Parijs'
correspondent. Bevreesd dat de krant een ander zou nemen, droeg zij haar man op
haar werkstuk onmiddellijk aan 's-Gravesande te sturen.17 Aldus gebeurde en
uiteindelijk zou Elisabeth du Perron-de Roos het baantje krijgen. Eddy zou haar
assisteren en als het zo uitkwam ook bijdragen leveren.18
Op 13 december 1932 verscheen de eerste brief van de nieuwe correspondent,
door Eddy en Bep du Perron samen geschreven, maar ondertekend met E.d.R.19 Tot
aan hun vertrek naar Indië, in oktober 1936, zou Elisabeth de Roos als Parijs'
correspondent 112 artikelen schrijven, terwijl Du Perron er tien voor zijn rekening
nam; twee artikelen schreven ze samen.20 Daarnaast publiceerde Bep tussen september
1932 en oktober 1936 tegen de veertig recensies van Engelse en Franse literatuur in
de NRC, terwijl zij in die periode zeventien artikelen c.q. rubrieken schreef voor
Forum, Groot Nederland en De Gids. In het jaar 1933 schreef ze bovendien onder
het pseudoniem ‘Potomak’ zeventien ‘Parijsche brieven’ voor de Delfische Courant.21
Naast haar huishoudelijke taken leverde zij hiermee een niet geringe journalistieke
en essayistische inspanning ter aanvulling van het huishoudbudget.
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Tijdens haar correspondentschap in dienst van Het Vaderland heeft Elisabeth de
Roos zich twee keer laten vervangen (met medeweten van redacteur G.H.
's-Gravesande, maar buiten kennis van de directie). In de periode augustus-oktober
1934 schreef Jacques Gans (1907-1972) zes Parijse brieven, die zich qua stijl en door
hun nadruk op sociaal-economische factoren duidelijk onderscheidden van die van
de vaste correspondent.22 De tweede vervanger was J.A. Antonini (1901-1983), zoon
van een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder, die in Nederland zijn opleiding
had genoten. In december 1934 en januari 1935 heeft hij drie Parijse brieven
geschreven. Met zijn fijne nuanceringen stond hij stilistisch veel dichter bij Elisabeth
de Roos, maar hij verraadt zich door zijn voorkeur voor het woord ‘thans’ en een
grotere polemische inslag. Du Perron had Antonini ingelicht, wat er van een Parijs
correspondent werd verwacht: ‘Zooveel mogelijk moet alles tot een parijsch
evenement(je) opgeblazen worden!’.23 Deze vervanger kweet zich zo goed van zijn
taak, dat Elisabeth de Roos hem later warm aanbeval als haar opvolger.24 Dat werd
hij ook.

Een boeket van Chineesche papierbloemen
Het wonen in Bellevue, en vanaf december 1933 in Parijs zelf, gaf het bestaan van
Eddy en Bep du Perron een nieuwe dimensie. Ze moesten weliswaar voorzichtig zijn
met hun bestedingen, maar mede door Beps werk als correspondent kregen ze een
bredere kijk op de Franse samenleving en de Franse cultuur. Soms opent een alinea
in een van haar brieven een venster op hun leven van alledag en enkele brieven
ademen een duidelijke wij-sfeer; haar man trad dan ook op als corrector en voegde
soms zelf wat zinnetjes toe.
Steevast terugkerende onderwerpen zijn theater- en balletvoorstellingen, de
jaarlijkse bekendmaking van de Franse literaire prijzen en allerlei tentoonstellingen
op het gebied van de schilderkunst, de binnenhuisarchitectuur, gobelins en wat dies
meer zij. Maar ook geruchtmakende maatschappelijke en politieke gebeurtenissen
komen aan de orde, evenals sfeerbeschrijvingen van Parijs in de zomer, als er maar
weinig te beleven valt. In een van haar eerste brieven geeft Elisabeth de Roos een
beeld van ‘het druilerige Parijs, dat òòk bestaat’ (Het Vaderland, 14-1-1933). Zij
schrijft over een ‘negerbartje’ in de buurt van het Gare Montparnasse - het station
waar zij en haar echtgenoot altijd hun boemeltje namen naar Bellevue. Het bartje
heeft volgens haar ‘iets huiselijks’, met ‘het bekende, haastig opgelapte aanzien van
een schuur of zolder’, op de muren geschilderde palmen en twee Martiniquaises, die
op de klanken van het creolenorkest ‘samen in nationaal costuum de biguine dansen’.
Hoeveel plechtiger en plichtmatiger is dan niet, in dezelfde buurt, het aloude Bal
Bullier, ooit ‘in melancholiek mondaine zinnen’ beschreven door Jean de Tinan.
Hier wordt bijna anoniem gedanst, met inachtneming van de ‘comedie der vormen’!
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Een jaarlijks terugkerend evenement zijn de paardenrennen in de buitenwijk Auteuil.
Vanuit het veld te Longchamp ziet men aan de ene kant de Eiffeltoren, aan de andere
kant de heuvelbocht waar Meudon op ligt: ‘Als het helder is onderscheidt men de
koepel van het observatorium van Meudon, op het bekende terras gelegen (vanwaar
men een prachtig uitzicht heeft op Parijs), dat eens de tuin was van het paleis van
een bevoorrechte uit den pruikentijd’. Op de meest modieuze dag van de races staat
het decor van Auteuil te pronken met zijn groene hagen en bloemenmanden langs
de tribunes, ‘opgeluisterd door de vrouwen van verschillende soort, mondaines,
sterren van tooneel en bioscoop, mannequins van de groote modehuizen, die alle hun
beste beentje hebben voorgezet’ (Delfische Courant, 29-6-1933). Elisabeth de Roos
beschrijft dit schouwspel met de geamuseerde blik van de buitenstaander. Ondanks
haar licht-ironische toets is zij niet ongevoelig voor de romantiek van het evenement:
Paars en wit, groen en wit, kersrood, vermiljoenrood: als de paarden aan
den einder in beweging komen, lijkt het of de jockeys een boeket van die
Chineesche papierbloemen zijn die in het water opengaan. En wat de
bloemachtigheid van de damestoiletten betreft, vergelijking, die trouw
ieder jaar gemaakt wordt - nooit was zij zoo onmiskenbaar als dit seizoen,
waarin de mode werkelijk lyrisch en zonaanbiddend geworden is. Nog
altijd veel wit, maar het is niet meer de hoofdzaak. Wij zien de slanke,
lange vrouwen in het teederste rose en in een blauw, bleeker dan de hemel,
die na een aanval van grijs juist weer zonnig geworden is, en in vlindergeel;
als zij de groote hoeden (voor de hoeden van dit jaar blijft de vergelijking
met enorme pannekoeken nog altijd zoo niet de meest poëtische dan toch
de precieste, voorzoover het althans de positie op het hoofd aangaat) in
dezelfde zachte pastelkleur dragen als het toilet, is de illusie van onschuld
volmaakt, maar soms zijn hoed en handschoenen, of een ornament van de
jurk, zwart, en dan wordt het pikant (Het Vaderland, 30-6-1934).
Deze passage is vintage Elisabeth de Roos: precies en delicaat in de aangebrachte
nuanceringen en accenten, met treffende metaforen en ironiserende uitweidingen
tussen haakjes. Een ander punt waarop haar proza zich onderscheidt van dat van haar
echtgenoot, is haar beeldende beschrijvingen van landschappen en natuur, zoals in
deze passage over de mistletoe: ‘Wie trouwens in den winter wel eens door Bretagne
heeft gereisd, kan nooit meer deze witgebesde takken, zooveel kwijnender en sierlijker
dan de hulst, en die hem vroeger vooral associaties met Punch in den geest brachten,
tegenkomen op een Parijschen straathoek zonder zich de schemerende toefen bessen
te herinneren aan de vochtige boomen van die streek, waar in bemoste appelboom-
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gaarden gele en witte paarden aan den rand van grauwe waterplassen, beken en
vijvertjes staan: het beeld van de poëzie van den winter in regionen waar de
winter-met-sneeuw een uitzondering blijft’ (Het Vaderland, 25-12-1935).
Dan weer zien we Bep en Eddy du Perron zwerven door ‘dat schilderachtige en
doolhofachtige wijkje om de oude kerk Saint-Séverin, achter de Boul’ Mich" (Het
Vaderland, 27-2-1933). Het is de buurt rond de rue de la Huchette, waar tegenwoordig
de Griekse restaurants domineren. In de jaren dertig van de vorige eeuw waren er
veel Oost-Europese restaurants te vinden. De maaltijden waren er goedkoop en de
Du Perrons kwamen er graag. ‘En het is er gezellig; men voelt er zich thuis, en het
zangerige melancholieke Russisch klinkt er aan alle kanten in de gesprekken over
en weer tusschen de menschen van het restaurant en de bezoekers, want maar al te
vaak zijn zij allen in hetzelfde vaarwater: verarmde réfugiés, die zich met een
bewonderenswaardig aanpassingsvermogen een nieuw bestaan hebben geschapen.
Men hoeft niet zoo romantisch te zijn om in iederen taxi-chauffeur met een vreemd
accent een voormalige Russische grootvorst te zien, om geboeid te zijn door hun lot’
(Delftsche Courant, 28-4-1933).

Eindelooze, trieste gangen
Elisabeth de Roos heeft van tijd tot tijd scherpe kritiek op haar gastland: als gevolg
van de slechte woningbouw en stadsuitbreiding ligt de kindersterfte in Frankrijk
tweemaal zo hoog als in Engeland of Duitsland. ‘Over het algemeen hoort de
architectuur van licht-en-lucht hier nog tot de luxe, al vindt men soms naar den
buitenkant van de stad toe pogingen tot beter, scholen met douches, goede
speelgelegenheid, tandencontrôle; nog onlangs werd er in een van de
banlieu-gemeenten een waarlijk modern schoolgebouw neergezet, en vaak staat dat
dan met de meest linksche politieke propaganda in verband.’25 Parijs mag een klassiek
centrum hebben, ‘zoo grootsch als men in geen anderen stad vindt’, het heeft
misschien ook ‘de ellendigste buitenwijken en stadsuitbreiding ter wereld’ (Het
Vaderland, 19-5-1933).
Architectuur en vormgeving genieten bijzondere aandacht van de chroniqueuse.
Buiten Parijs wordt er op dit gebied soms beter werk gedaan dan in de stad zelf. Zo
vinden we in de voorsteden de moderne schoolruimten van de architect Maurice
Barret. Elisabeth de Roos geeft Barret gelijk in zijn reactie ‘zoowel tegen de school,
die op een gevangenis lijkt, als tegen de scholen, die met palace-hotels en sanatoria
wedijveren. Want het is hier op dat gebied hollen of stilstaan geweest: toen men
eindelijk het euvel inzag van de donkere holen, die de schoolgebouwen maar al te
vaak waren, begon men ze hier en daar met de luxe van paleizen, met mozaiek en
fonteintjes, en met een, overigens natuurlijk niet genoeg te prijzen, zorg voor de
ultraviolette stralen en de ademhalingsbehoeften van het kleine grut in te richten.
Maar men neemt de
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enkele misschien al te luxueuze excessen graag op den koop toe voor al het uitstekende
werk dat, en vooral, in de communistische gemeenten rondom Parijs, op dit gebied
gedaan is’ (Het Vaderland, 25-6-1936).
De Franse architectuur heeft ‘veel moeite gehad om in de sfeer van nieuwe
zakelijkheid en bakstenen soberheid thuis te raken’. Op licht en ruimte gesteld als
zij is, klaagt Elisabeth de Roos over het ‘groezelig aspect’ van de Franse
huisinrichting: ‘de “finishing touch” en de magische klank van de formule “opgeknapt
en als nieuw” gaat aan de ziel van de Franschman voorbij’ (Het Vaderland,
26-3-1935). Volgens haar heeft de gemiddelde Fransman ‘weinig zin voor comfort’,
die samenhangt met een onuitroeibaar laisser-faire. Het is de Franse kleinburger
genoeg als hij een ‘een eigen huisje’ heeft, ‘een tuintje met een sering en een kastanje,
waarvan hij 's Zondags zijn familie uit de stad, die hem komt opzoeken, groote
boeketten mee kan geven’. Maar om onderhoud en inrichting van huis en hof
bekommert hij zich niet, terwijl de mensen die het betalen kunnen hun huizen vaak
inrichten met lelijk gekozen ameublementen. Alleen bij kosmopolitische Fransen
vind je ‘eindelijk interieurs, die een verrukkelijk ruim en licht aspect hebben’ (Het
Vaderland, 19-5-1933). Een gunstige uitzondering op het benauwde bouwen vormen
de scheppingen van Le Corbusier. Soms wordt er echter teruggevallen op ouderwetse
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vormen. Zo was het theater van Pigalle lange tijd de tempel van de moderne kunst,
waar ‘de moderne architectuur [...] zich streng, glimmend en hard [had] betoond’.
Maar bij de heropening van het theater in 1936 bleek alles weer bij het oude te zijn:
Men heeft die ter plaatse nooit tot leven gekomen vlakke en rechtlijnige
architectuur ter wedergeboorte van ornamentjes voorzien. En is men
daarmee niet trouw gebleven aan wat de salons der decoratieve kunst ons
de laatste jaren al predikten, en heeft men er de intiemste neigingen van
het fransche hart niet mee geraden? Er zijn kleurtjes en beschilderingen
gekomen; en het effect van de rechte lijnen is weggedoezeld, en er hangen
gordijnen en lampen, en groote ruimtes zijn intieme ruimtes geworden,
en de vrouwenschoonheid komt er nu veel beter uit...’26
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De Parijse musea en kunstpaleizen zijn voor Elisabeth de Roos een bijzondere bron
van ergernis: terwijl de Londense National Gallery ‘lichte, overzichtelijke zalen’
heeft, blijft in het Louvre ‘de nachtmerrie voortbestaan van eindelooze, trieste gangen,
links en rechts met een wanhopigen overvloed van schilderijen behangen, genoeg
om aan het bestaansrecht van de schilderkunst te gaan wanhopen, zoo absurd lijkt
het om zooveel muren, tot duizelig wordens toe, te belasten met verfcomposities in
een lijst, naast, boven en bijna op elkaar’ (Het Vaderland, 2-4-1936). Het Louvre,
met zijn ‘air van sloome plechtigheid’, kan haar gestolen worden, maar ook andere
kunstpaleizen zijn vaak onaangenaam, vooral in de winter: ‘Als altijd staat er op het
aanplakbiljet van den Salon d'Automne, dat de zalen verlicht en verwarmd zijn, en
als altijd is het er koud, koud, koud. Labyrinth van zalen, hecatombe van schilderijen,
hier en daar een kolenkachel met een traliewerkje er om, zooals ze voor de
caféterrassen gebruikt worden, nauwelijks voldoende om een enkelen zaalwachter,
die er met zijn rooden neus bovenop zit, te ontdooien, en zelfs in sommige zalen,
touchant en ridicuul, een electrisch kacheltje. Buiten is het niet eens zoo erg koud,
maar daar schijnt dan ook ten minste de zon, terwijl hier....’ (Het Vaderland,
1-12-1933).
Als bezoekster van tentoonstellingen heeft Elisabeth de Roos evenveel aandacht
voor haar omgeving als voor de kunst zelf. Het is immers haar taak als chroniqueuse
om een zo compleet mogelijk beeld te geven van het Parijse leven, met alle curieuze
aspecten en markante figuren die daarbij horen. Als een Jan Brusse van de jaren
dertig beschrijft zij een echtpaar dat zij opmerkt in de Salon der humoristen: ‘De
vrouw is een typisch Fransche uitgave van de soort, die men in alle landen en tijden
een fregat pleegt te noemen; het meneertje, dat zij voor zich uitdrijft is klein, oudachtig
en gedwee. Ik ben zoo geboeid door den ijver, waarmee ze zich voor de meest
allersmakelooze inzendingen poseeren, dat ik hen op den voet volg. Als het erg leelijk
is, zeggen zij beiden met groote overtuiging: “Dat is artistiek!” Als het voor een van
de talrijke plaatjes van een of andere schoone in een of andere theatrale houding is,
onderzoekt het fregat nauwkeurig wat er in gebaar van armen en beenen niet natuurlijk
is, en haar begeleider valt iederen keer koppig in: “te ingewikkeld, te ingewikkeld”.
En zijn groote oogenblik komt bij een pastel van een bar in hard-roze, groengele en
paarsrode tinten, de kleuren van sommige lichtreclames, waarbij hij zegt: “ja, dat is
knap gedaan, als kleur lijkt het op Botticelli”.....’ (Het Vaderland, 28-3-1933).
Een rondgang door ‘de onvermijdelijke dertig zalen in barre kou van het Grand
Palais’ wordt gevolgd door een bezoek aan de Jardin des Plantes, dichtbij de plekken
waar Gaboriau de moorden van zijn vroege politieromans liet plaatsvinden. ‘Buiten
in den plantentuin slentert een Annamitisch vrouwtje voorbij, zwarte hoofddoek,
zwarte broekspijpen. Wij zijn hier in de wijk van de uitheemsche bevolking: op twee
pas afstand verrast het witte vierkant van de
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moskee met bijgebouwen midden tusschen de Parijsche woonkazernes. Het is haast
een even vriendelijk intermezzo als de Plantentuin zelf, als er althans een blauwe
lucht boven den witten koepel hangt. En zoo slentert men op een zonnigen
vroegvoorjaarsmiddag heen en weer tusschen de eerste knoppen aan de struiken, en
de dieren van Pompon en het nasale muziekje van de moskee, dat ons toch geen
oogenblik doet vergeten te Parijs te zijn’ (Het Vaderland, 3-3-1934).
Op de valreep van haar vertrek uit Parijs, medio 1936, heeft Elisabeth de Roos
toch nog een verheugende mededeling voor haar lezers: het Louvre wordt
gereorganiseerd. Beneden is licht gekomen waar duisternis heerste en ‘het “akeligste”
museum van Europa is bezig een van de mooiste musea te worden’ (Het Vaderland,
25-7-1936).

Korpsgeest
Buitengewoon ouderwets, zo niet verkalkt, is de Académie Française. Bij de keuze
van een opvolger voor een van de afgestorven leden van dit eerbiedwaardige instituut
werd niet de belangrijke dichter en toneelschrijver Paul Claudel gekozen, maar de
tweederangs schrijver Claude Farrère. Elisabeth de Roos schrijft dit toe aan de
heersende korpsgeest: kandidaten leggen bezoeken af aan alle leden van de Académie.
Eenmaal gekozen, wordt van hen verwacht dat zij publicaties van medeleden gunstig
bespreken. Dit verklaart waarom Claudel geen kans maakte: ‘Paul Claudel, als dichter
en tooneelschrijver een der edelste geesten van het hedendaagsche Frankrijk, heeft
in zijn werk weinig respect voor de traditie getoond, veel sympathie voor opstandige
geesten als Rimbaud, Verlaine en anderen, terwijl hij bovendien persoonlijk in de
Parijsche kringen vele tegenstanders telt’ (Het Vaderland, 16-4-1935). In juli 1935
vierde de ‘eerwaarde Doode’, alias de Académie Française, haar driehonderdjarig
bestaan. Een zetel in dit instituut brengt niet alleen roem maar is ook lucratief, want
er zijn hoge honoraria aan verbonden (Het Vaderland, 1-7-1935).
Claude Farrère, wiens eerste romans zo slecht niet waren, was in de loop van de
tijd afgezakt tot een bedenkelijk niveau: ‘van Racine tot Claude Farrère, het is zoo
ongeveer alsof men zeggen zou van Goethe tot Vicky Baum, maar dan is Farrère
alleen de representant van een heele clan van treinlectuur, die voor en na door de
Academie “geconsacreerd” is of worden zal’. Maar Elisabeth de Roos vindt het
vooral kwalijk, dat de kersverse académicien in zijn lofrede op zijn radicale
voorganger Barthou het nodig had gevonden blijk te geven van zijn ‘minachting voor
het parlementaire stelsel’. Farrère, de zeeofficier die was gaan schrijven, had het
geschopt tot een ‘schallenden académicien’ (Het Vaderland, 29-4-1936).
Een ander voorbeeld van een Franse institutie is de Académie Goncourt,
voort-gekomen als zij is ‘uit de geciviliseerde bourgeoisie’. De Prix Goncourt die
zij

ZL. Jaargang 3

51
elk jaar in december toekent, mag de belangrijkste literaire prijs van Frankrijk zijn,
maar ook deze gaat niet altijd naar de schrijver die hem het meest verdient. In 1933
wordt er echter een schrijver bekroond die de prijs dubbel en dwars verdient: André
Malraux, voor zijn roman La condition humaine. Voor deze speciale gelegenheid immers, hun vriend werd bekroond! - hebben Elisabeth de Roos en Eddy du Perron
de Parijse brief voor Het Vaderland gezamenlijk geschreven.27
In 1935 was Louis Guilloux met zijn roman Le sang noir een sterke kandidaat,
evenals Maxence Van der Meersch met Invasion quatorze. De prijs ging echter weer
eens naar een outsider: Joseph Peyré. Zijn bekroonde roman, Sang et lumières, ging
over stierenvechters in Spanje. De chroniqueuse vindt deze roman ‘ondanks het
kleurige onderwerp een banaal-geschreven boekje’. Zij constateert met spijt, dat
Guilloux de prijs ‘op het kantje af’ misliep. Zowel hij als Van der Meersch waren
wekenlang als kanshebbers genoemd. Beiden hadden een oorlogsroman geschreven,
alleen met dit verschil dat ‘in dit verpolitiekte jaar’ Le sang noir van links kwam en
Invasion quatorze van rechts: ‘[...] in den roman van Guilloux wordt de
oorlogsmentaliteit verbitterd en met een groot meesterschap van verbeelding en
caricaturalen zin gegeeseld in al zijn uitingen van wreedheid en patriottische
phraseologie; de roman van Van der Meersch daarentegen is patriottisch gezind’
(Het Vaderland, 8-12-1935).
In haar beschrijving van de bekendmaking roept Elisabeth de Roos de spanning
op die na weken van speculatie tot ontlading komt:
[...] de juryleden maken van hun stemmen geen geheim. Of zij kondigen
openlijk aan wie hun candidaat is, óf er is altijd wel een of andere
welingelichte, die als tusschenpersoon voor de verspreiding van het nieuws
zorgt. Hoe er dan toch nog verrassingen kunnen plaats hebben? Door de
opeenvolgende stemmingen. Het komt practisch gesproken niet voor, dat
een candidaat bij de eerste stemming al de meerderheid haalt. Bij de
volgende ronden laten sommigen dus hun oorspronkelijken candidaat
vallen en sluiten zich bij een van de anderen aan. En wat er dan aan
“kabalen” afspeelt, aan onverwachte omzwenkingen tot de dubbele stem
van den voorzitter, den stokouden Rosny Aîné, zoo noodig den doorslag
geeft, weten zelfs de journalisten niet, die in een salon van het restaurant
Drouant ongedurig dringen en wachten. Het is geen geheim, dat er door
de uitgevers hard voor hun “poulains” gewerkt wordt, en als dan de
zekerheden, waarop men hoopte, plotseling in rook vervliegen.... Zoo heeft
de onomkoopbare Lucien Descaves twee jaar geleden, toen tegen alle
verwachtingen in Céline's Voyage au Bout de la Nuit niet de stemmen
haalde, die beloofd waren, gedégoûteerd het restaurant verlaten. Een lid
van de Académie Goncourt is even onafzetbaar als een rechter, maar Lucien
Descaves wenscht niet meer met zijn medeleden aan tafel te zitten en de
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maaltijd te gebruiken. Hij stemt dus schriftelijk, maar dat beteekent, dat
zijn stem een verloren stem is, want hij kan daardoor nooit verder dan de
eerste ronde komen.
Die stem van de eerste ronde is vaak een puur ceremonieel. Zoo had Roland
Dorgelès ditmaal voor de eerste ronde zijn stem gegeven aan een auteur,
die niet de minste kans maakte, en hem van de tweede af aan Guilloux
beloofd. Het is namelijk toch altijd een reclame om op deze vergadering
althans genoemd te zijn.
Dorgelès is het, die als jongste aan de journalisten moet meedelen wat de
beslissing is, en ieder jaar riskeert hij den verstikkingsdood. Hij moet dan
vluchten voor de opdringende menigte op een trap en van daaruit verspreidt
het langverwachte nieuws zich in een oogwenk door Parijs.
Een minuut later klinkt dan van den anderen kant in hetzelfde restaurant
de stem, die de beslissing omtrent den journalistenprijs - Théophraste
Renaudot afkondigt.
Tot slot citeert zij nog een beschouwing uit ‘een van de fasciseerende bladen’, waarin
werd gejubeld over het feit dat de prijs niet naar Le sang noir was gegaan: ‘en hoe
verstandig is het geweest, ondanks het ontegenzeggelijk talent van den schrijver, om
niet dat boek te bekronen dat, door de enorme publiciteit, die de prijs verschaft, op
een beetje al te krasse manier bewezen zou hebben dat niet alle Franschen van elkaar
houden’. Elisabeth de Roos besluit haar stuk met het commentaar, dat het toch wel
treurig is ‘als zulke motieven moeten gelden bij het toekennen van een litteraire prijs,
en uitgesproken worden over den eenige der mededingers, wiens roman van litterair
meesterschap getuigt’.

Dat griezelige air van vermolmdheid
Als voormalig toneelrecensente schrijft Elisabeth de Roos met veel kennis van zaken
over theatervoorstellingen, maar op de meeste heeft ze wel wat aan te merken, soms
zelfs bijzonder veel. In de loop van de jaren had zij zich ontpopt tot een vijandin van
het toneel. Evenals haar echtgenoot was zij toneel als een vorm van prostitutie gaan
zien: om het publiek te behagen wordt er een vervalste wereld op de planken gebracht.
Waarschijnlijk was het traditionele toneel haar ook gaan vervelen om zijn
voorspelbaarheid. Dit valt op te maken uit een van haar Parijse brieven (Het
Vaderland, 16-11-1933), waarin zij over de toneelspeelster Eve Francis zegt dat zij
‘precies dat mengsel van nonchalance en klassieke routine’ bezit, ‘dat het Fransche
tooneelspel in zulke dingen kenmerkt, het register van wijde armgebaren, dat in alle
theaters behalve de allermodernste, in grondslag aanwezig is, met verder alle
graadverschillen van artistieke standing etc.’. Ook het theatermilieu op zichzelf ‘deze eigenlijk zoo afgezaagde wereld van coulissengeheimen’ (Delftsche Courant,
2-11-1933) - kon
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De Roos niet bekoren. Zij was zelfs rechtlijniger dan haar echtgenoot, die in de
toneeldialoog nog veel aantrekkelijks vond en een toneelstuk als tekst wel kon
waarderen.28 Zij ‘verbood’ hem om ooit nog een toneelstuk te schrijven!29 Opmerkelijk
is het feit dat Du Perron een van de toneelvoorstellingen voor de krant heeft verslagen,
namelijk van het stuk Milmort van de Luikse schrijver Paul Demasy. Hij vond het
als actueel zedendrama zeer genietbaar.30
Ook over balletuitvoeringen schrijft Elisabeth de Roos kritisch, en met weinig
sympathie voor experimenten. Zo vindt zij de spektakels van Ida Rubinstein
gekenmerkt door ‘dat griezelige air van vermolmdheid’. Terwijl men vroeger voor
balletten putte uit de folklore, het sprookje of de heidense rite, is nu ‘het nieuwe òf
zoo abstract mogelijk van inspiratie [...] of zoo Amerikaansch mogelijk. Behalve als
men litterair wordt en een ballet voorbereidt, dat aan een bladzijde uit Gides
Faux-Monnayeurs ontleend is’ (Het Vaderland, 4-7-1934).

BEP DE ROOS IN PARIJS, CA. 1935
(COLLECTIE A.E. DU PERRON)
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Meer enthousiasme kan Elisabeth de Roos opbrengen voor zang en cabaret. Zo schrijft
zij met sympathie over het optreden van de zangeres Marianne Oswald, dat zij en
Eddy bijwoonden in het gezelschap van de Nieuw-Zeelandse graficus John Buckland
Wright en diens vrouw Mary.31
Marianne Oswald (1901-1985), geboren in Lotharingen uit ouders van Pools-joodse
afkomst, had in de jaren twintig in Berlijn carrière gemaakt met liedjes van Bertolt
Brecht en Kurt Weill als ‘De zang der kannonnen’ en ‘Surabaya Johnny’. Aan het
begin van de jaren dertig was zij naar Parijs gevlucht, waar ze groot succes behaalde
met haar Franse vertolking van het Brecht / Weill-repertoire alsook met het rauwe
‘En m'en foutant’ en ‘Le jeu de massacre’. Elisabeth de Roos schrijft dat voor Oswald
de dramatische suggestie vóór het behagen gaat. Haar stem is ‘een hees gefluister’
en haar publiek bestaat zichtbaar uit jongeren, ‘uit hen, die genoeg hebben van het
kweelende geroekoe van Lucienne Boyer en het cynisme-met-sex appeal van Marlene
Dietrich’ (Het Vaderland, 1-2-1934). Zij ‘speelt zoo brutaalweg op het leelijke in
haar verschijning, met een japon, die slecht zit, en den mond bijna grotesk aangezet,
dat het niet te verwonderen valt, dat men in haar een motief tot strijd en opwinding
ziet. Het rhytme blijft haar groote kracht [...] En dit publiek kent het repertoire, roept
om de titels, roept om dat rhythmische en gespannen en wilskrachtige lichaamzwaaien,
dat walging of absurditeit uitdrukt. Die twee elementen zijn de troeven van Marianne
Oswald, veel meer dan bijv. het halve sentiment van Soerabaya Johnny’ (Het
Vaderland, 25-4-1934). Aan Eddy du Perron was dit alles minder besteed: hij vond
‘het genre chanson tragique [...] te dik opgelegd’.32
Verder beschrijft Elisabeth de Roos het enthousiasme van het Parijse publiek voor
de ‘negerzangeres Marian Anderson’, die negro-spirituals vertolkte, waarbij het
ritme, als gebruikelijk in dit genre, ondergeschikt blijft aan de expressie. Maar met
een aria uit Verdi's ‘Don Carlos’ toonde Marian Anderson ook haar kunnen in het
klassieke genre. En daarbij is zij ‘mooi en bekoorlijk, en heeft een eenvoud en
directheid van optreden, niet in het verblindende, maar in het bescheiden genre, dat
onmiddellijk contact met de zaal schept’ (Het Vaderland, 7-5-1934). Ondanks de
steeds sterker klinkende roep om de Franse identiteit te beklemtonen,33 was het
artistieke milieu nog niet zo eenkennig. Marianne Oswald en Mireille waren beiden
van Poolse afkomst, Marian Anderson kwam uit de Verenigde Staten. Een vorm van
négrophilie had al in de jaren twintig opgang gemaakt, met als meest frappante
uitingen de rage van de jazz en het succes van revue-artieste Josephine Baker.34 Maar
Josephine Baker had zich geassimileerd: zij was een Franse instelling geworden,
steeds meer opgeslokt door Parijs. De Roos constateert het met enige spijt: ‘het lijkt
soms of zij ieder jaar een beetje meer café-crême wordt met den nadruk op de crème’
(Het Vaderland, 9-2-1933).
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Een vrouw met een jong gezicht en witte haren
Een positief aspect van Parijs is de grote variëteit aan musea en tentoonstellingen.
Verder zijn in Parijs heden en verleden goed geïntegreerd. De stad kan haar historie
‘dragen met al de gracie van een vrouw, die een jong gezicht en witte haren heeft.
Voor de gebouwen en het stadsaspect hebben wij voor dit verschijnsel het woord
patine, en er zijn bereisde Parijzenaars, die beweren alleen te Amsterdam diezelfde
sfeer van binnenuit te hebben gezien, die zich over de steenen legt en het onderscheid
der eeuwen verzacht’ (Het Vaderland, 21-1-1936).
Voor buitenlandse kunstenaars, zoals John Buckland Wright, bestaat de
mogelijkheid zich te manifesteren op de ‘Salon des Surindépendants’. Ondanks het
feit, dat de economische crisis vreemdelingenhaat en wantrouwen heeft aangewakkerd,
blijft Parijs op dit punt ‘accueillant’: ‘wie er woont is Parijzenaar, en dat is in de
kunstwereld een nationaliteit op zichzelf’. Daar staat tegenover, dat de schilders het
moeilijk hebben. Er zijn tragische gevallen bij, zoals de schilder die zelfmoord pleegde
omdat hij zijn gezin niet meer kon onderhouden.35
Overigens was de situatie voor schilders in Nederland niet veel beter. Op een
klacht van Willink over de moeilijke tijden, antwoordde Du Perron dat ook Parijs
geen perspectief bood: ‘De holl. schilders die hier wonen en exposeeren zooals het
uitkomt, klagen steen en been, fransche schilders komen ook van honger om. [...] Ik
spreek hier soms ook duitsche kunstenaars, die heelemaal aan het crepeeren toe
zijn’.36 Deze alarmerende situatie bracht het stadsbestuur ertoe in 1934 een maatregel
in te voeren, dat schilders die tien jaar of meer in Parijs verbleven, in aanmerking
kwamen voor ondersteuning van de staat (Het Vaderland, 16-10-1934). Uiteraard
hoorden de recent geëmigreerde Duitse kunstenaars daar niet toe. Al eerder had de
stad Parijs tien miljoen frank vrijgemaakt om de kunstenaars en intellectuelen te
ondersteunen, maar hiervan was driekwart terechtgekomen bij de ondernemers (Het
Vaderland, 12-10-1934). Het was hoe dan ook moeilijk om als buitenlander een
menswaardig bestaan op te bouwen in het dure Frankrijk, dat crisis op crisis beleefde.
Wat de politiek betreft, stoorde Elisabeth de Roos zich met name aan het feit dat
Frankrijk nog altijd het vrouwenkiesrecht niet kende: ‘noch het stemrecht, noch de
verkiesbaarheid, en dat op een moment dat elders in de wereld vrouwelijke gezanten
al nauwelijks een zeldzaamheid meer zijn’ (Delftsche Courant, 23-8-1933). Zij noemt
dit gebrek ronduit ‘achterlijk’ en een ‘ongelooflijk anachronisme in 1935’ (Het
Vaderland, 26-3-1935). Anderzijds is de vrijheid van meningsuiting een groot goed
in Frankrijk en valt er een grote diversiteit van meningen te beluisteren in de Parijse
pers (Het Vaderland, 1-2-1936).
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In het laatste jaar van haar correspondentschap voelde Elisabeth de Roos de behoefte
om ook de positieve aspecten van de Franse beschaving duidelijk te doen uitkomen.
Terwijl de dreiging van Hitler-Duitsland steeds meer toenam, weerklonk in Frankrijk
allengs sterker de vrijheidsleuze. Na verkiezingen kwam er op 4 juni 1936 een alliantie
van radicalen, socialisten en communisten aan de macht onder leiding van de socialist
Léon Blum. Deze progressieve coalitie werd volgens de chroniqueuse door een groot
deel van het publiek ‘met een zucht van verlichting’ begroet ‘als een overwinning
in naam van de vrijheid’ (Het Vaderland, 4-8-1936). Volgens haar werden ook grote
groepen van het traditioneel behoudende volksdeel gekenmerkt door deze
vrijheidsdrang:
Er is onder de Parijsche kleinburgerij een groot contingent, dat afschuw
en angst heeft voor het fascisme, omdat deze bescheiden bourgeoisie
pacifistisch is, en omdat zij niet de massa-ambitie heeft, die bij haar
Germaansche buren den weg voor het fascisme zoo uitstekend voorbereid
heeft. Het Fransche volk en dat deel van de bourgeoisie, dat bij de
afgeloopen verkiezingen met het proletariaat samen ‘eenheidsfront’ heeft
gemaakt tegen het fascisme, zijn altijd bereid te vechten voor hun waarden,
en vaak ongeduldig; maar zoolang de noodzaak van het vechten nog niet
gebleken is, verlangen zij rust en een ”gelukkig bestaan’; en vooral: de
Fransche massa wenscht te vibreeren, maar zij heeft niet de Germaansche
behoefte om zich geïmponeerd te voelen.
Elisabeth de Roos en Eddy du Perron meenden dat rust en een gelukkig bestaan
allerminst gegarandeerd waren in een Europa dat ‘in brand’ stond. Hoewel zij angstig
geïnteresseerd waren in de politieke ontwikkelingen, hadden zij onderhand schoon
genoeg gekregen van het eindeloze gepraat over politiek en ook in andere opzichten
hielden zij het in Parijs wel voor gezien. Op 12 oktober 1936 vertrokken zij aan boord
van de Deense boot ‘Alsia’ naar Nederlands-Indië.
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Ik dank Petra Mars voor de fotokopieën die zij mij ter hand stelde van de
‘Parijsche brieven’ die Elisabeth de Roos heeft gepubliceerd in de
Delftsche Courant.
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TINE VAN BERKEN, CA. 1894 (AMVC-LETTERENHUIS)

Johan Daisne in de ban van Tine van Berken
··· [Johan Vanhecke]
Johan Daisne heeft iets met Tine van Berken. Haar naam valt voortdurend zijn werk
en vele van Daisnes vrouwenfiguren blijken reïncarnaties van dit meisje. Hij schreef
niet alleen artikels en een boekje over haar maar ook een tiental gedichten en in 1944
zelfs een heel toneelstuk. Hiervoor had hij heel wat biografische informatie verzameld,
zodat hij beschikte over een heus Van Berkenarchief. Het ging zelfs nog verder: het
huis dat Daisne aan het einde van de jaren vijftig liet bouwen aan de bocht van de
Leie in Gent heet ‘Villa van Berken’.
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Daisnes fascinatie voor Van Berken dateert uit zijn kindertijd. Toen hij 7 of 8 jaar
was kreeg de kleine Johan van zijn moeder, die als recensente van jeugdliteratuur
met kennis van zaken handelde, twee boeken cadeau: Mijn roman van Tine van
Berken en Schoolidyllen van Top Naeff. Vele jaren later schreef hij hierover aan
Raymond Herreman:
Gelukkig was ik me ook nog niet bewust van de literaire kwaliteiten van
Top Naeff en Tine van Berken; ik zocht er alleen koesterende tederheid
in, en streling door die eenvoudige, zuivere, verrukkelijk levendige
Hollandse taal. Als student placht ik telkens op Kerstdag met die 2
schrijfsters naar bed te gaan! - en ik lees ze nog.1
Tine van Berken is het pseudoniem van de Nederlandse schrijfster Anna Christina
Witmond-Berkhout. Ze werd geboren te Amsterdam op 29 september 1870 en stierf
aldaar 29 jaar later. De Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur heeft een kort
lemma over haar, geschreven door J.J. Mak.2
Tine van Berken, die ook heeft geschreven onder de naam Anna Koubert,
was tot haar huwelijk in 1895 werkzaam bij het L.O. Zij was in haar tijd
en nog tot na W.O. I beroemd door haar verhalen voor de jeugd en haar
‘jongedamesromans’. Johan Daisne heeft tijdens W.O. II - in De Trap van
Steen en Wolken (1942) - en daarna - met zijn drama Tine van Berken, dat
enkele malen is opgevoerd - met een zeker succes getracht haar te doen
herleven. Haar beste werk is Mijn Roman (1899), grotendeels
autobiografisch, herdrukt als Rudi Willenborg.
Merkwaardig toch dat in dit korte lemma van vijftien regeltjes er vijf over Johan
Daisne gaan. Maar dat heeft zo zijn redenen. Aanvankelijk had men Daisne gevraagd
om het lemma op zich te nemen. Of eigenlijk had Daisne er op aangedrongen dat
Tine van Berken zou opgenomen worden in de MEW en had hij beloofd zelf het
stukje te schrijven. Hij kwam die belofte na maar vijf A-4'tjes, waarvan eentje over
hemzelf, waren natuurlijk van het goede te veel. Mak heeft de tekst van Daisne daarop
drastisch ingekort.
Toen Daisne vernam dat zijn tekst niet gebruikt zou worden, breidde hij de tekst
nog een beetje uit voor het BRT-radioprogramma Vergeten figuren.3 Twee maanden
later, in augustus 1962, verscheen de volledige tekst in het Gentse weekblad De
Unie.4 Het zetsel daarvan werd bewaard voor een mini-boekje (13,5 × 9,5) dat nog
hetzelfde jaar in een beperkte oplage van 150 exemplaren verscheen onder de titel
Tine van Berken of de intelligentie der ziel.5
Wie een beetje op de hoogte is van de personages uit het werk van Tine van Berken,
vindt al in de vroegste gedichten van Daisne verwijzingen naar haar romanpersonages.
Maar het is pas in De Trap van Steen en Wolken dat Daisnes
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dwepen met Tine van Berken begint op te vallen, wanneer Gun en Ra discussiëren
over literatuur: eerst over Rebecca van Daphne du Maurier, dan over Couperus en
vervolgens over Tine van Berken, toch enkele trappen lager in de literaire hiërarchie.
In het twaalfde hoofdstuk vertelt Gun dan plots over brieven van Tine van Berken
aan haar uitgever, die hij gekocht heeft en een postuum huldeboekje dat hij zou willen
schrijven.
Studiosus medicinae Gun was op een heel witten Kerstdag ineens voor
zijn type-writer gaan zitten en [...] had [...] een briefje geschreven aan de
uitgeversfirma Becht te Amsterdam, of die nog briefwisseling van mevrouw
Witmond-Berkhout bezat en desgevallend genegen zou zijn, en onder
welke voorwaarden, ze af te staan. Jongeheer Becht antwoordde dat hij
Tine niet had gekend maar wel vermoedde dat wijlen zijn vader haar
correspondentie moest hebben bewaard, hij kon zijn personeel eens doen
zoeken op zolder tijdens een vrijen namiddag, en dat zou zooveel gulden
kosten. Het had veel geld gekost, het personeel had blijkbaar de zaak ter
harte genomen en er zich den noodigen tijd voor aangemeten, maar op een
dag in het begin der lente wás de groote omslag aangekomen, met de
vergeelde velletjes.6
Die ene brief waarvan sprake in de Trap van Steen en Wolken moeten er in realiteit
minstens drie geweest zijn. Op 13 augustus 1936 stuurt Becht een briefje met
summiere gegevens over Tine van Berken, nadat Daisne eerder al, in januari 1935,
geïnformeerd had naar de vertaalrechten van Mijn Roman. Na nog verder aandringen
van Daisne, schrijft Becht op 20 november dat hij niets anders meer heeft gevonden
maar vervolgt:
Echter heb ik waarschijnlijk nog wel een paar brieven van haar in mijn
archieven, doch daarvoor moet alles weggewerkt en afgebroken worden,
wat zeer veel tijd neemt, en waarvoor ik mijn personeel niet zoo lang
missen kan. Ik wil hun echter voorstellen op hun vrije Zaterdagmiddag te
gaan snuffelen, waarvoor zij rekenen 4 gulden per man, dus totaal 8 gulden.
Voor hetgeen zij tevoorschijn brengen, ben ik uit der aard niet
verantwoordelijk en kan ik niet garandeeren, dat U gebruiken kunt.7
Daisne schrijft het bedrag over en twee maanden later krijgt hij van Becht een brief
met extra bibliografische informatie over Tines bijdragen aan het damestijdschrift
Lente en over de werken die zij schreef onder de pseudoniemen Anna Koubert en
Nji-Sri.8
Maar er is ook een groot extra omslag waar Daisne ongetwijfeld dolblij was,
getuige daarvan volgende zinsneden uit De Trap van Steen en Wolken:
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een groote enveloppe, met tallooze velletjes er in, vergeelde velletjes met
verkleurden paarsen inkt, waarin groote, slanke letters door een
jongevrouwenhand waren geteekend geworden... brieven uit de vorige
eeuw, van een op jeugdigen leeftijd gestorven schrijfster die allen thans
hadden vergeten [...] van het jonge briefje met aanbieding van haar eerste
werk, tot het telegram van haar man: ‘Anna gisteravond kwart over elven
rustig ontslapen’.9
Het pakket dat hij aankreeg bevatte 40 brieven, meestal ondertekend A. Berkhout of
A.C. Witmond Berkhout, de eerste uit 1891 en de laatste inderdaad het bewuste
telegram. Diezelfde avond nog verwoordde hij zijn ontroering in het gedicht
‘Brieven’:10
Ik blader week in geelgeworden brieven
Door mij - den droomer - opgekochte, van
Een jonge schrijfster die men eenmaal liefde,
En stierf voor ik op deze wereld kwam.
Ik blader week in brieven die vergeten
In oud-geworden huizen zijn vergeeld,
En zacht lispelt mijn lip: moest zij het weten
Hoe liefde-vol nog één staat voor haar beeld...
Ik zit weemoedig-week bij gele brieven,
Een kind bleef ik: twee handjes min, een traan, En 'k droom aan haar, haar tijd, haar beeld, het lieve,
En hoe ook eens van mij 't àl zal vergaan.

De dagen daarop maakt Daisne een gedetailleerde analytische lijst van de
briefwisseling en op basis daarvan stelt hij een biografietje op. Maar hij werkt niet
echt meer verder aan zijn Tine van Berkenstudie, want hij blijft met een onbestemd
gevoelen achter. Ook dat verwoordt hij in De Trap van Steen en Wolken:
verscheidene schijnen wel door een andere hand geschreven, en ook hun
toon is anders; met name die welke uit Berlijn werden verzonden,
Charlottenburg, Kurfürsten-Allee, 40, en waarin ze zegt dat ze in
Duitschland werd geboren en opgevoed en tot haar twintigste jaar nog
geen woord Hollandsch verstond. Ik kan het maar niet gelooven, er lijkt
mij daarin zooiets bevreemdends, en toch is het schrift in de grond hetzelfde
en dezelfde naam staat ook onder aan die brieven...11
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BRIEF VAN TINE VAN BERKEN AAN UITGEVER H.J.W. BECHT (AMVC-LETTERENHUIS)

En onderaan diezelfde bladzijde vraagt Ra aan Gun, terwijl ze zitten te praten in
hun blokhut in het verre westen: ‘Kun je niet hier dat posthume huldeboekje schrijven
dat je sinds zoo lang in je hoofd hebt?’. Hij antwoordt: ‘Nee, precies vanwege het
mysterie van die twee verschillende en toch gelijke handschriften gaat dat toch niet...’
en hij voegt eraan toe: ‘Ik zou naar Holland moeten, het kan er alleen ter plaatse’.12
Johan Daisne schrijft zijn Trap van Steen en Wolken tussen februari en augustus
1941. Daarna werkt hij het typoscript bij, waarvan hij de laatste gecorrigeerde pagina
eind januari 1942 aan Angèle Manteau overhandigt. Vanaf april corrigeert hij ijverig
de drukproeven. Wanneer die in juli allemaal de deur uit zijn, neemt hij het probleem
Tine van Berken terug ter hand. Na een zoveelste herlezing van de brieven, raakt hij
er stilaan van overtuigd dat hij brieven van twee verschillende dames met de naam
‘A. Berkhout’ in zijn bezit heeft, wellicht moeder en dochter, of twee zussen. Naast
de in De Trap van Steen en Wolken al aangegeven Duitse opvoeding en verschillende
handschriften valt het hem op dat de ene reeks brieven uit Wageningen komt, en
over Nji-Sri gaat, en dat de andere reeks uit Amsterdam en Baarn komt, en over al
het andere werk gaat. Tenslotte staat in een van de brieven uit Wageningen, uit 1898,
dat we ‘ons twee jaar geleden de weelde veroorloofd [hebben] nog een 4de blaadje
aan ons klaverblad van 3ën toe te voegen’. Het gaat hier duidelijk om de geboorte
van een tweede kindje, en Daisne kon zich moeilijk voorstellen dat uitgever Becht
dat niet wist, terwijl hij volop kinderboeken van Tine uitgaf. Aan de andere kant leek
het een literaire verwijzing naar Tines debuut:
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Een klaverblad van vier (1894). Becht had hem trouwens alle brieven toegestuurd
als zijnde van Tine van Berken, en ook Maurits Basse beweert in zijn boek Het
aandeel van de vrouw in de Nederlandsche letterkunde dat Tine het pseudoniem
Nji-Sri gebruikte.13
Daisne schrijft opnieuw naar uitgever Becht en vraagt uitleg. Becht gaat bij zijn oude
moeder te rade en is het met Daisne eens dat er een vergissing moet zijn. Volgens
zijn moeder is Tine van Berken nooit in het buitenland geweest en heeft ze pas enkele
maanden voor haar dood een dochtertje gekregen, dat enkele weken na haar dood
gestorven is.14
Maar Daisne schrijft niet alleen aan Becht. Hij gaat ijverig op zoek naar
overblijvende familieleden en schrijft op 31 juli het bevolkingsregister van Amsterdam
aan. In afwachting van een antwoord gaat hij verder op onderzoek uit. In Wie is dat?
uit 1931 vindt hij gegevens over ene meneer Anton Hendrik Berkhout, een
oud-hoogleraar aan de Landbouwhogeschool van Wageningen. De combinatie
Berkhout-Wageningen heeft Daisne ongetwijfeld in vervoering gebracht. Van de
uitgaande brief is geen afschrift bewaard, maar het antwoord dat op 20 augustus in
de bus valt, lost in elk geval het grootste probleem op. Prof. Berkhout, ‘die zijne
sporen meer op technisch en natuurkundig gebied heeft verdiend en bekend staat als
pionier der Rubbercultuur’,15 laat het beantwoorden van de brief aan zijn vrouw over.
En zij schrijft:
Ik ontnam uit Ued. Schrijven, dat U in den waan verkeert, alsof Nji Sri en
Tine v. Berken identiek zouden zijn. Wel sta ik in oprechte bewondering
voor laatstgenoemde talent- en gevoelvolle schrijfster van jeugdlitteratuur,
doch moet hierbij Uwe dwaling rechtzetten nl. te constateeren, dat ik mij
op een geheel verschillend terrein n.l. als schrijfster van Indische romans
heb bewogen. Zoo vond ik gedurende mijn ambulant huwelijksleven op
Java, ruim gelegenheid, het character en de lotgevallen der europeesche
en met deze gelijkgestelde vrouw intiem te leeren kennen. Het resultaat
van deze studie zult U in mijne boeken, de romans van Nji-Sri, de godin
der vruchtbaarheid in alle verschillende phases, vooral in haar liefde
terugvinden b.v. in Clara Wildeman, Eene liefde in de binnenlanden, in
Slamat, vooral in Eene Nonna en vele andere opstellen en schetsen, alles
met speurdersoog gezien en meebeleefd gedurende mijn verblijf in Java's
binnenlanden.16
De brief is ondertekend: Alma Berkhout. Meteen kan Daisne de helft van de brieven
elimineren. Nji-Sri is trouwens nog meer in de vergetelheid geraakt dan Tine van
Berken. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft slechts twee titels van haar
en in Rob Nieuwenhuys' Oost-Indische Spiegel komt ze ook niet voor.
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TINE VAN BERKEN 17 JAAR, OP EEN BAL MASQUÉ (AMVC-LETTERENHUIS)

In 1936 had Daisne al eens Top Naeff aangeschreven, in de hoop dat zij hem wat
over Tine kon vertellen. Ze antwoordde hem dat ze Tine niet had gekend: ‘Zij was
van een oudere generatie dan ik en stierf spoedig nadat ik haar boeken had leeren
kennen. Deze beminnelijke boeken hebben ongetwijfeld medegewerkt tot mijn eerste
poging: het ook eens te proberen, waaruit School-Idyllen ontstond, en ik herinner
me dat ik, geheel onwetend op het gebied van uitgeverij, op de vóór-pagina van een
harer boeken naar de naam van den uitgever heb gezocht en daarheen toen ook mijn
manuscript dirigeerde’.17Naef had voorts geen weet van mensen die Tine nog
persoonlijk hadden gekend en ze vreesde dat er maar weinig mensen meer
belangstelling voor haar zouden hebben. ‘Veel posthume waardering is haar inderdaad
niet ten deel gevallen. Ten onrechte, want zij was een zeer talentvolle en lieve
schrijfster. Mogelijk kunt u, puttend uit haar werk, nog iets aan haar goed maken.’18
Maar Daisne, gesterkt door zijn Nji-Sri ontdekking, heeft terug moed gekregen. Hij
schrijft een aantal jeugdschrijfsters aan die tijdgenoten van Tine waren en vraagt hen
om informatie over haar, in het kader van zijn studie over
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de Nederlandse kinder-en jeugdliteratuur.19 De meesten zijn echter gestorven, zoals
blijkt uit een briefje van Cornelis Veth van de Vereeniging van Letterkundigen.20 De
brief aan Tania van de Tuuk wordt geretourneerd met de laconieke mededeling:
‘Reeds lang overleden’. Anna van Gogh-Kaulbach en Truida Koch leven nog wel,
maar hebben Tine niet gekend en kunnen hem niet veel wijzer maken.
Gelukkig is er nog Ina Boudier-Bakker. Het werk van Tine heeft haar nooit ‘na
gestaan’ en zij heeft Tine ook nooit gekend. Maar ze kent wel Anna Hijner, de
intiemste vriendin van Tine van Berken, hoewel ze haar spoor is bijster geraakt. Ze
kan alleen vermoeden dat ze nog in Amsterdam woont, waar ze destijds onderwijzeres
was.21
Zo'n klein aanknopingspunt is voldoende voor Daisne. Wanneer hij enkele dagen
later een briefje van de Gemeente Amsterdam krijgt dat aan zijn verzoek om
inlichtingen betreffende de familie Witmond Berkhout kan voldaan worden als hij
de kosten voor het onderzoek vergoedt, voegt hij de naam van Anna Hijner aan de
lijst toe. Op 14 september heeft hij alle gegevens en weet hij ook welke familieleden
van Tine van Berken er nog in leven zijn. Op 20 september gaat een nieuwe reeks
brieven de deur uit:
Ik werk aan een studie over de Nederlandse Jeugdliteratuur om en bij
1900. Als centrale figuur behandel ik daarin Tine van Berken. Ik zou U
ten zeerste verplicht zijn indien U mij, aan de hand van Uw persoonlijke
herinneringen, in het bezit kon stellen van alle interessante gegevens over
het leven van Tine van Berken. [...] Alle documenten die U me zal willen
mededelen zullen U zo spoedig mogelik en in volmaakt bewaarde staat
worden terugbezorgd, tenzij U me uitdrukkelik mededeelt dat U er me
afstand van doet, desnoods mits aanduiding van de voorwaarden daarvan.
Het resultaat van deze reeks brieven mag meer dan behoorlijk genoemd worden. De
eerste die antwoordt, is Anna Hijner. Ze stuurt twee bladzijden met herinneringen
en twee foto's. Ze eindigt een brief met ‘U ziet, geachte Hr. Th., ik heb u niet veel
kunnen vertellen, maar ik eindig met de beste wenschen voor het welslagen van uw
werk’.22 Maar zo gemakkelijk komt ze er niet van af. Op 20 augustus stuurt Daisne
haar ‘een heele catechismus’, zoals ze het zelf noemt. In 14 puntjes, verspreid over
4 pagina's, beantwoordt ze al Daisnes vragen en ze voegt er nog fotootjes aan toe
van Cor Witmond en Anna's dochtertje. Ze bezorgt hem ook het adres van Lia
Witmond, Tines schoonzuster. Tine, Anna Hijner en Lia Witmond zijn de drie
hartsvriendinnen die model stonden voor de meisjes uit Tines debuutroman Klaverblad
van vier, hoewel Anna Hijner in haar brieven veel moeite doet om dat allemaal te
ontkennen of op z'n minst te relativeren.
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MARIETJE WITMOND, JONGGESTORVEN DOCHTERTJE VAN TINE (AMVC-LETTERENHUIS)

Ook Lia Witmond bezorgt op 22 november vier bladzijden antwoorden op vragen
van Daisne. En hoewel ze zelf aanvankelijk nogal weigerachtig stond tegenover
Daisnes plannen en vragen besloot ze de brief met: ‘Ik ben er zeker van, dat mijn
broer Uw bedoeling zeer zou gewaardeerd hebben’.23 Haar drie jaar jongere broer
Herman Cornelis weet maar weinig te vertellen, maar heeft nog wel enkele
handschriften, waaronder dat van Het Klaverblad van Vier, dat hij via Nijgh & Van
Ditmar naar Daisne stuurt.24 Na zijn dood heeft de familie Thiery dit manuscript
overgemaakt aan het Letterkundig Museum.25 Dat Daisne geen enkel spoor links laat
liggen, blijkt uit het feit dat hij Kolonel De Wijs contacteert. Tine van Berken zat
ooit in de redactie van het Nederlandse damestijdschrift Lente, samen met mevrouw
Van der Mandelen, overleden in 1934. Luitenant-kolonel De Wijs was haar
echtgenoot, maar ze was al in 1915 van hem gescheiden.
De uitgebreidste briefwisseling ontstond met de vier jaar jongere broer van Tine,
Jan Daniel Christiaan Berkhout. Die beweert niet zo veel te weten, maar zit wel
iedereen achter de veren. Zo is hij de persoon die Lia Witmond over de streep
getrokken heeft. Op 30 oktober stuurt hij een getuigenis op van een jeugdvriendin
van Tine, A.C. Krayvanger en op 17 november, naast een aantal anekdotes, een
fotootje van zijn één jaar oude zuster. Hij beweert een hekel te hebben aan biografieën,
maar wil in dit geval toch wel het gezinsleven bij hen thuis schetsen. Een week later
is er weeral een brief, waarin hij onder meer beschrijft hoe Het klaverblad van vier
ontstaan is.26
Maar wat gaat Daisne nu doen met al die verzamelde informatie? Hij wil de boeken
van Tine van Berken in het Frans vertalen, zoveel is zeker, en daarvoor betaalt hij
rechten aan uitgever Becht. Daarnaast wil hij een wetenschappelijk essay schrijven.
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Daarvoor - en voor de studie over de kinderliteratuur - moet hij nog heel wat boeken
vinden, want de meeste zijn niet meer in druk. Op 6 december stuurt hij aan een
dertigtal mensen een lijstje met de titels van alle boeken die hij zoekt. Dat levert niet
veel op. Maar dan krijgt hij een idee.
In november heeft hij zijn eerste toneelstuk, De Charade van Advent afgewerkt,
en is hij aan een tweede stuk Veva begonnen. In een klein boekje noteert hij zeer
summier hoe Tine van Berken. Toneelspel in 3 bedrijven, er zou kunnen uitzien en
in het weekend van 23 en 24 januari 1943 werkt hij dan de
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synopsis uit van zijn stuk, waarin een leraar, Henri van Erlevoort, opzoekingen doet
naar Tine van Berken. Hij wordt verliefd op een leerlinge, Anne-Marie Tuinstra, in
wie hij een reïncarnatie ziet van zijn geliefde schrijfster. Zij woont bijvoorbeeld in
het ouderlijk huis van Tine.
Hij wil zijn correspondentie in het stuk verwerken en in een ‘wetenschappelijke’
narede in verkorte vorm het essay opnemen dat hij al zo lang wil schrijven. Pas in
juni 1944 vat hij het stuk over Tine aan, zijn vierde toneelstuk al, maar het zou ook
zijn laatste worden. Vijf dagen en nachten werkt hij gestaag door. Aan de Brusselse
toneelspeelster Marthe Dugard schrijft hij over de schrijfdrang die hij had. ‘j'ai, dès
le premier jour, senti que l'esprit, l'âme et le volonté étaient à un moment heureux.
[...] J'ai travaillé jour et nuit, très énervé, mais me sentant robuste’.27 Hij tikt de tekst,
80 bladzijden zonder interlinie, onmiddellijk op de schrijfmachine met twee vellen
carbonpapier. Zo heeft hij in de onveilige oorlogstijd ineens drie exemplaren die hij
op verschillende plaatsen kan bewaren. En op 30 juni om één uur 's nachts schrijft
hij aan zijn uitgeefster Angèle Manteau dat zijn vierde toneelstuk af is. Een dag later
krijgen onder meer Jan Schepens en André de Ridder gelijkaardige enthousiaste
mededelingen van een gelukkig auteur. ‘Ik ben nu zo gerust - dit bestáát weer en is
belangrijker dan mijn vergankelijker zelve!’28
Aan het stuk is geen essay toegevoegd. Daisne laat de leraar Henri van Erlevoort
les geven over het aandeel van de vrouw in de Nederlandse letterkunde. Tien volle
bladzijden in de gedrukte versie doceert hij over Tine van Berken: een gedetailleerd
verslag van zijn onderzoek, citaten uit de brieven van Tine, de verwarring omtrent
Nji-Sri, en de reacties van de Nederlandse schrijfsters.
Voor de getuigenissen van de vrienden en familieleden van Tine van Berken heeft
hij iets anders in petto. Hij laat hen als oude getuigen samenbrengen door Anna
Hijner en legt hen de teksten uit hun brieven in de mond. Hij neemt de brieven bijna
letterlijk over. De tekst werd alleen aangepast om hem als een gesprek te laten
overkomen. Alle verwijzingen naar briefwisseling werden er daarom uitgelaten.
Doordat alle brieven in de scène verwerkt zijn, is het toneelstuk Tine van Berken het
meest uitgebreide biografische document dat over deze jeugdschrijfster bestaat.
Voor alle zekerheid laat Daisne zijn tekst, via Hans Teske van de Duitse Propaganda
Abteilung, bezorgen aan de Tine-getuigen.29
Anna Hijner is de eerste die het manuscript in handen krijgt. ‘De wijze waarop U
“Tine van Berken” voor het voetlicht brengt, lijkt mij zeer gelukt,’ schrijft ze en ze
feliciteert hem met zijn ‘zeer geslaagden arbeid’.30 Ze suggereert enkele kleine
wijzigingen die Daisne onmiddellijk overneemt. Zij bezorgt het manuscript daarna
aan Jan Berkhout. Ook hij heeft commentaar waarvan hij een gedeelte in een brief
formuleert, maar de meeste aantekeningen
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worden op reepjes papier geschreven en vastgehecht tussen de bladzijden. Daisne is
uiteraard zeer opgetogen met dit commentaar van ‘eerstbevoegden’.31 Dan gaat het
manuscript naar Jans broer, Herman Berkhout, en ten slotte naar hun schoonzus Lia.
Daar blijft het een tijdje, helemaal geannoteerd, liggen. Wanneer Jan Berkhout dat
in februari 1945 vaststelt, is de situatie in Nederland van die aard, dat het manuscript
niet terugbezorgd kan worden. Pas op 15 september 1945 vindt Daisne het manuscript
met de aantekeningen terug in zijn brievenbus, maar toen lag de eerste opvoering
van het stuk in KNS-Gent door het Nationaal Studententoneel al een half jaar achter
hem.32 De aantekeningen kwamen wel van pas toen hij het stuk herschreef met het
oog op de uitgave van de tekst in De liefde is een schepping van vergoding, een
bundeling van drie toneelstukken.33
En toch zou Daisne zijn documentatie over Tine van Berken nog uitbreiden. In
september 1945 bezoekt hij als officier en journalist in opdracht van Het Laatste
Nieuws het verminkte Nederland. Hij ontmoet onder anderen Simon Vestdijk, J.A.
Daman, professor De Vooys, Dirk de Jong en A.A.M. Stols. In
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het verslag van zijn reis, dat ook apart verscheen, samen met 20 gedichten als De
Hollandse reis,34 wordt ook gewag gemaakt van een bezoek aan Tines graf, een
bezoek dat in een gedicht gecommemoreerd wordt.
De Oosterbegraafplaats, een Zondag,
toen het schoons van de zomer nóg
schoner weer blond over de grond lag...
Tussen twee bome', als een Van Gogh,
vlamd' Amsterdam bleek in de verte,
Terwijl hier, verblauwd en inerte,
een lamplicht van eeuwigheid zeeg.
Een mond sprak nog, maar de stem zweeg.
We wandelden tussen de zerken,
een pad langs, dat vreemderwijs leidt
achteruit in die eeuwigheid.
En 't waren als zoveel boekwerken
die daar dooreen lagen gespreid...
Toen wees ons de hand der bewaarder en de plek werd plotseling klaarder,
terwijl hij deed als éen die wijdt de roman van jouw droom en leven.
'k Zie nog, omkijkend in die dreve,
de strekking van je gipsen hand
naar mijn neergelegde chrysant...35

Uit een mapje foto's van die reis blijkt bovendien dat Daisne een hele Tine van
Berkenbedevaart ondernomen heeft. Zo zijn er foto's van de straat waar ze geboren
werd, de Bloemstraat in de Jordaan; van het ouderlijk huis uit haar kweekschooltijd
(in de Ferdinand Bolstraat); van verschillende van haar verwanten; van het huis aan
de N.Z. Voorburgwal 98 in Amsterdam waar Tine met haar echtgenoot Cor Witmond
heeft gewoond en waar ze ook gestorven is en tenslotte van het eenvoudige graf,
waarin Tine van Berken begraven ligt, met haar dochtertje en haar man.
Voor Daisne was dit een beetje de omgekeerde wereld. In september 1945 heeft
hij personen en plaatsen bezocht, waarover hij een jaar eerder heeft geschreven. Dat
hij niets over Tine van Berken heeft geschreven in zijn Hollandse Reis, doet
vermoeden dat hij nog andere plannen had met zijn geliefde schrijfster.
Behalve het al vermelde kleine boekje en allerlei verwijzingen in zijn werk, heeft
Daisne evenwel met Tine van Berken niet zoveel meer aangevangen. Maar dat zij
nu nog niet helemaal vergeten is, en de afgelopen jaren zelfs een stille revival kende,
is in belangrijke mate aan hem te danken.

Eindnoten:
1 Johan Daisne aan Raymond Herreman, d.d. 3 februari 1957; gedeeltelijk opgenomen in
Herremans rubriek De Boekuil in de krant Vooruit van 10 februari 1957. Alle correspondentie
waaruit in dit artikel geciteerd wordt, bevindt zich in het AMVC-Letterenhuis.
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2 Voor een uitgebreidere biografie verwijs ik graag naar de tentoonstellingscatalogus 100 jaar
Tine van Berken, Openbare Bibliotheek Amsterdam 1993, p. 7-10. In deze catalogus staat ook
een stukje over Johan Daisne en Tine van Berken.
3 Uitzending van 26 juni 1962, 20u45 tot 21u15 tijdens dewelke Jeanine Schevemels de laatste
twee hoofdstukken uit Rudi Willenborg voorlas.
4 De Unie, 25 augustus 1962, p. 6-7.
5 J. Daisne, Tine van Berken of de intelligentie der ziel. Mortier, Gent 1962.
6 J. Daisne, De Trap van Steen en Wolken. Manteau, Brussel 1942, p. 132.
7 H.J.W. Becht aan Johan Daisne, d.d. 20 november 1936.
8 H.J.W. Becht aan Johan Daisne, d.d. 18 januari 1937.
9 J. Daisne, De Trap van Steen en Wolken, p. 132-133.
10 ‘Brieven. In memoriam A.C. Witmond-Berkhout’ & ‘Ik blader week in geelgeworden brieven’,
in: J. Daisne, Afreacties en fundeeringen. Varior, Sint Amandsberg 1937, p. 40.
11 J. Daisne, De Trap van Steen en Wolken, p. 133.
12 J. Daisne, De Trap van Steen en Wolken, p. 134.
13 M. Basse, Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Tweede deel. A. Hoste,
Gent 1921, p. 21.
14 H.J.W. Becht aan Johan Daisne, d.d. 18 augustus 1942. De uitgaande brief van Johan Daisne,
d.d. 29 juli 1942, is nog niet opgedoken.
15 Alma Berkhout aan Johan Daisne, d.d. 20 augustus 1942.
16 Alma Berkhout aan Johan Daisne, d.d. 20 augustus 1942.
17 Top Naeff aan Johan Daisne, d.d. 7 november 1936.
18 Top Naeff aan Johan Daisne, d.d. 7 november 1936.
19 De uitgaande brieven zijn ook hier niet bewaard, maar het blijkt uit de antwoorden, onder meer
uit dat van Truida Kok, d.d. 26 augustus 1942, die hoopt later met zijn studie kennis te maken.
20 Conelis Veth aan Johan Daisne, d.d. 4 augustus 1942.
21 Ina Boudier-Bakker aan Johan Daisne, d.d. 4 augustus 1942 & 17 augustus 1942.
22 Anna Hijner aan Johan Daisne, d.d. 7 oktober 1942.
23 Lia Witmond aan Johan Daisne, d.d. 22 november 1942.
24 H.C. Berkhout aan Johan Daisne, d.d. 13 november 1942.
25 Overgemaakt door Marthe Kinaupenne, de weduwe van Johan Daisne, aan het Letterkundig
Museum op 17 januari 1980.
26 Brieven van J.D.C. Berkhout aan Johan Daisne, d.d. 14 & 30 oktober & 13, 17 & 24 november
1942.
27 Johan Daisne aan Marthe Dugard, d.d. 4 juli 1944.
28 Johan Daisne aan Jan Schepens, d.d. 1 juli 1944. Zie ook Jan Schepens, ‘Uit Daisne's levensfilm’,
in: De Vlaamse Gids 44 (1960), nr. 3, p. 177-178.
29 Het is de bedoeling dat een exemplaar bij de schoonzuster van Tine van Berken terechtkomt
en omdat de post naar Nederland toch steeds gecontroleerd wordt, hoopt hij op die manier de
verzending te versnellen. Dr. Hans Teske belooft het aan Lia Witmond in Amsterdam te sturen.
Johan Daisne aan thuis, d.d. 12 juli 1944.
30 Anna Hijner aan Johan Daisne, d.d. 24 juli 1944.
31 Johan Daisne aan André de Ridder, d.d. 14 augustus 1944.
32 Tine van Berken werd gecreëerd door het Nationale Studententoneel op 19 februari 1945 in
KNS Gent.
33 J. Daisne, De liefde is een schepping van vergoding. Manteau, Brussel 1946.
34 J. Daisne, De Hollandse reis. Unicum, Brugge 1947.
35 ‘Bij Tine’. Eerste publicatie in De Vlaamse Gids 30 (1946), nr. 8, juli, p. 500-501.

ZL. Jaargang 3

73

Kosmogonie als appelmoes
Een vroege pennentwist tussen Raymond Herreman en Urbain van
de Voorde
··· [Yves T'Sjoen]
want wee U, 't ergste komt nog achteraan:
een bundel van Urbanus Van de Voorde.1

In literair-historische overzichten worden 't Fonteintje en de poëzie van enkele
medewerkers / redacteuren, als Richard Minne, Raymond Herreman en Urbain van
de Voorde, tot de stroming van het neoclassicisme gerekend, of algemener gesteld:
de anti-modernistische strekking in de Vlaamse interbellumliteratuur. Toch zijn de
verschillen markanter dan de gemeenschappelijke trekken. Minne en Herreman
publiceerden in hun tijdschrift dan wel sonnetten en andere traditionele
belijdenisgedichten van Van de Voorde, zij keken toch vooral neer op die
‘sterrenkijkers-poëzie’, een ironische term waarmee Minne de kosmische dichtkunst
aanduidde. Uit brieven die Minne en Herreman wisselden naar aanleiding van een
afwijzende recensie door Van de Voorde van In den zoeten inval en een ongunstige
bespreking door Herreman van Van de Voordes roman Het meisje Lea blijkt het
gebrek aan poëticale verwantschap. Maar ook later, in de tijd van Forum en jaren
nadien in de kolommen van de krant Vooruit, bleek de kloof tussen Van de Voorde
en de Fonteiniers onoverbrugbaar.

Strenge neoclassicistische gedichten van Urbain van de Voorde
De traditionalistische dichter en criticus Urbain van de Voorde (1893-1966), die
debuteerde met de Van-de-Woestijniaanse sonnettenbundel De haard der ziel (1921),
was samen met onder anderen Raymond Brulez, Jozef Cantré, Hendrik Coopman,
Jan Melis, Willem Putman, Herman Teirlinck, Firmin van Hecke en Joris Vriamont
een medewerker aan het Gents-Brusselse periodiek 't Fonteintje (1921-1924). Hij
publiceerde in de eerste jaargang dertien gedichten, in de tweede jaargang nog eens
acht, en in de derde jaargang een uitvoerige toneelkritiek.2 Na de ontbinding van 't
Fonteintje bundelde hij zijn
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meditatieve gedichten in Diepere krachten (1924). Van de Voorde publiceerde in
het humanistische De Stem van Dirk Coster en Just Havelaar zijn eerste ethisch
georiënteerde gedichten en had er zich duidelijk poëticaal geprofileerd.3 Met vroege
klassiek vormgegeven belijdenissen over liefde, dood en God wierp hij zich op als
een formalistisch antagonist van Van Ostaijens organisch-expressionistische poëzie.
In de eigen tijd is zijn scheppend werk door bent- en kongsigenoten vrij gunstig
onthaald, maar tien jaar later - in de Forum-tijd - al compleet verguisd.4 Toch bleef
hij in Vlaanderen, onder meer als recensent voor De Standaard, jarenlang een
toonaangevend criticus. Tot een plagiaataffaire en collaboratie die status helemaal
teniet deden. Vandaag behoort hij tot de vele vergeten figuren uit het interbellum.
Ondanks Van de Voordes prominente aanwezigheid in 't Fonteintje behoorde hij
niet écht tot een zogenaamde homogene groep dichters die in de (synthetische) lijn
van het estheticisme en de gemeenschapskunst van Van Nu en Straks zou staan.5 In
het expressionismedebat van de jaren twintig wordt hij mét Raymond Herreman
(1896-1970) gerekend tot de fractie van de romantische autonomisten, een derde
beweging die ‘door de Vlaamse Beweging en zelfs het activisme [is] gemotiveerd’,
naast de extern ethische expressionisten (Moens en Gijsen) en de autonoom ethische
expressionisten (Van Ostaijen, Burssens, eventueel Brunclair).6 Enkele persoonlijke
en poëticale aanvaringen tussen Raymond Herreman en Urbain van de Voorde, met
Richard Minne (1891-1965) als geamuseerd maar ook rancuneus toeschouwer,
relativeren de positie van ‘Urbanus’ als clublid van de Fonteiniers.7 Meer nog, Minne
heeft de kosmische ‘Heelal’-gedichten, met alle sterren van het uitspansel, altijd als
‘sterrenkijkers’-poëzie beschouwd, ook toen hij zelf redactiesecretaris van 't Fonteintje
was. De ‘kosmische poëten’ in zijn gedicht ‘Aan Tristan Derème’ refereren dan ook
ondubbelzinnig aan de verzen van Van de Voorde. De directe aanleiding tot de
controverse tussen Herreman en Van de Voorde was Minnes dichtbundel In den
zoeten inval, maar de verbetenheid waarmee een en ander aan de orde is gesteld, laat
meer vermoeden.
Herreman ondernam na juli 1924, nadat het vierde en laatste nummer van de derde
jaargang was verschenen, een ultieme poging om 't Fonteintje te revitaliseren. In een
brief van vermoedelijk december 1924 schreef hij Minne een vijfde en laatste
aflevering te willen produceren. Opmerkelijk is dat de dichter Urbain van de Voorde
hier plotseling weer in beeld komt, na ruim een jaar van afwezigheid (én kritiek van
de redacteuren van het blad op zijn dichtwerk), vooral ook nadat de schrijver in de
eerste jaargangen van 't Fonteintje toch een aanzienlijk deel van de gedrukte
poëzieproductie op zijn naam had. Herreman zag eind 1924 nog steeds mogelijkheden
voor 't Fonteintje, en wilde de eventuele verdere medewerking van Van de Voorde
niet zomaar uitsluiten. Zoals gezegd, ondanks de onverholen kritiek die Minne en
Herreman op diens poë-
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zie uitten, en ondanks Van de

Voordes volkomen afwezigheid als dichter in de complete derde jaargang. Meer nog,
hij had op dat moment (nog) ongepubliceerd werk van Van de Voorde in portefeuille:
‘[...] 't Fonteintje zweeft. Misschien zal Stols (van De Witte Mier) het drukken, en
dat ware de redding van een anders nagenoeg zekeren dood. [...] Het 5e en laatste nr.
van 't Fonteintje verschijnt eerlang. Er zijn verzen van u, mij, Karel, Maurice, Van
Boeckxel, Van de Voorde, enz.’.8 In de eerste week van januari 1925 ging het nummer
ter perse, niettegenstaande Roelants' beslissing achter het redactiewerk een definitief
punt te zetten.9 Op een (niet nader te bepalen) zaterdag in februari 1925 was Roelants
toch nog aanwezig op een laatste redactievergadering waar hij, Herreman en Leroux
de laatste schikkingen voor de vijfde aflevering troffen.10 Dertig bladzijden zijn
uiteindelijk nog gezet, maar de drukpers hebben ze niet meer gehaald.11 Die gedichten
van Van de Voorde zijn dus ook niet meer in 't Fonteintje verschenen.

Bron van animositeit
Met eenentwintig gedichten was Urbain van de Voorde, naast Richard Minne,
Raymond Herreman, Maurice Roelants en Karel Leroux, de productiefste medewerker
van 't Fonteintje. Zijn afwezigheid in de anthologie met werk van de Fonteiniers, De
dichters van 't Fonteintje, moet hij welhaast als een diskreditering of tenminste toch
als veronachtzaming hebben beschouwd.
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Eind 1923 kwam Jan Greshoff, door bemiddeling van Jan van Nijlen,12 in contact
met het werk van de vier Fonteiniers. Greshoff, Van Nijlen en J.C. Bloem maakten
vanaf begin 1920 deel uit van de ‘Litteraire Commissie’ van de bibliofiele
‘Palladium’-reeks. Na een conflict met Bloem zetelden Van Nijlen en Greshoff
overigens vanaf november 1922 nog als enigen in die commissie.13 Greshoff en Van
Nijlen kenden elkaar dus al langer.
Later getuigde Greshoff dat hij bij een eerste kennismaking al bewonde-
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ring had voor de poëzie die Minne in 't Fonteintje publiceerde.14 Via Greshoff kwamen
de redacteurs van 't Fonteintje op hun beurt in contact met de Arnhemse
uitgeversfirma Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande, die vanaf de derde jaargang
voor 't Fonteintje grotere afzetmogelijkheden creëerde. Als blijk van waardering liet
Greshoff,15 redacteur van het door Boosten & Stols te Maastricht uitgegeven tijdschrift
De Witte Mier. Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent, een betaalde
advertentie in 't Fonteintje plaatsen.16 Roelants lichtte Minne op 23 november 1923
in over de belangstelling die Greshoff betoonde voor zijn poëzie.17
In de loop van januari 1924 stelde Greshoff aan Roelants voor om voor de reeks
‘De Schatkamer’, een selectie te maken uit de poëzieproductie van de vier Fonteiniers
(dus alleen van de redacteuren) die in het tijdschrift was verschenen. Roelants heeft
de kopij begin februari 1924 ingeleverd,18 zodat Greshoff aan A.A.M. Stols kon
melden: ‘Hedenavond verzond ik kopij Fonteyntje [sic] naar Maastricht. Ik zou het
graag uit de vette C[aslon] gezet hebben, als de Sh[akespeares] Sonnets. Dat staat
veel beter op een grooter formaat. Er zijn zéér fraaye, geestige dingen in. Leroux is
de zwakste[.] Dubbele proef. [/] 1 aan Maurice Roelants P[rudent] B[o]l[slaan] 49
[/] 1 aan JvN. [/] Hij stuurt later zijn voorrede, die dan met romeinsche cijfer[s]
genummerd
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wordt’.19 Roelants en Herreman corrigeerden de eerste proef begin maart 1924: ‘Wij
hebben [...] de verzameling voor de ‘Schatkamer’ gereed gemaakt; wij hebben er
onze armoede aan productie, doch gelukkig uwen rijkdom aan schoone gedichten
bij kunnen ondervinden’.20
Vóór 12 februari 1924 zijn de gedichten voor de bloemlezing gezet,21 begin maart
volgde de eerste proef. Op 6 mei stuurde Roelants de (tweede) proef naar Minne: ‘Ik
zend u [...] de drukproeven van De Dichters v. 't Fonteintje’.22 In juni vroegen de
Fonteiniers (vermoedelijk Roelants) een revisie. De ‘Voorrede’ van Jan van Nijlen
is in de loop van juni 1924 ingestuurd.23 In september verscheen de bloemlezing De
dichters van 't Fonteintje, met poëzie die de vier redacteuren in de eerste twee
jaargangen van 't Fonteintje of elders hadden gepubliceerd. De oplage bedroeg 415
exemplaren in een halflinnen band.24 Herreman signaleerde Minne eind oktober een
eerste bespreking van de anthologie: ‘Hebt ge in 't bijblad van de N.R.Ct. 't artikel25
van V.d. Woestijne gelezen over ons' bloemlezing? Zooniet stuur ik u 't bewuste
stuk, waarmee ik niet, Maurice wel oploop(t). De bloemlezing zelf is ook in orde.
Wij hebben de vellen gezien, maar de ingenaaide nog niet’.26
Gezien de gunstige kritieken van de Schatkamer-bundel in de Nederlandse en
Vlaamse pers27 spreekt het voor zich dat Van de Voorde zich gepasseerd voelde en
het betreurde dat hij niet als volwaardig Fonteinier werd erkend.

Nieuwe geluiden uit Vlaanderen
Minne, Herreman en Van de Voorde troffen elkaar toch weer in 1925. Er verscheen
werk van hen in de bloemlezing Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poëzie van na
den oorlog (1918-1923), samengesteld door Dirk Coster en uitgegeven bij Van
Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij in Arnhem. Hetzelfde jaar publiceerde
Coster een tweede (en vermeerderde) druk waarin drie gedichten van Minne zijn
opgenomen en zeven van Van de Voorde.28 Coster bloemleesde de gedichten van
Minne uit De dichters van 't Fonteintje; de gedichten van Van de Voorde had hij
geselecteerd uit De haard der ziel en Diepere krachten (1924).
Dirk Coster nam een ‘Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche Dichtkunst’ (p. 5-63)
op, gedateerd: april 1925, waarin hij zijn keuze verantwoordt. Tot de vier groepen
die hij onderscheidde in ‘de moderne poëzie’ (van 1924), rekent hij: de
‘Afzonderlijken’, de ‘Moderne Vlaamsche Dichtkunst’, de ‘nieuwe Katholieke
Dichtkunst’ en de ‘Groep van het Getij (nu: Vrije Bladen)’. Onder de belangrijke
Vlaamse dichters rekende hij Marnix Gijsen, Richard Minne, Wies Moens, Achilles
Mussche, Paul van Ostaijen en Urbain van de Voorde. Coster beschouwde de
Vlamingen als ‘één der rijkste groepen van dezen bundel’. In een voetnoot alludeert
Coster op de invloed die de poëzie van de redacteuren van 't Fonteintje van Van Nu
en Straks zou hebben ondergaan: ‘Een kleine groep ('t Fonteintje), die eenige
overeenkomst heeft met die van het
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Getij, zet ook na den oorlog deze traditie nog voort, zij 't vrijer en lichter, met
speelsche zijsprongen en een scherts waarvoor zelfs de geëerbiedigde meester niet
altijd veilig is’.
Tot zover lopen de literaire paden van Herreman, Minne en Van de Voorde parallel:
hun werk werd in de contemporaine kritiek gepercipieerd als ‘neoklassiek’, en
gesitueerd in de invloedssfeer van het vroege werk van Karel van de Woestijne en /
of Willem Kloos. Toch hebben Minne en Herreman die veronderstelde affiniteit of
verwantschap niet zo ervaren. Uit de overgeleverde brieven blijkt dat zij Van de
Voordes dichtkunst niet echt hoog schatten, ondanks de publicaties in 't Fonteintje
van enkele jaren tevoren. Costers uitspraak dat ook de poëzie van Van de Voorde
begin jaren twintig tot het rijkste der Vlaamse poëzieoogst behoorde, zullen ze wel
met ongeloof, misschien wel verachting hebben gelezen. Meer nog, het zou de
volgende jaren tot verschillende aanvaringen komen. Minne liet zelfs verstaan dat
Van de Voorde hem als een concurrent beschouwde en zich daarom in een recensie
van In den zoeten inval nogal laatdunkend had uitgelaten. Deze rivaliteit zou eind
jaren twintig ten top worden gedreven, toen beiden op de shortlist voor de Belgische
Staatsprijs figureerden. In de hier volgende becommentarieerde selectieve
brieveneditie laat ik de protagonisten zelf aan het woord.

Over ploerten, ‘duiven met mekanische vleugelen’ en kliekskes
Op 30 juli 1927 publiceerde het avondblad van de Nieuwe Rotterdamsche Courant
Urbain van de Voordes recensie van In den zoeten inval.29 De bundel was in mei
1927 van de handpers van Roelants gerold, en ter bespreking rondgestuurd. Herreman
schreef aan Minne begin augustus 1927:
hebt ge 't artikel van Urbain gelezen in de Nieuwe Rott. Ct. Van Zaterdag
31 [= 30] Juli, Avondblad, letterkundig bijblad! Een schande! Wij laten
het niet ongewroken. Ik lap het hem bij de eerste gelegenheid in geschriften.
Het is eenvoudig een domper die jongen. Hij zal zich bekeeren tot het
katholicisme voor het een jaar verder is. Ik denk aan een pamflet tegen
Urbanus. Hij heeft mij ploert genoemd. En inderdaad, nooit heb ik beter
gevoeld hoe zeer wij van hem verschillend zijn. Foert. Hebt ge 't artikel
niet gelezen, dan zend ik het op zoohaast ik er bitteren honing uitgehaald
heb voor een antwoord. [...] [I]k schrijf al verwijten tien Urbanussen mij
van kliekskesgeest tot het einde van mijn dagen over u’.30
Voor Minne was die minder gunstige kritiek, waarvan Herreman duidelijk meer had
gehoopt, de aanleiding om zijn gal te spuwen. De frustratie uit de Fonteintje-tijd
kwam aan de oppervlakte. Minne antwoordde: ‘Nu een minder verkwikkelijk
specimen: Urbanus. Ik heb u altijd gezegd dat het maar een sterrekijker was.31 Hij
heeft kleine oogjes en hij gebruikt metaphysische woorden.

ZL. Jaargang 3

79
Zijn kop zit vol eigenwaan en litteratuur. Hij heeft me altijd aan een duif doen denken,
een soort duiven met mekanische vleugelen. Ik kan me ongeveer voorstellen wat hij
schrijft alhoewel ik niet weet waarover hij het heeft. [...] Heeft hij u, u, U ploert
genoemd? Is dat geen lol van u? Als dat werkelijk zoo is, (stuur me 't artikel in
kwestie), dan maak ik hem af. Waarom hebben we De Boktand niet? [...] Ik stuur u
gedichten als Urbanus uit den weg geruimd is. Eer niet. Overigens 't zal niet lang
uitblijven zijn straf: weldra zit hij in de Akademie. Waarom hebben we De Boktand
niet?’.32
Op 8 augustus 1927 schreef Herreman aan Van de Voorde:
Sans rancune. Jammer dat ge niet hetzelfde hebt kunnen zeggen. Want
zelfs als mijn artikel in Den Gulden Winckel33 ploertig was, kon dit voor
een eerlijk critieker nog geen reden zijn om de velerhande platheden opeen
te stapelen, die uw artikel over Minne in de N.R.C. tot een van de treurigste
momenten maken. Wat, primo, mijn kritiek over en tegen Het Meisje Lea
aangaat, ik blijf bij wat ik zei. Het is een boekje dat u niet waard is. Als
ik herbegon zou ik er in gemoede nog strenger over oordeelen, en moest
ge er al wie leest in Vlaanderen hooren over spreken, dan zoudt ge
tenminste dien dank weten, dat ik weliswaar zacht geweest ben, maar
daarom niet kruiperig, zelfs niet tegenover u, dien ik, en gij weet het, na
als vóór Het Meisje Lea, naar uw verdiensten blijf schatten. Maar geloof
mij, ge lijdt aan overdreven hoogmoed, ge kunt geen critiek velen. En wat
mijn ploertenstreek betreft, dan nog liever de mijne, dan de uwe. (Herlees
hoe gij destijds zonder schaamte zekere Van Nu en Straksers in blok hebt
gestreeld - er ligt mij een harder woord op de tong.34 Hadt ge met dezelfde
maat Richard Minne gemeten, zou waarachtig een overdreven dithyrambe
geworden zijn!). Ik weet wel, dat gij mij ook deze openhartigheid niet zult
ten goede duiden. Maar ik zeg het u toch. Ik herhaal dat dit alles niet afdoet
aan de bewondering die ik voor een deel van uw werk koester. En dan,
liever met mijzelf ins Reine, dan met u op een voet van valsche
vriendschap. Als ik deed als zoovelen, vrienden bezwadderen aan de koffieof de biertafel, dan zou ik misschien de behoefte niet voelen u zoo
impertinent te schrijven. Ik heb nu eenmaal ook mijn gebreken. Wat,
secundo, uw artikel over ‘Den zoeten inval’ betreft: a. De wraakneming
waartoe het u aanleiding gaf was reeds eenieder aangekondigd vóór uw
artikel naar den Rotterdammer op weg was. Ik moet u opbiechten dat ik,
zoohaast men mij uw voornemen had doen kennen, een vijftiental
menschen op de hoogte gebracht heb. Wij hadden het artikel een paar
weken vroeger verwacht, maar daarbuiten zijn onze verwachtingen niet
teleurgesteld. Integendeel, gij hebt er, gelukkig voor ons, wat al te groven
laster in gemengd. Het eenige dat ik in uw inleiding kan onderschrijven
zijn de woorden over mij niet
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boven het middelmatige. In allen ernst, ikzelf oordeel strenger over mijn
zoo magere als povere productie. Maar ge zijt reeds mis, waar ge meent
(doch meent ge 't?) dat ik enkel de belangen van het Fonteintje wil
behartigen met mijn critiek. Kan ik er aan doen, dat ‘Komen en Gaan’35
en ‘Den zoeten inval’ van twee vrienden komen? Is er mij eenige
bevordering in roem en eer door te beurt gevallen? Schrijf ik over IETS
anders dan over deze twee werken? En wie anders dan ik van het Fonteintje
schreef of sprak over 't Fonteintje? b. Betreffende uw oordeel over Minne,
kan ik u natuurlijk niet van kwaadwilligen laster beschuldigen als
hierboven. Ik behoud mij echter het recht voor tegen uw critiek te keer te
gaan in een paar tijdschriften. (Zeker, weer over hetzelfde!). Ik geloof
immers, dat gij u door wrok tegen mij hebt laten leiden om onrechtvaardig
te zijn. In ieder geval zijt gij zoowel waar ge theoretiseert als waar gij uw
theorie aan de practijk toetst volslagen mis. Over het wezen der lyriek zegt
gij zeer orthodoxe maar al te exclusieve woorden. Gij hebt waarschijnlijk
Pellerin en vooral Toulet niet gelezen. En over Minne zijt ge niet minder
mis. Men zou zeggen, Urbain, dat gij enkel nog UW kosmos ziet, en de
andere werelden van ondergeschikte grootte acht. Dat is uw recht als
dichter, maar niet als critieker, en aan zulke beperking herken ik werkelijk
niet den meester meer in u! Meer nog dan uw hooghartige en vernederende
beoordeeling van Minne in het algemeen, troffen mij de, spijtig genoeg,
van alle ironie ontdane opmerkingen: ‘of de angst van Pascal smal was,
is zeer de vraag’36 en ‘wie zal er aan denken Bach te fluiten.....’37 Hoe is 't
Gods mogelijk, Urbain? Gij zijt, verdomme, anders toch Droogstoppel II
niet. Noch wist ik u van Blankenberghe te zijn zonder dat gij ooit de zee
zaagt!38 Excuseer mij, dit wordt ook al een artikel, en een slecht. Ik zal
trachten het beter te doen. Gij krijgt het wel te lezen. En ik zeg het nog:
sans rancune. Mocht gij begrijpen wat wij gevieren van het Fonteintje
steeds geduld en gewenscht hebben: dat de beste vriendschap de strengste
was. Moesten wij de helft van uwen wrok tegenover elkander gekoesterd
hebben telkens verzen van ons door ons geweigerd of totaal slecht
bevonden werden, dan lagen wij al lang uiteen. Doch genoeg. Wij vechten
dat bij gelegenheid wel verder mondeling uit. Of liever niet. Want ik geloof
niet dat gij voor onze wijze van de critiek op te vatten te winnen zijt. Ik
weet u daar niet de minste kleineering om. Maar ik zal er mij ook niet om
gelegen laten waar het pas geeft. Zooals ik mij ook niet wreken zal op uw
artikel door nu gansch uw doen en laten over denzelfden kam te scheren
als Het Meisje Lea. Als ge mijn brief begrijpt, ik wil zeggen, als ge niet
meent dat ik zulk een epistel schreef om u noodeloos te kwetsen: de hand
erop. Zoo niet: vale tot betere tijden.
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De kroniek van een literaire liquidatie
Herreman en Minne hadden eerder al van gedachten gewisseld over Van de Voordes
roman Het meisje Lea. Op 2 maart 1927 had Herreman te kennen gegeven dat hij er
niets aan vond en nog niet wist of hij de roman zou bespreken:
dat ‘Meisje Lea’ dat is vuiler dan onanie! Ik kan het maar niet slikken. Op
8 dagen heb [ik] met al den ijver waartoe ik in staat ben 60 blz. gelezen.
En 't slechtste moet nog komen. Zeggen dat ik er een stukje moet over
schrijven in Den Gulden Winckel. Ik aarzel: moet ik Van de Voorde mij
tot bloedvijand maken? Of moet ik niets schrijven alhoewel ik het hem
beloofd heb. Geef mij raad, dat ik mijn lafheid overwin. Gij zult tenslotte
gelijk hebben: van iemand die zoo iets heeft kunnen uit zijn pen duwen is
er niet veel te verwachten. Deze erkenning brengt mij - ik weet niet goed
hoe - weer [een] stap nader tot u. Wij hadden het bij 't recht eind in 't
Fonteintje: wij zijn de mannen. Maurice en gij staat aan den kop, maar 't
zal ook nog eens de beurt van de kleinere mannen worden. Ge kunt nooit
weten, de hoogmoed verzet bergen.
Minne repliceerde in een ongedateerde brief:
Als het moet, maak dat ‘Meisje Lea’ af? Ik weet wel, 't is niet plezierig.
En 't best ware misschien nooit kritiek te schrijven over werk van menschen
die men persoonlijk kent. Schrijft uw gedacht over dit boek dan is het
zeker dat er voor goed tusschen V.d. Voorde en u een vrieszone komt te
liggen. Daarbij zult ge de beschuldiging van ‘kliekjesmensch’ op den rug
krijgen. Of we 't nu goed vinden of niet we zijn nu eenmaal
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‘Fonteintjesmannen’. Zoo zullen we ook de geschiedenis ingaan. O ik lees
al de litteraire overzichten van binnen vijftig jaar!
Herreman schreef nadat zijn recensie van Het meisje Lea - op Minnes aanraden toch in Den Gulden Winckel was gepubliceerd aan Minne:
Uw verbolgenheid is mij als een ridderspoor in de flanken. Als 't paard
loopt, 't is al wat wij moeten hebben. Niemand zal het dan nog inhouden.
En wij zullen vergeten tegen wien wij losgingen. Of liever, gij hebt gelijk,
wij zullen hun eerst over den kop loopen. De kwestie is, als ge u nijdig
maakt tegen Urbaan, bedenk dan, dat de schoonste stamp tegen zijn beenen
een boek is, en al was 't maar een gedicht. Hij heeft mij in zijn artikel geen
ploert genoemd, maar wel in zijn discussie met Maurice; die 't mij terugzei.
Waarom zou ik van deze confidentie geen gebruik maken? Trouwens ik
zend u het artikel op van V.d.V. en een afschrift van het antwoord dat ik
naar den Rotterdammer zond. Zend mij beide terug, direct want als De
Rott. het niet opneemt, verwerk ik het voor Den Gulden Winckel of wat
anders.39
Hij voegde daar in een latere brief aan toe:
Gij hebt gelijk: die menschen kunnen zich den kop niet afbijten. Ik heb
het dan maar in de plaats van Van de Voorde gedaan. Gij kent de historie
gedeeltelijk. Ik vertel ze alleen omdat ik lust heb u te schrijven. Dus schreef
ik een artikel over Het Meisje Lea. Allerwege - door u b.v., door Van
Nijlen e.a. - werd bevonden, dat ik veel te zacht was geweest. Ik geloof
het ook. Maar ik heb nog een zwak voor Urbanus, al moest dien naam mij
geleerd hebben. Urbanus alleen vond mij veel te streng. Erger, zooals ge
zult hooren. Vooreerst schrijft de kinkel een boosaardig artikel over ‘Den
Zoeten’ in de Nieuwe Rott. Ct., waarin hij gansch 't Fonteintje van uit een
hoogte beschouwt, die hem alleen niet duizelingwekkend schijnt. Maurice,
op de teenen getrapt, komt toevallig bij Urbaan en 't wordt een dispuut
van meer dan oratorische strafte. Ik vooral moet het ontgelden: ploert is
een te zacht woord voor mij; Urbaan kent waarachtig de vlucht van zijn
schip niet. Onmiddellijk heb ik mij veel sterker gevoeld. En om de wonde
niet te laten dichtgroeien heb ik een briefken aan Urbaan gezonden,
waarvan hier afschrift. Verder heb ik ook naar De Rott. Ct. een
terechtwijzing gezonden, die ik u afzend als ze mij terugkeert - want dat
nemen ze, vrees ik, niet op. Ik beproef het dan elders. Maar in ieder geval
heeft deze kleine episode mij een hoofdstuk bezorgd voor onze ‘Kleine
Historie van 't Fonteintje en van Richard Minne in 't bijzonder’. 't Zal zoo
aanvangen: ‘God schiep 't verdriet en den lach die het lenigt. Urbanus
schiep de zuivere lyriek-’.40
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URBAIN VAN DE VOORDE (AMVC-LETTERENHUIS)

RICHARD MINNE, JAREN TWINTIG (AMVC-LETTERENHUIS)

Minne antwoordde op 12 augustus:
Hoe kunt gij zoo kwaad zijn? Ik, ik heb veel plezier. 't En is geen één
Urbanus, het is een schadron Urbanussen die we moesten hebben, een
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leger van deze kosmische dragonders, dan eerst ware er volop leute. We
gaan dus oorlogen tegen dat manneken. Niet om te vechten, maar om te
lachen. Gij doet het misschien te ernstig. Gij schrijft met kokend bloed.
Gij gaat in den grond der zaak. Gij maneuvreert alsof gij met een
zwaarwichtig tegenstander te doen hadt. Gij zit in Brussel te dicht met den
neus op de dingen. Van uit Waarschoot is het veel duidelijker.41 Meneer
Urbain is de belachelijkheid in persoon. Ik heb er dwarsdoor gezien van
de eerste maal dat ik hem ontmoette. Hij zit vol duistere, verwarde dingen
en zijn kosmogonie is appelmoes. Zoo lang ik niet gedwongen word wil
ik dit echter niet publiek schrijven omdat de menschen aan een dichter
niet vergeven dat hij kwaad spreekt van een ander dichter. Vergenoeg er
u mee antwoorden uit te lokken. Doe Meneer Urbain zoodanig praten dat
hij er zelf in verstrikt. Het best wat ge doen kunt is inderdaad het pamflet
te schrijven: ‘Kleine Historie.....’ waarvan ge spreekt. Van uit de hoogte
kijken, Reimond, van uit de hoogte. Mr. Urbaan is een litterateur en wij
zijn menschen. De strijd is ongelijk. Ge zoudt Mr. Urbaan wat handicap
moeten geven, anders wordt het u nog kwalijk genomen. Weet dat men
een litterateur nooit over-
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wint. Men kan een litterateur slechts tegenover een litterateur stellen. Gij
kunt er mee spelen, buitelen, hoepelen, haarklieven; maar mee discuteeren
kunt ge niet. Laat ons de gilde der Urbanussen schilderen. Lieve hemel,
maar het ware het sukses! [...] Denkt ge niet dat dit alles ‘Den Zoeten’ ten
goede zal komen? Misschien geraakt gij ze allen kwijt. Uw antwoord in
de R'mer, naar den toon van uw brieven te oordeelen, wordt niet
opgenomen. Dominees en Urbanussen passen wonderwel bij elkaar. (Ik
had toch een oordeel van V.d. Woestijne verwacht). Maar misschien is 't
best zóó. Na V.d.W's oordeel hadde Klepper Urbanus 't zijne niet durven
vooruitzetten, en wij hadden geen plezier beleefd. [...]
En twee dagen later, 14 augustus, schreef Minne:
Hier is uw antwoord terug. Het artikel van Urbanus was er echter niet bij.
Het zal leutig worden. [...] Specialisten zijn wangedrochten, zie Urbanus:
specialist-litterateur. En die kinkel schrijft van de kosmos. Als ik mij eens
van 't boeren af kan maken schrijf ik een roman over het litteraire wereldje.
Daar denk ik sinds jaren aan. Komen er zeker in voor: Urbanus - Mussche
- V. Overbeke - Putman. 't Wordt zeker een roman, een hoofdstuk uit mijn
mémoires of een operette. [...] Gij hebt gelijk: ik mag mij voorlopig in de
schermutseling niet mengen. Ik zou u slechts tusschen de beenen loopen.
Ik ga gedichten maken [...]. Enfin, 't is geen plezierige taak met een
Urbanus te moeten vechten. Want alles goed ingezien, weet ik niet waar
uw tegenstrever kwetsbaar is. Kapt ge hem het hoofd af, hij babbelt voort,
ook zonder. Steek hem in het hart en ge zit in den melkweg: uw vuist krijgt
koel en uw sabel verroest. Daar is nog den onderbuik met zijn aanhangsel:
maar heeft Urbanus er wel eentje? [...] Toulet noch de anderen heb ik
gelezen. (Alleen een roman[n]etje). Van Derème een drietal gedichten.
Nadat hij Van de Voordes recensie van In den zoeten inval eindelijk had gelezen,
voegde Minne hier nog twee dagen later aan toe:
Als ik ooit eens tegen Urbanus aan den trok ga, dan zal het niet zijn om
wat hij over mij schreef. Ik heb het artikel gelezen in de R'mer. Eerlijk
gezegd ik had me aan nog hardere stampen verwacht. Al het nijdige, het
onrechtvaardige, dat er in voorkomt geldt veel meer u dan mij, alhoewel
het natuurlijk onder bedekten vorm en zijdelings is gezegd. Daarover kan
ik het met Urbanus misschien nog eens aan den stok krijgen. Wat hij over
mijn gedichten zegt ben ik op sommige plaatsen geneigd zelf te
onderschrijven. Het kwatrijn: [/] De boer heeft stroo....42 [/] vind ik zelf
van mijn sterkste niet, alhoewel ik toegeven moet dat Urbanus het dingetje
een beetje uit zijn atmosfeer rukt. Aan zijn kritiek ziet men duidelijk dat
hij
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geen mensch is, maar een litterateur. Een litterateur zal nooit dit kwatrijn
kunnen slikken, dat klinkt te plat, te grof, te alledaagsch. Een litterateur
moet uitzonderingen hebben. Alleen uitzondering is poëzie voor hem. [...]
Urbanus zijn theoretische beschouwingen zijn leutig als alle theoretische
beschouwingen. Hij moet iedren dag dertig boeken verslinden, dikke
boeken met latijnsche citaten. Arm hoofd! [...] Dat hij de fantasie niet
begrijpt, begrijp ik heel goed. Urbanus is een geschoolde duitscher.
Urbanus is een hoofd en een buik om bier in te gieten. Urbanus moet het
gewicht hebben. Van wijn weet hij slechts den droesem te apprecieeren.
Hij praat gaarne over zielsaccent, (hoe vaag is dat al), klop van 't bloed en
menschelijkheid. Dat hij eens Tchekov leze! Spijtig dat Tchekov onzen
Urbanus niet gekend heeft. Reimond, ik kom altijd op Tchekov terug.
Wanneer men het met dezen mensch houdt dan ziet men met zulk
medelijden op al het idioot, grotesk gedoe der Urbanussen neer. [...] Maar
hier ligt de knoop van Urbanus zijn geval. Met de Vlaamsche
letterproductie kon hij vrede nemen zoolang hem niemand in den weg
stond. Hij dacht heerscher te zijn op zijn terreintje. Rechts stonden de
patronagiedichters: Wies Moens en Gijsen; links de modernisten (Van
Ostaijen enz). Het klassieke vers bleef het onbestreden gebied van Urbanus.
Daar was hij de dichter. Dat ik juist daar, tusschen zijn beenen aan 't
oogsten ga, dat vergeeft hij me niet. O! hij durft er niet op losdonderen.
Hij is te voorzichtig, te taktisch daarvoor, te geleerd, te klein-burgerlijk,
te Blankenbergsch. Daarom behoudt zijn kritiek dan ook den schijn der
onpartijdigheid. Hij wil wel toegeven dat... en dat... en dat... [...]. De
inleiding echter van zijn artikel is opgeblazen als een pad, bouffé d'orgeuil,
(overigens vol onnauwkeurigheden). Antwoorden dáárop alleen zou reeds
een artikel vergen.43
Herreman sprak in een radioprogramma over In den zoeten inval en Van de Voordes
kritiek. Op 8 september informeerde Minne een laatste keer naar de stand van zaken:
‘Hoe staat het met de R'mer en Von de Voorde, zooals de Nouv. Litt. drukt?’.44
Herremans reactie is dus niet verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Als er strijd is tusschen twee
Minnes bundel werd in december 1928 genomineerd voor de Belgische
Driejaarlijksche Staatsprijs voor Poëzie (periode 1926-1928), die in 1929 is uitgereikt.
Herreman bracht Minne op de hoogte van de nominaties:
Van prijzen gesproken, eerlang wordt, deze maal voor poëzie, den
staatsprijs toegewezen van 10.000 fr. Komen in aanmerking: gij, Van de
Voorde, Mussche, Daan Boens en, geloof ik, Van de Wijngaerde Frank
[sic]. Wordt de prijs niet aan u verleend; zoo verdient de, nog niet bekende,
jury
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UIT ERTS LETTERKUNDIG ALMANAK 1929

collectief gesteend. Van de Voorde liet een bundel verschijnen ‘Het Donker
Vuur’, met goede verzen, maar vele ook duister en stuur. Hij is uw
geduchtste konkurrent, zooals hij met dien bundel de mijne was voor den
Brabantschen Prijs.45 En vermits de Zoeten beter is dan mijn
maneschijnpoëzie komt de staats-10.000-er u toe, redelijkerwijs. Als het
anders uitvalt, is mijn hart vergald, mijn vuist gebald, maak verzen
intusschen, dat uw naam weer schalt.46
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Andere genomineerde bundels waren: Urbain van de Voorde, Het donker vuur (1928);
Daan Boens, De schoone reis (1928);47 Achilles Mussche, De twee vaderlanden
(1927); Frank van den Wijngaert, Boksmatch (1926). Op 31 december 1928
antwoordde Minne aan Herreman:
Die 10.000 baarden zie ik al vliegen. In die zoete hoop mij te wiegen wil
ik zelfs niet. Tusschen die vijf delf ik 't onderspit of de wereld zou op zijn
kop moeten staan. Stel u voor: V.d. Voorde met zijn drie bundels, Mussche
met zijn getten, Daan Boens met zijn dekoraties. 't Plezierigste van al ware
dat de dekoraties het haalden. 't Gaat gewoonlijk zoo. Als er strijd is
tusschen twee dan gaat een derde onverwacht met de duizenden loopen.
In dit geval is dat natuurlijk Boens. We zijn overigens in België.
In het voorjaar van 1929 sprak Herreman nog de hoop uit dat de prijs naar In den
zoeten inval zou gaan: ‘Zult gij den prijs van de regering hebben voor Zoeten Inval?
10.000 ballen. Wat betaalt ge als ge hem hebt? Een flesch? Twee? Drie?’.48 De jury,
bestaande uit Frans de Backer (secretaris), Frank Baur, Arthur Cornette, Alfred
Hegenscheidt (voorzitter) en Frank Lateur (Stijn Streuvels), kende de prijs toe aan
De twee vaderlanden van Achilles Mussche. In het juryverslag schreef De Backer:
‘Richard Minne is in onze Vlaamsche letteren, waar zoo weinig humor en lichte
gratie bestaan, een uiterst welkome verschijning. Zijn bundel In den zoeten Inval
heeft doen denken aan Heine. Dat is Minne te veel eer aandoen. Eerder zou men hem
kunnen vergelijken met Tristan Der[è]me, stelling [sic] zijn geestesverwant, en soms
wel eens met Francis Jammes, hetgeen waarlijk reeds mooi genoeg is. Hij bezingt
den buiten, maar geeft vooral het leuke gedicht met de verborgen smart: met een
clownachtige sprong iets, onverwacht grotesk, weet hij de menschelijkheid van zijn
treuren en zijn droomen en zijn begeeren half weg te lachen, maar dat menschelijke
dringt door en pijnt. En dan soms zegt hij, heel eenvoudig, zijn stil geluk, met een
lied door het leven te gaan’.49 Minne schreef over de toekenning van de prijs: ‘Mussche
heeft den prijs schijnt het. Marnix Gijsen, Wies Moens, V.d. Voorde, Gaston Burssens,
zijn die misschien allemaal dood? Met den stoet Zoete Invallen mogen we
luchtkasteelen bouwen’.50 Op 10 oktober kwam Minne een laatste keer terug op de
staatsprijs: ‘Dat ik voor den staatsprijs slechts één stem behaald heb ligt misschien
gedeeltelijk aan mijn schaarsche opbrengst’.

Forum: Van de Voorde door de Nederlanders verwenst
Een laatste episode in de relatie tussen Minne, Herreman en Van de Voorde situeert
zich enkele jaren later. Toen in 1933 de redactie van Forum werd opgesplitst in een
onafhankelijke Nederlandse en een Vlaamse formatie, kwam Urbain van de Voorde
opnieuw in beeld. Van de Voorde, in die tijd als criticus
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actief in onder meer De Stem, De Tijdstroom en Dietsche Warande en Belfort, had
zich al eerder in negatieve termen uitgelaten over Démasqué der schoonheid51 en
kreeg eerst van Menno ter Braak de wind van voren. Tijdens een vergadering op 20
september 1933 bespraken Roelants, Ter Braak en de uitgever Doeke Zijlstra de
opsplitsing van Forum. Toen Roelants opperde dat hij ‘een concentratie van
Vlamingen wilde, van hemzelf tot... Urbain van de Voorde’, teneinde het aantal
abonnees te verhogen, fulmineerde Ter Braak: ‘Na alle kanten bekeken te hebben
kom ik met een concreet voorstel: opdoeken. We kunnen nu nog met eere crepeeren,
na een jaar met den vlaamschen Dirk Coster zijn we door een compromis
gecompromiteerd’. Ter Braak en Du Perron vreesden ‘een bad van vlaamsche rotzooi’
van ‘die Urbains’.52 Voor de Nederlandse redactie was het kortom uitgesloten dat
Urbain van de Voorde zou toetreden tot de Vlaamse groep. Eind oktober 1933 liet
Roelants aan Ter Braak verstaan dat Van de Voorde nooit als Vlaams redactielid
was overwogen. Blijkbaar had H. Marsman zich ook kordaat afgezet tegen een
mogelijk redacteurschap van Van de Voorde. In een gesprek met Herreman, Leroux
en Roelants, de vroegere Fonteiniers, vernam Marsman dat de Vlamingen zich de
bezwaren van Ter Braak hadden aangetrokken.53
De Vlaamse redactie die begin 1934 aantrad, bestaande uit Marnix Gijsen,
Raymond Herreman, Maurice Roelants en Gerard Walschap, publiceerde van Van
de Voorde slechts één enkele bijdrage. Toen in mei 1934 Van de Voordes radiolezing
over Willem Kloos in Forum verscheen, schreef Ter Braak aan Du Perron: ‘Als je
Forum krijgt, zul je je ongetwijfeld hevig ergeren (als ik) aan het infame rotstuk van
Urb. V.d. Voorde, dat die vervloekte Vlamingen hebben opgenomen. Het is onteerend,
onbeschrijflijk beroerd en erger dan Coster, bovendien zoo stinkend banaal, dat je
er wee van wordt’.54
Een eerder voorstel van Roelants, om een gedicht van Van de Voorde in de Vlaamse
afdeling van Forum op te nemen, was resoluut van de hand gewezen.
Minnes gedichten ‘Geslacht ligt dieper dan cultuur’ en ‘Verordening’, waaruit ik
de slotregels citeerde, zijn gepubliceerd in de tweede aflevering van Forum die
verscheen omstreeks 15 januari 1932. De redactiesecretaris Everard Bouws schreef
aan Maurice Roelants: ‘Overeenkomstig jullie wensch zal ook het tweede vers van
Minne in nummer 2 worden opgenomen. Menno en ik hadden het liever laten liggen
tot 3 of 4 teneinde wat variatie te brengen’.55 Met ‘het tweede vers’ bedoelde Bouws
‘Geslacht ligt dieper dan cultuur’. Hij herhaalde het besluit van de redactie in een
brief van 3 december 1931: ‘Ik had in dit nummer van Minne alleen “Verordening”
willen opnemen en zijn laatste vers voor nummer 3 of 4 willen bewaren’.56 Op 2
januari stuurde hij de proeven naar Roelants: ‘Bijgaand de proeven voor Minne,
retourneer ze me zoo snel mogelijk’.
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Ruim twee weken nadat de aflevering was verschenen, gaf redacteur Roelants zijn
mening over de opgenomen gedichten. Hij schreef aan Bouws: ‘[...] Ik heb een paar
dagen over de verzen van Eddie [du Perron] gedubd. Grosso modo vind ik ze alledrie
goed, maar in alledrie vind ik regels die voor mijn gevoel te gemakkelijk zijn, om
niet te zeggen te plat. Zijn Lof der onpersoonlijkheid vind ik overigens uitstekend
voor het panopticum, maar ik onderga waarlijk een ongenoegen als ik denk dat wij
niets dan schimpverzen zouden publiceeren: wij hadden reeds Richard Minne (op
Van de Voorde), nu Eddie op Grauls, Engelman, Greet en Marleen. Hebt gij ook niet
het gevoel, dat wij op den duur van dit soort goede te veel krijgen? [...]’57. Van de
‘politiek én artistiek reactionair’58 Van de Voorde is in Forum geen scheppend werk
opgenomen. Van de Voorde zelf had intussen zijn oordeel over Minnes poëzie
bijgesteld, zoals ook enkele katholieke geestelijken steeds ontvankelijker bleken
voor Minnes ironie en sarcasme.59 Ofschoon hij zijn NRC-kritiek pas in 1931 bundelde
in Modern, al te Modern had Van de Voorde in die tijd een meer genuanceerde visie
ontwikkeld op Minnes poëzie. Een jaar tevoren was hij secretaris van de Letterkundige
almanak voor Vlaanderen, een jaarboek dat hij met Marnix Gijsen, Achilles Mussche,
August van Cauwelaert en Firmin van Hecke redigeerde. In zijn voorwoord maakte
hij duidelijk dat ‘wat in Vlaanderen op het gebied der poëzie en van het verhalend
en essayistisch proza zooal groeit en bloeit’ aan bod kwam. Van Minne zijn enkele
brieven, gesigneerd Heineke Vos, opgenomen.60
Minne zelf zou daarentegen Van de Voorde, als representant van de kosmische
poëzie, een ‘sterrenkijker’ blijven noemen en diens poëzie als onvoldragen
beschouwen. Voor Minne, en voor zijn alter ego Pierken de Spiegelleire, bleef
Urbanus van de Voorde het prototype van een duif ‘met mekanische vleugelen’.61

Epiloog
Urbain van de Voorde werd in 1936 en 1937 beschuldigd van plagiaat. Zijn essays
Ruusbroec en de geest der mystiek (1934)62 en Het pact van Faustus (1936),63 een
compilatie van bijdragen in De Standaard, bleken vertaalde fragmenten uit Fazit der
Perspektiven van Gottfried Benn, Der Frankfurter en Theologia deutsch van Joseph
Bernhart, Geschlecht und Charakter van Otto Weininger en Seele und Schicksal
Italiens van Graf Sforza te bevatten.
Herreman had in december 1934 nog nadrukkelijk geschreven: ‘Zoo het waar is
dat zij [vele dichters] den invloed van Karel van de Woestijne hebben ondergaan,
moet men toch erkennen, dat dichters als Urbain van de Voorde, Maurice Roelants,
Hilarion Thans, Karel Leroux, August van Houtte, daarom niet met andermans veeren
pronkten’.64 Het was precies dezelfde toonaangevende criticus, die sinds januari 1929
onder het pseudoniem ‘De boekuil’ dagelijks voor Vooruit een stukje schreef over
contemporaine literatuur, die in
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1936-1937 Van de Voorde zag pronken met andermans veren en hem publiekelijk
naar de schandpaal leidde. Maar Herreman was lang niet de enige, wel de felste in
zijn bewoordingen en bewijsvoering. De betichting van plagiaat werd pas laat aan
de orde gesteld in de socialistische pers. Rechtse periodieken als Nieuw Vlaanderen
en Volk en Staat berichtten eerst over de plagiaatkwestie. De eerste vermelding in
Vooruit vinden we in een bespreking door Nico Rost van Van de Voordes De Duitsche
Letterkunde sinds 1914 (1936).65 Eind februari 1937 schreef Herreman voor het eerst
over de hele kwestie. In ‘Boekuil’ van 25 februari 1937 lichtte hij toe waarom Vooruit
de zaak zolang onvermeld had gelaten.66 Daar kwam de volgende weken verandering
in. Herreman dreef de plagiaatbeschuldiging op de spits door van 11 maart tot 19
maart 1937 in tien afleveringen, getiteld ‘Plagiaat in de Vlaamsche letterkunde. De
zaak Urbain van de Voorde’, zijn tekstvergelijkend materiaal aan het lezerspubliek
te presenteren.67 Hij zette de toon met de uitspraak: ‘ik zeg, dat er in de gehele
geschiedenis van de Vlaamsche letterkunde zeker geen tweede zulk plagiaat is te
vinden’.
Voorafgaand aan die uitvoerige reeks stond nog een opmerkelijk berichtje in ‘Het
Geestesleven’ van Vooruit. In een (geciteerd) verslag van de onderzoekscommissie
die de Vereniging voor Vlaamse Letterkundigen had aangesteld, en werd
vertegenwoordigd door Franz de Backer, Raymond Brulez en August Vermeylen,
stond dat de vereniging Van de Voordes praktijken hekelde op basis van lectuur van
het materiaal dat Herreman had bezorgd. Dat materiaal werd zoals gezegd in extenso
gepresenteerd, nadat Herreman eerst nog was uitgevaren tegen enkele politiek
geïnspireerde aantijgingen van Lode Monteyne.68 Die bijdragen, zeg maar een tweede
liquidatie (maar nu publiekelijk), leidden tot een radicale breuk tussen Herreman en
Van de Voorde.69 Dat alles zorgde er onder meer voor dat Maurice Roelants' nieuwe
tijdschriftplannen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog grandioos mislukten.
Maar dat is weer een ander verhaal.
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Ivo Michiels op een keerpunt: zijn jaren bij Het Handelsblad
(1948-1957)
··· [Bart Nuyens]
In 1957 verscheen bij uitgeverij ‘De Clauwaert’ Het afscheid, het zesde prozaboek
van Ivo Michiels. Deze uitgave leek in menig opzicht een reëel ‘afscheid’ aan te
kondigen, een onherroepelijke breuk met het verleden. Na drie romans en twee
novellen die traditioneel-verhalend van opzet waren, gooide de schrijver het roer
namelijk om en publiceerde hij een symbolisch geladen roman over een matroos die
in afwachting van het definitieve bevel om te vertrekken, elke dag opnieuw afscheid
moet nemen van zijn vrouw. Met deze roman wendde Ivo Michiels (1923) de steven
in de richting van (een eigengereide vorm van) het existentialisme, en met de volgende
uitgaven Journal Brut: Ikjes sprokkelen (1958), Albisola Mare, Savona (1959) en
Het boek Alfa (1963) werd de traditie definitief verruild voor het experiment. In
hetzelfde jaar 1957, in een periode dat de maatschappelijke zuilen nog recht overeind
stonden, nam Michiels ook afscheid van de katholieke Antwerpse krant Het
Handelsblad, waarvoor hij ruim negen jaar had gewerkt, en stapte hij over naar de
socialistische uitgeverij S.M. Ontwikkeling.
In de beeldvorming van Michiels' schrijverschap zou Het afscheid - ook al door
zijn veelzeggende titel - een breuk markeren tussen de rechts-katholieke traditionalist
die reeds in 1946 debuteerde onder zijn geboortenaam Rik Ceuppens en een
belangrijke rol speelde in het tijdschrift Golfslag, en de linksprogressieve
experimentalist die via De Tafelronde van Paul de Vree lange tijd het vrijzinnige
Nieuw Vlaams Tijdschrift zou leiden. Deze beeldvorming was niet in de laatste plaats
te danken aan het feit dat Michiels zelf zijn vroege werk als te verwaarlozen afwees.1
Dat er in werkelijkheid sprake was van een langzame ontwikkeling, die zich
manifesteerde langs lijnen van geleidelijkheid en eerder resulteerde in kleine barstjes
dan in een radicale breuk, valt af te lezen uit het kritische werk dat de schrijver tussen
juli 1948 en oktober 1957 voor de katholieke krant Het Handelsblad schreef.
Daarin zien we hem zijn culturele horizon verruimen, voorbij het Vlaanderen van
Conscience, Timmermans en Claes, via de katholieke probleemroman van Graham
Greene en Georges Bernanos tot het existentialisme van Albert Camus en Karl Jaspers.
Aan de ene kant is Michiels ontvankelijk
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voor het (literaire) existentialisme en haar uitdrukking van wanhoop en walging,
ontreddering en vervreemding. Maar aan de andere kant zit de katholieke
heilsgedachte zo diep in zijn denken, dat hij in de roman blijvend op zoek gaat naar
de idealistische tendens. Ook wanneer de criticus gaandeweg wegdrijft van het
katholicisme en aansluiting vindt bij een breder humanisme, moet de roman in zijn
visie (anders dan bij bijvoorbeeld Willem Frederik Hermans of Louis Paul Boon)
het ‘slijk der aarde’ toch op een of andere manier ‘ontstijgen’.
Volgend jaar zal een geannoteerde leesuitgave van Michiels' literaire kritieken uit
deze periode verschijnen.2 Dan kan de lezer zelf zijn beeld vormen van de poëticale
evolutie die zich daarin voltrekt. In afwachting daarvan werd de auteur aan een
kruisverhoor onderworpen; zijn (gecursiveerde) ‘verhaal post factum’ werd aangevuld
met biografisch bronnenmateriaal en in een bredere literair-historische context
geplaatst.3 Het resultaat is een verknipt interview, of, zo men wil, een meerstemmig
literair historisch opstel, dat - met enige fantasie - structureel gezien aansluit bij de
experimentele schriftuur van de Alfa-cyclus en het tiendelige Journal brut.

Hongerkunstenaar
Toen Ivo Michiels bijna drie en een half jaar na de bevrijding zijn eerste stappen in
de dagbladjournalistiek zette, was hij al geruime tijd op zoek naar een geschikte baan
in de literair-journalistieke sector. Vlak na de oorlog werkte hij anderhalf jaar als
havenarbeider ‘in Amerikaanse dienst’, maar ondertussen bleef hij uitkijken naar
mogelijkheden om zelf te schrijven of op een andere manier meer betrokken te worden
bij het productieproces van het boekenvak.4 Hij schreef natuurlijk zijn onbezoldigde
poëtische, prozaïsche en literatuurkritische bijdragen voor het rechts-katholieke
maandblad Golfslag, waarvan hij medeoprichter en redacteur was.5 Maar daar hield
zijn schrijfhonger niet op.6. Zo stond er op 22 september 1946 een aankondiging in
het satirische anti-repressie weekblad Rommelpot, die zijn aandacht trok: ‘Uitgeverij
zoekt contact met pers. in staat actuele onderwerpen te behandelen’.
Michiels stuurde zijn gegevens de volgende dag naar Rommelpot. Over welke
uitgeverij het hier ging, kon de schrijver zich niets meer herinneren, maar de
overgeleverde briefwisseling doet vermoeden dat het ging om Uitgeverij Oranje uit
Sint Amandsberg (Gent), een kleinschalig initiatief van de Dietsgezinde jeugdleider
Staf Vermeire (1926-1987), die vooral bekend zou worden voor zijn
‘Oranje-uitgaven’. Vermeire was tijdens de oorlog lid geweest van de
Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen en hielp na de Bevrijding slachtoffers
van de repressie. Daarvoor belandde hij ook enige tijd in de cel, maar hij werd zonder
veroordeling vrijgelaten. Met zijn uitgeverij hoopte Vermeire, die een grote
bewondering koesterde voor Joris van Severen, de Heel-Nederlandse gedachte te
verkondigen. Michiels schreef voor de
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‘Noodhoorn-reeks’ van Uitgeverij Oranje een brochure over ‘Hedendaagse

Jeugdproblemen’ en stuurde deze, na enig aandringen van Vermeire, op 10 januari
1947 in onder het veelzeggende pseudoniem ‘Jan Albert Reynaert’.
Desgevraagd, antwoordde de schrijver recent in totale verbazing: ‘Jan Albert
Reynaert?? Ik?? [...] het waarom van die naamsverandering is mij vandaag zelf een
raadsel. Misschien wilde ik Ivo Michiels uitsluitend bestem men voor het creatieve
werk’.7 Nochtans verwees het pseudoniem naar alle waarschijnlijk naar Jan-Albert
Goris, oftewel Marnix Gijsen (1899-1975), met wie Michiels in die dagen een appeltje
te schillen had. Goris had in zijn essay Over het Vlaamse genie weinig vleiende
dingen geschreven over de Vlaamse volksaard. In zijn recensie van dat essay
verdedigde Michiels de Vlaamse volksverbondenheid van Guido Gezelle, Karel van
de Woestijne en Cyriel Verschaeve, en hekelde hij Gij sens manifeste ommezwaai
van jong en blijmoedig idealist naar negativistische arrivé.8 Ook de naam Reynaert
kwam daarbij ter sprake. Goris had immers beweerd dat de Vlamingen door De
roman van den Vos Reinaerde hun eigen karikatuur hadden gemaakt. Michiels kon
niet anders dan besluiten dat Over het Vlaamse genie zonder meer ‘de grofste, de
wansmakelijkste caricatuur [was] die ooit door een Vlaming over zijn volk werd
geschreven’.9
De publicatie van Jan Albert Reynaerts ‘Hedendaagse jeugdproblemen’ liet lange
tijd op zich wachten en uiteindelijk werd ze wegens onopgehelderde omstandigheden
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voor onbepaalde tijd uitgesteld. Michiels vroeg en kreeg zijn kopij terug op 10 juli
1947, om deze uiteindelijk toch nog te laten verschijnen, zij het gesplitst in twee
afleveringen van Golfslag en onder zijn literaire pseudoniem.10
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Inmiddels had Michiels zijn baan als havenarbeider opgezegd, en was hij een stapje
dichter bij zijn doel gekomen. Op 1 januari 1947 ging hij als boekverkoper aan de
slag bij de boekhandel Potvlieghe in de Leopoldstraat 23 te Antwerpen.
Die boekhandel was voor tachtig procent Franstalig en voor twintig procent
Nederlandstalig. En omdat men toch enigerleimate de Nederlandstalige afdeling
meer ‘corps’ wilde geven, had men mij aangeworven om in die boekhandel wat meer
Vlaams leven te brengen. Uiteindelijk is dat niet zo heel erg gelukt, waarschijnlijk
was ik niet genoeg geëngageerd of zo - maar ik was er graag, dat moet ik zeggen.
Het is wel een periode geweest die mij ook op het gebied van de literatuur toch een
en ander heeft bijgebracht. Want wij hadden - en verkochten dat onder de toog J'irai cracher sur vos tombes van Vernon Sullivan (Boris Vian), wij verkochten de
Henry Millers... Ik heb daar wel wat van de contemporaine buitenlandse literatuur
leren kennen.
Lang zou deze inspirerende job niet duren, maar dat had niets te maken met een
gebrek aan engagement van de jonge Michiels. Boekhandel Potvlieghe, werd in het
voorjaar van 1947, met de emigratie van de eigenaar opgedoekt.11 Ten einde raad
schreef Michiels op 1 april 1947 een brief aan pater Em. Janssen S.J., die hij slechts
eenmaal had ontmoet op een bezinningsweekend van 12 en 13 oktober 1946 in de
abdij van Tongerlo. ‘Momenteel echter verkeer ik in werkmoe[i]lijkheden, wat des
te pijnlijker is daar ik gehuwd en vader van één kindje ben.’ Beleefd maar met
aandrang vroeg hij de pater ‘schriftelijk een woord van aanbeveling’ te schrijven
voor zijn sollicitatie bij De Nieuwe Standaard: ‘De redactiesecretaris aldaar meende
dat het moment eerder gunstig kon genoemd worden’. Gewillig, maar beschaamd
om het vertrouwen dat Michiels in hem stelde, schreef Em. Janssen S.J. een
aanbeveling: ‘Ik sta buiten de journalistiek en ik weet niet in hoever ik invloed heb
bij de Standaard-redactie. Naar mijn smaak zou ze ongelijk hebben indien ze u niet
aanvaardde: U zijt tot veel geschikt en bereid, u kunt, kultureel en apostolisch een
weldoener worden met de pen’.12
In afwachting van het antwoord op zijn sollicitatie ondernam ‘apostel Ivo’ nog
een andere poging om zijn tewerkstelling veilig te stellen. Eigenhandig trachtte hij
de boekhandel Potvlieghe te redden van de ondergang. Via Jos Moorkens en Herman
Todts, die tijdens de oorlog nog het Dietsch Studenten Keurfront hadden opgericht,
vernam hij dat de Uitgevers- en Boekhandelsfirma N.V. Ausum uit Leuven een
boekhandel in het Antwerpse wilde overnemen. Een desperate Michiels tipte op 15
april 1947 het bedrijf over het beschikbare handelspand: ‘Als enige bediende in deze
handel kan ik dit in vertrouwen meedelen. Het betreft hier Boekhandel Potvliege,
[sic] gelegen nabij de Kon. Nederl. Schouwburg, Leopoldstraat 23. Ligging en bouw
zijn uitstekend (4 grote uitstalramen). De voorwaarden zijn, U kunt dit gerust van
mij aannemen, uiterst interessant’. Michiels viste echter achter het net. Twee
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dagen later kreeg hij een onverbiddelijk njet: de firma wees zijn voorstel af omdat
‘er voor het oogenblik andere onderhandelingen gaande zijn’.13
Het ongunstige lot van de werkloze jonge vader werd ten slotte een maand later
nog eens pijnlijk bezegeld toen hij van De Schakel vzw te horen kreeg dat er op de
redactie van De Nieuwe Standaard geen plaats vrij was.14 Het zou niet de laatste keer
zijn dat de deuren van deze te Brussel gevestigde krant voor Michiels gesloten bleven.
De interessante banen zag Michiels voorlopig aan zijn neus voorbij gaan, maar
gelukkig stond hij op 1 juni 1947 niet op straat, toen boekhandel Potvlieghe voorgoed
de deuren sloot. Uiteindelijk had hij dan
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toch nog een baan gevonden, als bediende bij de importhandel (van onder andere
suiker) Schellekens. Maar dat was slechts uitstel van executie. Zijn huwelijk was
inmiddels op de klippen gelopen en nog diezelfde maand zette zijn vrouw de
echtscheidingsprocedure in. Zij nam het driejarige zoontje onder haar hoede en in
afwachting van de definitieve uitspraak moest de jonge vader duizend Belgische
frank alimentatie betalen.15 Dat laatste werd moeilijker toen hij op 1 december 1947
zijn baan bij Schellekens kwijtraakte, en van een werkloosheidsuitkering moest leven.
Na twee en een halve maand kwam er hulp uit een geheel onverwachte hoek,
namelijk van de dichter en conservatieve criticus Arthur Kamiel Rottiers (1920).
Deze laatste publiceerde vanaf 1946 zeer sporadisch in Golfslag, en had blijkbaar
sympathie opgevat voor zijn iets jongere collega-dichter. Als redactiemedewerker
van de Antwerpse krant Het Handelsblad - in de volksmond ‘Het Ganzeke’ genoemd
- had Rottiers er namelijk tien maanden eerder, meer bepaald op 25 en 26 april 1947,
voor gezorgd dat een versregel van Michiels in een kadertje in de rechterbovenhoek
van de kunst- en letterenpagina werd afgedrukt:
En zo, alleen met God en met je trotse ziel:
Heb het leven lief, hartstochtelijk - en kniel.

Dat was des te opmerkelijker omdat het boven een recensie stond van drie
dichtbundels uit de ‘Mens en Muze’-reeks van uitgeverij De Brug (van Paul de Vree).
Door de prominente plaats van het citaat zette Rottiers de eerste bundel uit die reeks,
Daar tegenover (1947) van Ivo Michiels, extra in de kijker. Ook de titel van zijn
stuk verwees ernaar. Maar vreemd genoeg was Rottiers vooral in de wolken van
Frank Meyland: een ‘eersteklas lyrieker met een bijzonder opvallende
persoonlijkheid’.16 Tegenover de zangerige symboliek van Meyland zag Michiels,
aldus Rottiers, ‘de dingen harder, hoekiger, realistischer, tegen het achterplan van
een niet voorbijgeholde christelijke metaphysiek’.l7 De recensent citeerde ook geen
strofen uit Michiels' werk - wat hij bij Meyland en Albe wel deed. Rottiers sprak
zich zo weinig mogelijk uit over Michiels' tweede dichtbundel, maar zorgde er wel
voor dat hij het meest zichtbaar was op de cultuurpagina.18
Begin 1948 attendeerde Rottiers de werkloze Michiels op de vacature van corrector
bij de Het Handelsblad. Michiels werd aangenomen en begon op 15 februari 1948
vol enthousiasme aan het correctiewerk, maar de arbeidsomstandigheden bleken al
snel veel minder plezierig dan verwacht, en het duurde amper tien weken vooraleer
hij weer zijn ontslag gaf.
Mijn job als corrector zat mij al snel erg hoog. Om te beginnen zat je te midden
van het lood, te midden van het loodzetsel. Dat was dus geweldig lawaaierig daar
tussen de machines. Bovendien was die loodlucht niet erg gezond, én het was vooral
laat
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avondwerk. Het was een periode waarin wij leefden van de hoop op iets beters. Er
is sprake geweest van dat ik tewerk gesteld zou worden bij een vereniging die zich
uitsluitend wilde bezighouden met filosofie. Daar is niets van geworden, maar zelfs
dat kon, theoretisch gezien. Daar was ik toe bereid, ik wilde mij liever onbezoldigd
bezighouden met de filosofie dan met dat correctiewerk.
Na een aantal weken heb ik officieel mijn ontslag gegeven, maar officieus ben ik
wel bij de krant gebleven. Dat is in samenspraak geweest met de directeur Henri De
Kimpe (1914-2003) en de aanvankelijke afspraak was dat ik boekjes mocht bespreken,
en stilaan is er wat avondwerk bij gekomen, avondreportages, enzovoort. Ik ben
tijdens mijn werkloosheid ook niet direct aan redactiewerk begonnen, want mijn
eerste recensies verschenen tussen de publiciteitsartikelen achteraan, het waren
korte stukken. De directie had mij niet nodig, zij hadden geen redacteur nodig, dus
ik heb mij onmisbaar moeten máken, ik was aanvankelijk een blok aan het been. Ik
was geen literaire figuur, daar kon ik ook niet op terugvallen. Ik had het nog niet
waargemaakt waarschijnlijk. Het heeft betrekkelijk lang geduurd tussen mijn ontslag
als corrector en mijn officiële aanstelling als redacteur. Maar ik ben dus nooit echt
weg geweest van de krant.

Filmredacteur
Van 3 mei 1948 tot 31 mei 1951 was Ivo Michiels officieel werkloos, ruim drie jaar
lang leefde hij in financiële onzekerheid, maar altijd met de hoop op beterschap.
Ondertussen verrichtte hij allerlei hand- en spandiensten voor de krant. Zijn eerste
gesigneerde stukje verscheen op 26 juli 1948: ‘Kapel der Gevangenis’, een
kunstkritiek over het kunstboek Jan Duchêne, schilder der barmhartigheid (De Vlijt,
1948). Met toenemende regelmaat volgden steeds langere artikels, zowel over
literatuur, muziek als kunst.
Met die werklozensteun en stilaan een penning van de krant kon ik het toch wel
min of meer harden. Mijn eisen waren gering. Ik kreeg de boeken die ik recenseerde,
behalve degene die de directeur wilde hebben, en ik kon gratis naar de bioscoop.
De platen moest ik delen met de firma die ze mij uitleende, zij vroegen me ongeveer
vijf op zes terug. Dat vond ik allemaal een hele goede regeling.
Voorts mocht ik van De Kimpe ook buitenlandse reportages maken. Hij hoefde
dan geen extra redacteur te betalen, enkel mijn hotel, reiskosten en eten moest worden
vergoed. Voor mij was het een buitenkansje, en voor hem ook. Na die oorlog waren
wij wel bereid om een reisje naar Spanje en Zweden te maken natuurlijk. Dat was
op zichzelf al vrij uitzonderlijk. Ik herinner me een politieke reportage naar Zweden
in de zomer van 1950. Zweden was het grote, naoorlogse voorbeeld op sociaal vlak.
Daar heb ik allerlei sociale instellingen bezocht, die in onze ogen haast onbegrijpelijk
waren, zo vooruitstrevend, toonbeelden van de moderniteit. Daarnaast was er een
semi-artistieke, toeristische reportage naar Spanje, waar een groot internationaal
festival van volksdans werd gehouden, en de vader van gewezen minister Hugo Weckx
was daar ah redacteur voor De Nieuwe Standaard.
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De financiële situatie bleef in die drie jaren van relatieve werkloosheid behoorlijk
lastig. Bijkomende middelen werden gezocht via een aanmoedigingspremie van het
Ministerie van Openbaar Onderwijs en zo ontving de schrijver vijfduizend frank als
steunaankoop voor vijf exemplaren van Het vonnis.19 Maar natuurlijk was een meer
structurele oplossing dringend gewenst, want Michiels moest wel erg hard werken
voor de aalmoes die hij van de krant ontving. Bovendien kwam ook zijn literaire
arbeid in het gedrang door de hoge werkdruk. Dat vond met name Em. Janssen S.J.
toen hij op 20 mei 1951 een bezoek bracht ten huize van Michiels. Op eigen initiatief,
zo beweerde hij, maar duidelijk met medeweten van Michiels, schreef de pater de
dag nadien een aanbevelingsbrief rechtstreeks aan directeur Henri de Kimpe. Ditmaal
mét resultaat.20 In zijn brief toont pater Janssen zich bezorgd, omdat Michiels na het
beëindigen van zijn vorige roman (Kruistocht der jongelingen) ‘enige weken
overspannen was geweest. Nu zag hij er gezond uit; maar om reden van die
overspanning wil ik u schrijven. Ik weet dat hij zeer veel arbeidt. Want naast de
journalistiek wil hij ook in de letterkunde praesteren. Deze dubbele taak jaagt hem
echter zo op dat hij, bij gebrek aan rust, vroeg of laat voorgoed zou kunnen geknakt
zijn. [...] Daarom vraag ik U, heel eenvoudig: is het niet mogelijk zijn
bestaansvoorwaarden toch wat beter te maken?’. Zo eenvoudig bleek het inderdaad,
want amper een week later werd Michiels op de loonlijst van Het Handelsblad
geplaatst, en werd hij officieel aangesteld als filmredacteur.21 Em. Janssen S.J. stond
dan wel ‘buiten de journalistiek’ en zijn invloed bij De Nieuwe Standaard mocht
eerder gering zijn, het kostte hem bijzonder weinig moeite om een vaste baan voor
Michiels te forceren bij Het Handelsblad.
Na drie jaar als freelancer te hebben gewerkt, kreeg Michiels eindelijk een plaats
op de redactie in het zestiende-eeuwse pand aan de Lijnwaadmarkt. Van die plaats
zou hij evenwel slechts drie maanden voltijds kunnen genieten, want de oudste krant
van Vlaanderen werd opgekocht door de Franstalige industrieel Jules Velg en
ondergebracht in het pand van haar concurrent La Métropole. Begin september 1951
verhuisde de redactie naar een modern pand aan de Lombardvest.
De Lijnwaadmarkt, dat was een droomplaats, een historisch pand onder de toren.
Op de redactie stonden hoge lessenaars waaraan men staande of op een hoge kruk
moest werken. Dat was nog het ameublement van achttienhonderd, van toen August
Snieders de krant stichtte, dat had verder geen enkel nut, want je kon er natuurlijk
geen schrijfmachine op zetten. Die zijn later wel afgeschaft. Wanneer ik nu terugdenk
aan Het Handelsblad, denk ik terug aan de Lijnwaadmarkt, ondanks het feit dat dat
slechts voor een paar maanden was. Zelden denk ik terug aan de Lombardvest. Ik
kan mij nog goed voorstellen aan mijn schrijftafel op de Lijnwaadmarkt en veel
moeilijker op de Lombardvest, hoewel wij daar samen zaten, met vijf zes redacteurs
samen, lessenaars aan elkaar geschoven: Van Os, Jan Brusselmans, Louis Broekmans.
Het was één ‘conviviale’, het was een familie. Het
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oude ameublement was daar gelukkig weg, maar het nieuwe was ook niet fameus.
Op de gelijkvloerse verdieping van het nieuwe pand was het dagblad Le Métropole
gevestigd was, wij zaten op de eerste verdieping, en op de tweede of derde zat 't
Pallieterke, geloof ik.
Het leuke was dat ik op de redactie een schrijfmachine kon gebruiken. En verder
had je natuurlijk ineens collega's. Je kreeg redactionele opdrachten, zoals een
bloedprocessie of de 11 novemberoptocht. Elke ochtend om tien uur zat ik in de
bioscoop en daarna kreeg ik een kopje koffie in een of andere Hulstkamp. Dit vond
ik een niet onaangename manier van werken. Het is tijdens die periode van
redacteurschap dat ik de pagina Geestesleven heb kunnen opdringen, hoewel die
daarvoor al wel bestond, maar eerder onregelmatig en zonder vaste medewerkers.
Het moment dat ik vast aan de slag kon, was natuurlijk een heel prettig gevoel.
Je mag niet vergeten dat ik geen universiteit achter de rug had, de oorlog had elke
vorm van studie totaal overbodig gemaakt bij wijze van spreken, je werd bovendien
opgeëist en weggestuurd. Je komt uit de oorlog met bepaalde intellectuele
betrachtingen - die op niets gebaseerd waren, hoor - maar betrachtingen in ieder
geval. Dan was zo'n redacteurschap een vorm van bekroning, een bekroning van
eigen ambities. Zo heb ik het ook aangevoeld. Ik ben de heer Rottiers daarvoor nog
altijd zeer dankbaar, want zonder hem zou ik daar waarschijnlijk niet geraakt zijn.

Geestesleven
Dat Michiels een vaste baan kreeg bij Het Handelsblad mag wellicht een wonder
heten, want de krant verkeerde in 1951 in een belabberde financiële situatie. ‘Het
Ganzeke’ had reeds tijdens het interbellum zijn oplage zien dalen, dankzij geduchte
concurrenten als De Standaard en de populaire Gazet van Antwerpen. Na een
kortstondige heropleving in de eerste jaren na de bevrijding, toen het dagblad een
recordoplage van 100.000 exemplaren haalde, was de katholieke krant nadien weer
teruggevallen op een schamele oplage van 20.000 exemplaren.22 Haar uitgesproken
standpunten tegen de repressie en de epuratie - goeddeels verwoord door de populaire
redacteur Bruno de Winter, die in 1945 't Pallieterke oprichtte - leverden de krant
uiteindelijk niet de verhoopte nationale uitstraling op. In die periode werkten slechts
tien journalisten voltijds op de redactie.
Veelzeggend is dat de krant Michiels niet zozeer aanwierf om de pagina
‘Geestesleven’ vorm te geven en uit te bouwen, maar om de zoveel populairdere
filmpagina te vullen. De Schone Kunsten werden lange tijd stiefmoederlijk behandeld,
aanvankelijk heette de cultuurpagina overigens niet ‘Kunsten Geestesleven,’ maar
iets in de trant van - de titel varieerde nogal - ‘Folklore, Geschiedenis, Kunst en
Letteren’. Aangezien er nauwelijks een traditie was waarop hij kon voortbouwen,
moest Michiels alles zelf aan den lijve ondervinden.
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Ik herinner mij bijvoorbeeld de filmpagina, die was het minst moeilijk omdat ze voor
een groot deel gevuld werd met publiciteit. De artikels maakte ik grondig en die
schreef ik op één namiddag, de woensdagnamiddag, want de pagina verscheen op
vrijdag en op donderdag moest ze op de redactie zijn. 's Morgens was ik dan al heel
zenuwachtig. 's Middags kwam ik thuis van de filmvoorstelling die ik 's ochtends nog
had verwerkt, zette mij aan de schrijftafel en dan werkte ik urenlang aan één stuk
door - een enorme inspanning. Vaak heb ik me voorgenomen om alle dagen een
stukje te schrijven, maar dat is er nooit van gekomen. Het is altijd uitgesteld tot die
woensdagmiddag en dan met een enorme concentratie plofte ik dat stuk op tafel.
Mijn literaire recensies maakte ik op zondag. (Ik heb altijd graag zondagwerk
gedaan, ook later bij Ontwikkeling ging ik in het weekend werken. Ik zat graag op
de redactie.) Binnenlandse uitgeverijen stuurden mij boeken toe, maar de buitenlandse
moest ik zelf aanschrijven.
Het profiel van een uitgeverij was niet belangrijk. Voor mij toch niet. En op de
krant trok niemand zich verder iets aan van wat er op die pagina verscheen. De
pagina kreeg stilaan wel een beetje aanzien. Naarmate ik in de kunst meer
avant-gardistische dingen besprak, kwamen er wel eens reacties van lezers, maar
dat waren dan opwellingen van conservatisme op artistiek vlak.
Wat binnenland betreft was het zo dat als een uitgeverij een boek instuurde, ze in
principe ook wel een recensie kreeg. Als er veel boeken van De Clauwaert besproken
werden, dan was dat omdat zij veel opstuurden. Het was vanzelfsprekend dat een
rechts-katholieke uitgeverij als De Clauwaert naar Het Handelsblad instuurde, zoals
ze dat ook deed naar De Standaard. Bovendien had de uitgeverij destijds een bijzonder
aanzien door auteurs als Filip De Pillecijn, Paul Lebeau, geen kleine namen in de
toenmalige Vlaamse literatuur. Bovendien werd ook ik door De Clauwaert uitgegeven
en kende ik de meeste van haar auteurs.23 Maar ik herinner me dat de boeken van
De Nederlandse Boekhandel, een uitgeverij die bij wijze van spreken kleurloos was,
evenmin werden verwaarloosd. Moest ik een bepaald boek niet besproken hebben
dan zou niemand op de krant zich daar zorgen overgemaakt hebben. Tenzij er
reclamaties zouden zijn van de uitgever.
De buitenlandse literatuur leerde ik kennen bijvoorbeeld via tijdschriften als het
Duitse Merkur. Hoe ik dat tijdschrift op het spoor ben gekomen, weet ik niet meer,
maar ik vroeg de krant een abonnement te nemen en plichtsgetrouw heb ik dat
tijdschrift dan ook geregeld besproken. Daar had ik aanknopingspunten. De Duitse
literatuur lag op dat moment dichtbij. Met name omdat grote uitgeverijen als Rowolt
Verlag, Insel of Fischer Verlag, prompt op mijn brieven reageerden en
recensie-exemplaren stuurden, waarna ik hen de recensies toestuurde.
De Angelsaksische literatuur was moeilijker omdat de uitgevers zelden reageerden,
bijna nooit. En je tijd was al beperkt, dus was je gelukkig met wat je had. Ook bij de
Nederlandse uitgevers moest je vragen of ze iets stuurden, soms reageerden ze, soms
niet. Ik herinner mij dat ik Willem Frederik Hermans bij Van Oorschot heb moeien
vragen, maar ik heb het wel gekregen.
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Existentialisme
Michiels' recensie van De tranen der acacia's van Willem Frederik Hermans
verscheen op 23 februari 1950 in Het Handelsblad en kan - niet alleen
inhoudelijk-poëticaal maar ook qua opbouw - exemplarisch worden genoemd voor
zijn literatuurkritiek. Zoals vaak vangt het stuk aan met een omstandige inleiding,
waarin enkele algemene bedenkingen worden geformuleerd naar aanleiding van de
lectuur van de besproken roman. De tranen der acacia's zet Michiels aan tot een
beschouwing over de contemporaine literaire talenten van Noord- en Zuid-Nederland,
die een manifest gebrek aan geloof en hoop tentoonspreiden: ‘de artistiek
meest-begaafde jongeren waarop we onze verwachtingen hebben ingesteld, blijken
qua geestelijke gerichtheid allesbehalve met hoopgevende elementen beladen’. Of
omgekeerd, en daardoor des te scherper gesteld: ‘onze romanliteratuur bezit op dit
ogenblik geen katholieke jongeren, wier artistiek vakmanschap ook maar van verre
of nabij kan wedijveren met dat der nieuwbakken miserabilisten’. Pijnlijke vaststelling
voor een recensent van een katholieke krant.
Eén van die beloftevolle miserabilisten was Willem Frederik Hermans. Wat
Michiels werkelijk verbaasde was het feit dat Hermans met zijn in sombere kleuren
getekende waanzin erin slaagde de lezer - ondanks zijn aanvankelijke weerzin en
weerstand - in zijn greep te krijgen en hem mee te sleuren in een wereld van verveling.
Dat de schrijver daarmee wellicht zijn doel had bereikt, wekte weliswaar de nodige
bewondering, maar het leidde wel tot een conflictueuze situatie voor de katholieke
recensent, die Michiels op dat moment onmiskenbaar was. Hij gaf toe verleid te
worden door l'ennui, door het uitzichtloze. Om deze vanuit katholiek perspectief
volstrekt verwerpelijke roman alsnog te kunnen bekritiseren, had Michiels een kleine
kunstgreep nodig. De verlokking van de verveling werd namelijk simpelweg
gediskwalificeerd als niet-esthetisch en bijgevolg niet-artistiek. Had de schrijver tot
doel gehad de verveling vorm te geven, dan zouden we ‘mogen besluiten dat Hermans
zijn doel bereikt heeft. Doch, wanneer dit te bereiken inderdaad doel voor de auteur
is geweest, dan blijft de vraag open in hoeverre dit alles met enig aesthetisch ervaren
nog verwantschap vertoont. En waar aesthetisch ervaren uitgesloten blijft, kan daar
nog sprake zijn van een kunstwerk?’. In 1951 beantwoordde Michiels deze retorisch
vraag resoluut met ‘Nee!’, maar dat kon niet verhinderen dat De tranen der acacia's
in Michiels' herinnering een fetisjboek zou worden.
De tranen der acacia's beschouw ik nog altijd als een goed boek. Ik weet niet meer
wat ik er toen over heb geschreven, maar post factum weet ik dat ik daar eigenlijk
gunstig tegenover stond, maar misschien heb ik het toen niet gunstig besproken. Ik
ben later veel kritischer geweest voor Willem Frederik Hermans dan voor dat boek,
maar het kan zijn dat mijn kritische instelling van die tijd er nog altijd één was... die
op zoek toog. Waarschijnlijk stond ik daar nog zeer wankel. Maar post factum vind
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ik het een van zijn zeer goede werken. Ik heb hem later vrij goed gekend en het was
een enorme zeurpiet, een lieve man, maar hij kon zeuren...
Hij heeft bij mij gelogeerd, en ik kon betrekkelijk goed met hem opschieten, maar
zijn Zwavelzuur-geschiedenissen heb ik nooit kunnen smaken. Ik heb ze onlangs nog
in handen gehad en dat is niet meer te lezen. Maar het blijft natuurlijk een belangrijk
schrijver. Mijn exemplaar Tranen der acacia's is stukgelezen, de katernen zijn
losgekomen, het omslag is gescheurd door de jaren, maar ik vind het nog altijd iets
dat te maken heeft met mijn vormingsjaren en daarom gekoesterd.
Hoe gecompliceerd Michiels' verhouding met de moderne literatuur tijdens zijn
vormingsjaren was, kwam tot uiting in zijn besprekingen van enerzijds de beloftes
van de Nederlandse literatuur - naast Hermans met name ook Simon / Gerard van
het Reve en Louis Paul Boon24 - en anderzijds het zogenaamde (internationale)
katholieke existentialisme. Het ‘existentialisme’ nam stilaan een prominente plaats
in in het poëticale vocabularium dat Michiels hanteerde, maar niet zelden dekte de
term een zeer verschillende lading. In de eerste jaren van zijn redacteurschap
betekende het zoveel als epigonisme, pose, gemaaktheid, nihilisme, miserabilisme.
Maar gaandeweg lijkt Michiels wel geïnfecteerd door het ‘existentialisme’, wat tot
een paradoxale beeldvorming rond zijn schrijverschap leidde. Illustratief in dat
verband is volgend citaat uit een brief van Jan Walravens aan Ivo Michiels, naar
aanleiding van Boons befaamde uitval tegen De Tafelronde in nummer 17 van Tijd
en Mens.25
Gij zegt dat zijn opstel door de feiten achterhaald werd. Daar is veel van
waar, maar dat is een andere geschiedenis. Wat mij betreft, ik heb zeer
veel waardering voor de beschouwingen over moderne kunst van Paul De
Vree en de bijdragen van Dhoeve over poëzie. En wat uzelf aangaat: de
catholieke spers bezorgt u zulke eigenaardige critiek (gij wordt voorwaar
ook een existentialist, waarde heer Michiels) dat ik met meer dan gewone
nieuwsgierigheid uw roman ga beginnen lezen.26
Jan Walravens, de grote promotor van het existentialisme in Vlaanderen en leidende
figuur in het avant-gardistische jongerentijdschrift Tijd en mens, had eerder iedere
medewerking aan De Tafelronde geweigerd, omdat hij zich in niet kon vinden in
haar katholieke geloofsovertuiging.27 Dat maakte hem evenwel niet blind voor de
poëticale verschuivingen die zich begonnen af te tekenen in het Antwerpse tijdschrift,
maar ook in het oeuvre van Michiels. De groeiende interesse van Michiels voor het
existentialisme had echter niets te maken met een nihilistische kritiek op mens en
wereld, zoals bij W.F. Hermans het geval was. Michiels' existentialisme was
fundamenteel idealistisch: het bevatte een harde kern van hoop dat de mens zich (al
schrijvende) kan verheffen boven de droesem van het bestaan. Daarom gruwelde hij
van Sartre, en zag hij meer heil in Albert Camus of Heinrich Böll.
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In die tijd had je de Gruppe 47 met Hans Werner Richter enzovoort en dat was in
het naoorlogse Westen een avant-garde. Niet een echte avant-garde, geen Joyciaanse
avant-garde, maar toch al een eerste vorm. En je had dan de aansluiting tussen wat
men het katholieke existentialisme is gaan noemen - Heinrich Böll, Karl Jaspers en Camus in Frankrijk. In die eerste periode van mijn zeljvorming had het
existentialisme dus toch een zekere invloed. Niet direct de Sartriaanse, maar wel de
Camusiaanse. Böll en Camus waren twee namen die mij nogal beïnvloed hebben.
Vandaar dat ik de Duitse en Franse richting lange tijd op de voet ben blijven volgen.
Er is iets in het Sartriaanse existentialisme dat me niet beviel, maar het is erg
moeilijk omdat nu weder samen te stellen. In het existentialisme van Camus zat - om
het met een stom woord te zeggen - een soort idealisme. En dat zat er bij Sartre niet
in. Ik vond Sartre te pessimistisch, zwartgallig, negatief. Het kwam er niet bovenuit
- met al zijn talent, of wat dan ook - maar dat had je bij Camus wel, en bij Böll ook,
daar was een vorm van idealisatie, en dat stond mij waarschijnlijk in die periode
veel meer aan.
Neem L'Etranger van Camus, dat begint natuurlijk niet zo leuk, maar, er is een zó
uitgepuurd taalgebruik, waarbij de geschiedenis van Sartre bijna slijmerig wordt,
en waarschijnlijk is het idealisme - dat ook bij Böll sterk aanwezig was - reeds in
L'Etranger (en later in La Peste) in het taalgebruik aanwezig en haalt dat het uit het
slijm. Dat lukte niet bij Sartre, die bleef in het slijm steken...
Waarschijnlijk ben ik dan toch nog altijd iemand gebleven die dat positieve ben
blijven waarderen, fa, altijd min of meer positivistisch. Ondanks het feit dat ik de
negatieve kanten van het bestaan niet uit de wegga. Er zijn voor mij - en misschien
is dat wel even socialistisch als katholiek - zo van die waarden die ik des mensen
vind, en waar ik nog steeds een zwak voor heb.

Generatie
Wat Michiels, ondanks alle meningsverschillen, toch de hand deed reiken naar de
medewerkers van Tijd en Mens, was zijn generatiegevoel. Als dat ter sprake kwam,
maakte links of rechts nauwelijks nog iets uit, aangezien alle jongeren zodanig door
de jongste oorlog werden getekend, dat er een gapende kloof ontstond tussen hun
schriftuur en die van de vooroorlogse generatie. Het gevoel van onoverbrugbaarheid
was op dat moment zelfs sterker dan de rede. In een beschouwing over de
contemporaine Vlaamse literatuur schreef hij: ‘Mogelijk verwacht ik van hen [de
oudere generatie, bn] iets dat ze niet bij machte zijn te geven, zijn mijn wensen
onredelijk en manifesteert zich hier niets anders dan een groeiend generatiebewustzijn
bij de jongere, die de raakpunten met zijn onmiddellijke voorgangers van dag tot dag
aan bindende kracht ziet verliezen’.28
Wij wilden ons wel degelijk manifesteren als een nieuwe generatie, zoals in
Nederland de Vijftigers dat ook gedaan hebben. Terugblikkend denk ik dat toen de
vraag gesteld werd, dit in toch in grote mate een zuilenvraagstuk is gebleven, eerder
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dan een artistieke. Toen wij ons als nieuwe generatie manifesteerden was het als
katholieke generatie: wij katholieke jongeren. Was er al een generatiebewustzijn,
dan vooral een katholiek generatiebewustzijn. Ik bedoel die eerste jaren na de oorlog.
Stilaan evolueerde die Golfslag-ingesteldheid. Met de oprichting van De Tafelronde
kwam er veel duidelijker een artistieke impuls aan de basis liggen, eerder dan een
ethische of religieuze. Stilaan werden de scherpe kanten afgerond. Trouwens, je kon
Paul de Vree, die dan toch de voortrekker is geworden van De Tafelronde, niet tot
de jongeren rekenen. Zo is het zuilenprobleem langzamerhand vergleden naar een
algemeen modernistische impuls, een modernistische visie die niet meer terug te
voeren was tot een smal generatieverschijnsel. Maar aan de basis, helemaal in het
begin van de Golfslag-periode was er aan onze kant wel degelijk de vermenging van
zuil en groep.
Het reële generatiebewustzijn kwam evenwel overkoepelend en dieperliggend aan
bod in het besef: wij zijn getekenden, hoe ook! We hadden iets specifieks te zeggen:
onze jeugd was een getekende jeugd, onze groei was gemarkeerd door het geweld.
Ook
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Jan Walravens met zijn belangrijke bloemlezing Waar is de eerste morgen? (1955)
voerde jongeren aan die door de oorlog gemerkt waren. Getekenden aan beide zijden.
Inderdaad, de oorlog had gewogen en bleef wegen, zowel voor links als voor rechts.
Diegenen die van rechtse zijde getekend waren door de repressie, rechtstreeks of
via hun ouders, stonden in een verdedigingspositie, die moesten zich existentieel
schrap zetten want die waren op dat ogenblik wel erg belast - soms volkomen terecht,
soms ten onrechte, maar dat is hier het punt niet. Daarnaast waren er diegenen die
direct en aan den lijve hadden geleden onder de vaak onmenselijke brutaliteit van
de oorlog, ofwel zelf ofwel hun ouders.
Het vreemde, en het mooie is, dat ondanks de weerstanden die de twee groepen
voor elkaar hadden op te roepen in die eerste jaren, ze zich heel snel bij elkaar
hebben gevonden. Dit vind ik een heel mooi verschijnsel. Neem Boon, neem
Walravens, het zijn heel snel goede vrienden van me geworden. Jaren-lang ben ik
naar het cultuurcafé Celbeton gegaan in Dendermonde met Burssens, met Lowie.
Dat is allemaal echt samengeklonterd. Dan zie je dat de tegenstellingen, die aan de
basis reëel waren, heel snel zijn kunnen verdwijnen. Er is een soort osmose ontstaan,
boven de zuilen heen, in de richting van een literaire presentie. Retrospectief is dat
vrij indrukwekkend.
Het is vreemd hoe het leven als zodanig de zaak in handen neemt. Je moet niet
denken dat jij de zaak in handen neemt, want dat is niet waar, je neemt niks in handen.
Je doet, maar de essenties gebeuren buiten je om, en je valt binnenin de context van
wat groeit en leeft en waar is en authentiek of je valt er niet in. En als het niet echt
en authentiek is, dan ben je er ook niet thuis. Ik denk dat dat vrij eenvoudig is, hoor.
Ik ben geen historicus, en een historicus zal zeggen dat ik vloek, Je hoort erbij en je
hoort er niet bij, en wie er niet bij hoort valt buiten de osmose. Zo eenvoudig is dat.

Geloof en ongeloof
De gespannen relatie tussen idealisme en existentialisme, tussen geloof en ongeloof,
tussen hoop en twijfel, vormde (onbewust) de rode draad in Michiels' artikelen in
Het Handelsblad. De evolutie tekent zich heel nadrukkelijk af in de stukken die de
criticus schreef naar aanleiding van Willem Elsschots zeventigste en vijfenzeventigste
verjaardag. In 1952, dat was vlak vóór de oprichting van De Tafelronde, miste hij
nog ‘een hogere menselijke vlucht’ in het oeuvre van Elsschot, en bekende hij ‘pijn’
te lijden bij het lezen ervan omdat de schrijver wantrouwig en ongelovig is en ‘alle
positieve waarden zinloos en elk positief streven nutteloos’ acht.29 Maar in 1957 had
hij vooral oog voor Elsschots ‘scherpe, onpatetische schriftuur’.30 Gevraagd naar zijn
aanvankelijke weigerachtigheid tegenover Elsschot, antwoordde Michiels:
Wij stonden bij aanvang dichter bij Walschap dan bij Elsschot, hoewel wij hem
niet mochten lezen op school... en toch stonden wij dichter bij Walschap,
waarschijnlijk omwille van het primitieve rebelse van de man die van het platteland
komt. Dat lag ons, omdat onze afkomst ook op het platteland lag. Elsschot
daarentegen was
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de heer uit de stad, in een context die wij niet kenden. Hij schreef over de grote
stadsproblematiek en dat sprak ons niet aan.
Ivo Michiels, of beter Henri Ceuppens, was geboren en getogen te Mortsel bij
Antwerpen, in een tijd dat het nog een landelijk dorp was en niet tot een urbane
uitwas van de stad was verworden. Ook in 1957 voerde Michiels zijn afkomst aan
om zijn vroegere voorkeur voor Walschap, die nochtans zeer omstreden was in
katholieke kringen, te verklaren: ‘In Walschap vonden we een expressionistische
trek terug, iets dat ons niet alleen “lag”, maar bovendien een houvast bood omdat
het wortelde in de traditie. Walschap was door en door Vlaams, en hij was een
voortzetter. Elsschot was ons meer Nederlands dan Vlaams, en hij was géén
voortzetter. Hij was de literaire eenzaat die we moeilijk konden “klasseren”’.31 Vijfjaar
later had Michiels zich niet neergelegd bij Elsschots cynisme, laat staan er zich bij
aangesloten, maar hij had wel geleerd er doorheen te kijken. Zoals gezegd zou hij
zijn idealisme nooit van zich afschudden. Maar wat hij in die tussenliggende periode
van vijfjaar vooral had ontdekt bij Elsschot - en daarin valt zijn ontwikkeling naar
een overwegend esthetisch georiënteerde kunstopvatting af te lezen - was diens
uitgezuiverde schrijfstijl.
[W]e hadden nog niet geleerd door de schors van zijn zo vaak besproken
cynisme heen te dringen om er de kern van tederheid en menselijke
meewarigheid achter te ontdekken. Net gelijk we nog niet geleerd hadden
zijn scherpe, onpatetische schriftuur, zijn schrijven-door-weglaten, zijn
verdoezelen van de emotie achter het ene naakte en onvervangbare woord,
te begrijpen als een bewijs van artistiek meesterschap, van de schoonheid
door soberheid, van het schrijven dat ‘stijl’ wordt. ‘In de natuur,’ zegt
Elsschot in zijn inleiding tot de roman Kaas, ‘zit het tragische in 't gebeurde
zelf. In de kunst zit het meer in de stijl dan in wat er gebeurt.’32
Tekstgenetisch onderzoek heeft inmiddels al lang uitgewezen dat Elsschot niet schreef
door te schrappen en dat eerder het tegenovergestelde waar is, maar dat doet niets
af aan de lessen die Michiels uit het oeuvre van Elsschot (en zijn inleiding tot Kaas)
had getrokken. Wellicht is ‘het schrijven dat stijl wordt’ een goede manier om de
ontwikkeling van het schrijverschap van Ivo Michiels in de jaren vijftig te duiden.
De vorm zou gestaag zijn aandacht opeisen, en de ambivalentie die zich lange tijd
had gemanifesteerd in het spanningsveld tussen de rechts-katholieke (in elk geval
ideologische) traditie en de hedendaagse avant-garde, met andere woorden tussen
de ethiek en esthetiek, zou het onderwerp worden van deze literaire stilering.
's Schrijvers afscheid van het katholieke geloof was bijgevolg ook niet zo dateerbaar
of definitief als hij deed voorkomen tegenover Maria Rosseels in haar beruchte
Gesprekken met gelovigen en ongelovigen (1967). Daar klonk het
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nog dat de eerste twijfel in 1949-1950 opstak en dat het proces zich tegen 1956 had
voltrokken.
Ik heb waarschijnlijk in dat gesprek de dingen wat drastischer gezegd dan ze in
werkelijk zijn. Waarom nu 1956? Dat is zeker niet waar, zelfs al heb ik dat gezegd.
De twijfel als zodanig is een bestanddeel van mijn oeuvre gebleven. Misschien niet
zozeer de twijfel omtrent het al of niet gelovig zijn, dat is maar een detail van de
twijfel. Twijfel zit op een veel dieper en ruimer vlak dan atheïst zijn of niet.
De breuk komt niet brutaal. Dit is een evolutie, een evolutie die je doormaakt, en
ik weet niet hoelang die geduurd heeft in wezen, je kan zelfs niet zeggen van die
datum tot die datum, want dat is niet zo. Het is gewoon een proces, een evolutie, en
je maakt dat door, en je verglijdt, traag, maar bewust - en soms ook onbewust - naar
iets toe dat je zelf nog niet kent op dat ogenblik, dat nog een onbekende is. Dat rechtse
milieu waaruit ik te voorschijn ben gekomen, dat kon niet op één dag worden
afgebroken, dat is een trage evolutie geweest. Als ik nu terugkijk is dit misschien
vooral een esthetische aangelegenheid geweest. De evolutie naar een revolutie - dit
wil zeggen iets doen, iets schrijven wat je voordien niet had gedaan - was in de eerste
plaats op de vorm gericht.

S.M. Ontwikkeling
De financiële toestand van Het Handelsblad was er sinds Michiels' aanstelling in
1951 niet op vooruitgegaan. De pagina ‘Geestesleven’ mocht dan door zijn hand een
bredere uitstraling hebben gekregen, de nestor van de Vlaamse dagbladen liep op
krukken en meer dan ooit wenkte het graf. De beheerders zochten een oplossing in
een fusie met (lees: overname door) De Standaard. Eind april 1957 werden de
contracten getekend en op 6 mei zijn de lezers op de hoogte gebracht van de
redactionele ‘uitbreiding’, zoals het destijds enigszins verbloemd werd uitgedrukt.33
Michiels behield alsnog zijn positie als redacteur, maar lang zou dat niet duren.
Toen in 1957 Het Handelsblad failliet werd verklaard en door De Standaard werd
opgekocht, zat ik theoretisch zonder werk. Theoretisch, want ik werd voort betaald.
De toenmalige directeur van De Standaard zei mij: ‘Ik zet u niet aan de deur. Maar
ge moet wel weg’. En achteraf hoorde ik dan dat de eigenlijke reden was dat hij me
als literair redacteur niet kon gebruiken, want dan moest hij Urbain Van de Voorde
aan de deur zetten, en als filmredacteur kon hij me niet gebruiken, want dan moest
hij Maria Rosseels aan de deur zetten. Heel even is er nog sprake geweest dat ik
toneelredacteur zou worden van De Standaard.
Hoe lang deze onzekere periode heeft geduurd weet ik niet meer precies. Ik herinner
mij dat De Standaard een tijd lang is verschenen met een pagina stadsnieuws van
Antwerpen, en dan droegen wij 's avonds de kartonnen matrijzen, die getrokken
werden van die bladzijde, met de trein naar Brussel, en daar werden die 's nachts
ingelast in de krant. Dus een stuk van Het Handelsblad werd in De Standaard
ingeschoven. Ik ben zo verschillende keren naar Brussel gereden.
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Toen de moeilijkheden met Het Handelsblad begonnen, had Max Wildiers (1904-1996)
voorgesteld aan de toenmalige gouverneur van de provincie Limburg, Louis Roppe
(1914-19S2), om mij in dienst te nemen als cultureel adviseur van de provincie. Daar
ben ik niet op ingegaan. Ik ben de mensen die iets hebben willen doen voor mij wel
dankbaar, maar de bevrijding moest groter zijn voor mij.
Ik was blij met mijn betrekking op Het Handelsblad, maar het werd op den duur
een nijpend milieu, ideologisch bekeken. Ik evolueerde meer en meer - en als ik nu
zeg avant-gardistisch dan bedoel ik niet alleen literair - ik evolueerde
avant-gardistisch én literair én ideologisch, en dat was links. Ik kon daar niet
tussenuit, dat was links. En hoewel ik nooit echt een politiek vaandeldrager ben
geweest, in al mijn boeken, tot het laatste toe is er altijd een politieke ondertoon.
Men merkt die schijnbaar niet, maar die is er altijd in. Een zeer sterk politieke
ondertoon. Die aandacht voor die politieke aspecten is voor mij altijd zeer groot
geweest.
Dat paternalisme vond ik altijd zo zwaar wegen, dat woog al toen ik nog tijdens
de oorlog op Gevaert werkte... En ondanks mijn vriendschappelijke betrekkingen
met collega's had ik dat ook op Het Handelsblad.
Zowel in socialistische als liberale hoek zocht Michiels alternatieven. Ruim een
jaar voor zijn vertrek bij Het Handelsblad zocht hij naar bruikbare vluchtwegen en
bereidde hij zijn ‘bevrijding’ voor. Een eerste concrete stap werd gezet met de
publicatie van zijn voorlopig meest experimentele prozastuk ‘Journal Brut: Ikjes
sprokkelen’, dat in januari 1957 verscheen in het door de socialistische uitgeverij
Ontwikkeling uitgegeven Nieuw Vlaamse Tijdschrift.34 Naar aanleiding daarvan
voerde Michiels een zeer vriendschappelijke correspondentie met beheerder Willy
Vaerewijck en redactiesecretaris Hubert Lampo. In een brief van 16 september 1956
aan laatstgenoemde, bijna twee maanden na het inleveren van de kopij, lanceerde
Michiels een opmerkelijk idee. ‘Ik heb mij ook voorgenomen om mijn Journal Brut,
wanneer eenmaal een deel zal zijn afgerond, de Uitgeverij Ontwikkeling ter publicatie
aan te bieden. Als ze daar van mij willen, zou ik zelfs graag mijn later werk aan
Ontwikkeling afstaan. Misschien is dit niet anders dan gewoon een burgerlijk
verlangen om ook als schrijver een “thuis” te hebben en - ik hou van een schoon
huis’.
Een antwoord hierop werd niet teruggevonden, maar aangenomen kan worden dat
de uitgeverij onmiddellijk ontvankelijk was voor dit aanbod en dat daardoor het
dunne boekje Ikjes sprokkelen reeds in 1958 bij Ontwikkeling verscheen. De
vriendschap met Michiels was inmiddels van dien aard, dat Lampo - zij het wat
aarzelend - de criticus van Het Handelsblad een gunst kon vragen en om een
bespreking van zijn jongste hybride roman-essay Toen Herakles spitte en Kirke spon
(1957) bad. ‘Tot dusver is er behoudens in Volksgazet nog geen enkele recensie
verschenen’, klaagde Lampo in zijn brief van 20 juni 1957, en ietwat vleierig voegde
hij er aan toe: ‘In elk geval meen ik, dat de anderen wel volgen, als er één
goedgereputeerd recensent over de dijk komt’. Michiels rea-
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geerde meteen en op 2 juli 1957 verscheen zijn positieve (maar niet uitzinnig lovende)
recensie. Inmiddels was de tijding gekomen dat Michiels niet lang meer op de redactie
van Het Handelsblad zou kunnen blijven, en op 14 juli 1957 trok hij de stoute
schoenen aan en schreef een sollicitatiebrief naar Adolf Molter, waaruit blijkt dat hij
zijn wens om van baan (en zuil) te veranderen ‘reeds eerder mondeling aan de Heer
Vaerewyck [heeft] te kennen gegeven’, en, voegt hij eraan toe, ‘[d]e motieven

HUBERT LAMPO (AMVC-LETTERENHUIS)

hiervoor zijn velerlei en moeilijk in een brief uiteen te zetten’.
Een eenduidig positief antwoord kwam er allicht niet, want ruim twee maanden
later verstuurde Michiels een sollicitatiebrief naar Albert Maertens, de directeur van
het liberale dagblad Het Laatste Nieuws. Misschien kwam het mede door het uitblijven
van een reactie van Molter, maar Michiels was zich ditmaal openlijk zeer bewust
van het feit dat zijn rechts-katholieke verleden wel eens nadelig zou kunnen uitwerken.
‘Ik wil U echter niet verhelen,’ zo schrijft hij, ‘dat op mijn verleden een kleine (louter
politieke) smet kleeft. Steeds ben ik bereid, U daaromtrent al de gewenste
toelichtingen te verschaffen’.35 Tijdens de oorlog was Michiels verplicht tewerkgesteld
in Duitsland, en toen hij bij de bevalling van zijn vrouw in Antwerpen wilde zijn,
tekende hij papieren om naar het Oostfront te gaan. Na de bevalling dook hij onder,
maar bij de bevrijding werd hij opgepakt en veroordeeld tot één jaar effectief met
kwijtschelding van vier maanden.36 In zijn brief probeerde Michiels de liberale
hoofdredacteur ervan te overtuigen dat zijn politiek-religieuze overtuiging inmiddels
al lang geëvolueerd was, en dat moest onder andere blijken uit het weinig bekende
feit dat zijn tweede huwelijk uit 1951, enkel voor de wet werd ingezegend en niet
voor de kerk. Maar er was geen plaats vrij op de redactie van Het Laatste Nieuws.
Op 30 november 1957 had Michiels dan toch zijn ontslag gekregen, en hoewel uit
zijn pensioendossier moet blijken dat hij per 1 december bij S.M. Ontwikkeling als
bediende werd tewerkgesteld, heeft het er toch alle schijn van dat zijn aanstelling
nog enige dagen op zich heeft laten wachten. Dat valt op te
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maken uit een op 5 december 1957 opgestelde sollicitatiebrief aan de adjunct
secretaris-generaal van de Wereldtentoonstelling, Marcel Thienpondt. Michiels
solliciteerde daar naar een betrekking als persattaché en vermelde in zijn brief wel
dat hij tot 1 december bij Het Handelsblad, maar niet dat hij inmiddels elders aan
de slag was gegaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat S.M. Ontwikkeling enkele dagen
later over de brug is gekomen en het contract geantedateerd heeft. Hoe dan ook,
officieel trad hij op 1 december 1957 in dienst van de uitgeverij, en prompt verdiende
hij bijna twee keer zoveel als bij de krant.
Mijn wedde bij Het Handelsblad lag niet erg hoog. Ik herinner me nog dat ik
vijfduizend Belgische franken verdiende als redacteur. Dat zegt nu misschien niets
meer, maar toen ik dan bij Ontwikkeling aan de slag ging, werd die wedde
negenduizend, dat is bijna het dubbele.
De man die ik daarvoor nog steeds heel dankbaar ben, is Hubert Lampo, die niet
redacteur was bij de krant - hij was in bibliotheekdienst, staatsdienst - maar wel de
cultuurpagina deed van De Volksgazet. En voorts Willy Vaerewijck, die
onderdirecteur was van het bedrijf, zij hebben mij met vreugde binnengehaald. En
degene die moest beslissen, was senator Molter, de directeur, één van de fijnste
mensen die ik ooit gekend heb, een zeer humanistische man. Men heeft mij met de
handschoenen binnengehaald. Waarschijnlijk was het ook omdat onze literaire
pagina's begonnen gelijk te lopen.
Ik had ook een stuk ingestuurd voor het NVT, ‘Ikjes sprokkelen’ en dat was al
geaccepteerd door de redactie en werd gepubliceerd in 1956. Ja, Meeuwen sterven
in de haven was 1955, Het afscheid 1957 en 1958 Ikjes sprokkelen in boekvorm,
maar toen was het al eerder gepubliceerd in het NVT. Het afscheid en Ikjes
sprokkelen liggen ongeveer samen in het schrijven, in mijn geest.
Toch was deze stap van Michiels natuurlijk zeer opmerkelijk in een tijd dat de
ontzuiling eigenlijk nog moest beginnen. Met fluwelen handschoenen heeft men hem
aangenomen en hem eerst op enige afstand en bijna onzichtbaar voor de overige
werknemers laten werken, om zo alle betrokken partijen als het ware te laten wennen.
Links en rechts bleven de reacties uit, of ze kwamen niet aan de oppervlakte.
Het is wel zo dat ik niet op de redactie van de socialistische krant De Volksgazet
zat, ik werkte voor het NVT. En de eerste maanden, of jaar zelfs, deed ik dat anoniem.
Hubert Lampo bleef nominatief redactiesecretaris en ik kwam maar na twee jaar,
geloof ik, op het omslag staan. Dus ik manifesteerde mij niet echt. Lampo wilde mij
helpen en ik wilde hem niet voor de voeten lopen.
Bovendien mocht ik de eerste maanden van de directie van drukkerij Excelsior
thuis werken, wellicht om niets te forceren. Men noemde dat in die tijd, op de redactie,
een ‘sociaal geval’, zo werd ik betiteld. Ik heb dan zelf uiteindelijk beslist om wel
naar kantoor te komen, omdat ik dat gemakkelijker en prettiger vond, ook voor een
zekere integratie.
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Van katholieke zijde herinner ik mij geen enkele reactie. Jos van Liempt, van zeer
katholieken huize en katholiek gebleven, heeft zelfs nog tegen de directie van de BRT
gezegd: ‘Ik wil directeur van de dienst cultuur worden als Ivo Michiels mijn
medewerker wordt’. En toen had ik mijn zogenaamde vaandelvlucht al gepleegd.
Dat is dan niet doorgegaan door de vakbonden. De directie was akkoord, maar de
vakbonden hebben zich verzet op grond van het feit dat je de hiërarchie moest volgen
en dat iemand die al langer op de BRT was de voorkeur moest krijgen op iemand
van buitenaf. Ik bedoel maar, men heeft het me eigenlijk nooit kwalijk genomen en
zelfs nooit opmerkingen over gemaakt, toch niet in mijn directe bijzijn. Ik herinner
mij niets negatiefs.
Er was voor zover ik me herinner meer ‘kritiek’ van de socialistische, dan van de
katholieke kant. Het was eerder: ‘wat komt die hier doen!’. Men heeft mij dat nooit
zo gezegd, hoor, maar dat was meer de houding. Terwijl ik van katholieke zijde ‘wat
gaat die daar doen?’ nooit heb geweten. Men wilde mij hebben, en men wist niet
goed hoe. Men vond het het gemakkelijkste, meest voor de hand liggende, om mij te
laten beginnen met een onzichtbare bezigheid.
Die onzichtbaarheid duurde vermoedelijk tot augustus 1958. Mondjesmaat werd
Michiels geïntroduceerd in het redactiewerk van het NVT. Op 2 februari schreef
directeur Herman Teirlinck aan secretaris Hubert Lampo: ‘Het is nu de tijd om
Michiels in het raderwerk “met preciese opdracht” te betrekken, zodat we zaterdag
kunnen praten zonder babbelen’. Op de redactievergadering van 8 februari 1958
werden de puntjes echter nog niet op de i gezet, omdat de leden een beetje
onverwachts uiteen waren gevlogen, maar Michiels kreeg al wel enkele kleine
opdrachten.37 De bedoeling was dat hij Lampo zou assisteren bij het secretariaatswerk.
Michiels volbracht zijn taak met verve en maakte zich spoedig onmisbaar in het
raderwerk, zeer tot tevredenheid van de redactiesecretaris, die op 16 maart 1958 aan
Frans van Isacker berichtte: ‘Misschien weet je wel, dat de uitgeverij “Ontwikkeling”
momenteel wordt uitgebouwd onder de deskundige medewerki[n]g van de zich als
een prima-organisatorische kracht ontpoppende Ivo Michiels [...]’.
Vanaf augustus 1958 zou Michiels de meeste NVT-correspondentie op zich nemen,
en waarschijnlijk vestigde hij zich rond diezelfde tijd op de kantoren van Ontwikkeling
/ Excelsior. Daarmee nam hij in feite, zij het officieus, de positie van redactiesecretaris
waar. Maar het zou niet minder dan zes jaar duren - tot nummer 7 van 1965 - vooraleer
zijn naam die van Hubert Lampo op het omslag verving.38
Wat zijn literaire oeuvre betrof, was S.M. Ontwikkeling in feite slechts een
tussenstap. De uitgeverij en de redactie van het NVT waren weliswaar erg blij met
zijn komst - de bekroning van Het afscheid met de Arkprijs van het Vrije Woord laat
daarover geen misverstanden bestaan. En omgekeerd voelde Michiels zich eindelijk
‘bevrijd’. Maar toch is hij geen echte auteur van
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Ontwikkeling geworden, noch heeft hij een duidelijk stempel gedrukt op het fonds
van de uitgeverij. Na Journal Brut: Ikjes sprokkelen en Albisola Mare, Savona stelde
hij nog wel de significante verhalenbundel Dertien Vlamingen (1961) samen, een
coproductie van Ontwikkeling en De Bezige Bij. In die bundel zou hij overigens
voor eens en altijd de kloof dichten tussen hem en Louis Paul Boon, door radicaal
de kaart van de vorm te kiezen en Boon tot de grootste ‘vormgezichten’ van zijn
generatie te rekenen. Die verhalenbundel bevatte echter geen creatief proza van
Michiels, en hoewel Ontwikkeling als uitgever op de titelpagina stond vermeld, was
het in eerste plaats een uitgave van De Bezige Bij. De schrijver Michiels had zijn
overstap gemaakt. Met Het boek Alfa (1963) maakte hij zijn debuut als schrijver van
een ‘taalkritisch’ en ‘taalcreatief proza, als schrijver van een opus.39 Niet bij Het
Handelsblad, noch bij De Clauwaert of bij Ontwikkeling, maar wel bij De Bezige
Bij zou Michiels het ‘schone huis’ vinden waarnaar hij jarenlang verlangde.

Eindnoten:
1 Het dwingende karakter hiervan blijkt uit volgend citaat: ‘Het feit dat de schrijver Ivo Michiels
zelf zijn eerste drie romans [...] thans onbelangrijk en te verwaarlozen acht, wijst er
ontegensprekelijk op dat deze romans als kunstwerken veel minder geslaagd zijn dan zijn latere
romans’. (Paid de Wispelaere, ‘Bio-bibliografische inleiding’ in: Ivo Michiels, Het afscheid.
S.M. Ontwikkeling, Antwerpen 1972 (derde druk), p. 10.)
2 Dit artikel maakt deel uit van het project ‘Geannoteerde leeseditie van het literatuurkritische
werk van Ivo Michiels in Het Handelsblad’ dat onder leiding van prof. dr. A.M. Musschoot en
dr. Y. T'Sjoen door schrijver dezes wordt uitgevoerd aan het Centrum voor Teksteditie en
Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent.
Een voorpublicatie vindt men bij Yves T'Sjoen, ‘Ivo Michiels als literair criticus’, in: Revolver
117, XXIX (2003), 4 (maart), p. 90-117.
3 De geciteerde brieven en documenten zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit het archief dat
Ivo Michiels in september 2003 deponeerde in het AMVC-Letterenhuis te Antwerpen. Het
interview werd afgenomen op 6 november 2003 te Berchem.
4 Gegevens uit het pensioendossier van Ivo Michiels (brief van Ivo Michiels aan Bart Nuyens,
d.d. 10 juni 2003 en 6 januari 2004). Voor de oorlog was Michiels werkzaam bij de ‘patron’
van Mortsel, de Firma Gevaert, waar ook zijn vader werkte. Hij was er laborant van 27 februari
1939 tot 20 maart 1943, toen hij werd opgeëist door de bezetter en in Duitsland moest gaan
werken. In de haven werkte hij van 1 juli 1945 tot 31 december 1946. Wellicht deed hij daar
inspiratie op voor de decors van Het afscheid en zijn film Meeuwen sterven in de haven (1955).
5 Over Golfslag en Ivo Michiels, zie E. Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in
Vlaanderen. L.P. Boondocumentatiecentrum, Antwerpen 1998, p. 73-107.
6 In termen van ‘honger’ kijkt de oudere Michiels terug op zijn jonge jaren, inclusief zijn tijd bij
Het Handelsblad. Zie Ivo Michiels, ‘Honger’, in: Revolver 117, p. 117-119. Mogelijk verwijst
de schrijver ook naar het gelijknamige boek van Knut Hamsun en de (mijn inziens cruciale)
anekdote van de diefstal van Honger in Kruistocht der jongelingen (1951).
7 Brief van Ivo Michiels aan Bart Nuyens, d.d. 6 januari 2004.
8 Ivo Michiels, ‘Van Marnix Gijsen naar Jan Albert Goris’, in: Golfslag 1 (1946), nr. 7-8, p.
242-244.
9 Ivo Michiels, ‘Van Marnix Gijsen naar Jan Albert Goris’, p. 244.
10 Zie ook Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen, p. 77-82.
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11 Het is niet geheel duidelijk of het om de dood of de emigratie van de eigenaar ging, aangezien
Michiels in zijn contemporaine briefwisseling beide aanhaalde. Desgevraagd antwoordde hij:
‘Ja, ik herinner mij dat er een sterfgeval was. In ieder geval: op een bepaalde dag is het echtpaar
Potvlieghe (de man was inmiddels afgestudeerd als architect) vertrokken naar het buitenland.
Afrika indien ik mij goed herinner’. (Brief van Ivo Michiels aan Bart Nuyens, d.d. 3 januari
2004).
12 Brief van Em. Janssen S.J. aan Ivo Michiels, d.d. 11 april 1947.
13 Brief van K. Versluys aan Ivo Michiels, d.d. 17 april 1947.
14 Brief van De Schakel vzw (gesigneerd UY / MB) aan Ivo Michiels, d.d. 20 mei 1947.
15 Brief van Ivo Michiels aan Bart Nuyens, d.d. 6 januari 2004.
16 A.K. Rottiers, ‘Daar tegenover...’, in: Het Handelsblad van 25 en 26 april 1947, p. 7.
l7 A.K. Rottiers, ‘Daar tegenover...’.
18 Een maand later zou diezelfde Rottiers overigens wel zijn oordeel kenbaar maken over Mijn
kleine oorlog van Louis Paul Boon, eveneens in een kadertje rechts boven zijn artikel (maar
niet boven de pagina): ‘Een kramp van walg en cynische spot, brutaal geuit, decadent’. A.K.
Rottiers, ‘Mijn kleine oorlog door Louis Paul Boon’, Het Handelsblad van 31 mei en 1 juni
1947. Zie ook het nawoord van Kris Humbeeck in de heruitgave van Mijn kleine oorlog (Querido,
Amsterdam 2002), p.399-402.
19 Brief van L. Christophe aan Henri Ceuppens, d.d. 13 september 1949.
20 ‘Ik schrijf U dit op eigen initiatief, zonder dat hij me dat vroeg,’ schreef pater Janssen aan De
Kimpe, maar het begeleidende briefje bij de kopie voor Michiels doet vermoeden dat het op
zijn minst een gezamenlijk initiatief moet zijn geweest: ‘Ik zond vandaag bijgaanden brief. Is
het zo goed? Nogmaals dank ik U om uw vertrouwen en vriendschap. Mochten we schone en
goede dingen bereiken!’. Brieven van Em. Janssen S.J. aan Henri de Kimpe en aan Ivo Michiels,
d.d. 21 september 1951.
21 Michiels' eerste gesigneerde filmbijdrage verscheen op 6 juni 1951 en handelde over de
verfilming van Jan de Hartogs Schipper naast God.
22 Deze en andere gegevens over Het Handelsblad zijn afkomstig uit: G. Durnez, De Standaard.
Het levensverhaal van een Vlaamse krant van 1948 tot de VUM. Lannoo, Tielt 1993, p. 145-156.
23 Boekengilde De Clauwaert werd in 1948 opgericht als reactie op de repressie en meer specifiek
om het werk van de wegens verregaande collaboratie opgesloten Filip de Pillecijn te kunnen
uitgeven. Het literaire prestige van De Pillecijn bleek geenszins aangebrand en straalde duidelijk
af op het fonds van de uitgeverij. In 1951 verscheen Kruistocht der jongelingen van Michiels
bij De Clauwaert.
24 Blijkens een brief van Ivo Michiels aan Uitgeverij Manteau d.d. 17 september 1946 dateert zijn
interesse voor het werk van Louis Paul Boon van vóór zijn Handelsblad-periode. In die brief
vroeg hij in naam van Golfslag om recensie-exemplaren uit het Manteau-fonds en specificeerde
vervolgens: ‘Wij denken in de eerste plaats aan het pas verschenen werk van PAUL LOUIS
BOON: DE ENCE verlaten STRAAT dat wij grondig en uitvoerig wensen te bespreken’.
Vergeten straat, zoals Boons derde roman heette, werd echter niet in Golfslag gerecenseerd.
Over Michiels' recensie van De Kapellekensbaan, en over het existentialisme van Michiels en
zijn bentgenoten, zie ook: E. Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen, p.
130-131, 135-138.
25 L.P.B., ‘De doodrijder. Moord op het woord’, in: Tijd en Mens 4 (1953-1954), nr. 17 (december
1953), p. 58-61. Zie ook J. Joosten, Feit en tussenkomst. Geschiedenis en opvattingen van Tijd
en Mens. Vantilt, Nijmegen 1996, p. 440.
26 Brief van Jan Walravens aan Ivo Michiels, d.d. 10 december 1953. Tegen de geuite bezwaren
werpt Walravens op: ‘Merkt gij trouwens op, dat zijn standpunt op geen enkele wijze weerlegd
wordt in uw brief? [...] En de aanval van Boon, die, geloof ik, helemaal niet dom is maar
buitengewoon scherp en juist in zijn nevenzinnen, kan de spanning in uw groep slechts verhogen
en uw intenties slechts helpen verdiepen’. Met dat laatste doelde hij ongetwijfeld op de nakende
scheuring tussen de traditionele en de experimentele vleugel van De Tafelronde.
27 ‘Ik heb niets te maken met Voltaire, maar ook niet met een Paus. Ik ben gemaakt en werd
gekneed door de Kerk, maar ik denk dat het gelaat van God, welk wij moeten terugvinden, er
heel anders uitziet dan het verschrompelde en in valse plooien liggende masker, dat Rome ons
voorhoudt. Ik hoop dat ik u niet kwets in uw overtuigingen indien ik mij zo vrijpostig uitdruk.
Ik wil slechts heldere toestanden scheppen en na gezegd te hebben waarom ik De Tafelronde
toejuich als verschijning, moet ik ook aanduiden waarom ik toch niet meewerken kan aan wat
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waarschijnlijk de essentie is van haar streven: het katholicisme.’ Brief van Jan Walravens aan
Ivo Michiels, d.d. 16 februari 1953.
Ivo Michiels, ‘Inventaris op een hoogdag. Notities over de hedendaagse Vlaamse romankunst’,
in: Het Handelsblad, 11 juli 1952, p. 10.
Ivo Michiels, ‘Willem Elsschot zeventig jaar’, in: Het Handelsblad, 13 mei 1953, p. 5. Over
de feesthulde, zie I.M., ‘Willem Elsschot-hulde te Antwerpen’, in: Het Handelsblad, 12 mei
1952, p.2.
Ivo Michiels, ‘Het verzameld werk van de vijfenzeventigjarige Willem Elsschot’, in: Het
Handelsblad, 14 mei 1957, p. 6.
Ivo Michiels, ‘Het verzameld werk van de vijfenzeventigjarige Willem Elsschot’.
Ivo Michiels, ‘Het verzameld werk van de vijfenzeventigjarige Willem Elsschot’.
G. Dumez, De Standaard, p.145.
Ivo Michiels, ‘Journal Brut: Ikjes sprokkelen’, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 10 (1956), nr. 10
(december), p. 1045-1067. Blijkens het exemplaar dat zich in de Stadsbibliotheek van Antwerpen
bevindt, werd dit nummer pas op 22 januari 1957 bezorgd.
Brief van Ivo Michiels aan Albert Maertens, d.d. 23 september 1957.
Ivo Michiels e.a., ‘Laten we praten. Die mechanische onomatopee’, in: L. De Vos, J. Louage
& J.-M. Maes (red.), Ivo Michiels: Een Letterwerker aan het Woord. Heideland-Orbis, Hasselt
1980, p. 230.
Brief van Herman Teirlinck aan Hubert Lampo, d.d. 9 februari 1958.
Michiels vergist zich dus in bovenstaand citaat, wanneer hij meent na twee jaar nominatief
redactiesecretaris te zijn geworden. Zie ook: B. van Raemdonck, ‘Experimenten binnen de
grenzen van het ernstige. Het brievenarchief van het Nieuw Vlaams Tijdschrift’, in: E. Vanhoutte
& Y. T'Sjoen, Epistolaria. AMVC-Letterenhuis, Antwerpen 2003, p. 61, en het door Van
Raemdonck ingevoerde NVT-archief in de Agrippa-database van het AMVC-Letterenhuis.
Naar de terminologie van Hugo Bousset.
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DE REDACTIE VAN DE GEMEENSCHAP, 1931. V.L.N.R. CHRIS DE GRAAFF, ANTON VAN DUINKERKEN,
ALBERT HELMAN, C. VOS, KUYLE EN HENK KUITENBROUWER

Van begenadigd stilist tot rancuneuze querulant
Albert Kuyle en De Gemeenschap
··· [Lex van de Haterd]
Over de literaire verdiensten van Albert Kuyle is de laatste zestig jaar nauwelijks
iets vernomen. Zijn activiteiten tijdens de periode tussen de beide wereldoorlogen
voor het rechts-radicale Zwart Front van Arnold Meijer en zijn bedenkelijke rol
zowel in de Tweede Wereldoorlog als daarna zitten zijn literaire kwaliteiten zodanig
in de weg dat nauwelijks iemand nog de moeite neemt zijn poëzie en proza te herlezen
en te bekijken met de ogen van nu en de kennis van toen. Zijn abjecte houding in en
na de oorlog wordt er niet minder door, maar dit artikel vormt wel een pleidooi voor
een herwaardering van zijn bijdragen aan de modernisering van vooral het proza in
de periode 1924-1934 en van zijn uiterst belangrijke rol voor de ontwikkeling van
het tijdschrift De Gemeenschap en de gelijknamige Utrechtse uitgeverij in diezelfde
periode.

Aan het Lauwerecht in Utrecht
Albert Kuyle is het pseudoniem dat Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958)
vanaf de eerste publicatie van zijn gedichten in Roeping en Het Getij in 1923 als
schrijver gebruikt. Het is mogelijk een combinatie van zijn derde voornaam en een
samentrekking van de eerste lettergrepen van de achternamen van zijn vader en zijn
moeder.1
Kuyle wordt op 27 februari 1904 geboren in de Vereenigingstraat 17 in Utrecht.
Zijn ouders Carel Hendrik Kuitenbrouwer en Gerharda Maria
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Leemreize zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Twentse Oldenzaal. Zijn vader is
meubelmaker en fabriceert biljarttafels. Kuyle is hun jongste kind en heeft twee
zusjes en vier broers. In 1912 verhuist de familie binnen Utrecht naar Lauwerecht
125, waar Kuyles vader een werkplaats aan huis heeft, een ruimte die later voor De
Gemeenschap van groot belang zal blijken. Kuyle gaat naar de Mulo bij de fraters,
maar wordt vlak voor zijn examen van school gestuurd. Als zestienjarige puber komt
hij als verslaggever te werken bij het katholieke, sociaal vooruitstrevende, Utrechtse
dagblad Het Centrum,2 Kuyle deelt een kamer met zijn vier jaar oudere broer Henk,
die na de Mulo naar de kweekschool is gegaan en als onderwijzer werkzaam is. Henk
Kuitenbrouwer, die eveneens bij de oprichting van De Gemeenschap betrokken zal
raken, schetst in het Liber Amicorum dat zijn broer bij diens vijftigste verjaardag
aangeboden krijgt, mooi de sfeer in de kamer die zij samen deelden in het ouderlijk
huis:
Gerard Panhuysen las er, bleek van overgave en schroom, zijn verzen, die
vrij waren, omdat hij Marnix Gijsen in Leuven had ontmoet en met hem
correspondeerde over een ‘katholiek renouveau’. In de boekenkast waren
de ‘Celbrieven’ en de eerste bundels van Wies Moens gekomen naast
‘Loflitanie van St. Franciscus’ van Gijsen en de nummers van ‘Vlaamse
Arbeid’ begonnen al een stapeltje te vormen. ‘Roeping’ verscheen, met
de typografische kunststukjes van Jos. Wielders en ‘Pogen’, het al te
vergankelijk tijdschrift van Wies Moens. Het eerste manifest van ‘De
Valbijl’ kwam en op ons antwoord, dat na een broederlijk en warmbloedig
beraad meer uit de bedachtzaamheid van de oudere dan uit de geestdrift
van de jongere broer resulteerde, ontvingen we een woeste Bloy-brief van
Henri Bruning, gesecondeerd door Gerard Wijdeveld, waaruit het ons in
ieder geval duidelijk werd dat ‘Bezette Stad’ van Van Ostayen ook tot
Nijmegen was doorgedrongen. ‘Bezette Stad’ was trouwens onverkoopbaar
genoeg gebleken om het boek voor een zacht prijsje te kunnen bemachtigen.
Het werd duidelijk, dat Utrecht zich begon op te maken om mee te doen.
En niet meer verspreid, zoals dat al enkele jaren gebeurde in ‘Roeping’,
in ‘Pogen’ en in ‘Opgang’, maar verenigd in een eigen orgaan.3
Dat ‘eigen orgaan’ laat niet lang op zich wachten. In januari 1925 verschijnt het
eerste nummer van De Gemeenschap.

De Gemeenschap
Samen met zijn broer Henk, zijn eveneens als journalist bij Het Centrum werkende
collega Jan Engelman en de bevriende architect Willem Maas richt Albert Kuyle
eind 1924 het nieuwe culturele tijdschrift De Gemeenschap op.4 Kuyle blijkt al snel
de drijvende kracht achter dit viertal. Officieel zit hij niet in de redactie, hij is
redactiesecretaris, maar in de praktijk is híj het die in belang-
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rijke mate de inhoud en de vormgeving van het tijdschrift bepaalt. Niet alleen door
zelf regelmatig literaire bijdragen te leveren, maar vooral ook door de organisatie
op zich te nemen. Hij vraagt auteurs, verzamelt de kopij en zorgt ervoor dat het blad
er typografisch interessant uitziet. Hij houdt toezicht op het drukproces in de drukkerij
van Het Centrum, waar De Gemeenschap tussen de bedrijven door ‘meegenomen’
wordt,5 en drukt op de pers in de werkplaats van het biljartfabriekje van zijn vader
samen met de kunstenaars houtsneden van de blokken voor de omslagen. Ook al
heeft hij zich nooit als kunstenaar geprofileerd, Kuyle heeft duidelijk artistieke aanleg
en interesse. Er is van hem een portrettekening bekend van zijn vriend Hendrik
Marsman, afgedrukt in de Gemeenschap-aflevering van augustus-september 1928.
Halverwege de jaren twintig tekende (en schilderde?) hij volgens zijn broer Henk
ook non-figuratief.6 Kuyle is bij De Gemeenschap ook zelf actief geweest als
vormgever. Hij heeft het omslag ontworpen van het mei-juninummer van 1932, een
ontwerp, waarin hij met het logo van De Gemeenschap speelt en waarin de invloed
van de Utrechtse architect en Gemeenschap-medewerker Sybold van Ravesteyn
duidelijk aanwezig is. Het is niet onmogelijk dat hij in 1928 en 1929 al enkele
ontwerpen heeft gemaakt, maar het colofon geeft hierover geen zekerheid.7
Lauwerecht 125 is in de eerste twee jaar van het bestaan van De Gemeenschap het
dynamisch centrum van het tijdschrift, waar de medewerkers samenkomen om te
werken, te vergaderen en te discussiëren over de toekomst van de literatuur, de kunst
en de maatschappij. Engelman, Maas, H. Marsman, Antoon Coolen, Herman de Man,
de Vlamingen Marnix Gijsen, Karel van den Oever en Jozef Cantré: zij allen weten
de weg naar Lauwerecht te vinden.8 Eind 1925 vat Kuyle het plan op om naast het
tijdschrift een uitgeverij te beginnen. Binnen twee jaar heeft hij al een twintigtal
uitgaven het licht doen zien die opvallen door hun moderne inhoud en vormgeving.
Hij heeft ambitieuze plannen en de werkplaats van zijn vader wordt hem te klein,
zowel letterlijk als figuurlijk.
In 1927 verhuist De Gemeenschap van het provisorisch ingerichte kantoortje aan
de Lauwerecht naar de Oude Gracht 55, naar het monumentale grachtenpand Groot
Craenensteyn waar De Gemeenschap op de door Van Ravesteyn modern ingerichte
eerste verdieping intrekt. Daarboven heeft Charles Eyck zijn atelier en op de derde
verdieping exploiteert Jan Hin zijn filmbedrijfje. Tussen de drie verdiepingen is een
levendig verkeer. In de woorden van de latere Gemeenschap-medewerker Jan Derks:
‘Er was [...] één centrale figuur in dat huis aan de Oude Gracht. Dat was Albert
Kuyle, de directeur van de uitgeverij [...]. Laat ons [...] hem huldigen als de man, die
op de eerste verdieping zat van dat huis aan de Oude Gracht, waarin op drie
verdiepingen het vuur der revolutie brandde. Hij was de grote stoker’.9

ZL. Jaargang 3

31

ILLUSTRATIE DOOR JOZEF CANTRÉ

Debuut
Zijn eerste gedichten worden vanaf 1923 gepubliceerd in Roeping en De Vrije Bladen.
In de herfst van 1924, als Albert Kuyle twintig is, verschijnt zijn eerste bundel
gedichten Seinen, voorzien van expressieve houtsneden van Joep Nicolas. De bundel
verschijnt bij Boekhandel en uitgeverij Dekker en Van de Vegt en J.W. van Leeuwen
in Nijmegen, eigendom van de firma Van Rossum die betrokken was bij de uitgave
van De Gemeenschap. Het stijlvol vormgegeven boek bevat moderne,
expressionistische poëzie over thema's als vrijheid, levenslust, geloof en
Godsverlangen. Motieven ontleent Kuyle vooral aan de muziek, de natuur en de
kinderwereld. Hoewel soms wat geëxalteerd, doen zijn gedichten in vergelijking met
zijn oudere katholieke tijdgenoten fris en
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ILLUSTRATIE DOOR OTTO VAN REES

OMSLAG DOOR JOZEF CANTRÉ VOOR VAN PIJ EN BURNOUS

modern aan. Toch is het overduidelijk katholieke poëzie, missionair van karakter.
In deze eerste gedichten is nog veel uiterlijk vertoon. Er wordt flink gewapperd en
geklapperd met zeilen, vlaggen, wimpels en vanen, er is veel dichterlijk feestgedruis
en nog weinig verinnerlijking, diepgang en reflectie.
Pas drie jaar later, in 1927, verschijnt er opnieuw poëzie van zijn hand, dit keer
bij Charles Nypels in Maastricht. Deze typograaf en meester-drukker heeft Kuyle
via De Gemeenschap leren kennen. Nypels is zijn belangrijkste adviseur met
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betrekking tot de vormgeving van het tijdschrift. Kuyle geeft hem opdracht voor de
verzorging van een groot aantal boeken voor het Gemeenschapfonds. Deze boeken
worden gedrukt op de persen van Leiter-Nypels in Maastricht. Nypels bezorgt voor
zijn eigen fonds Songs of Kalua van Kuyle in een oplage van slechts 144 exemplaren.
Een van de eerste bundels - nog vóór Slauerhoff - met exotische liefdespoëzie, waarin
hij de donkere vrouwen van een andere cultuur bezingt: ‘Kom nu mijn lief, / van
mahonie ben je’.
Het oogstrelend vormgegeven boekje bevat een omslagillustratie van Otto van
Rees en een tekening op het titelblad van Jozef Cantré. Albert Helman schreef een
inleiding bij de gedichten. In 1931 worden dezelfde gedichten nogmaals uitgegeven,
nu bij De Gemeenschap, typografisch verzorgd door A.M. Oosterbaan. Songs of
Kalua bevat prachtige liefdesgedichten over verwachting, hartstocht en afscheid. In
de voorlaatste strofe van het gedicht ‘Afscheid’ klinkt het als volgt: ‘Wie die pijn
niet proefde / en dit heet verdriet, / die weet van de wereld / het bitterste niet’.
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Kuyle schrijft niet alleen poëzie. De verhalenbundel Zeiltocht ziet in 1925 het licht,
met een gestileerde bandversiering van collega-redactielid en architect Willem Maas,
uitgegeven door de Maastrichtse uitgeverij Boosten en Stols. De bundel opent met
een lang verhaal, een novelle, over een zeiltocht in Friesland. Hoewel het hier proza
betreft, is het taalgebruik zeer poëtisch: ‘O, dit stuk van Holland onder de leenige
zolen van mijn zeilschoenen, dit buikige lichaam van gebogen balken en bruine
planken, dit waterdier, dit zeekasteel!’.
Behalve Songs of Kalua geeft De Gemeenschap nog twee boeken van Kuyle uit. In
1927 Van pij en burnous, een verslag van zijn reis met Helman door Zwitserland,
Italië en Noord-Afrika, en twee jaar later de verhalenbundel De bries.
Meer nog dan om zijn poëzie wordt Kuyle gewaardeerd om zijn prozaschetsen.
Marsman is over De bries zeer lovend in zijn recensie in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 11 mei 1929: ‘Indien ooit eenig goed modernisme in Holland een periode
van bloei haalt, zal men zich onverzwakt deze zuivere en sterke novellen blijven
herinneren, die Kuyle schreef voor zijn 25ste jaar: de eerstelingen van een jongen
stijl in ons land, nieuw en klassiek’. En Jan Campert schrijft: ‘Een boekje als deze
“Bries” is een verademing en hopelijk een begin-stadium. Er zijn geen lijvige romans
meer van noode - Kuyle bewees het volkomen - om een geval, een leven voor oogen
te stellen. Eenvoudig, zonder omhaal, maar met het eenig-juiste woord op de juiste
plaats gaat het even goed, beter. Bravo, Albert Kuyle!’.10
In januari 1927 verschijnt in De Gemeenschap de eerste aflevering van Het huis
van den schilder, een prozatekst die het begin moet worden van een roman over Otto
van Rees, de vader van Kuyles geliefde Magda, die hij twee jaar eerder had leren
kennen. In maart van hetzelfde jaar verschijnt er nog een aflevering in De
Gemeenschap, daarna niets meer. Van Rees zou zelf tekeningen maken voor het
boek, maar dat komt er in eerste instantie niet van. Pas een jaar later heeft hij er
enkele af. Kuyle overlegt nog met Nypels over een luxe, bibliofiele uitgave, maar
het hele project stagneert uiteindelijk.
In 1929 trouwt Kuyle met Magda van Rees in de parochiekerk van Ascona aan
het Lago Maggiore in Zwitserland, waar Van Rees woont. Ze gaan wonen in een
vrijstaande villa met tuin en garage in Maartensdijk, vlakbij Utrecht. Uit dit huwelijk
worden twaalf kinderen geboren, negen zoons en drie dochters.

Nieuwe Zakelijkheid
Een tweede proeve van zijn short-stories, veelal voorgepubliceerd in De Gemeenschap
of De Vrije Bladen, wordt gebundeld in het boek Weerlicht, met een flink aantal
paginagrote illustraties van Lambert Simon in 1933 uitgegeven door Paul Brand in
Hilversum. Met De bries en Weerlicht bewijst Kuyle te beho-
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ren tot het selecte gezelschap van auteurs dat rond 1930 het proza in Nederland een
nieuw aanzien geeft.
In 1931 verschijnt de Nederlandse vertaling van Ilja Ehrenburgs roman 10 pk het
leven der auto's uit 1929. Kuyle is er helemaal ondersteboven van. ‘Ik las nooit een
boek dat zoo koel en berekend is ineengezet, dat zoo sober gebouwd werd uit bergen
van het verleidelijkste materiaal. Een product van zuiver systematisch denken, met
een enkele heldere blik op het leven rondom als verpoozing, als contrôle, en om de
moed te scheppen voort te gaan’.11 Niet alleen de reportageachtige stijl, geïnspireerd
op de moderne filmtechniek, spreekt hem aan, maar ook de inhoud van het boek, dat
een felle aanklacht vormt tegen de onmenselijkheid

ALBERT KUYLE, CIRCA 1926

en het winstbejag van de kapitalistische automobielindustrie. Het boek inspireert
hem om als directeur van uitgeverij De Gemeenschap romans als Blokken (1931),
Knorrende beesten (1933) en Bint (1934) van F. Bordewijk uit te geven en 8.100.000
m3 zand (1932) en Gelakte hersens (1934) van M. Revis, alle voorbeelden van een
nieuwe schrijfstijl, die in de literatuurgeschiedenis meestal samengevat wordt onder
de term Nieuwe Zakelijkheid.12 Genoemde boeken worden gekenmerkt door een
caleidoscopische compositie, die bestaat uit een groot aantal scènes, die zonder
overgang aan elkaar zijn gemonteerd en die op deze manier tempo en gelijktijdigheid
suggereren. De zinnen zijn kort en hebben een eenvoudige grammaticale constructie.
Locaties, getallen en feiten worden als zeer realistisch gepresenteerd. De beleving
en gevoelens van de romanpersonages worden geobjectiveerd weergeven. Met
Bordewijk, Revis, J.F. Otten, J.W. de Boer en Ben Stroman behoort Kuyle tot de
belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming in de Nederlandse literatuur.
In dezelfde stijl van de Nieuwe Zakelijkheid schrijft Kuyle in de jaren dertig enige
romans en novellen. Meer nog dan in zijn poëzie en zijn korte verhalen kan hij hierin
zijn sociale en religieuze boodschap kwijt. Een boodschap van liefde, mededogen
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en maatschappelijke dienstbaarheid. Zijn kritiek op de standenmaatschappij en op
het kapitalisme maken hem tot een sociaal bewogen en strijdbare rooms-katholieke
auteur. Literair helt hij in dit werk regel-
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matig over naar uitgesproken tendenz-literatuur. Het overdragen van zijn overtuiging,
zowel politiek als godsdienstig, wint het in deze boeken van zijn heldere en directe
schrijfstijl.
Eind 1931 geeft hij in eigen beheer de eerder in De Gemeenschap van
november-december van dat jaar voorgepubliceerde novelle Werkverschaffing uit.
Het is een sociaal-realistische novelle over vrouw Veenendaal en haar man Kees.
Een schrijnend verhaal over werkloosheid, stempelen, tewerkstelling en spitten in
de vette klei, ver weg van huis. In het februarinummer 1932 van De Gemeenschap
deelt de redactie mee dat deze novelle door wisseling van censor per ongeluk door
de censuur is gekomen. Bij een normale gang van zaken zou de tekst niet doorgelaten
zijn, had de aartsbisschop schriftelijk laten weten. Het is waarschijnlijk de verklaring
voor het feit dat de novelle in eigen beheer uitgegeven is.
In 1933 verschijnt bij uitgeverij Paul Brand de roman Harten en brood, een sociaal
bewogen roman over vrouw Jansen en haar kinderen in dezelfde sfeer als
Werkverschaffing. Dat Harten en brood en Weerlicht, beide voorgepubliceerd in De
Gemeenschap, als boek bij de rooms-katholieke uitgever Paul Brand worden
uitgegeven, heeft alles te maken met het feit dat Kuyle - zoals nog ter sprake zal
komen - per 1 november 1932 ontslag genomen had als directeur van de uitgeverij
De Gemeenschap.
Een jaar later volgt de roman Jonas, opnieuw bij Paul Brand. Jonas is een
hervertelling van het bekende bijbelverhaal van Jonas en de walvis, maar anders
verteld dan gebruikelijk in de katholieke literatuur. Modern, als een scenarioschrijver,
alsof hij zakelijke aanwijzingen aan de cameraman geeft, zo beschrijft Kuyle de
omgeving waarin zijn hoofdpersoon zich beweegt. Hij registreert, hij neemt waar:
ook in zijn romans zit de journalist verborgen. Maar dan wel een journalist met een
dichterlijke taal: ‘Blinkend flitst het mes in de buik, ploegt door de glanzende huid,
en komt slijmerig en donkerrood weer voor de staart tevoorschijn’ (p. 21) en: ‘Dit
is 't uur waarin Jonas' schapen met gouden nek en pooten staan en het woestijnzand
witter wordt’ (p. 25).
Behalve het reeds genoemde Van pij en burnous verschijnt in 1934 bij W.L. & J.
Brusse in Rotterdam - dé uitgever van nieuw-zakelijk proza in Nederland13 - Tusschen
Keulen en Parijs met 60 schetsen van zijn vriend Charles Eyck. Het zijn levendig
geschreven notities over zijn reizen naar Rome, Umbrië, Napels, Ascona en Parijs,
die getuigen van zijn grote liefde voor Italië en van zijn waardering voor Mussolini.
In 1935 geeft Paul Brand Land van de dorst uit, schetsen van een reis door Italië en
Noord-Afrika, voorzien van illustraties van Van Rees, en tenslotte ziet bij dezelfde
uitgever in 1936, opnieuw met illustraties van Van Rees, Rond een blauw meer het
licht, notities over zijn ontmoetingen met kunstenaars als Moïssy Kogan, Gino
Severini en Charles-Albert Cingria in Ascona aan het Lago Maggiore, het Zwitsers
trefpunt van de moderne kunst.
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Pamflettist en querulant
Naast romans en novellen is er nog een derde genre dat Kuyle enthousiast beoefent:
de polemiek. Of het nu een artikel in de krant is, een reclamefolder van Albert Heijn
die in de bus valt of een advertentietekst in een tijdschrift, alles kan zijn toorn
oproepen en zijn vlijmscherpe pen in beweging brengen. Veel van deze
pennenvruchten, die grotendeels eerder in de rubriek ‘Hagel’ van De Gemeenschap
zijn gepubliceerd, zijn in het boek Alarm gebundeld. Met een inleiding van Anton
van Duinkerken en een omslag van Lambert Simon geeft Vox Romana uit Schiedam
het boek in 1933 uit. Slechts een paar maanden voordat tussen beiden in alle hevigheid
een conflict losbarst, schrijft Van Duinkerken op dat moment nog enthousiast over
Kuyle: ‘Wat Kuyle waarneemt, scherp en concreet, is dringend voor hem. Het wacht
niet op deskundige discussies, het wacht niet op rapporten van commissies. Kuyle
is vooral geen abstract ideoloog, maar een strijdvaardig man met heldere oogen in
zijn hoofd en een warm hart in zijn borst’.
Een onderwerp waarover Kuyle zich in het bijzonder kan opwinden, is de censuur.
Sinds 1929 was er namens het episcopaat bij De Gemeenschap een censor aangesteld,
maar in het eerste jaar had dat nooit tot enige moeilijkheid geleid. Na de plaatsing
echter van een hekeldicht ‘De droom van Nolens’ van Gerard Wijdeveld in het
februarinummer van 1930 van De Gemeenschap, gericht tegen de toenmalige
fractieleider van de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) komt daar verandering
in.14 In dit gedicht wordt Nolens ‘de sluwe priester van de Opportuniteit’ genoemd,
die ‘tusschen uw gedaas, sigaren, glazen wijn’ verantwoordelijk wordt gesteld voor
het feit dat de ‘bruine man’ niet gedoopt kan worden. Er ontstaat commotie in de
kringen van kerkelijke en politieke hoogwaardigheidsbekleders. Wijdeveld, die spijt
heeft van zijn fors geformuleerde veroordeling, laat een verklaring in het volgende
nummer van De Gemeenschap opnemen waarin hij het gedicht betreurt en zijn
beschuldiging tegen Nolens herroept. De redactie, onder leiding van Kuyle en
Engelman (Van Duinkerken speelt op dat moment nog geen belangrijke rol), schaart
zich daar niet achter en wil een eigen verklaring plaatsen, maar de censor, die het
oorspronkelijke gedicht nota bene had laten passeren, verbiedt dit onder druk van
het Nederlands episcopaat. De redactie buigt, maar slechts ten dele, want via de
achterdeur wordt de verklaring waarin de redactie op haar beurt de verklaring van
Wijdeveld betreurt, alsnog uitgegeven in een aparte brochure.
Kuyle geniet ervan in zijn ‘Hageltjes’ commentaar te geven op de in zijn ogen
slappe houding van de RKSP en de katholieke kerk. Of hij nu kritiek uit op de groei
van allerlei rooms-katholieke financiële instellingen die het geld van de kleine man
vergokken, of op katholieken die alleen maar sociaal en vroom zijn met Kerstmis twee andere, willekeurig gekozen onderwerpen uit Alarm - steeds doopt hij zijn pen
met liefde in azijn.
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ILLUSTRATIE DOOR OTTO VAN REES VOOR HET HUIS VAN DEN SCHILDER

‘Een begaafde blaag’
Binnen de kring van De Gemeenschap is Kuyle de organisatorische kracht, de man
van de spontane initiatieven. Hij is de gedreven uitgever met veel belangstelling voor
typografie en daarnaast iemand die het belang van marktdenken en reclame onderkent.
Hij is de jongste van de groep, nog maar net twintig, maar dat maakt hem geenszins
tot de meest bescheidene.
Helman beschrijft Kuyle in zijn Gemeenschap-memoires als volgt: ‘In die eerste
jaren was Kuyle, die zich snel ontwikkelde, in elk geval reeds erg voorlijk, praktisch
en ondernemend. Een haantje-de-voorste, thuis gekoesterd en verder weinig op de
hoogte van wat zich zoal in een mensenhart kan afspelen. Geen wonder dat hij wat
wild-bij-buien was, weleens bleef doordraven en zonodig of onnodig brutaal kon
optreden. Met enige onwelwillendheid had men hem ook “een begaafde blaag”
kunnen noemen, maar bij ons genoot hij aanvankelijk toch de speciale sympathie,
die een benjamin toekomt.’15
Kuyle heeft geen gemakkelijk karakter, hij lijkt een vat vol tegenstrijdigheden.
Enerzijds sociaal en gevoelig, anderzijds rancuneus en hard. Van de ene kant een
man van de gemeenschap, met vrienden en een gezin dat heel belangrijk voor hem
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was, van de andere kant een hyperindividualist die met iedereen ruzie lijkt te willen
maken.
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KUYLE (LINKS) MET ZIJN BROER HENK KUITENBROUWER

Als persoon roept Kuyle tegenstrijdige reacties op. Zijn vriend A.den Doolaard
schrijft in zijn memoires: ‘Ik had eerbied voor van Duinkerkens duizelingwekkende
eruditie en voor Engelmans verfijnd esthetisch oordeel. Toch bleven ze beiden ivoren
torenaars naast Kuyle, die met al zijn schreeuwende gebreken een compleet mens
was. Behalve van prozastijl en van Franse litteratuur wist hij alles af van kookkunst
en kruiden, van vogels, tuinieren, bloemen en wijnen, van typografie en moderne
schilderkunst’.16 Maar Theun de Vries, die in de tweede helft van de jaren twintig
regelmatig in Gemeenschap-kring verkeert, schrijft dat hij weinig herinneringen aan
Kuyle heeft. ‘Hij was ondernemend, ruw in de mond, soms cynisch. Onze karakters
lagen elkaar niet’. En in zijn gepubliceerde literaire herinneringen schrijft hij: ‘Met
Albert Kuyle kon ik het maar matig vinden; hij [...] was een begaafde rumoermaker,
sociaal zeker gevoelig, maar even vaak een flapuit en cynicus [...] en soms alleen
maar een lange-afstanddrinker die diep neerkeek op mijn puriteinse afkeer van
alcohol’.17 Maar nergens wordt zo mooi het dubbele gevoel verwoord dat de persoon
van Kuyle bij vriend en vijand oproept als in het portret dat zijn vriend Jan Derks
van hem schrijft in het eerder genoemde Liber amicorum: ‘Waarom begin ik er
eigenlijk aan, over Kuyle te schrijven? Als ik hem prijs, zal hij mij honen, als ik hem
hoon, zal hij mij haten, doch als ik hem negeer, zal hij mij opbellen. [...] Kuyle is
nergens beter dan aan de telefoon. Hij is een der weinigen, misschien wel de enige,
die het klaar speelt, U door de telefoon te bezweren, tot de orde te roepen, te
verdoemen en U genade te schenken. Hij is een man, die ik in zekere zin niet mag,
maar het is in die zin, waarin ik mijn geweten niet mag’.

Conflicten binnen De Gemeenschap
In 1922 is in Italië Mussolini aan de macht gekomen. In Nederland raken diverse
katholieken, onder wie Henk Kuitenbrouwer en Albert Kuyle, in de loop van de jaren
twintig in de ban van zijn beweging. Dit leidt ook binnen de redactie van De
Gemeenschap tot spanningen, met name tussen Jan Engelman en Albert Kuyle.
Tussen hen ontstaan gaandeweg zowel persoonlijke tegenstellingen als verschillen
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in kunstopvatting. Het evenwicht tussen artistieke vrijheid en literaire esthetiek
enerzijds (Engelman) en een radicaal, sociaal engagement vanuit een katholieke
levensvisie anderzijds (Kuyle), tot dan toe
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de kracht van de formule van De Gemeenschap, komt onder grote druk te staan. In
de eerste maanden van 1930 cumuleren de irritaties tussen Jan Engelman en Albert
Kuyle, de op dat moment leidende figuren bij De Gemeenschap. Kuyle ergert zich
aan het liberale liefdesleven van Jan Engelman en de daarop geïnspireerde, in de
ogen van Kuyle inhoudsloze, klankgedichten. Engelman op zijn beurt stoort zich aan
de dominante positie en het ‘particulier schrikbewind’ van Kuyle als redactiesecretaris
en directeur van de uitgeverij en aan de ‘larmoyante uitingen van “sociale deernis”’
in zijn bijdragen aan De Gemeenschap.18
Eind 1930 ontstaat een nieuw conflict. De directe aanleiding hiertoe vormt de
publicatie van het artikel ‘Waarom ketters?’ van Menno ter Braak in De Vrije Bladen
van oktober 1930.19 Het artikel richt zich met name tegen het boek Hedendaagse
ketterijen van Anton van Duinkerken dat het jaar daarvoor verschenen was. Ter Braak
veroordeelt diens geloofszekerheid, die geen ruimte laat voor andersdenkenden. Hij
verwijt de redactieleden van De Gemeenschap dat ze wel kritisch zijn jegens de
kerkelijke autoriteiten, maar als het erop aankomt toch in hun schulp kruipen en
toegeven aan de eisen van de bisschoppelijk censuur. Engelman reageert in De Vrije
Bladen, buiten medeweten van zijn mederedacteuren om, op persoonlijke titel op
Ter Braaks artikel van Ter Braak. De redactie neemt Engelman deze soloactie
bijzonder kwalijk en vraagt hem zijn artikel voor De Vrije Bladen terug te trekken.
Zo niet, dan zal hij uit de redactie gezet worden. Engelman weigert en accepteert de
consequenties. Zijn artikel wordt geplaatst in het novembernummer van De Vrije
Bladen. Per 1 januari 1931 maakt hij geen deel meer uit van de redactie. Kuyle neemt
zijn plaats in.
Intussen is Kuyle nog steeds directeur van de uitgeverij. Hij heeft niet alleen
redactionele moeilijkheden, ook financieel is er van alles aan de hand bij De
Gemeenschap. Per 1 november 1932 neemt Kuyle ontslag als directeur van de
uitgeverij, officieel om zich meer met literatuur en film bezig te kunnen houden, in
werkelijkheid omdat hij de financiën van De Gemeenschap niet op orde krijgt.20
In de loop van 1933 krijgt hij samen met zijn broer Henk opnieuw problemen met
de redactie van De Gemeenschap. Zijn politieke stellingname roept in toenemende
mate weerstand op bij zijn collega-redactieleden. Toch gaat het bij de controverse
in de redactie op dat moment nog niet zozeer om fascisme of antifascisme maar veel
meer om de vraag óf en hóe van politiek engagement getuigd moet worden. Als Van
Duinkerken eind 1933 probeert Engelman, die hierover hele andere ideeën heeft dan
Kuyle, terug te halen in de redactie, zijn de gebroeders Kuitenbrouwer hier dan ook
faliekant tegen. Maar de rest van de redactie en het Stichtingsbestuur steunen Van
Duinkerken en de Kuitenbrouwers treden af als redactielid. Zij richten meteen een
nieuw periodiek op: De Nieuwe Gemeenschap.21
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ILLUSTRATIE CUNO VAN DEN STEENE

De Nieuwe Gemeenschap
Dat Kuyle binnen een maand een nieuw tijdschrift kon laten verschijnen, is zonder
twijfel zowel inhoudelijk als organisatorisch een knappe prestatie, die zijn talent op
dit gebied bevestigt. In zeer korte tijd stelt hij een nieuwe redactie samen, verzamelt
kopij, zoekt en vindt een nieuwe uitgever en een drukker, regelt de financiën en zorgt
ervoor dat ook dit blad er typografisch zeer verzorgd uitziet. In de eerste jaargang
doet het blad noch inhoudelijk, noch qua uiterlijke vormgeving onder voor De
Gemeenschap.
In mei 1934 raakt Kuyle betrokken bij het die maand door Arnold Meijer opgerichte
Zwart Front, een verzelfstandiging van de zuidelijke afdelingen van de in 1932
opgerichte Algemene Nederlandsche Fascistenbond,22 en het duurt niet lang of dit
feit krijgt zijn inhoudelijke neerslag in de kolommen van De Nieuwe Gemeenschap.
Gemakshalve wordt dit tijdschrift door velen vanaf de aanvang in de fascistische
hoek geplaatst. Toch is dit in het eerste jaar nog niet het geval. In de eerste jaargang
van het tijdschrift wordt weliswaar duidelijk stelling genomen tegen de democratie
en het parlementaire stelsel, vóór een centralistisch geleid staatsbestel, tegen het
socialisme en het communisme, vóór een zuivere, op katholieke beginselen gebaseerde
politiek, tegen het kapitalisme, vóór de eenwording van Nederland en Vlaanderen
in een Groot-Dietsche natie, tegen het individualisme en vóór de gemeenschapskunst,
maar
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ILLUSTRATIE DOOR OTTO VAN REES VOOR ROND EEN BLAUW MEER

deze standpunten zijn helemaal niet zo afwijkend van die van De Gemeenschap in
die tijd. Pas met het eerste nummer van de tweede jaargang krijgt De Nieuwe
Gemeenschap het antisemitische karakter waardoor het bekend is gebleven. Dat is
voor Den Doolaard en Gabriël Smit aanleiding de redactie te verlaten. In een
verklaring die in een aparte brochure is opgenomen schrijft Den Doolaard dat hij uit
de redactie van De Nieuwe Gemeenschap is getreden ‘omdat hij, als overtuigd
anti-fascist, zekere tendenzen van het tijdschrift niet billijken kan’.23 Vanaf dat moment
is in bijna elke aflevering wel een passage aan te wijzen waarin fascistische
standpunten verdedigd worden of antisemitische aanvallen worden gedaan.
Activiteiten van het Zwart Front en Verdinaso, het in 1931 opgerichte Verbond van
Dietse Nationaal-Solidaristen dat als voorbeeld fungeert, mogen zich steeds in een
grote belangstelling van de redactie verheugen. De NSB en Mussert worden
voortdurend kritisch gevolgd. Drie jaargangen lang kunnen met name Van
Duinkerken, Engelman en Coolen geen goed doen: hun boeken, hun bijdragen aan
De Gemeenschap, het dagblad De Tijd, waarvan Van Duinkerken en Engelman
kunstredacteur zijn, of het weekblad De Nieuwe Eeuw, waarin Engelman de
kunstrubriek verzorgt, worden zonder uitzondering negatief besproken, bespot of tot
op de bodem afgebroken.
Hoe verwerpelijk de inhoud van De Nieuwe Gemeenschap vaak ook is, zeker in
retrospectief, nu bekend is hoe de geschiedenis na 1936 is verlopen, de
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uiterlijke vormgeving van het tijdschrift doet niet onder voor die van De Gemeenschap
in dezelfde jaren. Met name de omslagen van Otto van Rees en de illustraties van
Cuno van den Steene hebben een hoog artistiek niveau. De typografische verzorging
is buitengewoon goed en modern, maar hoe zou die ook minder kunnen zijn dan die
van De Gemeenschap, als voor een groot deel dezelfde man ervoor verantwoordelijk
is: Albert Kuyle.
Zonder enige vorm van aankondiging - integendeel, op de achterflap van het laatst
verschenen nummer in december 1936 wordt nog gemeld dat de redactie zich in het
komende jaar zal wijden aan de verdere, algehele uitbouw van het tijdschrift - stopt
De Nieuwe Gemeenschap na de derde jaargang. Aan de uiterlijke vormgeving van
dit laatste kerstnummer, een dubbelnummer zelfs, is echter toch al iets af te lezen.
Normaal een uitbundig geïllustreerde aflevering met tekeningen en originele grafiek,
is het nu een dun nummer met slechts drie kleine illustraties. Waarschijnlijk liggen
financiële redenen aan de beslissing om te stoppen ten grondslag. Het aantal abonnees
dat in februari 1934 283 bedroeg, is twee jaar later weliswaar opgelopen tot 376 maar
de redactie maakt er toch geen geheim van dat dit te weinig is voor een gezonde
exploitatie.
Het is opnieuw Albert Kuyle, die in 1937 het initiatief neemt voor een nieuw
nationaal-cultureel maandblad met de titel De Bundel, een uitgave van de pas in
Utrecht opgerichte uitgeverij Het Spectrum. Ook dit tijdschrift, onder algemene
leiding van Ad. Sassen, heeft een duidelijk katholiek-fascistische signatuur en
benadrukt sterk de volkssaamhorigheid van Groot Nederland. In 1938 houdt het blad,
waarvan Kuyle overigens, in tegenstelling tot zijn broer Henk Kuitenbrouwer, geen
redacteur is, al op te bestaan.

Verbittering
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog wordt Kuyle gearresteerd op verdenking
van het lidmaatschap van de NSB. Precies een week later wordt hij weer vrijgelaten.
Kuyle is nooit lid geweest van de NSB. Hij is lid van het Nationaal Front, de
organisatie waarin het Zwart Front vlak voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog opgaat en schrijft artikelen voor Het Nederlandsch Dagblad en voor
De Weg, de vanaf mei 1940 verschijnende periodieken van deze organisatie. Op 22
oktober 1940 installeert Arnold Meijer binnen de organisatie van het Nationaal Front
de Culturele Kamer. Hiervan waren onder anderen Kuyle, Maas, Nypels, Sassen,
Wijdeveld, Lambert Simon, Wouter Lutkie en Louis Knuvelder lid.24 In september
1941 wordt het Nationaal Front verboden.
Zijn activiteiten voor en in de oorlog zijn de reden dat hij in mei 1945 zowel van
de Ereraad voor de Letterkunde (mei 1945) als de Commissie voor de Perszuivering
(februari 1947) tot in hoger beroep bevestigde publicatieverbo-
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den krijgt opgelegd. Kuyle die zichzelf in het geheel niet schuldig voelt, is woedend
en teleurgesteld. In een brief van 6 juni 1945 schrijft hij aan Den Doolaard:
Dat de prut, de afval die nimmer tot enig offer in staat was, die eergisteren
het vaderland hebben ontdekt, die uit De Hartog moesten ontdekken dat
er een vaderlandse zee, uit de slaventransporten dat er een Oostgrens was,
klaar staan met stenen en stomheid, ik voeg het maar bij de vele
ondraaglijke beroerdigheid die nu eenmaal tòch gedragen moet worden,
maar dat jij, zonder meer, afgaand denkelijk op informaties van God weet
wie, zonder zelfs maar de moeite te doen je te vergewissen van wat waar
en niet waar is, van mijn moeilijkheden, van mijn strijd, een vriendschap
van je afstroopt als was het een vuile handschoen, dat is toch onmogelijk?
[...] Ik kan toch niet zo smakeloos zijn je de bewijzen te gaan sturen dat
ik geen lid van de Kultuurkamer was, dat het Nederlands Journalisten
Verbond mijn werk verbood, dat toen ik Henri de Greeve voor de radio
vervangen zou de n.s.b. dit onmiddellijk onmogelijk maakte, dat ik uit
mijn betrekking werd gegooid omdat ik iedere samenwerking met de
Landstand weigerde?’

TEKENING VAN ALBERT KUYLE DOOR OTTO VAN REES, CIRCA 1927

Omdat het publicatieverbod aanvankelijk alleen zijn literaire werk betreft, schrijft
Kuyle er journalistiek intussen lustig op los. Met name vanuit het in maart 1946
opgerichte, conservatieve jezuïetenopinieweekblad De Linie bestookt hij Nederland
met een niet-aflatende stroom artikelen tegen het communisme, Godloochenaars en
andere (met name katholieke) geloofsafvalligen. Kuyle voert een jarenlang durende
polemiek met Van Duinkerken vanuit De Linie, het Utrechts Katholiek Dagblad en
Omhoog, het Utrechts bisdomblad met maar liefst 90.000 abonnees. Rancune over
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de wijze waarop Van Duinkerken hem uit de redactie van De Gemeenschap heeft
gewerkt, is hier zeker niet vreemd aan. Zijn rabiaat gebrek aan berouw, doet hem
zelfs de steun verliezen van zijn broer Henk. Aan hun broer Gerard schrijft Kuyle
op 10 maart 1947: ‘Hij [=Henk, LvdH] begrijpt blijkbaar niets van wat in mij omgaat,
van het
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HOUTSNEDE DOOR JOEP NICOLAS UIT SEINEN

afschuwelijke onrecht dat me is aangedaan, van de werkelijke redenen die achter
deze zuiveringskomedie verborgen zijn. [...] Ik zou een “volgende maal” totaal anders
handelen, maar dat “anders” zou niet zo zijn als men misschien verwacht en hoopt.
[...] Neen, ik kan soms niet meer begrijpen, dat ik met deze man die toch niet alleen
een broer is, maar ook een medestrijder was, samen zoveel werk heb verzet en zoveel
heb gestreden. Als dát de rust is en het evenwicht en de wijsheid die wij moeten
verwerven, dan moge God mij ervoor sparen.’ In september 1949 moet hij bovendien
verschijnen voor de Utrechtse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof. Hij wordt
beschuldigd van opzettelijke hulpverlening aan de vijand. Opnieuw komt er een
zitting met belastende en ontlastende verklaringen en opnieuw een veroordeling, dit
keer tot vier jaar gevangenisstraf. Tegelijk wordt hij voor het leven uitgesloten van
het bekleden van ambten, de krijgsdienst en het actief en passief kiesrecht. Dit vonnis
geldt als uitzonderlijk hard. In september 1950 dient zijn hoger beroep voor de
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Bijzondere Raad van Cassatie. Zijn gevangenisstraf wordt omgezet in één jaar
voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Alle andere eisen worden bevestigd
voor een periode van 10 jaar.
In de loop van 1955 verslechtert zijn gezondheid. Hij drinkt te veel, de zorgen
dreigen hem boven het hoofd te groeien. Aan zijn vriend Martin Bruyns, die hij
destijds bij De Gemeenschap had geïntroduceerd, schrijft hij op 23 augustus 1955,
als het even weer iets beter gaat: ‘Ik kon helemaal niet meer werken. Ik geloof dat
de zorgen en de eeuwige tegenslag, de maar nooit ophoudende, schofterige
Verneinung, de bazige toon van het plebs, de straaljagers, de zorgeloze stommeriken
met bedrijfjes, ook mij op den duur wel kapot kunnen krijgen als ik niet heel erg
oppas’. Op 4 maart 1958 overlijdt Albert Kuyle aan een maagbloeding in het
Diaconessenziekenhuis in Utrecht.
Bijna vijftig jaar later is er nog nauwelijks een genuanceerde kijk op zijn literaire
verdiensten. Zijn activiteiten voor Zwart Front, zijn antisemitische artikelen, zijn
intolerante houding in en na de oorlog hebben het zicht ontnomen op de bevlogen,
moderne schrijver die hij ooit was, de begenadigde stilist, de artistieke organisator
die samen met Jan Engelman verantwoordelijk was voor de bloeiperiode van De
Gemeenschap in de jaren 1925-1930.
Den Doolaard die Kuyle ook in diens rechtszaken na de oorlog altijd verdedigd
heeft zonder blind te zijn voor zijn fouten, is een van de weinigen vrienden die in
zijn literaire waardering trouw is gebleven: ‘Door zijn rabiaat antisemitisme is hij
dusdanig in het verdomhoekje gedrukt dat hij ook litterair in het vergeetboek is
geraakt. Ten onrechte: want in de jaren dertig schreef hij hier te lande in zijn novellen
het eerste waarlijk moderne proza: scherp, direct, van alle overbodigheden ontdaan,
onsentimenteel en toch gevoelig. Zuiver technisch beschouwd bereikte hij het niveau
van Hemingway zonder ooit een letter van Hemingway te hebben gelezen. Daarnaast
schreef hij onovertroffen satirische stukken die de enige positieve resultaten waren
van zijn slechtste karaktertrek, een onhebbelijk querulantisme’.25

Eindnoten:
1 Boris van der Vorst, ‘Ik schaam mij diep over ieder woord’. Een historisch-literaire verkenning
van de opkomst en teloorgang van Albert Kuyle. Universiteit Utrecht 1994, p. 7. Theo Bijvoet
schreef een biografisch artikel over Kuyle in Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (1989),
p. 369-371 waaraan veel gegevens zijn ontleend.
2 Het Centrum was begin van de twintigste eeuw het grootste katholieke dagblad van Nederland.
Zie R. van Breukelen, Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal 1884-1932. Bosch
en Keuning, Baarn, 1994.
3 Henk Kuitenbrouwer, ‘De kamer in het huis mijns vaders’, in: Liber amicorum voor Albert
Kuyle bij zijn vijftigste verjaardag 27 februari 1954. [Eigen beheer], Utrecht 1954, p. 29-30.
4 In het in het Letterkundig Museum berustende archief-Albert Kuyle is over zijn
Gemeenschapjaren vrij weinig te vinden. Bekend is dat hij een deel van zijn archief verkocht
heeft aan de Utrechtse verzamelaar en mecenas M.R. Radermacher Schorer, nu in het bezit van
de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag. Een ander deel is waarschijnlijk verloren gegaan.
Zie Theo Bijvoet, ‘Het archief van Albert Kuyle’, in: Literatuur 4 (1987), nr. 6, p. 355-357.
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5 De eerste vijf jaargangen van De Gemeenschap werden gedrukt op de persen van Het Centrum.
Behalve het feit dat Kuyle en Engelman bij Het Centrum werkten, was ook het gegeven dat
Kuyle goed bevriend was met de familie Van Rossum hierbij een belangrijke factor. Boekhandel
en uitgeverij Van Rossum was in Utrecht reeds lang een begrip, zeker in katholiekekring. Theo
van Rossum was technisch directeur van de drukkerij van Het Centrum (waarvan de firma Van
Rossum tot 1917 eigenaar was geweest) en dat maakte het gebruik van de faciliteiten op de
drukkerij een stuk eenvoudiger. Met Piet van Rossum, een leeftijdgenoot, was Kuyle goed
bevriend. De firma Van Rossum voerde ook vanaf eind 1925 tot januari 1927 de administratie
van het tijdschrift en de uitgeverij De Gemeenschap. Piet van Rossum was in die tijd een van
de vennoten van uitgeverij De Gemeenschap en geldschieter in moeilijke tijden. Vanwege de
wankele financiële positie van De Gemeenschap en vanwege het feit dat het progressieve
karakter van het tijdschrift een goede relatie met het bisdom (die een van de beste klanten van
de firma was) onder druk zette, moest Piet onder invloed van zijn vader in januari 1927 een
punt zetten achter zijn zakelijke bemoeienis met De Gemeenschap. De vriendschappelijke relatie
met Kuyle bleef echter bestaan. Zie ook Theo Bijvoet, ‘De gebroeders Theo en Piet van Rossum
en De Gemeenschap’, in: Jaarboek Letterkundig Museum 1 (1992), p. 83-94.
6 H. Kuitenbrouwer, ‘De kamer in het huis mijns vaders’, p. 29.
7 Van de omslagen van bijvoorbeeld juli 1928, juli-augustus 1929 en september 1929 is geen
ontwerper bekend. De naam van de ontwerper wordt eigenlijk vrijwel altijd in het colofon
vermeld. Omdat Kuyle in deze periode verantwoordelijk was voor de uitgave, is het mogelijk
dat hij deze omslagen zelf ontworpen heeft.
8 H. Kuitenbrouwer, ‘De kamer in het huis mijns vaders’, p. 30.
9 Jan Derks in De Volkskrant van 7 maart 1958, geciteerd in B. van de Vorst, Ik schaam mij diep
over ieder woord, p. 11. Deze herinnering klopt overigens niet helemaal, want Eyck had er zijn
atelier van 1935-1938 en De Gemeenschap hield er kantoor van 1927-1933. Hin was er van
1931-1937 gevestigd.
10 Ongedateerd knipsel zonder bronvermelding, dat zich bevindt in het knipselarchief van het
Letterkundig Museum in Den Haag; geciteerd naar Th. A.P. Bijvoet, ‘En volstrekt verloren
leven? Adriaan Venema over Albert Kuyle’, in: Maatstaf 38 (1990), nr. 5, p. 72.
11 Albert Kuyle, Alarm. Vox Romana, Schiedam 1933, p. 56.
12 Hans Anten, Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. Reflex,
Utrecht 1982 en Jaap Goedegebuure, Nieuwe zakelijkheid. Hes Uitgevers, Utrecht 1992. Anten,
‘De bezielde zakelijkheid van M. Revis’, in: Vooys 8 (1898-1990), nr. 2, p. 2-9 noemt de rol in
de ontwikkeling van het nieuw-zakelijke proza in Nederland van Revis' uitgever De Gemeenschap
niet.
13 Zie Sjoerd van Faassen e.a. (red.), W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903-1965.
Uitgeverij 010, Rotterdam 1993, p. 71-74.
14 Zie voor een uitvoerige beschrijving van het conflict met de censor: Jan Engelman, ‘De katholieke
jongeren, Nolens en het fascisme’, in: Raam nr. 26 (1966), p. 26-43 en S.A.J. van Faassen, ‘De
Gemeenschap, “De droom van Nolens” en de gevolgen’, in: SIC 4 (1989), nr. 1-2, p. 70-80.
15 Albert Helman, ‘Catacomben en troglodieten. (De interne geschiedenis van “De Gemeenschap”)
[I]’, in: Maatstaf 26 (1978), nr. 2, p. 12.
16 Ogen op de rug. Querido, Amsterdam 1971, p. 74.
17 Brief aan Lex van de Haterd, 6 maart 1999. In een eerdere brief van 1 oktober 1996 memoreert
De Vries nog de volgende anekdote over Kuyle: ‘Ik kan mij min of meer goed herinneren dat
er in het najaar van 1928 [...] een bijeenkomst van jonge schrijvers was ten huize van Antoon
Coolen. Het moet er inderdaad bont zijn toegegaan, maar als ik zeg dat ik mij die avond min
of meer herinner, dan komt dat omdat ik er door Albert Kuyle ben “gedoopt” en wel met alcohol.
Ik was tot op die tijd [...] een fervent geheelonthouder [...]. Kuyle die niet bang was voor een
druppel zinde dat niet, en zo had hij in mijn glas met limonade (!) een fikse scheut ouwe klare
gedaan. Dat was er de oorzaak van dat ik half blind en doof van die bijeenkomst thuis kwam,
en daarom kan ik mij er niets meer van herinneren dan dat het rumoerig en bont was’; Theun
de Vries, Meesters en vrienden. Bzztôh, Den Haag, 1981, p. 44.
18 J. Engelman, ‘De katholieke jongeren, Nolens en het fascisme’, p. 41-42.
19 Zie voor dit conflict Sjoerd van Faassen, ‘“Verdwaasde timmerlieden”. Menno ter Braak en
het tijdschrift De Gemeenschap’, in: ZL, Literair-historisch tijdschrift 2 (2002-2003), nr. 1, P.
48-50.
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20 Zie Th. A.P. Bijvoet, ‘Over de geschiedenis van uitgeverij De Gemeenschap’, in: Th.A.P.
Bijvoet e.a. (red.), Teruggedaan. Eenenvijftig bijdragen voor Harry G.M. Prick [...]. Letterkundig
Museum, Den Haag 1988, p. 36-44.
21 Zie Sjoerd van Faassen, ‘De splitsing tussen De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap’,
in: De Vlaamse Gids 83 (1999), nr. 1-2, p. 12-25.
22 Voor zover mij bekend wordt Kuyle pas in 1936 officieel lid van het Zwart Front maar hij was
al wel eerder actief voor deze beweging. Zie L.M.H. Joosten, Katholieken en fascisme in
Nederland 1920-1940. Paul Brand, Hilversum / Antwerpen 1964, p. 269 en 277.
23 In Ogen op de rug, p. 73-75 blikt Den Doolaard terug op zijn Nieuwe Gemeenschap-periode.
Hij voert daar gebrek aan politieke ervaring en langdurige reizen naar het buitenland aan als
verklaring dat hij niet door had dat een verschillende kijk op het opkomend fascisme de
belangrijkste reden was voor de splitsing in De Gemeenschap. ‘Om zuiver persoonlijke redenen
koos ik partij voor Albert Kuyle [...] wat automatisch betekende dat ik Anton van Duinkerken
en Jan Engelman afviel. In hun maatschappelijke onverschilligheid vertegenwoordigden zij in
mijn ogen wat men vandaag de “establishment” noemt, terwijl het heftige antikapitalisme van
Kuyle mij instinctief aantrok en bleef aantrekken, tot ik zekerheid kreeg van de verwerpelijke
antidemocratische manier waarop hij zijn schoonschijnend ideaal wilde verwezenlijken.’
24 A.L.S. Kersten, Een rebelse conservatief: Louis Albertus Marie Knuvelder 1907-1982 (1).
[Eigen beheer], Nijmegen 1999, p. 226.
25 Ogen op de rug, p. 73.
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Cyriel Buysse en de oprichting van het tijdschrift Groot-Nederland
(1902)
··· [Joris van Parys]
Periodieken komen en periodieken gaan, maar in de eerste jaren van de twintigste
eeuw is het komen en gaan van Nederlandstalige literaire en kunsttijdschriften
nauwelijks bij te houden. In Vlaanderen ontstaat in 1900, door de fusie van Dietsche
Warande en Het Belfort, het maandblad Dietsche Warande en Belfort en verdwijnt
in 1901 Van Nu en Straks voorgoed van het toneel. In Nederland verschijnt in 1902
de eerste jaargang van Den Gulden Winckel en de laatste van Woord en Beeld. In
hetzelfde jaar verdwijnt in Gent het theaterseizoenblad Het Tooneel van Karel van
de Woestijne en start Victor Resseler in Antwerpen met Ontwaking. Het door Van
Dishoeck in Bussum en De Nederlandsche Boekhandel in Antwerpen uitgegeven
maandblad De Arbeid (1901-1903) probeert zich te redden door een fusie met Jong
Holland, maar het fusieproduct, Nieuwe Arbeid, zal niet meer dan twee jaargangen
overleven. Nog korter is het bestaan van het tweemaandelijkse Alvoorder (oktober
1900 tot oktober 1901) en het culturele Weekschrift voor Vlaanderen (maart tot
oktober 1902), twee bladen waarin de jonge twintiger Lode Baekelmans de spilfiguur
is. Hoewel de ondergang van Van Nu en Straks ten overvloede bewijst dat een
onafhankelijk literair tijdschrift in Vlaanderen niet leefbaar is zonder steun uit
Nederland, zal de verhouding tussen Noord en Zuid snel veranderen. Voor de
eeuwwisseling waren Cyriel Buysse, Virginie Loveling, Pol de Mont en Reimond
Stijns zowat de enige Vlamingen die in Nederland werden uitgegeven.1 In de eerste
jaren na 1900 krijgen ze het gezelschap van jonge talenten als Van de Woestijne,
Herman Teirlinck, Maurits Sabbe en Gustaaf Vermeersch, die alle vier onderdak
vinden bij C.A.J. van Dishoeck in Bussum. Van Dishoeck wordt de uitgever bij
uitstek van de Vlamingen: een twintigtal in totaal, waaronder alle voormalige
Van-Nu-en-Straksers behalve Prosper van Langendonck, wiens enige bundel Verzen
in 1900 bij De Nederlandsche Boekhandel in Antwerpen en Willem Versluys in
Amsterdam verschijnt, en Stijn Streuvels, die voor de Amsterdammer Veen zal
kiezen. Dat de Nederlandse belangstelling voor Vlaanderen toeneemt komt ook tot
uiting in de toevoeging ‘Groot-Nederland’ aan de titels van nieuwe publicaties. Den
Gulden Winckel wil het ‘Maandschrift voor de Boekenvrienden in Groot-
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CYRIEL BUYSSE, 1902 (AMVC-LETTERENHUIS)

Nederland’ zijn; Nieuwe Arbeid noemt zich ‘Maandschrift voor Groot Nederland
gewijd aan Literatuur, Beeldende Kunsten, Muziek’; bij Van Dishoeck verschijnt
vanaf 1902 zelfs een meerdelig Liederboek van Groot-Nederland.
Op het zevenentwintigste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres van
augustus 1902 in Kortrijk wordt ongetwijfeld druk gespeculeerd over de nog onzekere
plannen voor een opvolger van het definitief opgedoekte Van Nu en Straks. Hoewel
August Vermeylen zich niet geroepen voelt om opnieuw het voortouw te nemen, zal
hij achter de schermen een belangrijke rol spelen wanneer zijn ambitieuze jonge
mederedacteur Herman Teirlinck bij Van Dishoeck steun zoekt voor een nieuw
maandblad met een exclusief Vlaamse redactie en de voor de hand liggende titel
Vlaanderen. Voor de redactie denkt Teirlinck behalve aan zichzelf vooral aan
Streuvels, Stijns en Baekelmans, aan de dichters René de Clercq en Willem Gijssels
- én aan de Haagse Vlaming Cyriel Buysse, hoewel die in 1897 met het stuk
Flamingantisme en flaminganten2 in De Amsterdammer de complete Vlaamse
Beweging tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Op het moment dat Teirlinck de
zeven namen aan Van Dishoeck presenteert als ‘de zeven wonderen’, is Buysse de
enige die nog niet op zijn voorstel heeft gereageerd.3 Blijkbaar stelt Van Dishoeck
zijn definitieve beslissing wekenlang uit omdat hij Buysse per se in de redactie wil.
‘Alle de bovenstaande redactieleden hebben geestdriftig aangenomen,’ schrijft
Teirlinck. ‘Eén heeft nog zijn antwoord niet opgestuurd: C. Buysse. Zal hij aannemen,
zal hij niet? Als hij niet aanneemt, valt de rommel, valt hij, dat is zeker.’4 De reden
van Buysses terughoudendheid is niet ver te zoeken: het aantrekkelijke alternatief
dat hem intussen is aangeboden door een vriend in Den Haag.
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HANDSCHRIFT VAN CYRIEL BUYSSE (AMVC-LETTERENHUIS)

W.G. van Nouhuys
Willem Gerard van Nouhuys (1854-1914), toneelauteur5 en novellist, recensent bij
de Haagse krant Het Vaderland, medewerker van De Nederlandsche Spectator en
Woord en Beeld, en vanaf 1902 literair chroniqueur in De Gids, is de eerste van de
weinige echte vrienden die Cyriel Buysse na zijn huwelijk (1896) met de Haagse
weduwe Nelly Dyserinck6 in Nederland heeft gevonden. De door Van Holkema &
Warendorf uitgegeven bundels Studiën en critieken (1897), Uren met schrijvers
(1902), Nederlandsche bellettrie 1901-1903 (1904) en Uit Noord- en Zuid-Nederland
(1906) behoren tot het beste van de Nederlandse literaire kritiek uit de jaren rond de
eeuwwisseling en leren Van Nouhuys kennen als een erudiete, integere en tolerante
persoonlijkheid - bovendien een van de zeldzame vooroorlogse Nederlandse critici
met een oprechte belangstelling en waardering voor Vlaanderen. Buysse noemt hem
‘een vriend van 't eerste
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oogenblik dat ik hem zag en die inderdaad zoo lang hij leefde mijn vaste en getrouwe
vriend gebleven is. [...] Met hem zijn mijn eerste indrukken van Nederland
vereenzelvigd. Want hij was het, die mij daar de eerste gastvrijheid aanbood, die mij
als 't ware loodste in dat nieuwe leven’.7
Na het failliet van Woord en Beeld, waarvan hij mede-oprichter was, heeft Van
Nouhuys zijn ambitie verlegd naar het plan voor een Groot-Nederlands blad waarvoor
hij alvast de steun van zijn Amsterdamse uitgevers Van Holkema en Warendorf heeft.
In hun opdracht reist hij naar Genève om Louis Couperus te polsen en te overtuigen
met de financieel interessante constructie waarin de redacteuren contractueel
mede-eigenaar zouden worden en naast het honorarium voor hun bijdragen dus ook
een deel van de eventuele winst uitgekeerd krijgen. Het spreekt vanzelf dat ze nieuw
werk eerst zullen aanbieden aan hun eigen tijdschrift. ‘Ik weigerde eerst, niet waar,’
herinnert Couperus zich in zijn hulde na de voortijdige dood van Van Nouhuys in
1914, ‘mij verontschuldigende, dat mijn afwezigheid eene verhindering zoû zijn voor
mijn redacteurschap. Maar gij hieldt aan, en ik gaf toe’.8 Waarom hij toegeeft legt
hij uit in een brief aan zijn uitgever Veen: ‘De zaak is nu beslist. Ik heb er lang over
nagedacht; àls het een toekomst heeft, kan het echter finantieel wel iets zijn. Daàrom
waarschuwde ik je met een onderschrapt woordje Woord en Beeld niet te nemen: ten
eerste is het een verloren zaak, waarmeê duizenden zijn verloren; ten tweede zoû ik
er geen letter in kunnen schrijven! Ook verlaat ik de Gids, het geen mij wel aan het
harte gaat. Maar de geldduivel overheerscht dikwijls in 's menschen hart’.9 Aan
redactiesecretaris Van Hall van De Gids deelt hij zijn beslissing mee in een brief van
3 oktober: ‘Ik kom tot u met een mededeling, die mij waarlijk moeite kost U te doen,
maar waarmede ik niet langer talmen mag. [...] Met 1 Jan. 1903 zal bij Warendorf
en Holkema een nieuw tijdschrift het licht zien onder den titel van: Groot-Nederland
[...] en ik heb mij bereid verklaard deel uit te maken van de Redaktie, zoodat ook
mijn litteraire arbeid voortaan naar dit nieuwe tijdschrift toe zal gaan. [...] Dat ik ook
na lang overdenken en rijp beraad, besloten heb me te geven aan den drang der
uitgevers Warendorf en Holkema, is het gevolg van finantieele overwegingen, om
welke ik, helaas, niet onverschillig mag zijn. Het nieuwe Tijdschrift wordt opgericht
op coöperatieve grondslag, en de Redaktie is mede-eigenaar: heeft het Tijdschrift
dus een toekomst, zoo biedt het aan zijn Redakteuren een finantieel voordeel, - voor
welke illuzie, - te verwezenlijken in de jaren, die misschien komen zullen, - ik
bezweken ben’.10
Geen enkele moeite heeft Van Nouhuys om het akkoord te krijgen van zijn vriend
Buysse,11 die hij de aangewezen persoon vindt om Vlaanderen te vertegenwoordigen
in de redactie. In zijn eerste literaire kroniek in De Gids van februari 1902 heeft hij
uitgebreid aandacht besteed aan Buysses nieuwe novellenbundel Van arme mensen,
waarin hij ‘Op het kleine gehucht’ zonder aarzelen aanmerkt als literatuur van
Europees niveau: ‘Met groot talent en bewon-
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derenswaardige gemakkelijkheid heeft Buysse deze novelle door verschillende, zeer
zuiver gehouden stemmingen tot dat hoogtepunt gevoerd, en dat ik den naam
Maupassant noemde, was allerminst om zijn oorspronkelijkheid te na te komen. Met
éen novelle als deze verovert men zich een pozitie in de literatuur’.12 Bovendien is
Buysse gedomicilieerd in Den Haag, is al zijn werk - van Het recht van de sterkste
(1893) tot en met Van arme mensen (1901) - in Amsterdam of Den Haag verschenen,
en is hij al jaren een bekende naam voor de lezers van De Gids, Nederland en
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift.13 Voor het nieuwe blad kiest Van Nouhuys
de titel Groot-Nederland. Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen stam.
‘Zijn er, na het noemen van den titel en de verdere omschrijving, nog veel woorden
noodig om de oprichting van ons maandschrift nader te motiveeren?’ vraagt hij in
het prospectus; ‘Het is een schoon streven, dat zich in het laatst der 19e eeuw onder
ons zoo krachtig heeft geopenbaard: het streven om zooveel mogelijk in een breed
geestelijk verband saam te vatten alle streken, waar de Nederlandsche taal het voertuig
is der gedachte. [...] Door ons tijdschrift wenschen we aan dichters en schrijvers uit
Noord en Zuid de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten als in 't zelfde huis,
waar plaats is voor àllen.’
Van Nouhuys beseft terdege dat de reden waarom Couperus en Buysse hebben
toegezegd nog veel belangrijker is voor potentiële medewerkers in Vlaanderen. In
een recensie uit 1900 van de oorspronkelijk als Duimpjesuitgave bij Victor Delille
in Maldegem verschenen verhalenbundel Lenteleven van Streuvels staat hij uitvoerig
stil bij de bedoeling die de uitgever met de goedkope Duimpjes heeft: ‘Zoo leeren
we ons volk ook boeken koopen’, hoopt Delille, ‘En - - zoo leeren we ons volk zijn
schrijvers betalen: In Vlaanderen zullen nu ook de schrijvers betaald worden.’
Commentaar van Van Nouhuys:
't Is mij niet duidelijk geworden van wie deze Vlaamsch-nationale
onderneming, waarvan de zetel te Maldeghem blijkt gevestigd, eigenlijk
uitgaat, maar ik vrees uit het feit, dat de uitgaaf van Lenteleven per saldo
beland is bij den heer Veen, en dat de boekjes der Duimpjes-uitgaaf onder
anderen omslag thans hier verspreid worden (met succes: de uitgever
meldde mij, dat de oplaag zoo goed als uitverkocht is) - ik vrees, dat het
optimisme der wakkere Vlamingen ook ditmaal door de ervaring treurig
beschaamd is.
Gelukkig, dat er een Noord-Nederland is, dat zijn schrijvers wél betaalt,
en dat ook gaarne aan zoo rijk met talent bedeelden als Stijn Streuvels de
gelegenheid biedt zijn lezerskring aanzienlijk uit te breiden. Trouwens sedert Conscience is dit verschijnsel niet nieuw. Van Beers, Anton
Bergmann, de Loveling's, Pol de Mont en Cyriel Buysse - om maar enkelen
te noemen, hebben hier een tweede, geestelijk vaderland gevonden.14
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STIJN STREUVELS AAN AUGUST VERMEYLEN (AMVC-LETTERENHUIS)
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Een extra troef voor Groot-Nederland is het dat Buysse niet alleen goed bevriend is
geraakt met Van Nouhuys maar via zijn vrouw Nelly15 ook met het echtpaar Louis
en Elisabeth Couperus. In de korte perioden waarin Louis en Betty tussen 1896 en
1900 in Den Haag waren hielden ze verblijf in een pension in de Javastraat, in de
directe omgeving van het huis van Nelly dat aan het smalle begin staat van de lange
Laan van Meerdervoort (nummer 11). ‘Er is zoo veel sympathie tusschen ons en we
zien elkaar zoo weinig!’ betreurt Couperus in een van de brieven aan Buysse die hij
in het voorjaar van 1904 in een hotelkamer in Rome schrijft.16 Geen
vriendschappelijke, wel een goede zakelijke relatie heeft Buysse tenslotte met Simon
Warendorf, de toekomstige uitgever van Groot-Nederland, die in 1893 Het huwelijk
van neef Perseyn en in 1898 De zwarte kost heeft opgenomen in de goedkope reeks
Warendorf's Novellen Bibliotheek.
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Groot-Nederland of Vlaanderen?
Vanzelfsprekend hebben Van Nouhuys en Warendorf ook belangstelling voor het
jonge talent Stijn Streuvels. Minder vanzelfsprekend is het dat Buysse betrokken
wordt bij hun poging om de West-Vlaming te bewegen tot medewerking. Weliswaar
was de sfeer tijdens Buysses bezoek van eind juni 1902 met Maurice Maeterlinck in
Avelgem veel vriendelijker dan Streuvels in zijn memoires zal suggereren, maar in
Vlaanderen wordt Buysse gezien zijn antiflamingantische reputatie door iedereen,
ook door Streuvels, medeplichtig geacht aan het controversiële stuk over de
herdenking van de Guldensporenslag dat Maeterlinck een paar dagen later in Le
Figaro heeft gepubliceerd.17 Helemaal niet vanzelfsprekend is het daarom dat Buysse
na zijn bezoek in Avelgem een ‘aardige photographie’ toegestuurd heeft gekregen
waarvoor hij hartelijk dankt in zijn reactie op een niet bewaard gebleven brief van
Streuvels. In die antwoordbrief van 16 september schrijft hij:
Waarde Streuvels, hier in gesloten een brief van Warendorf en een van V.
Nouhuys met uitrekening en raming van het nieuwe tijdschrift. Misschien
zond Warendorf u een identiek schrijven, maar den brief en raming van
Van Nouhuys ontving ik gaarne van u terug, om ze te bewaren. Ik nam
ook kennis van den brief die Teirlinck u geschreven heeft, en ik beschouw
de zaak als voorloopig daarmee afgesloten. Onze positie is duidelijk, wij
komen als mederedacteuren op het Vlaamsch Tijdsch. maar hebben ons
verbonden de voorkeur onzer werken aan Groot-Nederland te geven. Dit
spreekt dan ook van zelf aangezien Gr. Nederland een deel van ons
eigendom wordt. Die kwestie van eigendom, door Van Nouhuys in 't
Kontrakt bedongen, is voor ons van het grootste gewicht.
Meer weet ik er op 't oogenblik niet over te zeggen. Ik zal u verder op de
hoogte houden. Alleen dit wilde ik er nog bijvoegen: de vrees van Teirlinck
dat we geen Vlaamsche copij zouden krijgen voor Gr. Ned. lijkt me
volkomen ongegrond. Ik geloof integendeel dat de Vlamingen hun best
zouden doen om ons veel en goede bijdragen te zenden. Zij hebben er
immers alle belang bij.18
Omdat Streuvels maar al te graag zou ingaan op het aantrekkelijke aanbod uit
Nederland - 40 gulden per vel - maar de andere Van-Nu-en-Straksers niet in de steek
wil laten, verlopen de contacten wekenlang in de grootste dubbelzinnigheid. In een
poging om een beslissing te forceren, ondernemen Teirlinck en Van Dishoeck een
toer door Vlaanderen waarop ze potentiële redacteuren, met name ook Buysse en
Teirlincks neef Reimond Stijns, vereren met een persoonlijk bezoek. ‘Van Dishoeck
en Herman komen voor Vlaanderen,’ noteert Stijns op 20 september in zijn
memoriaal.19 's Anderendaags, 21 september, schrijft Buysse in zijn eerste brief aan
Van Dishoeck:
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Ik ontving dezer dagen een paar dringende briefkaarten van den heer
Herman Teirlinck, uit Brussel, of ik toch wel bleef meedoen aan een door
u uit te geven Zuid-Nederlandsch tijdschrift. Met genoegen kon ik den
heer T. antwoorden dat ik wel, als redacteur en medewerker, er aan mee
zal doen, maar dat ik mij het recht blijf voorbehouden ook aan een of meer
andere eventueel op te richten tijdschriften, als redacteur en medewerker
mee te doen. Ik voel natuurlijk de grootste sympathie voor uw Vlaamsche
onderneming en zal ze steunen waar en in zoover ik kan; ik wilde u enkel
dit schrijven opdat er geen mogelijk misverstand tusschen ons zou kunnen
ontstaan.20
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Reimond Stijns hebben Teirlinck en Van Dishoeck evenmin tot een definitieve keus
voor Vlaanderen kunnen bewegen, getuige de brief die Stijns in oktober aan Lodewijk
De Schutter schrijft, na de stopzetting van het Weekschrift voor Vlaanderen waaraan
ze allebei hebben meegewerkt:
Gaarne zou ik zien, dat Groot-Nederland werd het tijdschrift der
Vlamingen. Dat wil ook Vlaanderen zijn, bevestigen de H.H. redacteuren.
De tijd zal 't leeren. U zei ik, hoe er met mij werd gehandeld; 'k ben sedert
in briefwisseling geweest met Vermeylen, en die schijnt niet geweten te
hebben, wat er gebeurd was. Zeker is het, dat het [onleesbaar in het
handschrift] maar gebeurd is om de geldzaak. Dat zei H. Teirlinck zelf
mij. En zoo belet men, dat er iets anders tot stand kome... Met het begin
van November wordt er een nieuw prospectus rondgestuurd met
inhoudsopgave der eerste afleveringen van Vlaanderen. We kijken dat
benieuwd tegemoet. Ge ziet dat ze het uiterst behendig aan boord leggen!
Wie niet meedoet schijnt veroordeeld tot alleen loopen. Alle pontificale
macht mag niet berusten in handen van één groepje; gaarne zou ik als
redactielid van Groot Nederland werkzaam zijn.21
Om welke reden hij zich zo onheus behandeld voelt zegt Stijns hier niet, maar het
wordt duidelijk in een volgende brief aan dezelfde correspondent. Blijkbaar had hij
zijn medewerking aan Groot-Nederland toegezegd omdat men hem in eigen land
altijd links had laten liggen en werd hem na die toezegging ineens een gebrek aan
solidariteit met de collega's van Vlaanderen verweten. In deze tweede brief schrijft
Stijns: ‘A. Vermeylen verzekerde mij, dat alle letterkundigen van Vlaanderen
meededen. Dit schijnt niet heel waar te zijn. Wat de Vlaamsche Gazet van C. Buysse
schrijft is een leugen, of - men heeft ploertig gehandeld met hem, na hetgeen men
vooreerst deed om den man bij Vlaanderen te trekken’.22
Vast staat dat niet alleen Buysse maar ook Streuvels alleen al wegens het ‘sterk
honorarium’ van Groot-Nederland het liefst aan beide tijdschriften zou meewerken.
Terwijl hij Teirlinck in de waan laat dat hij allang voor Vlaanderen heeft gekozen,
is Streuvels zelfs in november nog aan het twijfelen. Om allerlei redenen zou hij het
goed vinden zich in Groot-Nederland ‘sterk te laten vertegenwoordigen,’ schrijft hij
in een brief aan Vermeylen:
Meer: ik heb gedacht, als ge er in princiep niet aanhoudt om hier in
Vlaanderen een speciaal tijdschrift te hebben, - dat nog al kans heeft van
weer achter een tijdeke op 't droge te geraken - of het niet best ware nu
maar met hun meê te gaan... en samen eens te worden. - Als 't niet gaat
kunnen we altijd herbeginnen. - Nu ik ken zoo goed de toestanden niet. In elk geval
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als het tijdschrift in Vlaanderen doorgaat blijf ik er altijd als gewoon
medewerker bij. - 't is te zien of Van Dishoeck, als hij dit nieuwe holl.
ding gewaar wordt, nog zoo optimistisch zal gesteld zijn?23
Uiteindelijk zal Streuvels redacteur van Vlaanderen worden, naast Teirlinck, Alfred
Hegenscheidt en drie van de vier oprichters van Van Nu en Straks: Vermeylen,
Emmanuel de Bom en Prosper van Langendonck. Hoezeer Van Dishoeck tot het
laatste moment hoopte dat ook de vierde zich zou laten overtuigen, illustreren diverse
reacties van Teirlinck op brieven van de uitgever. Op 28 september: ‘Ik hebbe nog
niets van Buysse ontvangen. Ik telegrafeer hem direkt daaromtrent. Als het andere
er toch komt, veranderen wij dan het contrakt, wat Buysse betreft? Antwoord hier
gauw. Al was 't een telegram: “Buysse mag weg” of wel “Kontrakt vernietigd”’.24
Alleen de katholieke flamingant Van Langendonck is er niet rouwig om dat de
vrijzinnige antiflamingant Buysse niet meedoet. ‘Ik verneem zooeven dat Buysse
niet meêgaat’, schrijft de dichter op 30 september aan Van Dishoeck; ‘Die is meer
voor de duiten, doch ik denk wel niet dat hij ons veel kwaad kan doen. Zijn naam is
niet van zoo buitengewoon allooi: ik ben ook geen groot bewonderaar van zijn werk
en voor mij persoonlijk mag hij heel goed buiten de zaak vallen. Ik aanzag hem hier
vooral als een hinderpaal en een struikelblok.’25 In een interview uit 1909 stelt Buysse
zelf de gang van zaken iets simpeler voor dan hij in werkelijkheid was: ‘Indien ik
niet met hen deel heb willen uitmaken van de redactie van Vlaanderen dan komt dat
eenvoudig omdat ik mezelve veertien dagen vroeger tegenover Groot-Nederland
verbonden had, waarmee ik ook een contract heb, zooals de twee andere redacteurs
Couperus en Van Nouhuys, voor het plaatsen van al mijn werk’.26
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LOUIS COUPERUS, CIRCA 1920 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

W.G. VAN NOUHUYS (LETTERKUNDIG MUSEUM)

Van beide ‘maandschriften’ verschijnt het eerste nummer in januari 1903. Hoe
bewust Vlaanderen zich afzet tegen de directe concurrentie bewijst de slotzin van
het prospectus: volgens de redactie is alleen een Vlaams tijdschrift in staat het
Vlaamse land ‘eindelijk tot een volgroeid rijpontwikkeld deel van Groot-Nederland
te maken’. Het zal de redactie verrassen dat Van Nouhuys in het nummer 2 van
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Groot-Nederland uitgebreid en uitgesproken positief reageert op de oprichting van
Vlaanderen:
Wij mochten in ons Prospectus wel spreken over een herbloei van de
Vlaamsche letteren. Een tastbaar blijk ervan ligt thans voor me:
Vlaanderen, Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde, onder redactie
van Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Emmanuel de Bom, August
Vermeylen, Alfred Hegenscheidt en P. van Langendonck, geen van allen
vreemdelingen meer in Noord-Nederland.
't Is mij een eigenaardig genoegen juist met het aankondigen van deze
uitgave mijn eerste artikel over Literatuur in ons tijdschrift te mogen
aanvangen, een aankondigen dat gelijk staat met hartelijk welkom heeten.
Want de Vlaamsche letteren van deze dagen verdienen ten volle de
aandacht van alle Nederlanders, - er is sedert een tiental jaren als een nieuw
leven ontwaakt daar beneden de Schelde, en waar de Vlaamsche beweging,
ik wil het eerlijk bekennen, vroeger wel eens den indruk op mij maakte
van veel leven zonder veel gevolg, of van een uitteraard verkeerd en
gelukkig vruchteloos pogen om de taal der Vlamen te verhollandschen,
komt ze eerst nu in de goede richting.
Niet door taal-geleerdheid, niet door praat- en toost-zucht op congressen,
maar door het stille, ernstige en volhardende werk van taal-kunstenaars
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kan er hechter liefde gekweekt worden bij het Vlaamsche volk voor het
Vlaamsche woord, welks klank weerklank moèt wekken in der Vlamen
ziel. Zoo het slechts den toegang vinde....
Daartoe werd tien jaar geleden het zoozeer sympathieke Van Nu en Straks
opgericht, dat gelijk August Vermeylen zegt: ‘het zuiverst en invloedrijkst
orgaan bleef van 't opgroeiende Vlaamsche geestenleven’, dat ‘een geslacht
heeft opgekweekt, zelfbewust in zang en gedachte’.
Waardoor het bezweek?
Ik ben niet bij machte alle oorzaken ervoor te vermelden, maar stellig zal
wel gebrek aan belangstelling benoorden de Schelde er eene geweest zijn.
Want - Vermeylen zegt het zoo onomwonden in zijn Iets over ons, waarmee
hij de Kronieken in het nieuwe maandschrift opent - want ‘om een eigen
kultuur te bereiken heeft Vlaamsch-België het intellectueele Holland
noodig’. Dat moet door zijn belangstelling de Vlaamsche schrijvers mede
in staat stellen ‘in het Vlaamsche volk door te dringen, daar vasteren voet
te krijgen. Wat zij zeggen en zingen mag niet meer over de hoofden heen
slaan, hun eigen akker moeten zij bevruchten, tot grooter macht van 't
gezamenlijke taalgebied’.
Exclusivisme dus?
Neen. Maar de zorg van den praktischen man, die allereerst zijn eigen
zaken regelt, alvorens zich met het meer openbare leven te bemoeien. Het
inzicht dat het groote vanzelf gediend wordt door eerst het vervullen van
zijn naast bij liggenden plicht.
Geen dorpers-geest in den bekrompen zin spreekt uit dit inleidend opstel,
maar de overtuiging dat het algemeene op den duur gebaat zal worden
door een liefdevolle verzorging van 't bizondere.
‘Misschien mogen wij eens den droom van een Groot-Nederlandsche
beschaving en een Groot-Nederlandsche literatuur in 't volle vaste daglicht
begroeten.’
Hier gaat ons wenschen en hopen naar 't zelfde uit. En waar wij meenen,
ons verlangen iets verder te mogen doen reiken dan de grenzen van
Noord-Nederland, heeft ook het streven van de wakkere Vlamen, dat het
maandschrift Vlaanderen in 't leven riep, onze volle sympathie.
Noord-Nederland toone dat het dit streven als iets schoons op prijs stelt.27

Batig saldo
Na de voorspelbaar moeilijke start zal Van Nouhuys erin slagen algemene waardering
voor zijn blad af te dwingen.28 Couperus en Buysse hebben geen moeite om te
erkennen dat Groot-Nederland dankzij hun collega groot is geworden - ‘van ons
Tijdschrift waart gij de Ziel,’ schrijft Couperus; ‘Heeft Buysse ook trouw u bij
gestaan, gij waart het, Vriend, die het deed bloeien.’29 Dat laatste zal Buysse met
dezelfde stelligheid bevestigen: ‘zijn tijdschrift was het, de
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vrucht en het kind van zijn arbeid, laten wij, zijn mederedacteuren, dat maar ootmoedig
bekennen. Hij heeft ervan gekend de harde last, de eerste, moeilijke jaren, hij heeft
het op zien groeien en zien sterker worden’.30 Allebei zullen ze Van Nouhuys hun
leven lang met reden dankbaar blijven voor de garanties die hij voor de redactie heeft
bedongen, voor zijn organisatietalent en voor zijn vermogen om te selecteren, te
doseren, te corrigeren en te stimuleren. Anders dan bij Vlaanderen bestaat deze
redactie niet uit louter literaire vrienden die elkaar als concurrenten zien. Wat Van
Nouhuys, Couperus en Buysse verbindt is een solide vriendschap boven en buiten
alle literatuur. Terwijl Vlaanderen net als Van Nu en Straks ten onder zal gaan door
de onverenigbaarheid van de belangen en ambities van de voornaamste medewerkers,
zal Groot-Nederland groeien en jarenlang bloeien dankzij de goede verstandhouding
tussen de redacteuren. ‘Nooit, sedert àlle die jaren,’ schrijft Couperus in 1914 over
Van Nouhuys, ‘rees er het minste geschil tusschen u en de beide andere redacteuren.
Steeds bleef er de harmonie tusschen ons drieën: een geschenk dat gij ons gaaft; een
band, dien gij samen bondt’.31
De oprichtingsakte wordt op 1 oktober 1902 ondertekend in Amsterdam:
De Ondergeteekenden:
Simon Warendorf Jr. en Arjen Buwalda van Holkema, beiden wonende
te Amsterdam, als te zamen uitmakende de eenige leden der
handelsvennootschap onder de firma van Holkema en Warendorf, uitgevers,
gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam
en:
1o Willem Gerard van Nouhuys, letterkundige, wonende te 's Gravenhage,
2o Louis Couperus, letterkundige, wonende te Nice,
3o Cyriel Buysse, letterkundige, wonende te 's Gravenhage,
verklaren te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene maatschap,
ten doel hebbende de uit-gave van een maandschrift, getiteld: ‘Groot
Nederland’, ‘Letterkundig maandschrift voor den Nederlandschen Stam’,
en zulks onder de navolgende voorwaarden, bedingen en bepalingen”32
De uitgevers brengen het kapitaal in, nemen alle kosten voor hun rekening en
garanderen het voortbestaan van het blad gedurende vijf jaar ‘zoodat ook bij gebleken
verlies in de exploitatie gedurende dien tijd van de genoemde firma geen voorstel
tot ontbinding dezer maatschap kan uitgaan’ (art. 8). De redacteuren verbinden zich
ertoe ‘naar hun beste krachten den bloei van het maandschrift te bevorderen’ en ‘hun
letterkundigen arbeid in de allereerste plaats ter opneming in meergemeld tijdschrift
aan te bieden, zoodat de maatschap dus het recht van voorkeur voor die uitgaven
heeft’ (art. 6). Wel behouden ze het auteursrecht, en het recht van voorkeur vervalt
indien het aangeboden werk niet binnen vier maanden kan worden geplaatst. Hun
bij-
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dragen worden vergoed ‘op den daarvoor gebruikelijken voet’ en krachtens artikel
7 krijgen ze daarnaast een deel van de eventuele winst uitgekeerd: de helft gaat naar
de uitgevers, de helft naar de redactie.
Voor Buysse heeft de regeling alleen maar voordelen: een gegarandeerde
publicatiemogelijkheid in Nederland, het royale honorarium, het vooruitzicht van
een jaarlijkse winstdeling én het bedrag dat hij voortaan voor boekuitgaven kan
bedingen.33 Niet minder belangrijk: dankzij zijn redacteurschap van Groot-Nederland
blijft hij buiten het bereik van de obscurantistische kritiek die zijn collega's in
Vlaanderen aan banden legt. - ‘Il ne faut pas former des littérateurs dans les collèges,’
luidt de niet mis te verstane bisschoppelijke boodschap aan de directies in het
katholiek secundair onderwijs die de mentaliteit van de kerkelijke hiërarchie typeert.
Pastoor Hugo Verriest kent ze maar al te wel, de binnenkamers waar blinde
gehoorzaamheid aan het gezag wordt geëist: ‘de katholijke wereld is tegenwoordig
in vlaamsch België zoo nauw dat iemand er in versmacht,’34 constateert hij in 1903
in een brief aan Marie Belpaire. Beleefd maar beslist weigert hij in te gaan op haar
dringend verzoek om toe te treden tot de redactie van het door haar gefinancierde
Dietsche Warande en Belfort dat dreigt te verstikken in de wierook die nulliteiten
elkaar toezwaaien en in de dogmatische visie dat alleen katholieke literatuur recht
van bestaan heeft. In 1904 heeft Vermeylen het daar ook over, in een brief aan Van
Dishoeck naar aanleiding van de weinig hoopgevende vooruitzichten voor Vlaanderen.
‘Dat we de katholieken nooit heelemaal meê-krijgen is wel zeker,’ stelt hij vast, ‘die
menschen kunnen eigenlijk geen tijdschriften lijden, die niet uitsluitend katholiek
zijn, en blijven altijd op hun hoede voor “slecht gezelschap”...’35 De ultramontane
juffrouw Belpaire schrijft in Dietsche Warande & Belfort, in hetzelfde jaar 1904:
‘Aan de kern der moderne kunst knagen twee afzichtelijke wormen: ongeloof en
zedeloosheid. [..] Dat eenige katholieken het als een eer voor hunnen godsdienst
aanrekenen onder het modernen-leger ingelijfd te worden, kan ik niet als eene fiere
daad bestempelen. Hoe? - wij, die het geluk hebben van goddelijken oorsprong te
zijn, [...] wij, die voor onze kunst dezelfde gewijde afkomst mogen inroepen, wij
zouden heulen met de vijanden van alle leven, licht en liefde? Wij zouden het
goddelijke ruilen tegen het dierlijke...’.36
Bij Vlaanderen beseft zelfs Van Langendonck intussen wel dat een Vlaams literair
tijdschrift het zich niet kan permitteren Cyriel Buysse te negeren. ‘Hij is hier zeker
impopulair,’ schrijft Vermeylen na een redactievergadering, ‘en daarom is 't maar
best, voor ons tijdschrift, dat hij niet in de redactie zit. Maar om waarlijk het tijdschrift
te zijn dat álle krachten vereenigt, hebben we 't altijd wenschelijk geacht, dat hij eens
een bijdrage zou leveren. Herman heeft hem verleden jaar twee drie maal om zijn
medewerking geschreven. Daar er nu onder ons spraak was van de uitnoodigingen
die Groot-Nederland ons geregeld laat geworden, heeft Van Langendonck doen
opmerken dat, als een van
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ons een stuk in Gr. Ned. plaatste, Buysse dan wel even beleefd mocht zijn, en ons
eens een novelle geven. Van Langendonck verklaarde zich bereid aan Buysse te
schrijven, - maar een discussie volgde niet, en een besluit werd niet genomen’.37 Dat
uitgerekend Van Langendonck met het voorstel komt is nogal merkwaardig, maar
het zal er wel mee te maken hebben dat Teirlinck voorlopig niet in staat is een
vriendelijk briefje te schrijven aan de man die hem in De Amsterdammer van 20
september 1903 diep heeft gekwetst met zijn welwillende maar weinig vleiende
recensie van Het stille gesternte.38 Het is niet duidelijk of Teirlincks uitgever Van
Dishoeck de brief op poten die hij aan recensent Buysse heeft geschreven ook heeft
verstuurd.39 In elk geval zal het tussen Van Dishoeck en Teirlinck enerzijds, en Buysse
anderzijds sneller goed komen dan verwacht. In Groot-Nederland verschijnt in het
najaar van 1904 het ‘vertelsel’ In den mist van Teirlinck, en in januari 1905 staat in
Vlaanderen het verhaal Z'n iegen boas zien van Buysse te lezen. Eveneens in 1905
wordt Van Dishoeck de nieuwe uitgever van Buysse. De ontwerper van de
‘bandversiering’ van de eerste Bussumse Buysse-uitgaven is Herman Teirlinck.
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zelfs beweerd dat ‘Cyriel Buysse thans geheel Noord-Nederlandsch schrijver is’.
14 W.G. van Nouhuys, ‘Driemaandelijksch letterkundig overzicht’, in: De Gids 66 (1902), I, p.
533.
15 De eerste echtgenoot van Nelly Dyserinck (1863-1944) was de novellist Theodoor Tromp
(1857-1891), bestuurslid van de Haagse Kunstkring.
16 De oudste bewaard gebleven brieven van Couperus aan Buysse in het Letterkundig Museum
in Den Haag dateren uit 1900 en zijn niet gericht aan Cyriel maar aan zijn vrouw. Zie ‘Louis
Couperus. Brieven aan Cyriel Buysse uitgegeven door A.M. Musschoot’, in: Mededelingen van
het Cyriel Buysse Genootschap IV. Gent 1988, p. 53-66; zie ook A.M. Musschoot, ‘Couperus
zoals Buysse hem zag. Over twee verschillende, maar toch verwante naturalisten’, in: Vlaanderen
52 (2003), nr. 296 (juni), p. 165-168.
17 Zie Joris van Parys, ‘Le flamand véritable. Maurice Maeterlinck, Cyriel Buysse en de
Guldensporen-herdenking van 1902’, in: Elisabeth Leijnse en Hans Vandevoorde (red.), Annales
XXXIII. Maeterlinck in de Nederlanden. Maurice Maeterlinck Stichting, Gent 2003, p.86-98.
18 Cyriel Buysse aan Stijn Streuvels, d.d. 16 september 1902 (AMVC-Letterenhuis).
19 Onuitgegeven memoriaal (handschrift) van Reimond Stijns (AMVC-Letterenhuis). Stijns
vermeldt ook het bezoek van Teirlinck en Van Dishoeck bij Buysse in Afsnee.
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20 Cyriel Buysse aan C.A.J. van Dishoeck, d.d. 21 september 1902 (Letterkundig Museum). Ook
in S.A.J. van Faassen, ‘Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck. 1:
1905-1914’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap IV. Gent 1988, p. 7-8.
21 Reimond Stijns aan Lodewijk de Schutter, d.d. 29 oktober 1902 (afschrift in Stijns' memoriaal).
22 Reimond Stijns aan Lodewijk de Schutter, d.d. 26 november 1902 (afschrift in Stijns’ memoriaal).
23 Frank Lateur (Stijn Streuvels) aan August Vermeylen, 11 november 1902 (AMVC-Letterenhuis).
24 G.H. 's-Gravesande, De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen, p. 32.
25 G.H. 's-Gravesande, De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen, p. 34.
26 Geciteerd door André de Ridder, ‘Bij Cyriel Buysse’, in: Den Gulden Winckel 8 (1909), nr. 10
(15 oktober), p. 151.
27 W.G. van Nouhuys, ‘Over Literatuur’, in: Groot-Nederland 1 (1903), I, p. 237-238.
28 Naast een paar van Buysses beste novellen (Lente, 1907) en romans (Het leven van Rozeke van
Dalen, 1905; 't Bolleken, 1906; Het Ezelken, 1910) zijn de meest memorabele vooroorlogse
Vlaamse bijdragen Villa des Roses - in 1913 door Buysse geïntroduceerd - en Een ontgoocheling
(1914) van Willem Elsschot. Na de oorlog, onder Van Nouhuys' opvolger Frans Coenen,
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en dood in den ast (1926) van Streuvels, gedichten van Maurice Roelants en Jan van Nijlen, en
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van Cyriel Buysse (1931-1932)’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVI,
Gent 2000, p. 59-62. Voor de geschiedenis van het blad na de dood van Buysse: zie Sjoerd van
Faassen (red.), Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen!
Briefwisseling tussen Menno ter Braak, Frans Coenen, J. Greshoff, Van Holkema & Warendorf,
H. Marsman en S. Vestdijk over de reorganisatie van het letterkundig maandschrift Groot
Nederland in 1935. Den Haag / Amsterdam 1996. Zie ook Henk Smits, ‘Cyriel Buysse en Groot
Nederland’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap VI, Gent 1990.
29 Louis Couperus, ‘Een woord van herdenken’.
30 Cyriel Buysse, ‘W.G. van Nouhuys’.
31 Louis Couperus, ‘Een woord van herdenken’.
32 Kopie Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse literatuur. Na de dood van Louis Couperus
(1923) wordt zijn plaats in de redactie formeel ingenomen door zijn weduwe Elisabeth.
33 Cyriel Buysse aan C.A.J. van Dishoeck, d.d. 26 januari 1906: ‘Als honorarium zou ik gaarne,
zooals ik dat steeds gewend ben, nog eens de som krijgen die G.N. mij zal uitbetalen, berekend
à 40 gulden per vel. In geval van herdruk nog eens de helft’ (Letterkundig Museum). Over
Buysses honorarium voor boekuitgaven in vergelijking met dat van Couperus: zie S.A.J. van
Faassen, ‘Cyriel Buysse en zijn Nederlandse uitgevers’, in: Het Oog in 't Zeil, december-februari
1990, p. 57.
34 Hugo Verriest aan Marie E. Belpaire (ongedateerd, waarschijnlijk begin 1903); in: Jan Persyn,
De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de
redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900-1924). Koninklijke academie voor Taal- en
letterkunde, Gent 1963, p. 469.
35 August Vermeylen aan C.A.J. van Dishoeck, d.d. 5 oktober 1904 (Letterkundig Museum).
36 M.E. Belpaire, ‘Modernen’, in: Dietsche Warande en Belfort 4 (1904), I, p. 341-357.
37 August Vermeylen aan C.A.J. van Dishoeck, d.d. 31 september 1904 (Letterkundig Museum).
De eerste Vlaanderen-redacteuren die ook meewerken aan Groot-Nederland zijn Karel van de
Woestijne (‘Twee liederen’, 1903) en Stijn Streuvels (‘De roode haan’, 1904, naar Le coq rouge
van Georges Eekhoud). In de eerste jaargang (1903,1, p. 380) verschijnt een korte recensie door
Cyriel Buysse (Verzameld Werk 7, p. 142) van De Vlaamsche Primitieven. Hoe ze waren te
Brugge van Van de Woestijne. In zijn memoriaal (Karel Jonckheere, Karel van de Woestijne.
Dagboek. Pink Editions & Productions, Antwerpen 1974, p. 21) noteert Van de Woestijne op
1 september 1903: ‘“Groot-Nederland” geeft van mij “Twee liederen”; “Onze Kunst”; eene
goede beoordeling over mijne “primitieven”’.
38 Herman Teirlinck, Het stille gesternte. Van Dishoeck, Bussum 1903. De recensie van Buysse
in Groot-Nederland (1904) werd herdrukt in Verzameld Werk 7, p. 160-165. Voor Teirlinck
moet het een koude douche zijn dat Vermeylen in zijn recensie in Vlaanderen (juni 1904, p.
284-288) niet minder kritisch oordeelt dan Buysse.
39 Zie G.H. 's-Gravesande, De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen, p. 53-54.
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TRUUS GERHARDT (LETTERENHUIS MUSEUM)
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De kleine garnaal
DE KLEINE GARNAAL is een rubriek gewijd aan een van die vele literaire randfiguren
die door de mazen van het net van de officiële literatuurgeschiedschrijving glippen
maar die stuk voor stuk een onmisbare schakel vormen in het literaire ecosysteem.

Truus Gerhardt
··· [Mieke van den Berg]
Geertruida (Truus) Gerhardt (1899-1960) was de oudste zus van de dichteres Ida
G.M. Gerhardt en de literatuurhistorica Mia I. Gerhardt. Het openingsgedicht van
Ida Gerhardts bundel De hovenier (1961) is opgedragen ‘aan de nagedachtenis van
mijn zuster Truus’ en kent de intrigerende regel: ‘Zij kende slechts één liefde: de
volstrekte’. Dat maakt nieuwsgierig naar deze onbekende van de drie gezusters
Gerhardt.
Een jaar na Truus Gerhardts dood verschenen haar Verzamelde gedichten bij P.N.
van Kampen & Zn. te Amsterdam, toen nog steeds een gerenommeerde literaire
uitgeverij. Behalve haar twee eerder verschenen bundels De engel met de zonnewijzer
(1935) en Laagland (1937) staan hierin in de afdeling Nagelaten verzen niet eerder
gepubliceerde gedichten.
In haar eerste twee bundels staan - soms al te - uitbundige natuurgedichten met
regels als: ‘Een naam, gesmeed uit louter zonnefonkling / en smaragd, heb ik u in
gedachten toegebracht / om u te danken... / hartstochtlijk u te danken voor uw gloed
en pracht’ (‘Boerenwormkruid’ in De engel met de zonnewijzer). De Nagelaten
verzen intrigeren doordat veel kwatrijnen hieruit droefgeestig waren en heel anders
van toon en inhoud dan haar eerder verschenen gedichten: ‘De rails langs, aan de
zelfkant van de stad / mijn voeten slepen over 't sintelpad. / 'k Staar naar de wagens,
op dood spoor gereden... / Daarin ligt heel mijn triest bestaan vervat’.
Waarom was ze zo anders gaan schrijven? Zouden deze tragische woorden
misschien een afspiegeling van haar leven kunnen zijn? Of was het ‘lyrisch ik’ hier
aan het woord? Wie zich, nieuwsgierig geworden, in het leven en werk van Truus
Gerhardt verdiept en de na naarstig bijeengegaarde brokstukjes informatie bekijkt,
ziet een steeds duidelijker samenhang tussen haar leven en haar werk.
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Jeugdjaren
Tijdens Truus' jeugd verhuisde het gezin Gerhardt erg vaak. Meestal had dat te maken
met het feit dat haar vader een betere baan kreeg. Bij haar geboorte op 22 augustus
1899 was Dirk Reinier Gerhardt (1871-1953) opzichter bij de bouw van het Oosterdok
in Amsterdam,1 de stad waar hij en zijn vrouw Grietje (Ida) Blankevoort (1873-1934)
het grootste deel van hun leven hadden gewoond, hoewel ze beiden elders waren
geboren.

TRUUS EN IDA GERHARDT (LETTERENKUNDIG MUSEUM)

Bij de geboorte van hun eersteling Truus woonden ze vlak bij zijn werk in een
keet. De volgende verhuizing vond plaats in de winter van 1901, één dag na de
geboorte van hun volgend kind. Deze zoon en stamhouder overleed die dag ‘door
grove schuld van een ander’.2 Wat er gebeurd is blijft een raadsel, maar ongetwijfeld
was deze gebeurtenis traumatisch voor de ouders. Kort daarna verhuisden ze naar
Alkmaar waar Gerhardt leraar werd in het lijn- en vaktekenen aan de Ambachten
Burgeravondschool.3 Drie jaar later, in 1904, gingen ze in Gorinchem in de
directeurswoning naast de Ambachtsschool wonen, omdat Gerhardt tot directeur van
die school was benoemd. Zijn vrouw was opnieuw zwanger en hoewel ze stellig op
een zoon

TRUUS GERHARDT (STADSARCHIEF ZUTPHEN, COLLECTIE GERHARDT)

gehoopt hadden, zag op 11 mei 1905 hun tweede dochter Ida Gardina Margaretha,
na een moeilijke bevalling, het levenslicht.4
Truus, die inmiddels al drie verhuizingen had meegemaakt, ging in Gorinchem
naar de Gemeentelijke Burgerschool voor Meisjes,5 maar kon die school daar niet
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afmaken, want haar vader, die de plaatselijke ambachtsschool ‘door zijne ijver en
zijne toewijding’ tot ongekende bloei bracht,6 verdiende niet veel en greep in 1908
de volgende kans om promotie te maken. Hij werd nu directeur van de eerste
Schiedamse Ambachtsschool. Hoewel Schiedam Gerhardt niet onbekend was - hij
had er het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht - was de overgang naar Schiedam
beslist niet plezierig voor dit gezin, want het was een arme, naargeestige stad.7 Truus
ging er naar de openbare lagere school met uitgebreid leerplan voor meisjes. Gelukkig
werd hun woonsituatie na een paar jaar aanmerkelijk beter, want ze kwamen in een
chique hofjesachtige bebouwing, grenzend aan de stadstuin, te wonen.8 In 1912 werd
Truus leerlinge van het Stedelijk Gymnasium in Schiedam.9 Maar niet voor lang,
want in mei 1914 verhuisde het gezin opnieuw, nu naar Rotterdam, waar haar vader
directeur werd van de Rotterdamse Ambachtsschool, gevestigd aan de Tamboerstraat.10
Ze kregen de royale directeurswoning van de oude Ambachtsschool op de Katshoek
toegewezen.11
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Sidney van den Bergh
Truus ging vanaf september naar het Erasmiaansch Gymnasium en kwam in klas 3b.
Al snel raakte ze bevriend met de een klas boven haar zittende Sidney James van
den Bergh (o1898),12 die uit een heel ander soort gezin kwam dan zij. Hij was een
zoon van een maatschappelijk zeer vooraanstaande en gefortuneerde familie die in
Rotterdam margarinefabrieken bezat. Deze familie was joods-liberaal en woonde in
een enorm groot huis.13 Truus zal Sidney ongetwijfeld een boeiende knaap gevonden
hebben, waardoor haar vijftienjarig hartje sneller ging kloppen, en ze merkte natuurlijk
ook heel duidelijk dat deze vriendschap de goedkeuring van haar standbewuste
moeder kon wegdragen. Truus en Sidney verloofden zich toen Truus 16 jaar was.14
In 1917 deed Sidney eindexamen en ging in militaire dienst. Truus begon toen aan
haar eindexamenjaar.
Ze kreeg Grieks van de classicus maar vooral dichter J.H. Leopold. Bekend is dat
zijn persoonlijkheid op literair begaafde leerlingen zoals Truus een onuitwisbare
indruk heeft nagelaten. Verhalen die zij op school hoorde over bijvoorbeeld Orpheus,
de beroemde zanger uit de Oudheid, die met zijn muziek alles om zich heen kon
betoveren, vertelde ze weer door aan haar zusje, met wie ze een hele goede band
had.15
In 1918 behaalde ook Truus haar gymnasiumdiploma. Ze was van plan was om
zich op haar achttiende op te geven voor de verpleging, maar deed dat bij nader inzien
niet. Waarschijnlijk bleef ze na haar eindexamen thuis om zich voor te bereiden op
haar huwelijk en om haar 44-jarige en opnieuw zwangere moeder te helpen. De
verloofde duurde door de mobilisatie twee en een half jaar. Daarna ging Sidney in
Rotterdam economie studeren.

Huwelijken
Truus en Sidney trouwden op 9 december 1920. Kort na Sidney's kandidaatsexamen
economie moest hij zijn studie afbreken omdat zijn vader hem in de fabriek wilde
nu zijn oudere broer George weigerde in de zaak te stappen. Een kleine twee jaar na
hun huwelijk kregen Truus en Sidney hun eerste kind: Jan Seymour, in februari 1924
gevolgd door Peter Lodewijk (Peet).
Truus trok zich het lot aan van ‘Zus’ toen zij na een conflict met haar ouders te
horen kreeg dat die haar financieel niet meer zouden ondersteunen. Truus zorgde er
toen voor dat Sidney de kosten van de studie van ‘Zus’ op zich nam.16
Het gezinnetje Van den Bergh woonde tot eind augustus 1926 in Rotterdam. Toen
vertrok het naar Berlijn-Dahlem,17 waar Sidney in één van de fabrieken van de firma
ervaring moest opdoen. Vanuit Berlijn huurden ze, waarschijnlijk om ook in
Nederland een verblijfsadres te hebben, een prachtig woonhuis in Plasmolen. Dit
was eigendom van de filosoof-kunstschilder Leo Niehorster (1882-1957), die
genoodzaakt was zijn huis te verhuren en zelf op
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zijn nabijgelegen atelier, molen ‘de Molenhorst’ ging wonen. Het contact dat de
echtparen hierdoor met elkaar kregen bleef niet oppervlakkig. Truus voelde zich
waarschijnlijk zeer aangetrokken door deze zestien jaar oudere filosoofkunstschilder,
een heel ander type dan haar echtgenoot die in hart en nieren zakenman was.
Sidney op zijn beurt bleef niet ongevoelig voor Leo's vrouw, dochter van een
chirurg-burgemeester uit Groningen. Het gevolg was dat beide echtparen al snel van
partner wisselden.18 Nadat het huwelijk van Truus en Sidney in februari 1928
ontbonden was, gingen Truus en Leo met haar zoontjes Jan en Peet in Loosduinen
samenwonen, in een huis van Sidney op het landgoed Ockenburgh bij Den Haag. Ze
traden na een jaar in het huwelijk.19

Eigen stem
Truus Gerhardt las veel gedichten en was geabonneerd op het maandblad De Stem
dat Dirk Coster in 1921 samen met Just Havelaar had opgericht. Dit blad, waarvan
de literatuur overwegend getoetst werd aan een religieus-humanistische
levensbeschouwing, stond in principe open voor werk waarin een ‘onvervangbare
persoonlijkheid in geopenbaard wordt’. Daardoor was er een grote verscheidenheid
van inhoud, al waren de poëziebijdragen in het algemeen nogal hoogdravend.
Truus had natuurlijk artikelen gelezen van de enthousiasmerende en voor sommigen
inspirerende literator Dirk Coster (1887-1956). Toen zij voor haar vierendertigste
verjaardag de bloemlezing Nieuwe geluiden van Dirk Coster - waarvan in 1932 een
vierde druk was verschenen - had gekregen, vatte ze moed hem in de zomer van 1933
een lichtelijk geëxalteerde brief te schrijven:
[...] nu weet U niet, mijnheer Coster, wat dat voor een openbàring voor
me geweest is! Nu begrijp ik ineens allerlei, waar ik vroeger geen weg
mee wist; het is net, of er een hele nieuwe wereld door U voor me is
ontsloten. Ik hield altijd erg veel van verzen, maar ik had nooit iemand,
met wie ik er eens over kon praten, en de verzen van moderne dichters,
die ik bewonderde, vonden mijn vriendinnen en mijn ouders altijd
bespottelijk. Omdat iedereen mij altijd uitlachte om mijn ‘overdrevenheid’,
begon ik op 't laatst zelf te twijfelen, en ik dacht: ‘ik heb er helemaal geen
kijk op’. De verzen, die ik zelf geschreven had, kwamen me nu ook
waardeloos voor; ik had geen vertrouwen in mezelf meer, en ik dacht:
‘Laat ik er maar voor goed mee ophouden, 't wordt toch nooit iets’. Maar
dat maakte me dood ongelukkig, want ik heb er nu eenmaal zoo'n behoèfte,
om te schrijven. Maar nu ineens is alles anders.
Ik zou U wel aldoor willen bedanken, dat U mij de oogen geopend hebt.
[...] Dit geeft me ook de moed om U een paar van mijn verzen te sturen.
Ik heb ze nog nooit aan iemand laten lezen, en zelf weet je natuurlijk niet,
of 't wat
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HUIS EN MOLEN VAN LEO NIEHORSTER (UIT: MOOK EN PLASPOELPOLDER IN OUDE ANSICHTEN.
EUROPESE BIBLIOTHEEK, ZALTBOMMEL Z.J.)

SIDNEY VAN DEN BERGH
(UIT: J. MULDER, SIDNEY VAN DEN BERGH.
A.W. BRUNA & ZOON, UTRECHT/ANTWERPEN 1975)

is, maar ik waag 't er maar op. Gelooft U, dat ik aanleg heb? O, wat zou
dàt héérlijk zijn! Natuurlijk durf ik U haast niet te vragen, of ze in
aanmerking zouden kunnen komen voor ‘de Stem’. Ik ben daar zelf op
geabonneerd. Toe, mijnheer Coster, probeert U 't alstublieft eens met mij.
Maar als U zegt: ‘'t is niets’, dan wéét ik, dat 't zoo is, en dan houd ik er
ook wèrkelijk mee op. Vindt U 't erg brutaal, als ik U vraag, sméék: ‘toe,
schrijft U mij gauw terug. Alstublièft!’20
Coster probéérde het met Truus, want in 1934 verschenen zeven gedichten van haar
in De Stem.21 Coster schreef later in de prospectus van Truus' bundel De engel met
de zonnewijzer. ‘Reeds bij een eerste inzending van deze verzen aan De Stem trof
het mij, dat hier zich een waarachtig en zeer levend talent openbaarde. Het is
merkwaardig, dat de aard van de onderwerpen, het karakter van dit talent reeds
aangeeft. Het zijn kathedralen en bloemen. Eenzelfde omhoogstrevende kracht als
bloemen en kathedralen beheerscht leeft en bonst in het rhythme van deze verzen’.
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Het contact dat Truus had met Coster groeide uit tot een vriendschap met hem en
zijn vriendin Marie van Kranendonk (1890-1979). Dank zij deze vriendschap, die
vooral werd onderhouden door een intensieve briefwisseling - zij schreef hen eind
jaren dertig, begin jaren veertig lange onstuimige brieven, vaak wel tien vellen groot
- is veel bekend geworden over deze jaren uit het leven van Truus Gerhardt.
In 1935 verschenen elf gedichten van Truus Gerhardt in De Stem. In ‘Meinacht’,
een gedicht dat ongebundeld bleef, brengt ze zowel haar verlangen naar het
dichterschap als haar eenzame worsteling daarmee onder woorden:
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God, raak mij aan, opdat ik zingen kan...
Rondom mij zingt de zilvren nacht,
de zee zingt, zingend zendt het bosch
zijn zuivren adem naar u op,
de boomen zingen en de wolken:
alles zingt.... slechts ik ben stom en strak.
Mijn oogen branden, en mijn dorre hart
hangt krimpend in mijn borst
als een verdroogde vrucht... God, raak mij aan,
laat mij niet zoo alleen.
Ben ik U minder dan de boomen, dan de sterren, dan de zee?
Ik ben toch ook Uw kind...
Laat mij niet zoo alleen, God...

In de herfst van 1935 verscheen haar debuut De engel met de zonnewijzer bij P.N.
van Kampen & Zoon te Amsterdam. Een van de eerste recensie was van Anthonie
Donker in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 december 1935: ‘De kristallen
vastheid is er nog niet, deze verzen zijn nog kneedbaar en onvoltooid. Voor vrouwen
moet het dichten moeilijker zijn dan voor mannen, omdat zij zoveel meer tot de
ontboezeming neigen, juist het tegendeel van poëzie, die immers bovenal op een
proces van beheersing berust’. Volgens Menno ter Braak in Het Vaderland van 7
januari 1936 leek Truus Gerhardt onder de dichteressen de talentvolste: ‘Er is in haar
verzen ongetwijfeld een gevonden verhouding tot de natuur; een bacchantisch element,
dat mij het meest echt lijkt in deze poëzie’. En Jan Engelman vond in De Nieuwe
Eeuw van 3 september 1936 dat de titel van Rilke zou kunnen zijn en dat het eerste
gedicht doet denken aan Rilkes Neue Gedichte (1907). Volgens hem is ‘De engel
met de zonnewijzer een debuut om met dankbaarheid te begroeten. [...] Er is een zeer
sterke vitaliteit in deze verzen, en haar houding is origineel, in deze tijd, nu overal
het klachtenboek op tafel ligt’. Ook S. Vestdijk, Marnix Gijsen en Anton van
Duinkerken oordeelden positief over haar bundel.
Toen zij, na de vele lovende reacties op dit debuut, in het voorjaar van 1936 alleen
op de hei kampeerde, schreef ze aan Marie van Kranendonk: ‘O Marie, om werkelijk
een dichter te zijn, wat een onbegrijpelijk geluk! Iemand als Gorter en zijn Mei-tijd,
als Keats, in Endymion! Los te stróómen, zooals een water stroomt, in verzen’!
Met de psychische gesteldheid van haar echtgenoot zat het al enige tijd niet goed.
Truus verzette zich tegen een opname in de psychiatrische inrichting ‘Bloemendaal’
bij Den Haag, omdat ze het vernederend voor Leo vond om als zenuwlijder met
‘krankzinnigen’ over één kam te worden geschoren. Ze zou proberen hem te laten
opnemen in een kliniek in Nijmegen, waar een vriend van Leo zenuwarts was. Deze
problemen weerhielden haar niet om te schrijven:
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Ikzelf schrijf nogal vrij wat, de laatste tijd. Het is, alsof de schoonheid van
deze maanden en daarbij aldoor dat bange voorgevoel:... hoe lang nog....?
je feller en gretiger leven doet. Met ‘leven’ bedoel ik hier natuurlijk:
opnemen, je bewust maken, verwerken en uiten! Begrijp jullie, dat drie
kwart van onze Nederlandsche dichters delireert over de wonderen van
Spanje en in katzwijm ligt over die copla's? Waarom moeten wij ons in
Godsnaam opwinden over Spanje! Laten we Hòlland vieren [...]! Is ons
land niet één aangrijpend wonder van schoonheid en vrààgt het ons niet,
dat wij die schoonheid vorm geven? Ik wou maar, dat ìk wat kon, ik zou
het wel voor ons prachtige land opnemen. En hoe! Maar helaas, ik ben ‘in
een kooi een sijs’, zou Henriëtte Roland Holst zeggen, en ik breng het niet
verder dan een goedbedoeld ‘piep piep’.
In dezelfde brief aan Van Kranendonk schreef ze nog dat ze worstelde met ‘innerlijke
eenzaamheid’: ‘die eenzaamheid ik in mezelf ken, voel ik ook in ìeder ànder mensch,
in ieder dìng zelfs; en hoe nader menschen mij staan, en hoe meer ik ze liefheb, des
te meer martelt mij dat gevoel, van ze nóóit te kunnen bereiken. Ook mijn man niet
en de jongens niet en mijn vader. Voel jij dat dan ook niet Marie, dat diep in ieder
mensch een ontzettende eenzaamheid huivert, als van een kind, dat 's nachts om zijn
moeder snikt?’.
Net toen in het voorjaar van 1937 Truus, na een opname van Leo met wie het nu
beter ging, weer kon genieten van het gewone gezinsleven, kreeg ze zelf lichamelijke
klachten, die ze in brieven omschreef als ‘lichte longproblemen’ waarvoor ze in een
ziekenhuis behandeld werd en daarna thuis moest rusten. Maar in de loop van de
zomer ging het slechter met haar en zou ze naar Zwitserland moeten gaan, zodra ze
goed genoeg zou zijn om de reis te kunnen maken. Hoewel het woord tuberculose
niet genoemd wordt, lijkt het aannemelijk dat ze die ziekte had. Ze had geen inspiratie
meer: ‘Het muziekje is kapot en er komt geen geluid meer uit,’ schreef ze Dirk Coster.
Ze had inmiddels genoeg verzen voor een tweede bundel, Laagland, die in november,
opnieuw bij Van Kampen, zou verschijnen. Vlak voor de publicatie, vroeg ze Anthonie
Donker of hij de bundel in de N.R.C. zou willen bespreken: ‘Ik was het je zoo graag
zelf komen vragen, maar zooals je misschien van Coster gehoord hebt, moet ik nog
altijd volkomen rust houden; het zal nog wel maanden duren, eer ik weer uit kan
gaan. Daar mijn man nog steeds in een toestand van de diepste geestelijke depressie
verkeert, kan ik ook niemand bij mij ontvangen, zoodat ik nu al haast een jaar in een
vrijwel volkomen isolement leef. Des te grooter vreugde is het nu voor mij, dat mijn
bundel gauw uitkomt. Ik hoop toch zóó, dat jij de bespreking ervan op je wilt nemen.
Aan niemand zou ik het liever toevertrouwen’.
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Helaas kon Truus niet genieten van het verschijnen van Laagland. Haar lichamelijke
gesteldheid was slecht: ze had veel pijn, verhoging en inmiddels een gipsen corset.
Twee maal daags moest ze worden bestraald Ze hield ook rekening met de
mogelijkheid dat ze kon sterven, want ze vroeg Coster in een brief om, als zij kwam
te overlijden, te doen wat hem goeddacht met pakketten die ze bij de notaris in
bewaring had gegeven. Ze wilde niet dat die later in handen kwamen van haar
echtgenoot of vader.
Dirk Coster was niet alleen belangrijk geworden voor Truus, hij was onmisbaar
zoals overduidelijk uit de volgende brief aan hem blijkt:
Er is maar één mensch, die mij beter kan maken, dat ben jij. En er is maar
één ding, waardoor ik beter zou kunnen wòrden, dat is een brief van jou.
Niet een zorgvuldig overwogen en bedachtzaam ingekleed schrijven, maar
spontaan, van mensch tot mensch geschreven. Als ik wist dat het jou
wèrkelijk, in je hart, iets kan schelen of ik beter word of niet; als ik wist,
dat je wel eens een enkele keer vriendelijk aan mij dacht, dat je wel eens
een klein beetje voor mij zoudt kunnen voelen, zooals een oudere broer
van een jonger zusje houdt; als jij mij kon helpen door één keer een lieve
brief, waaraan ik mij vast zou kunnen houden - o, als dàt kon, dan zou ik
weer beter wìllen worden en kúnnen worden en dan wòrd ik weer beter!
Laagland trok net als De engel met de zonnewijzer spoedig de aandacht van de
recensenten, inderdaad ook van Donker, die in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 16 februari 1937 schreef: ‘Het is aan Truus Gerhardts nieuwe bundel dan ook
te merken dat zij geleerd heeft en geoefend, naar overwinning van dat vaag
vervloeiende in de vorm der oudere verzen gestreefd en zich meer verstechniek en
beheersching eigen gemaakt heeft. Truus Gerhardt blijkt zich hier een grootere
versvastheid te hebben verworven, maar het behoeft niet te verwonderen dat zij nog
moeite heeft zichzelf aan dien nieuwen vorm te wennen en er even vrij zichzelf in
te wezen. [...] De zwakheden zijn ook nu nog een neiging tot vervagen, tot een uit
de plooien vallen van het vers, het loszitten ervan, o.a. door te vele enjambementen.
[...] Maar laat Truus Gerhardt elk woord wegen en bewaken, want in het overvloedige,
komt het haast nog meer dan ooit op ieder woord aan! Fonkelen en flonkeren het
scheelt maar één letter’.
Marie van der Zeyde, de vriendin van Truus' zus Ida, concludeerde in haar
uitgebreide bespreking in het religieus-socialistische maandblad Tijd en Taak van
februari 1938 dat Truus het roer radicaal diende om te gooien als ze zich als dichteres
wilde handhaven:
Toen een jaar geleden haar eerste bundel De Engel met de Zonnewijzer
van de pers kwam, leek het mij nog niet verantwoord over dat
beginnerswerk, sympathiek en veelbelovend als het ongetwijfeld was, al
[...] te gaan schrij-
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ven. De critiek echter juichte, en het publiek deed meer dan dat: het kocht.
Mijns inziens had aan die reactie het Moment een groter aandeel dan het
Talent. Het moment: in de eerste plaats immers is het met onze vaderlandse
poëzie op 't ogenblik niet rooskleurig gesteld. [...]. Is het wonder, dat
publiek en critiek dan graag weer eens iemand horen zingen, argeloos,
verdiept en onbeholpen als een jonge vogel? Zo zitten we nu, nauwelijks
een jaar later, met deze nieuwe bundel Laagland, vrucht van talent en
moment, in onze handen, de jubelkoren zijn alweer aangeheven. [...] Laten
we proberen dit bundeltje zo eerlijk mogelijk te wegen, zonder daarbij de
litteraire situatie van het ogenblik mee in de schaal te leggen. De meest
sprekende, en misschien ook de meest verheugende eigenschap van Truus
Gerhardt's poëzie tot nu toe is een warm natuurgevoel. [...] Die
natuurgevoeligheid gaat samen, soms, met een gelukkige hand van
schilderen der zichtbare wereld [...]. Kon het bij deze gegevens blijven,
dan zou ons oordeel over Truus Gerhardt's poëzie luiden: zeer vrouwelijk
- wel bepérkt-
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vrouwelijk, zonder iets van die manlijke inslag, die door de eeuwen heen
grote vrouwen groot heeft gemaakt: heel erg jong; rijk aan mogelijkheden:
als zij wat bewuster wordt en zich niet zo hardnekkig meer in de natuur
projecteert, zullen ook vrouwenleven en verhoudingen tussen-mensen als
stof binnen haar bereik vallen. Maar nu wil het geval, dat Truus Gerhardt
in werkelijkheid helemaal geen piepjong meisje is, maar de moeder van
een paar opgroeiende jongens: dat verandert niet alleen de diagnose maar
ook de prognose, en doet ons de zaak aanmerkelijk minder gunstig inzien.
En verder wil het geval, dat de schrijfster zich in haar korte dichterlijke
loopbaan een verbluffende taalvirtuositeit heeft eigen gemaakt - ze schudt
het ene na het andere landschapje uit haar mouw, het een al donziger en
waziger dan het andere, nooit heeft ze gebrek aan tedere kleurschakeringen
en geraffineerde bepalingen (het zou de moeite waard zijn om alle tinten
‘blauw’ eens uit deze bundel bij elkaar te zoeken!); het resultaat is dat men
zich voor al dit fraais tenslotte niet méér interesseert dan voor een serie
kostbare Parijse toiletten. Met wat men in de strikte zin poëzie noemt,
heeft dat niet meer te maken. [...].
Toen dit artikel in Tijd en Taak verscheen ging het weer iets beter met Truus. Hoewel
ze lichamelijk nog zwak was en veel moest rusten, bleken de ‘pennen’ te groeien en
voelde ze zich geestelijk veel beter en innerlijk vrij. Ze werd ook voor de helft van
haar ketenen verlost: alleen de heup en lendenstreek moesten nog een half jaar in
een zwaar gipsverband zitten. Ze vergeleek zich met de slaaf van Michelangelo, die
half in het marmer is blijven steken.
Natuurlijk was Truus verbolgen toen ze deze recensie van Marie van der Zeyde
onder ogen kreeg en ze luchtte haar hart in een brief aan Marie van Kranendonk:
De hartsvriendin van mijn oudste zuster, [...] een grauwe, zure, met een
aardappelknoetje, en die mij niet uit kan staan, heeft een boosaardig en
giftig stukje over mij gepubliceerd in Tijd en Taak. Mijn werk had ‘met
poëzie niets te maken’, het ‘interesseert ons niet meer dan een serie kostbare
Parijse toiletten’ (dit is een vergiftigde pijlpunt: ik ben te frivool en te
mondain en kleed me te duur, zoals ik van Zus en haar altijd hooren moet).
[...] Om, Marie v.d. Zeyde, die ik altijd een zure ouwe juffrouw heb
gevonden, kan het me natuurlijk geen bal schelen, maar van Zus vind ik
't zóó erg! Dat afgunst haar zóó ver kon brengen, had ik nooit kunnen
denken. En had zij 't gepubliceerd, dan had ik 't nog wàt gevonden. Maar
zelf blijft ze veilig buiten schot en verschuilt zich achter ‘Mej. Dr. van der
Zeyde’. Enfin, ik moet maar trachten, er de humoristische kant van te zien
[...]. Overigens heb ik Zus èn haàr koninklijk doodgezwegen. Er zit
natuurlijk achter de heele geschiedenis véél méér, dan afgunst op mijn
werk alleen.
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Inmiddels had Truus' echtgenoot - waarschijnlijk in of kort na 1937 - in de Oude
Molstraat in Den Haag een atelier in gebruik genomen.22 Hoewel ze blij was dat het
nu wat beter met Leo ging en dat hij weer aan het werk was, voelde zij zich erg
eenzaam, vooral omdat haar man, vermoedelijk uit jaloezie, de voor haar zo
belangrijke contacten met letterkundigen bijna onmogelijk maakte. Toen Jan Prins
Truus dat voorjaar wilde bezoeken, was Leo daarover ‘zoo ontsticht en wond zich
dermate op en dreigde met zulken pathetische maatregelen’, dat Truus ‘tenslotte, om
ongelukken te voorkomen, Prins maar (heeft) afgeschreven’. Het was haar nog steeds
gelukt het voor haar zo veelbetekenende contact met Coster en Marie van Kranendonk
voor Leo geheim te houden. Restten haar de gesprekken met de kinderen, haar hulp
en de groenteboer.
Hoewel ze dagelijks veel op bed bij de opengeslagen balkondeuren rust hield, ging
ze die zomer op doktersvoorschrift naar Denekamp, want, schreef ze aan Marie van
Kranendonk: ‘Hij verwacht veel van de verandering van lucht, en van twee maanden
volkomen rust zonder de beslommeringen van de huishouding, en zelf voel ik ook,
dat het mij goed zal doen. Acht lange weken zal ik onder de dennen liggen en de
wind hooren ruischen door de haver; daar moèt je beter van worden! Dan vind ik het
ook erg fijn, om mij eens volkomen aan Leo te kunnen wijden. Ik heb mij vast
voorgenomen, dat het niet alleen voor mij, maar ook voor hèm een tijd van genezing
en regeneratie zal zijn’.

Stilte
Met haar gezondheid ging het iets beter, totdat de rust in hun gezin ernstig verstoord
werd door haar eerste man Sidney van den Bergh. Hij ging scheiden en deed serieuze
pogingen om Truus weer voor zich te winnen. Al deze verwikkelingen zorgden voor
een achteruitgang in haar gezondheid maar, zoals Truus aan Marie van Kranendonk
schreef: ‘Het eigenaardige is dat Leo en ik door al die samendoorleden narigheid
juist dichter tot elkaar gekomen zijn’.
Omdat er vanaf de zomer tussen 1938 tot 1941 geen correspondentie van Truus
met Dirk Coster en zijn vriendin bekend is, is niet geweten wat er zich toen in haar
leven heeft afgespeeld. Maar brieven uit 1941 maken duidelijk dat haar relatie met
Leo zich in de drie jaar daarvoor niet bestendigd had en dat ze uit elkaar gegroeid
waren. Leo zat veel op zijn atelier of in hun huisje bij de Loosdrechtse Plassen. Over
het mislukken van haar huwelijk schreef ze verzen die pas in Nagelaten verzen zijn
gepubliceerd:
[...] we drijven onherroepelijk uit elkaar.
Ontken het niet; ik zie 't in elk gebaar,
ik kan het in je lach, je voetstap hooren.
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Na Laagland is er geen bundel van Truus Gerhardt meer verschenen, ook in literaire
tijdschriften komen we haar naam niet meer tegen. Het gemis van Leo speelde parten,
zoals uit Nagelaten verzen duidelijk blijkt:
Ik kan niet zingen sinds je mij verliet:
in ieder woord voel ik mijn onvermogen.
't Voltooid gedicht blijft kil en onbewogen,
't is als mijn hart: het leeft, het ademt niet.
O rijkdom, toen de lichte stift, bevlogen,
't papier bebloesemde met lied op lied!
Er scheen geen eind aan het vervoerd vermogen:
jij was de wind, ik 't winddoorstroomde riet.

Inmiddels was in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitgebroken en hoewel er in
Loosduinen stevige gevechten plaatsvonden, bleef Truus' huis op de Monstersche
weg ongedeerd. Truus had contacten gekregen met letterkundigen die elkaar
regelmatig troffen in café Het Wachtje bij Het Haagse Bos,23 zoals J.C. Bloem, Clara
Eggink, A. Roland Holst, Jan Campert en M. Nijhoff, met wie ze een liefdesrelatie
kreeg.
Tijdens de winter van 1941-1942 genoot ze met volle teugen, alsof ze de schade
van het aan huis gekluisterd zijn in moest halen. Ze schaatste veel, niet alleen met
haar jongens, maar ook met Nijhoff. Het waren voor haar adembenemende dagen,
waarop het leek ‘of het leven uit niets anders meer bestond dan uit sneeuw en ijs en
rijden en skiën en lachen en kussen’. Aan Coster en Marie van Kranendonk schreef
ze:
Het onafzienbare toegevroren land met zijn witbepluimde boomen en de
hoeven in winterslaap; het dorp: besneeuwde daken, een purperen
avondhemel en zwarte wolken kraaien om de toren; ons huis: een brave
boereherberg; onze chambre de noce: kraakhelder, een
koets-van-een-bedstee, gesteven blauwgeblokte gordijntjes, gewitte
wanden, en over alles de tooverachtige glans van het kaarslicht. En
tenslotten mìjn verrukking: Pom's [= Nijhoff] gezicht in een warme, rijpe
goudtoon tegen de koele fond van de muur! Daar moest je gewoon bij aan
het dichten, of je wou of niet!!! [...] En dan de bekoring van het ontwaken!
Gestommel op de trap, een schuchter klopje op de deur, en daar komt, tot
ons beider ongeloovige verbazing, een prachtig oudje, in een nimbus van
zilveren haren, met een levensgroot theeblad binnenschuiven. En: ‘Of
mijnheer en mevrouw goed geslapen hebben?’ Waarop mijnheer en
mevrouw, die hun best doen, er zoo gehuwd mogelijk uit te zien, met
waardigheid antwoorden om, zoodra grootje de deur achter zich heeft
dichtgetrokken, elkaar op zeer ònge-
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huwde wijze in de armen te sluiten. [...] Ik had eenvoudig geen tijd om
aan mijn zorgen toe te komen. En die zijn vele, want ons huis, dat onder
Duitsche Verwaltung staat (het was van Sidney, dus Joodsch bezit) wordt
binnenkort verkocht en wij moeten eruit. Maar waarheen?! Zal ik nu maar
met Baardpiet trouwen? Die heeft een schoon oud patriciërshuis in Utrecht;
ik kan er met de jongens zo instappen. Of met Pom? Dan kom ik te wonen
in... nu, weten de parkietjes het al??? Ik heb die avond in de Deltsche tram
nog zitten schateren bij de gedachte, dat het A. Roland Holst kon zijn. Stel
je voor: zoo'n Druïde in je bed! Om van te versteenen. En dan maar altijd
water en wind en eeuwig zwerven. Vreeselijk ongezellig. Nee, dan nog
maar beter Jan Engelman. Hoewel ook dàt zijn bezwaren heeft.
Bijvoorbeeld: ‘Ambrosia, staat nog es op’. Zooiets doèt het niet.
‘Baardpiet’ was de enige niet-letterkundige huwelijkskandidaat die Truus in deze
brief opsomde. Het was Pieter Geyl, ooit haar leraar geschiedenis aan het gymnasium
in Schiedam, nu hoogleraar in Utrecht. Truus had al weer vele jaren contact met hem
en vond het vreselijk dat hij door de Duitsers in 1940 was opgepakt en nu in
Sint-Michielsgestel was geïnterneerd. Het was haar zelfs gelukt hem in het kamp te
bezoeken. Ze schreef aan Marie van Kranendonk: ‘Ik ben somber over Piet. Ik vind
het toch zoo vrèèselijk voor hem. En dan dat wanhopige machtelooze gevoel, dat je
nièts voor hem kunt doen. Kon ik het maar van hem overnemen; duizendmaal liever
zou ik - gesteld dat ik de jongens niet had - het zèlf ondergaan. Ik voel het gewoon
als een verraad, als een laagheid (al is het dat natuurlijk niet, dat weet ik wel), dat ik
vrij rond loop en gelukkig ben met de zon en het groen en de lente, terwijl hij in een
cel zit ingesloten. Wat ontzettend: afgesneden van het leven stil te zitten verrekken!
Hij heeft niets te boeten, hij is zonder schuld!’
Gelukkig kreeg Truus het huisvestingsprobleem snel opgelost: ze verkocht het huis
als geldbelegging, aan een verzekeringsmaatschappij, waarvan ze het weer kon huren.
Dat voorjaar las Truus in de krant het gedicht ‘Kinderliedje’ van haar zus Ida. Dat
greep haar zo aan dat ze haar vriendin Marie van Kranendonk schreef:
Weet je nog, Masje, hoe ik je wel eens verteld heb, dat wij een jeugd
hadden, zonder warmte, zonder koestering, nooit een zoen, nooit een arm
om je heen [...] en hoe je daar de heele leven door naar blijft hunkeren en
zoeken. Je begrijpt, hoe het mij ontroerde toen ik argeloos de krant
openslaande, plotseling dat alles uit zoo'n onverschillige krantenkolom op
me af zag komen. En hoe mij tegelijkertijd de gedachte besprong: daar
heeft Zus, over wie ik nooit anders dan in bitterheid denk, het diepste
verlangen van mijn hart voor mij uitgesproken, zuiverder dan ik het ooit
zèlf zou kunnen
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doen. Het diepste verlangen, en het diepste gemis: ‘geluk niet te behalen.
'k Moest dwalen’! Even verteederde mij dat voor haar. Maar meteen weet
ik dan weer: nèè. In dit gedicht is ze, verwonderlijk genoeg, een oogenblik
zichzelf, geeft ze de gevoelige kern van haar hart weerloos bloot: een kern
van eenzaamheid, verlangen, van hunkering naar teederheid. Maar die
zachte kern is overkoekt met zoovele en zoo dikke lagen van
roteigenschappen...
In de zomer van 1942 schreef Truus Gerhardt aan Coster en Marie van Kranendonk:
‘Ik zie het onvermijdelijk huwelijk met Piet iedere dag dreigender op mij aankomen.
De onbeantwoorde brieven en stukken uit St. M. Gestel hoopen zich op, ik kreeg een
klemmend schrijven van Piet's zuster. Vader en Jan dringen in iedere brief op een
beslissing aan’. Kort daarna nam ze het besluit niet met Geyl in het huwelijk te treden.
Hoe het Truus vergaan is tussen de zomer van 1942 en 1944 is niet bekend. Maar
vanaf 1944 schreef zij opnieuw gedichten. Met de publicatie daarvan in Nagelaten
verzen weten we ongeveer hoe ze zich toen gevoeld moet hebben. Ze werd verscheurd
door haar ‘innerlijke eenzaamheid’ waarover ze al aan Marie van Kranendonk in de
zomer van 1936 schreef:
Want tot in 't diepst omarmen heb 'k geweten
dat ik geboren ben voor de eenzaamheid,
dat ik aan zee en wind en wolken ben gewijd
en dat nog nooit een man mij heeft bezeten.
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Nog nooit. - ik ben verloren aan de wind
aan een verlangen dat geen mensch kan stillen.
Waarom dan nog weer, telkens, zoeken willen
bij and'ren, wat 'k toch nooit bij and'ren vind.

En ze merkte dat de relaties die ze met haar mannen had, haar niets hadden
opgeleverd:
'k Heb woest en roekeloos mijn kaars verbrand,
'k ging als een morsig glas van hand tot hand.
De kaars drupt stervend uit de kandelaar,
het glas ligt stukgesmeten aan de wand.

Sinds het verschijnen van Laagland in 1937 was het nog steeds stil rondom Truus.
Zus Ida had in literair opzicht wel van zich laten horen: in 1940 was Kosmos
verschenen, hetgeen Jan Campert in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift de
dichterskwaliteiten van beide zussen deed vergelijken, ten nadele van Truus. Kort
na de bevrijding verscheen Ida Gerhardts tweede bundel, Het veerhuis, waarvoor ze
de Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs kreeg. Het was voor Truus - die zulke
positieve recensies had gekregen voor haar bundels, maar aan wie nooit een literaire
prijs was toegekend - een bittere pil dat ‘Zus’ nu wel een prijs kreeg.
Kort na de oorlog vonden er nogal wat veranderingen plaats. Eerst vertrokken haar
zonen voor studie naar Leiden en Delft. Vlak daarna, in februari 1946, werd eindelijk
de officiële scheiding van Leo Niehorster een feit en verhuisde Truus naar Den Haag.
Hoewel ze vanuit het appartementencomplex waar ze woonde ruim uitzicht had,
moet het toch een hele overgang geweest zijn, omdat ze gewend was aan de natuur
op het prachtige landgoed Ockenburg. In die maand schreef ze Coster: ‘Het spijt mij
wel, dat wij elkaar zoo uit het oog verloren hebben het laatste jaar. Maar uit het oog
is bij mij nog niet uit het hart; ik denk vaak aan je met groote warmte. Een vriendschap
als de onze is voor mij onvergankelijk, zelfs al zou je elkander noòit meer zien. [...]
Ik heb veel verdriet gehad dit laatste jaar, Dirk. Zòoveel, dat ik er niet zeker van ben,
of ik me er heelemaal uit zal kunnen opheffen, of ik ervan herstellen zal. Vandaar
ook mijn stilzwijgen’.
Het bleef de volgende jaren stil rondom Truus Gerhardt: geen brieven, geen
publicaties. Pas in 1950 werd in een interview in de Nieuwe Haagsche Courant van
15 december nog eens aandacht aan haar besteed. In dat interview vertelde ze dat ze
een nieuwe bundel had klaarstaan die ‘van een heel ander strekking is, dan wat men
totnogtoe van mij gelezen heeft’. In oktober 1952 dat
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jaar verhuisde Truus naar een gezellige, maar smalle winkelstraat in dezelfde buurt,
maar ze had nu helemaal geen uitzicht meer op de door haar zo geliefde natuur.
Tot haar onverwachte overlijden op 13 februari 1960 door een darmbloeding
maakte Truus geen nieuwe gedichten meer openbaar, al verschenen er wel geregeld
gedichten uit haar eerdere bundels in bloemlezingen. Ze werd in stilte in het
familiegraf begraven.

Tot slot
Hoewel het uit de twee bundels die Truus Gerhardt tijdens haar leven publiceerde,
lijkt dat ze een uitbundig blij natuurmens was, is duidelijk geworden dat haar leven
zeker geen ‘rozentuin’ was. Blijkbaar zong ze de gevoelens van eenzaamheid
grotendeels weg in de majeurtonen die opklinken uit vele gedichten van haar eerste
bundels. Misschien deed ze wel kracht op in de troostende natuur om tegen de last
van het leven opgewassen te zijn. Pas nadat zij vele jaren later de schaduwkant van
het leven niet meer verdrong, maar onder ogen kon zien, was ze in staat het landschap
van haar ziel te tonen in Nagelaten verzen.
Eén van haar eerste gepubliceerde gedichten was ‘De dood’, dat alleen in De Stem
verscheen in 1934, het jaar dat haar moeder overleed:
Laat mij mijn donzen vleuglen vouwen
om uw bang geworden hart,
dek met mijn ruischend zwaar geveder
de donkre oogen van uw smart.
Berg in de erbarming van mijn handen
uw verbijsterd blind gelaat,
schuil uw schuw, geschonden leven
in mijn schemerstil gewaad.Wijd en donker ruischt het water
om de bloem besneeuwde boot...
Roerloos ligt ge en onttogen,
een glimlach houdt uw mond bevlogen,
de hemel dekt uw slapende oogendit is de rust, dit is de dood.

Eindnoten:
1 A. Proest-Clement, ‘Dirk Reinier Gerhardt, een levensschets van de directeur van Schiedams
eerste Ambachtsschool’, in: De Schiedamse Gemeenschap 19 (1967), nr. 9. Tenzij anders
vermeld is dit artikel de bron voor de gegevens over Truus' vader.
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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 en het CTB (Gent).
LEX VAN DE HATERD (Oss, 1954) studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter van de centrale directie van een brede
scholengemeenschap in Amersfoort. Sinds 1994 schrijft hij artikelen voor het
tijdschrift Boekenpost over schrijvers, illustrators en vormgevers van De
Gemeenschap. Deze publicaties worden gebundeld in een boek dat in de zomer van
2004 verschijnt. Tegelijkertijd komt er een tentoonstelling van de beeldende kunst
van De Gemeenschap in museum De Wieger in Deurne.
JORIS VAN PARYS (Sleidinge, 1944) studeerde Germaanse filologie in Leuven. Hij
was achtereenvolgens eindredacteur bij de Standaard Uitgeverij en vertaler bij de
Raad van de Europese Unie. Hij is de auteur van Masereel, een biografie (1995) en
werkt aan een biografie van Cyriel Buysse.
MIEKE VAN DEN BERG (Wassenaar, 1952) is ontwikkelingspsychologe en werkt
samen met haar echtgenoot Dirk Idzinga (o1951) aan een biografie van Ida Gerhardt.
Zij kregen hiertoe een opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Van Mieke van den Berg verscheen in Biografie Bulletin (najaar 2002) ‘Graven in
gedichten. Leven en werk van Ida Gerhardt’.
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‘En je broeders, Li-tai-pe, de mensen knielen’
De Yadefluit van Gaston Burssens
··· [Matthijs de Ridder]
Een jaar na zijn debuut Verzen (1918) kwam Gaston Burssens met een bundel ‘vrije
bewerkingen naar Chinese lyriek, los van vorm, trouw aan de inhoud’, die hij de titel
De Yadefluit meegaf. Het ging hier niet om vertalingen, zo waarschuwde Burssens
zijn lezers. Dat kon echter niet verhinderen dat deze bundel tot op de dag van vandaag
wordt beschouwd als een bundel met ‘slechts’ bewerkingen van Chinese gedichten:
een van de vele Chinees-geīnspireerde poëziebundels die in die dagen verschenen.
Voor sommigen vormde dit overigens geen enkel bezwaar. Marnix Gijsen, doorgaans
één van de felste critici van Burssens, oordeelde bijvoorbeeld zeer positief over De
Yadefluit:
In 1918 gaf Gaston Burssens, een jongeman uit Mechelen, zijn Gedichten
[sic] uit. Zwak werk. Hij blijft hangen in het woest gebruik van diabolisme
en half-pathologisch dandyisme. Ook de techniek is zeer freel. Later gaf
hij De yadefluit, een heus juweel van bewerking.1
Hier stond tegenover dat er in zijn eigen omgeving nogal verrast werd gereageerd
op de tweede bundel van de activist Gaston Burssens. Afgaande op de ontvangst van
Verzen in de activistische pers, die niet bepaald enthousiast was, kon Burssens
nauwelijks hoge verwachtingen hebben gewekt. Toch had men duidelijk meer van
Burssens verwacht; of in ieder geval iets anders. Geert Pijnenburg had in zijn recensie
in Staatsgevaarlik moeite om zich niet hardop af te vragen waar het flamingantisme
van Burssens was gebleven. In al zijn teleurstelling wist hij niets anders te bedenken
dan de vormgeving te roemen, ‘al krijgen we dan maar 'n vertaling waar het omslag
ons oorspronkelijk werk deed verwachten’.2 Op het eerste gezicht is de verbazing
van Pijnenburg voorstelbaar. Waar Verzen (1918), Liederen uit de stad en uit de sel
(1920) en Piano (1924) een duidelijke ideologische evolutie laten zien, lijkt de politiek
uit De Yadefluit te zijn verdwenen.
De kritiek had zijn oordeel over De Yadefluit snel geveld.3 Het was een bundel
vertalingen of, vooruit, bewerkingen, die al dan niet de moeite waard
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waren. Punt. Des te opmerkelijker is het dat Burssens, die normaal gesproken zweeg
over zijn eigen werk, herhaaldelijk terugkwam op De Yadefluit, of op de belangrijkste
dichter uit deze bundel: Li-tai-pe. Eén maal ging de publicatie van enkele uit De
Yadefluit afkomstige gedichten vergezeld van achtergrondinformatie en Li-tai-pe
werd opgevoerd als personage in Burssens' derde bundel Liederen uit de stad en uit
de sel. Kennelijk had Burssens met De Yadefluit bedoelingen die verder gingen dan
het louter presenteren van een bundel bewerkingen.

De bundel
Burssens' interesse voor het Verre Oosten stond niet op zichzelf. De fascinatie voor
de Oriënt was een verschijnsel dat al twee eeuwen door Europa waarde. Een eerste
golf van oriëntalisme beïnvloedde vooral de Europese adel. Eind achttiende eeuw
raakte men betoverd door de Oosterse ornamentiek en architectuur. Dit overigens
zonder dat men zich bijzonder verdiepte in de culturele achtergrond. De drakenhuizen
of met pagoden uitgeruste buitenverblijven op verschillende Europese
paleizencomplexen zijn hiervan de stille getuigen. In de negentiende eeuw raakte
men opnieuw in de ban van deze exotische wereld. Deze keer was de interesse veeleer
cultureel georiënteerd. China en Japan werden geliefde bestemmingen voor de rijkste
avonturiers, die ditmaal ook aandacht hadden voor de geschiedenis van die landen.
Natuurlijk kregen de Oosterse ornamenten hernieuwde aandacht, zodat het niet lang
duurde voordat grote groepen (welgestelde) mensen in het bezit waren van waaiers
en boeddhabeeldjes.
Tegelijkertijd begonnen ook de kunsten het Verre Oosten te ontdekken. In de jaren
zestig van de negentiende eeuw verschenen in Frankrijk de eerste vertalingen van
Oosterse lyriek4 en een twintigtal jaren later raakten schilders als Vincent van Gogh
hevig onder de indruk van de Japanse prentkunst. Aanvankelijk was de interesse
voor de Oriëntaalse kunst ingegeven door romantische motieven. Voor Van Gogh,
bijvoorbeeld, boden de haast mystieke Japanse prenten een welkome afwisseling
voor het gehaaste en corrupte Europa.5 Niet lang daarna zouden de moderne
kunstenaars elementen in de Oosterse kunst ontdekken die hen hielpen bij het
vernieuwingsproces. Bijna gelijktijdig waagden zowel in Duitsland als in Amerika
dichters zich aan bewerkingen van Chinese poëzie. De Duitse expressionist Klabund
publiceerde Dumpfe Trommel und berauschtes Gong (1915) en Li-tai-pe (1916) en
de Amerikaanse modernist Ezra Pound liet Cathay (1915) verschijnen. Vooral Pound
bleek oog te hebben voor de suggestieve kracht die de Chinese poëzie bezat.6
Ook in Vlaanderen kregen kunstenaars belangstelling voor de kunst van het Verre
Oosten. Floris Jespers, bijvoorbeeld, waagde zich aan het in het Westen nauwelijks
beoefende genre van de linosneden. Zes van deze lino's werden uitgegeven, met een
voorwoord van Paul van Ostaijen. Van Ostaijen,
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die zich had ontpopt tot de belangrijkste kunsttheoreticus van Vlaanderen, liet de op
de Japanse beeldtaal geïnspireerde lino's moeiteloos aansluiten bij zijn avant-garde
poëtica. De klassieke Chinese en Japanse esthetica bleken veel overeenkomsten te
vertonen met de nieuwe kunst van het interbellum. Van Ostaijen verwerkte dit in
een bespiegeling bij de linosnede ‘Japans feest’ van Jespers:
Het lyriese begrip; het streven dit begrip vast te leggen en, bij deze poging,
het dynamies wijken van het ene bizarre-contour voor het andere; de
duizendvoudige opeenvolging van bizarre vormen van mensen, planten
en dieren; een herinnering enkel van het wezen van de dingen, van daaruit
moeilikheid de objekten vast te houden in hun verschijning; daarentegen
aanhoudend vasthouden van het karakter, van het zijn; stijgende lyriek der
vormen, die nooit contour gesproken duidelik zijn, doch immer duidelik
in hun lyrische beweging, dat is Japans feest.7
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FLORIS JESPERS: ‘JAPANS FEEST’
(UIT: 6 LINO'S. HET SIENJAAL, ANTWERPEN 1919)

Van Ostaijen is getroffen door Jespers' ‘Oriëntaalse’ beeldtaal, die alles behalve
realistisch is. Het is een uiting van subjectieve associaties, waarbij geen rekening
gehouden wordt met tijd, ruimte en handeling. Verschillende registers worden
bespeeld, alles gebeurt tegelijkertijd en door elkaar, en juist daardoor ontstaat er
‘objectiviteit’:8 het onderwerp is in zijn ware verschijning weergegeven. Van Ostaijen,
die op het moment dat hij het voorwoord schreef al enige tijd in Berlijn zat, probeerde
zijn theorie ook in zijn poëzie toe te passen. Hij schreef een gedicht dat eveneens
‘Japans feest’ getiteld was, maar voltooide het nooit. Het gedicht ging nog gebukt
onder de erfenis van Het sienjaal, Van Ostaijens proeve van humanitair
expressionisme. Het ‘oeverloze gedicht’9 had nog niet de suggestiviteit die de Japanse
prentkunst kende. Bovendien bereikte Van Ostaijen geenszins de intensiteit die hij
zo in de lino van Jespers waardeerde.
Toevallig of niet: Floris Jespers, 6 lino's werd gepubliceerd in 1919. Het jaar dat
Gaston Burssens' Yadefluit het levenslicht zag en bovendien de bundel Oostersche
lyriek van A.W. Grauls verscheen.10 Als we daarbij bedenken dat in 1920 de
Chineesche fluit van Hélène Swarth verscheen, een bundel vertalingen van de Duitse
bewerkingen van Hans Bethge, kunnen we spreken van een bescheiden hype. Anders
dan Van Ostaijen probeerde geen van de dichters de Chinese poëzie in te passen in
een modernistische poëtica. Burssens zag de veelvoudige betekenissen die op grond
van het karakter van het schriftteken in de Chinese poëzie is ingebakken zelfs als
belemmering, terwijl Van Ostaijen dit als verworvenheid naar voren had gebracht:
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Chinese verzen in om het even welke europese taal proberen over te zetten
is eenvoudig niet denkbaar. [...] Men ziet 'n chinees schrijfteken dat zelfs
geen klank in zich sluit, onbegrijpelik; 'n Chinees ziet met één oogopslag
al de bonte begrippen vóór de geest, zoals wij in 'n bioskoop de diverse
beelden van 'n film - het ene het gevolg van het andere te zien krijgen.11
Burssens' bezorgdheid betreft hier de accurate weergave van de originele Chinese
poëzie. Het is onmogelijk deze over te zetten in een Westerse taal. De verschillen
tussen de schriftsystemen zijn zo groot dat een vertaling nooit recht kan doen aan
alle facetten van de Oosterse lyriek. Wat Burssens presenteert zijn dan ook geen
vertalingen, maar bewerkingen, waarvan de vorm Europees is, maar de ‘geest’ nog
steeds overeenstemt met de verzen van de Chinese dichters. Nergens in dit nawoord
lijkt Burssens de mogelijkheden te zien die de bestudering van Oosterse kunst bood
voor de vormvernieuwing van de poëzie. Iets dat de poëticaal zeer rijpe Van Ostaijen
wel zag. Natuurlijk had Burssens wel oog voor de schilderachtigheid, het ritme en
de muziek van de Chinese kunst, maar het leek geen gevolgen te hebben voor zijn
poëticale opvattingen. Zijn grootste aandacht ging uit naar de inhoud.
Burssens wekt overigens niet de indruk veel te hebben nagedacht over de poëticale
implicaties van zijn bewerkingen. Zonder scrupules vertaalde hij nagenoeg letterlijk
de tekst die Klabund achterin Dumpfe Trommel und berauschtes Gong had
opgenomen. Klabund had het nawoord evenmin bedoeld als inleiding tot zijn ‘nieuwe’
poëzie, maar had ten minste nog opgemerkt dat het associatieve Chinese vers het
‘volkommene lyrischer Gedicht’ was. Een passage die Burssens onvertaald liet. Dit
betekende overigens geenszins dat hij de kracht van de Chinese poëzie niet begrepen
had. Burssens' versies van de gedichten zijn vaak intenser dan die van zijn Duitse
voorbeeld. Het gedicht ‘Eeuwig’ is een mooi geval om dit te illustreren, vooral
vanwege het feit dat ook Grauls hiervan een bewerking maakte. Ik geef
achtereenvolgens de versies van Klabund en Burssens:

Die Beständigen
Alle Wolken gingen
Über See.
Und die Vögel schwingen
Wie Gelächter über fernem Land.
Nur DjingDing,
Der spitze Berg,
Und der Zwerg
Li-tai-pe
Sind beständig, stehen, ragen unverwandt.12
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Eeuwig
Alle vogels vliegen
over 't land voorbij.
Alle wolken tiegen
over zee,
voorbij, voorbij.
Eeuwig zijn alleen de berg
Tingling!
en die er uit gekropen is,
de dwerg
Li-tai-pe
als hij bezopen is.13

Juist op het punt van de innerlijke dynamiek, van de associatieve werking van het
gedicht, komt de versie van Burssens hier beter uit de verf dan het gedicht van
Klabund. Het gedicht valt uiteen in twee delen. Een deel dat de vluchtigheid van het
bestaan uitdrukt en een deel dat de eeuwigheid van de berg en de dichter benadrukt.
Alle vaart die Klabund in de eerste twee regels in het gedicht brengt, verdwijnt direct
in de twee daaropvolgende regels. In tegenstelling tot het beweging suggererende
‘gingen’, drukt ‘schwingen’ eerder stilstand uit. Een heen en weer fladderende zwerm
vogels, die in de bewerking van A.W. Grauls zelfs blijkt te hangen (‘En de vogels
hingen / als geschater over 't wijde land’).14 De tegenstelling tussen de verleden tijd
uit de eerste regel en de tegenwoordige tijd uit de tweede regel zorgt ervoor dat elke
notie van vluchtigheid definitief is verdwenen. Burssens pakt dit handiger aan. Niet
alleen gebruikt hij de tegenwoordige tijd om de jachtigheid te benadrukken, hij kiest
ook werkwoorden die meer snelheid in zich dragen dan het tamelijk slome ‘gaan’
(het Duitse ‘gehen’ betekent onder meer ‘wandelen’). De vergankelijkheid van het
leven krijgt nog extra nadruk door het herhalen van ‘voorbij’. In het vervolg van het
gedicht word je gedwongen om langzamer te lezen, waarna het ‘zware’ rijm ‘gekropen
is - bezopen is’ het vers haast tot stilstand brengt. Bij Klabund lijkt het gedicht na
het plechtstatige ‘Wie gelächter über fernem Land’ juist meer vaart te krijgen, om
pas in de laatste regel zijn rust te vinden. De versie van Burssens is soberder,
effectiever en gaat niet gebukt onder de twijfelachtige vergelijkingen en ongelukkige
formuleringen (een ‘spitse’ of ‘hoge’ berg is in geologische termen immers eerder
jong dan eeuwig) van Klabunds gedicht.
Het is deze subtiele behandeling van de taal die uitgerekend Marnix Gijsen zo
enthousiast maakte over De Yadefluit. Twaalf jaar na het verschijnen, zong de bundel
nog steeds rond in zijn hoofd. Aanleiding voor de hernieuw-
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de aandacht was een zoveelste bundel met bewerkingen van Chinese poëzie: Wijn,15
van Jan Eekhout. ‘Eeuwig’ dient ook bij Gijsen als materiaal om de kunde van
Burssens te illustreren. Burssens' bewerking wordt zelfs superieur verklaard,16 een
unicum in Gijsens kritische bijdragen over Burssens.
Zoals opgemerkt vormde het feit dat het ‘maar’ om bewerkingen ging een grote
belemmering voor sommige critici. Wat Van Ostaijen betreft zou elke poging om
Chinese poëzie te brengen op basis van andere bewerkingen, zelfs onuitgevoerd
blijven. Zes jaar na het verschijnen van de eerder genoemde bundel van A.W. Grauls,
verhaalde hij deze ‘vertaler’ van Oosterse lyriek op een donderende recensie. Van
Ostaijen bleek genoeg te hebben van het modieuze gekoketteer met Oriëntaalse kunst
en maakte bovendien de Chinese bundels van Klabund, die Grauls letterlijk had
vertaald zonder een bronverwijzing op te geven, met de grond gelijk:
Iemand die drie jaar zich met chinese literatuur bezig hield, zal niet zo
gemakkelik er toe besluiten chinese lyriek te vertalen als Grauls dit deed,
na zijn kennismaking met de om te huilen zo slechte vertalingen van
Klabund en de geheel geëuropaïseerde van Bethge. Ik weet wel: elk
up-to-date cocotte spreekt courant over nefriet en jade, over netzuke, lak
en zwaardsieraden en zelfs de meer provinciale demi-monde heeft dan
toch nog een gipsen Boeddhaatje, uit dezelfde fabriek als de
vroeger-geapprecieerde Dante-buste, op haar mechels
empire-kommodeke.17
Burssens, die inmiddels bevriend was geraakt met Van Ostaijen, komt in het stuk
niet voor, al had ook hij zich schuldig gemaakt aan het bewerken van de ‘afschuwlijke’
Klabund. Burssens had zich weliswaar een groter dichter getoond dan Grauls, maar
hij diende niet als positief contragewicht voor de absolute kitsch waar Van Ostaijen
Oostersche lyriek voor hield. De Yadefluit werd eens te meer verzwegen. Het was
het lot dat de bundel sinds verschijnen onderging. Slechts een vijftal reacties
verschenen er direct na de publicatie van De Yadefluit, een jaar later nog gevolgd
door twee laatkomers.18 Bovendien waren de recensies vaak niet meer dan een paar
regeltjes lang. Het was een zeer magere oogst, die ook nog eens gekenmerkt werd
door een niet afwijzende, maar toch zeer onverschillige houding.
Wat opvalt, is dat de tijdschriften die wèl aandacht aan De Yadefluit besteedden,
met de term activistisch19 omschreven kunnen worden. Kennelijk genoot de jonge
Burssens bij tijdschriften als Staatsgevaarlik, Het Vlaamsche Land en De Schelde
enige faam en werd een nieuwe dichtbundel van hem met nieuwsgierigheid begroet.
Om dit te kunnen duiden, is het belangrijk om kort stil te staan bij Burssens' positie
in het toenmalige politieke spectrum.
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De achtergrond
Bij het verschijnen van De Yadefluit, vermoedelijk in de eerste helft van september
1919, was Burssens net een aantal maanden terug uit de gevangenis. Wegens zijn
rol in de Eerste Wereldoorlog had hij zes maanden vastgezeten. De aanklacht:
activisme.
Het is nog altijd niet duidelijk of Burssens ook daadwerkelijk is veroordeeld. Feit
is wel dat hij bij een grote groep van licht gestraften hoorde, waarvan de meesten
slechts een aantal maanden in voorarrest hebben gezeten. Uiteraard doet dit niets af
aan het feit dat Burssens de Belgische wetten had overtreden, maar we moeten het
activisme wel in de juiste context zien. Burssens' houding tijdens de oorlog laat zich
in feite gemakkelijk in een paar zinnen samenvatten. Net als vrijwel heel België had
hij net na de inval van de Duitsers zijn flamingantisme even in de koelkast gezet,
maar al snel concludeerde hij dat de Vlaamse strijd niet te lijden mocht hebben onder
de bezetting en hij sprak zich in Het Vlaamsche nieuws uit voor Vlaams zelfbestuur.
Dit betekende geenszins dat hij hulp van Duitse zijde verwachtte: onverduitst en
onverfranst, zo moest Vlaanderen worden. Hierbij moet worden aangetekend dat het
nationalisme van Burssens van Antwerpse snit was. De Antwerpse flaminganten
hielden er namelijk aanmerkelijk linksere ideeën op na dan bijvoorbeeld hun collega's
van Jong Vlaanderen in Gent. Burssens stond in contact met een groep leerlingen
van het Antwerpse atheneum die in hun tijdschrift, De Goedendag, een zeer
beredeneerd flamingantisme tentoonspreidde, dat zelfs in een socialistisch
internationalistisch kader geplaatst werd. In 1915 had Paul van Ostaijen gesproken
van ‘noodzakelik flamingantisme’:20 een zelfstandig Vlaanderen als opstapje naar
een Europese cultuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we Burssens na de oorlog
terugvinden bij zowel Staatsgevaarlik als De Nieuwe Wereldorde, twee periodieken
die het gedachtegoed van Clarté uitdroegen: een internationalistische beweging die
een sociale omwenteling trachtte te bereiken door intellectuelen in te zetten om de
sociale boodschap aan de man te brengen. We moeten Burssens, kortom, plaatsen
op de linkervleugel van de Vlaamse Beweging.21
Ook Burssens' poëzie van die periode is nagenoeg vrij van Vlaams-nationalistische
geluiden. Als de politiek dan toch opduikt in zijn poëzie, dan staat zij in het teken
van de sociale strijd. Zo bezingt hij niet het heldhaftige Vlaamse verleden, maar hij
schenkt aandacht aan de Ierse vrijheidsstrijd en refereert zo aan de internationale
sociale strijd: de strijd voor zelfbeschikking en een vreedzaam Europa waarin geen
enkel volk nog onderdrukt wordt.22
Binnen deze context is het begrijpelijk dat Geert Pijnenburg in Staatsgevaarlik
teleurgesteld constateert dat zijn strijdmakker Burssens zich heeft overgegeven aan
het vertalen van Chinese poëzie. Net nu Europa kunstenaars als Burssens het hardst
nodig had. De vraag is echter of Pijnenburg en consorten De Yadefluit wel naar
waarde wisten te schatten.
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Li-tai-pe: proto-activist
Burssens publiceerde in januari 1921 twee gedichten naar Li-tai-pe, voorafgegaan
door een inleiding over de dichter in Vlaamsche arbeid:
Li-tai-pe sleurde het kleed [dat hij als eerbetoon van de keizer had
gekregen, MdR] langs de beslijkte straten van de stad, hield revolutionnaire
toespraken, en liet zich 's avonds in volle dronkenschap tot keizer
proklameren. Vergankelikheid is het grote woord dat Li-tai-pe in zijn wijn
tracht te smoren. Hij drinkt om zijn zwaarmoedigheid te verdoven, maar
in werkelikheid drijft hij ze dieper in zijn ziel. Naast zijn aardse kunst, dat
zich uit in het gewone Wein, Weib und Gesang, staat aldus zijn genie.23
Niet de poëzie staat hier centraal, maar de dichter die haar geschreven heeft. Zeer
bewust benadrukt Burssens het wezen van de achtste-eeuwse non-conformist Li-tai-pe.
Het beeld dat hij schetst van de Chinese grootmeester is dat van de romantische
dichter, die zich verliest in de drank en zo de eeuwigheid probeert te bereiken, maar
bovenal dat van een revolutionair. Een man die zich niets aantrekt van de allerhoogste
macht en zichzelf tot keizer laat uitroepen. Mogelijk zag Burssens in Li-tai-pe een
voorbeeld voor zichzelf als dichter.24 Belangrijker is dat de Chinese dichter, door
zijn houding tegenover het gevestigd gezag, een rolmodel genoemd kon worden voor
de activisten. In zijn poging om niet te verzanden in nationalistische hymnen pakte
Burssens het wel heel conceptueel aan. Zijn pogingen om een universeel
rechtvaardigheidsgevoel uit te drukken door te zinspelen op de Ierse vrijheidsstrijd
in plaats van in te gaan op de Vlaamse actualiteit was door een select groepje van
lezers (Verzen werd volgens de overlevering op slechts vijfentwintig exemplaren
gedrukt) nog begrepen, maar wie zou deze intellectuele hinkstap-sprong kunnen
volgen? Hoeveel mensen zouden op basis van twee korte teksten met
achtergrondinformatie over De Yadefluit tot de ontdekking komen dat Li-tai-pe zèlf
een belangrijke rol speelde in deze bundel? Blijkens de lauwe reactie van vooral
Geert Pijnenburg was zelfs bij zijn strijdmakkers die boodschap niet overgekomen.
Burssens had nochtans grote plannen met zijn antieke personage. Nu het opzet van
De Yadefluit was mislukt, introduceerde hij Li-tai-pe in zijn derde bundel, Liederen
uit de stad en uit de sel, expliciet als hoofdrolspeler in het driedelige openingsgedicht
‘De grote stad’. Ik citeer het begin van deel III:

III.
Je ziel, Li-tai-pe, is de naakte stad,
die - lijk eens het mat
gepoederde lichaam van de mooie Mata - Hari voor gretige handen te grijpen ligt.
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Je oproerige ziel, favorite van de keizer,
zwerft doorheen de straten.
In bioscoop en music-hall wemelt z'op het doek,
en in 't dolle gedoe van gochelaars en akrobaten.
In bar en bordeel
zwendelt ze in de roes van de dansmuziek,
en ligt ze naakt op rood fluweel
en spiegelwanden.
Dat is je eigen ziel, die het keizerlik kleed
met modder bespat,
en die het als vaandel in de revolutiekleur
laat wapperen boven de gistende stad.
[...]25

Deze passage laat weinig aan de verbeelding over. Burssens voert Li-tai-pe hier op
als aanstichter van de revolutie. Het is de ziel van de oude Chinese dichter, die al in
De Yadefluit rondwaarde, die hier de gevestigde macht ‘met modder bespat’ en het
symbool van die macht als revolutievlag laat wapperen boven de oproerige menigte.
Het is opvallend dat Burssens in een ander gedicht uit Liederen uit de stad en uit
de sel dezelfde kwaliteiten toekent aan Herman van den Reeck, de student die op 11
juli 1920, tijdens een uit de hand gelopen Guldensporenherdenking, geraakt werd
door een verdwaalde politiekogel en een dag later overleed aan zijn verwondingen.
Naar aanleiding van zijn dood brak er een ware storm van ‘In Memoriam’-gedichten
los en Van den Reeck werd een martelaar van de Vlaamse Beweging. Burssens zag
echter meer in deze uiterst linkse en internationalistische student. Evenals Li-tai-pe
speelt Herman van den Reeck in Burssens' poëzie de rol van voorbeeld voor de
activisten. In nagenoeg dezelfde bewoordingen wordt de betreurde activist opgevoerd
als voorganger in een revolutionair gebed:
Ik heb de rode vlag zien wapperen boven de grote stroom.
De zwarte drommen tiegen door de stad
en groeten vroom
de vlag van opstand en opstanding.26

Dit gedicht staat in schril contrast met het gros van de ‘In Memoriam’-gedichten die
na de dood van Van den Reeck verschenen. In tegenstelling tot ‘De Held’ van
Burssens was de toon van de gedichten veelal nationalistisch van
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aard. Marnix Gijsen, bijvoorbeeld, zag de tragische dood als nieuwe start voor de
Vlaamse Beweging (‘De Vlaamsche menschen gaan. / Er stijgen kreten: Sluit aan!
Sluit aan!’).27 Wies Moens zag aanleiding om zijn eigen devotie in twijfel te trekken
en betuigde spijt voor zijn zwakke houding:
Maar ik kan nog knielen, broeder,
en mea culpa slaan:
om mijn verwatenheid
en om mijn zwakheid,
om mijn opstand
en om mijn ongeduld.
Broeder, je bloed delgt mijne schuld!28

Het werd Burssens allemaal wat te veel. Eerst werd zijn Li-tai-pe niet opgemerkt als
proto-activist en als klap op de vuurpijl zag hij de revolutionaire communist Herman
van den Reeck gebruikt worden als uithangbord voor een louter nationalistisch
programma. Burssens spuwde al zijn gal in het al eerder geciteerde openingsgedicht
van Liederen uit de stad en uit de sel, ‘De grote stad’:
En je broeders, Li-tai-pe, de mensen knielen.
Als ze je wezen lochenen
en een demoedig mea-culpa in onschuld slaan
dan kraait voor de derde maal de haan.29

Burssens parodieert hier het Herman van den Reeck-gedicht van Wies Moens, zonder
de naam van de gevallen held te noemen. We zagen al eerder dat Van den Reeck in
Burssens' beleving bijna raakte aan de grote Li-tai-pe. In deze strofe smelten de twee
helden zelfs helemaal samen. Niet Herman van den Reeck wordt verraden door de
Vlamingen die hem meezeulen in de voorste rij van de nationalistische stoet, maar
Li-tai-pe. Een symbool dat niet slechts refereert aan een grote Chinese dichter, maar
dat een model lijkt te zijn voor de ideale activist en daarmee voor de ideale Vlaming.
Een standaard waaraan de tijdgenoten van Burssens in ieder geval niet voldoen. Dit
geldt zowel voor verstokte nationalisten als voor geestverwanten. De dichter van De
Yadefluit slaat hier namelijk een dubbelslag. De strofe verwijst immers niet alleen
naar de annexatie van Herman van den Reeck door Moens en consorten, maar ook
op de bundel De Yadefluit, waarvan de activistische en antimilitaristische dimensie
volledig aan Burssens' strijdmakkers was voorbijgegaan.
Het oordeel van Burssens is hard. Hij schildert vriend en vijand af als verraders,
apostelen die het wezen van hun verlosser verloochenen. Vol wrok schuift hij de
activisten zelfs de Apocalyps in de schoenen als hij hun ‘ongeloof’ in verband brengt
met het Babylon uit de Openbaringen van Johannes.30
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Het is een typische reactie van de wispelturige Burssens, maar het maakt wel duidelijk
hoe ernstig hij het opnam. ‘Li-tai-pe Burssens’ was danig op zijn ziel getrapt.

Nadere beschouwing
Het zij maar eens gezegd: Gaston Burssens was aartslui. Zelfs voor een project als
De Yadefluit, een bundel waar hij veel van verwachtte en waar hij zelfs in een andere
bundel nog voor streed, zelfs voor zo'n project schreef hij nog liever teksten over
dan dat hij ze zelf bedacht. Het nawoord in de bundel en de tekst over Li-tai-pe in
Vlaamsche arbeid zijn, op een paar kleine verschillen na, directe vertalingen van het
Duits van Klabund. Ook voor de meeste gedichten heeft Burssens leentjebuur gespeeld
bij zijn collega, al was het zijn eigen verdienste dat zijn versies van de gedichten
vaak intenser waren. Feit blijft dat de stem van Klabund in nagenoeg alle gedichten
doorklinkt. Met Burssens' geheime agenda in het achterhoofd loont het de moeite
om nog eens één gedicht naast de versie van Klabund te leggen. Want juist in de
verschillen met zijn Duitse voorbeeld schuilt de geest van Burssens.
Het gedicht ‘De eeuwige verzen’ biedt een mooie gelegenheid voor een
vergelijking, omdat we ook hier weer beschikken over meer dan één variant. In dit
geval kunnen we ook de vertaling van Hans Bethge gebruiken. Ik citeer de versies
van Klabund en Burssens:

KLABUND, ALIAS ALFRED HENSCHKE (1890-1928)
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Das ewige Gedicht
Ich male Lettern, von der Einsamkeit betreut.
Der Bambus wellt wie Meer. Aus Sträuchern fällt der Tau wie
Perlenschnüre.
Ich werfe Verse auf die leuchtenden Papiere,
Als seien Pflaumenblüten in den Schnee gestreut.
Wie lange währt der Duft der Mandarinenfrucht bei einem Weibe,
Die sie in ihrer Achselhöhle trägt? Wie lange blüht im
Sonneschein der Schnee?
Nur dies Gedicht, das ich hier niederschreibe,
O daß es ewig, ewig steh!31

De eeuwige verzen
Eenzaamheid.
De bamboe golft als de zee.
Uit de struiken valt de dauw in paarlemoeren.
Op blanke bladen leg ik verzesnoeren,
als werden pruimebloesems in de sneeuw
gespreid.
Hoe lang waart rond de vrouw
de geur van mandarijn
die ze tussen haar borsten draagt! Hoe gauw
vergaat de sneeuw bij zonneschijn!
Maar de verzen die hier staan neergeschreven
ik weet dat ze eeuwig, eeuwig, eeuwig zullen leven!32

Het thema van het eerder besproken ‘Eeuwig’ komt overeen met het thema van dit
gedicht. Ook hier wordt het vluchtige leven van alledag afgezet tegen de eeuwigheid
van de dichter. Wederom valt op dat Burssens' gedicht geserreerder is, alhoewel
Klabunds vers een parel van bondigheid is in vergelijking met de wijdlopige variant
van Bethge.33 Het is interessant dat Burssens weliswaar hier en daar veranderingen
aanbrengt, maar over het algemeen dicht bij Klabund blijft. Dit geldt echter niet voor
de laatste regel. De zelfverzekerde uitroep van Burssens staat tegenover een, zij het
met veel kracht uitgeroepen, wens van Klabund. Het is een detail dat in het licht van
Burssens' bedoeling met De Yadefluit zeer interessant is. De dichter die tot ons
spreekt, is per slot van rekening Li-tai-pe zelf, de grote verlosser van de Westerse
wereld. Zijn woord moet, elf eeuwen nadat het is opgeschreven, nog krachtig genoeg
zijn
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om mensen te overtuigen. Het moet, kortom, een eeuwige waarheid zijn. Klabund
lijkt niet zeker van zijn zaak. Hij hoopt dat het woord zal overleven. Of, als we zijn
zin opvatten in de aanvoegende wijs: hij wil dat het woord zal overleven. Burssens
daarentegen schreeuwt het van de daken: ‘ik weet dat ze eeuwig, eeuwig, eeuwig
zullen leven!’. Voor even verlaat Burssens het voorbeeld van Klabund en klopt hij
aan bij Hans Bethge, die ook geen twijfel laat bestaan over de houdbaarheidsdatum
van de gedichten van Li-tai-pe: ‘Nur meine Lettern, die ich niederschreibe / sind
ewig ewig! - Dieses weiß ICH, Li-Tai-Po’.34

Besluit
Wellicht heeft Burssens zijn boodschap te cryptisch verpakt. Alleen een grondige
bestudering van De Yadefluit en alle publicaties die met deze bundel verband houden,
brengt de activistische dimensie van de bundel aan het licht. Toch is het opmerkelijk
dat de contemporaine lezer zelfs het antimilitaristische karakter van de bundel niet
heeft opgemerkt. Men kon zich kennelijk niet losmaken van het feit dat De Yadefluit
geen oorspronkelijk werk van Burssens bevatte. Alleen Karel Jonckheere formuleerde
jaren later bijna terloops de opmerking dat de vele soldatengedichten in De Yadefluit
de illusie van actualiteit geven.35 Dit terwijl gedichten als ‘En geen soldaat meer zijn’
in het naoorlogse België toch zeer actueel moeten hebben geklonken:

En geen soldaat meer zijn
Zovele schrale meisjes. Ontloofd
als jonge boompjes. - Allen ga ik ze voorbij,
want allen staan ze rij aan rij
en hoofd aan hoofd.
Wat kunnen me tans nog de goden schelen,
en in m'n dorpje t avendrood?
Ik heb honderd wonden en niets meer kan ze helen.
Ik heb de dood gezien, zo menigmaal en zo groot.
Kinderogen zijn als gouden regen.
Voorzichtig dragen ze de bekers wijn.
Ik wil me te slapen leggen op publieke wegen,
en geen soldaat meer zijn.36

Eindnoten:
1 Marnix Gijsen, ‘Literatuur in het bezet gebied: de ontwikkelingsgang der jongste literatuur’,
in: Vlaamsche arbeid 10 (1920), nr. 8-9 (juni-juli), p. 277.

ZL. Jaargang 3

2 H [Geert Pijnenburg], ‘Boekbespreking, De Yade-fluit G. Burssens’, in: Staatsgevaarlik 1
(1919), nr. 4 (25 oktober 1919), p. 68.
3 Zie onder andere Jan Bernaerts in De Standaard van 31 augustus 1919; H.R. in Het Toneel van
11 oktober 1919, p. 4; M., ‘Gaston Burssens. De Yadefluit’, in: Het Vlaamsche Land van 20
september 1919, p. 2 en twee anonieme bijdragen in De Schelde van 17 augustus en 12 oktober
1919.
4 Onder andere Marquis d'Hervey Saint Denys, Poësies de l'époque des Thangs. Parijs 1862 &
Judith Walter, Le livre de jade, Parijs 1867.
5 Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden, zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Vantilt, Nijmegen
2001, p. 118.
6 G. Buelens, Van Ostaijen tot heden, p. 120.
7 Paul van Ostaijen, Verzameld Werk IV, Proza. Besprekingen en beschouwingen. Bert Bakker,
Amsterdam 1979, p. 105.
8 P. van Ostaijen, Verzameld Werk IV, p. 104.
9 G. Buelens, Van Ostaijen tot heden, p. 119.
10 Floris Jespers, Floris Jespers, 6 lino's. Het sienjaal, Antwerpen 1919; A.W. Grauls, Oostersche
lyriek, nagedicht door A.W. Grauls. De sikkel / Querido, Antwerpen / Amsterdam 1919.
11 Gaston Burssens, Verzamelde dichtbundels I. Bert Bakker, Den Haag 1970, p. 107.
12 Klabund, Li-tai-pe. Insel-Verlag, Frankfurt 1956, p. 25.
13 Gaston Burssens, Verzamelde dichtbundels I, p. 81.
14 A.W. Grauls, Oostersche lyriek, nagedicht, p. 13. De fout ligt hier evenwel natuurlijk bij Grauls
die het werkwoord ‘schwingen’ verkeerd vertaalt.
15 Jan Eekhout, Wijn, verzen naar Li-tai-po. W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam
1930.
16 Marnix Gijsen, Verzameld werk 6. Meulenhoff / Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam /
's-Gravenhage / Rotterdam 1977, p. 37.
17 P. van Ostaijen, Verzameld Werk IV, p. 249. De vertalingen van Bethge had Grauls wellicht
wel ingekeken, maar toch niet gebruikt voor zijn bundel. Hij vertaalde de gedichten van Klabund
letterlijk en hield zelfs voor een groot gedeelte de volgorde van Klabund aan.
18 Zie noot 2 en 3 voor de receptie in 1919. In 1920 vernoemde Paul Kenis de bundel nog in zijn
bijdrage ‘Jonge Vlaamsche dichters’ in Het Roode Zeil van 15 april 1920 en opende Lode
Monteyne een groot overzicht van verschenen boeken met een korte bespreking van De Yadefluit
in Den Gulden Winckel van 15 december 1920, p. 196.
19 Zie voor een uitgebreide inventarisatie en problematisering van de term ‘activisme’ in de
naoorlogse context: Geert Buelens en Matthijs de Ridder, ‘“'t Is allemaal een boeltje”. Over
activisme, frontisme, zaktivisme, arrivisme, neo-activisme, Vlaamsch idealisme, jusqu'a boutisme,
Nieuw-Aktivisme en post-activisme na de Grote Oorlog’, in: Geert Buelens, Matthijs de Ridder
en Jan Stuyck [red.], De trust der vaderlandsliefde. Literatuur en Vlaamse Beweging
(1890-1940). AMVC-Letterenhuis, Antwerpen, in druk.
20 Paul van Ostaijen, Verzameld Werk IV, p. 9-13.
21 Zie ook Matthijs de Ridder, ‘Een romantische activist. De vroege poëzie van Gaston Burssens’,
in: ZL 2 (2002-2003), nr. 2 (januari 2003), p. 53-63.
22 Zie hiervoor Matthijs de Ridder, ‘“De (rode) vlag danst op de toren van de kathedraal”. Gaston
Burssens: van “Aan de strijder Pol de Mont” tot “Internationale”’, in: Yves T'Sjoen en Dirk
Van Hulle [red.], De geboorte van het vers. AMVC-Letterenhuis, Antwerpen, in druk.
23 Gaston Burssens, Verzameld Proza. Elzevier / Manteau, Amsterdam / Antwerpen 1981, p. 354.
24 G. Buelens, Van Ostaijen tot heden, p. 123.
25 G. Burssens, Verzamelde dichtbundels I, p. 119.
26 G. Burssens, Verzamelde dichtbundels I, p. 128.
27 M. Gijsen, ‘Tijdzang voor Herman van den Reeck’, in: Ruimte 1 (1920), nr. 8-9, p. 106-107.
28 Mies Moens, Gedichten 1918-1974. Privé-uitgave, z.p. 1974, p. 35.
29 G. Burssens, Verzamelde dichtbundels I, p. 120.
30 G. Burssens, Verzamelde dichtbundels I, p. 120.
31 Klabund, Li-tai-pe, p. 45.
32 Gaston Burssens, Verzamelde dichtbundels I, p. 82.
33 Hans Bethge, Die Chinesische Flöte. Leipzig, Insel-Verlag z.d., p. 37.
34 H. Bethge, Die Chinesische Flöte, p. 37. De schrijfwijze van de naam van de Chinese dichter
verschilt steeds. Ook de vormen Li Bo, Li Po, Li Dai Bo, Li T'ai Po en Li T'ai Peh komen voor.
Tegenwoordig wordt hij meestal Li Bai genoemd.

ZL. Jaargang 3

35 Gaston Burssens, Het neusje van de inktvis. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage 1956, p. 10.
36 G. Burssens, Verzamelde dichtbundels I, p. 97.

ZL. Jaargang 3

18

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

Henri Vandeputte
··· [Manu van der Aa]
Voor het eerst in de geschiedenis van deze rubriek hebben we te doen met een ‘kleine
garnaal’ wiens wapenfeiten het plaatselijke niveau ver overstijgen, zowel op
geografisch als artistiek gebied. Henri Vandeputte behoorde namelijk tot de inner
circle van artiesten als André Gide, Willy, James Ensor, Léon Spilliaert, Emile
Verhaeren, Michel de Ghelderode en... Hugo Claus, om de belangrijksten te noemen.
Dat hij niettemin in de vergetelheid is geraakt, heeft wellicht te maken met de
‘trafalgars’ van zijn stormachtig leven.

Jeunesse dorée
Henri Vandeputte werd op 16 februari 1877 geboren in Schaarbeek, een randgemeente
van Brussel. Zijn vader, Charles, had fortuin gemaakt in de linnenhandel en besteedde
een flink deel van zijn geld op meer dan verantwoorde wijze, namelijk aan kunst en
filantropische werken. Daarnaast was hij een erg toegewijd bibliofiel die onder andere
tentoonstellingen organiseerde in het Musée du Livre.
De jonge Henri kreeg de in katholieke bourgeoiskringen geijkte, uiteraard
Franstalige opleiding bij de jezuïeten. Op het Sint-Jan Berchmanscollege (van Brussel)
toonde hij zich een uitstekend student en sloot er vriendschap met de al even briljante
André Ruyters. Later trokken ze samen naar de katholieke universiteit Saint-Louis
om rechten te studeren. Inmiddels was Vandeputte danig in de ban geraakt van de
literatuur: in 1894, op zeventienjarige leeftijd dus, had hij al gepubliceerd in het
tijdschrift van zijn vriend Arthur Toisoul, Stella. Zelf richtte hij een jaar later L'art
jeune (1895-1896) op, waarmee hij zich op dezelfde, symbolistische, lijn stelde als
Le Coq rouge van Georges Eekhoud en Emile Verhaeren die zich tegen het
‘l'art-pour-l'art’ van La jeune Belgique afzetten. Onder de medewerkers van L'art
jeune vinden we de illustere namen van onder meer Max Elskamp, André Gide,
Charles van Lerberghe en Henri Ghéon. André Ruyters van zijn kant had in de ogen
van het universiteitsbestuur een iets te vrijmoedige bijdrage geleverd aan het tijdschrift
en: ‘Diable!
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Diable! Parler d'un baiser devant un jeune homme de 19 ans! Dehors, Monsieur
l'Auteur!’, aldus Vandeputte in zijn literaire memoires, Henri Vandeputte et les
lettres. Het incident was voor de liberale Charles Vandeputte belangrijk genoeg om
zijn zoon, tegen de wensen van diens katholieke moeder in, naar de vrijzinnige
Université libre de Bruxelles te laten verkassen. Veel zoden bracht dat niet aan de
dijk want een diploma zou de jongeman ook daar niet behalen.
Na L'art jeune zagen achtereenvolgens Comme il nous plaira (1897-1898) en
Tablettes (1898-1899) het levenslicht, tijdschriftprojectjes waarvoor vader Vandeputte
blijkbaar graag in de buidel tastte. In het licht van wat zou volgen, was dat geld erg
goed besteed. Ondankbaar jegens zijn vader was Henri niet want zijn eerste prozawerk,
L'homme jeune (1896), is opgedragen ‘A mon père’.
Eind 1896 begon Vandeputte te corresponderen met Charles-Louis Philippe die
hij later ‘le plus cher ami au cours de ma vie entière’ noemde. Philippes brieven
zouden in 1911 op aandringen van André Gide worden uit-
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gegeven (en diverse keren herdrukt) als editie van de Nouvelle Revue Française
onder de titel Lettres de jeunesse à Henri Vandeputte.
In 1897 publiceerde Vandeputte in samenwerking met Georges Rency Les Heures
harmonieuses. Voortvarend als hij was, stuurde de jonge auteur zowel James Ensor
als Stéphane Mallarmé een exemplaar toe. In een berijmd briefje van juni 1897 vond
Mallarmé de mengeling van verzen (door Rency) en proza (door Vandeputte)
verrukkelijk. De dichter van Un coup de dés zou een paar maanden later overlijden
maar het contact met Ensor, die op 12 april berichtte dat hij al drie dagen in het boek
aan het lezen was en er beelden in aantrof ‘d'une couleur exquise’, zou nog een
vervolg krijgen.
Inmiddels was Henri Vandeputte twintig jaar geworden en loting zou bepalen of
hij in militaire dienst moest. In het slechtste geval zou zijn vader hem vrijkopen,
maar als hij vrijgeloot zou worden dan mocht Henri met het ‘uitgespaarde’ geld een
tijdje naar Parijs. In zijn memoires vertelt de auteur dat hij een twijfelachtig lot trok
maar zijn vader er toch van kon overtuigen hem alvast naar Parijs te laten vertrekken.
‘Naturellement, au retour, j'appris qu'il fallait marcher ou casquer.’ En vader
Vandeputte moest nog eens over de brug komen. Zijn zoon greep de gelegenheid
aan om in Parijs persoonlijk kennis te maken met tal van auteurs met wie hij tot dan
toe alleen brieven had gewisseld, zoals Charles-Louis Philippe, Paul Fort en Gustave
Kahn.
Over een nieuwe bundel poëzie uit 1898 schrijft F.T. van Boelaere in Onze Vlagge:
‘Een stedeling, een tevredene zelfs in het leven heeft de Poèmes Confiants gedicht,
geen strijder, geen lijder, geen Starkadd! Maar, dat het eerlijk werk is, dat het gevoelde
verzen zijn, daaraan zal niemand twijfelen die deze Poema's leest, en nog min ik, die
de lezing ervan aanbeveel’.

Het echte leven
In 1899 trad Henri Vandeputte een eerste keer in het huwelijk. Er kwamen al snel
twee kinderen en om zijn gezin te onderhouden ging Henri, op papier althans, aan
de slag in de winkel van zijn vader. Toch liet de literatuur hem niet los: in 1901
verscheen weer een dichtbundel, La planète, die de auteur zelf als het beste van zijn
vroege werk beschouwde.
Daarna bleef het een paar jaar stil op literair gebied. Een nieuwe vriendschap, met
Christian Beck, mondde in 1906 uit in Antée, zowat het belangrijkste literaire
tijdschrift in Franstalig België tijdens de jaren kort voor de Eerste Wereldoorlog.
Naast de bekende namen die eerder in L'art jeune figureerden, vinden we nu ook
bijdragen van Paul Claudel, Francis Jammes, Colette, Willy... Kortom, het kruim
van de toenmalige Franse literatuur. Geen enkel ander in België verschijnend
tijdschrift heeft het hem voor- of nagedaan.
Nog in 1906 publiceerde Vandeputte bij de Gentse Volksdrukkerij het pamflet La
prétendue âme Belge waarin hij van leer trok tegen de opvattingen van de
Belgicistische rechtsgeleerde Edmond Picard. De Waal Picard meende

ZL. Jaargang 3

21
dat Walen en Vlamingen door hun gemeenschappelijke geschiedenis ook een
gemeenschappelijke ziel hadden ontwikkeld, een Belgische volksgeest. Vandeputte
repliceerde: ‘Belges, Meunier, Franck, Rops? - Non wallons, et universels, et
eux-mêmes d'abord. Même chansons pour les flamands, Verhaeren, Verwée,
Laermans. Montrez-moi donc un belge illustre, qui tire sa grandeur de son âme
nationale’. Voor Vandeputte was persoonlijkheid en karakter veel belangrijker dan
ras, nationale ziel of taal.
En dan, begin 1907, gaat het mis: Vandeputte verliest 100.000 francs in het casino
van Monte-Carlo en vertrekt, achtervolgd door schuldeisers, naar de Verenigde
Staten, zo weten we uit een brief aan Claudel. In zijn memoires treedt de schrijver
niet in detail over de reden van zijn plotse vertrek maar heeft hij het over ‘les trafalgars
de mon orageuse existence’. In het internetarchief van de Ellis Island Foundation
vond ik hem drie keer terug. Op 9 november 1908 kwam hij als passagier tweede
klasse met de Vaderland vanuit Antwerpen. Maar dit was duidelijk niet zijn eerste
reis want het scheepsmanifest maakt melding van vroegere verblijven in de V.S. in
1907 en 1908. Zijn laatste vaste verblijfplaats was Chicago, Illinois; zijn beroep:
‘teacher’. Hoewel Vandeputte als gehuwd geregistreerd werd, reisde hij alleen. Uit
de laatste (gepubliceerde) brief van Charles-Louis Philippe aan Vandeputte blijkt
dat hij bij de talenschool Berlitz werkte en dat zijn vrouw en kinderen hem in de
herfst van 1907 zouden vervoegen. Dat laatste is er nooit van gekomen want korte
tijd nadien leerde hij in Amerika zijn toekomstige tweede vrouw kennen. In augustus
1907 schreef hij aan Louis Piérard dat hij niet meer bij Berlitz is: ‘Je suis journaliste
et general importer of novelties’.
In zijn literaire memoires schrijft Vandeputte dat hij in Amerika aan de kost kwam
met publiciteit, diamant en als ‘professeur à l'Université de Chautauqua’. Dat laatste
klinkt indrukwekkender dan het in feite is, want Chautauqua was een volkshogeschool
die vooral in de zomer cursussen organiseerde en dan ook het land rondtrok met
speciale programma's om de mensen in de kleine steden wat cultuur bij te brengen.
Vandeputte verbleef en doceerde in de moedervestiging in Chautauqua, New York
gedurende de hele maand juli van 1908.
In 1909 reisde Vandeputte nog twee keer, alleen, naar Europa. De laatste keer, in
november, keerde hij naar Amerika terug aan boord van de befaamde Lusitania, nog
steeds officieel gehuwd en van beroep nog altijd leraar. Veel tijd om te schrijven
bleef er blijkbaar niet over. Tijdens de drie jaar in de V.S. verscheen alleen de komedie
La lettre, bij McClurg in Chicago.
Vandeputte kon in 1910 definitief naar Europa terugkeren. Hij bekwam een
echtscheiding, huwde opnieuw en vestigde zich in Parijs als publiciteitsagent. Nog
later was hij onder meer hoofdredacteur van de Revue des Français die in 1906 door
baron Pierre de Coubertin was opgericht. Voorts schreef hij, tegen royale betaling,
een roman voor de succesauteur Willy, die zich in die tijd
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met zulke futiliteiten niet meer inliet. Zelf vond Vandeputte dat het hem voor de
wind ging temeer daar hij zich opnieuw in de gunst had gewerkt van zijn familie en
vrienden maar: ‘J'étais trop heureux sans doute!’. Wanneer hij in mei 1912 een rijke
Amerikaanse kennis op bezoek krijgt, raakt hij weer eens verzeild in een casino en
natuurlijk verloor hij ‘comme un imbécile’. Op 7 juni luidt het in een lange brief aan
Gide:
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Il n'y a vraiment, mon cher Gide, que deux personnes qui puissent me
sauver: toi et mon père. Si je m'adressais à ce dernier, la calamité n'est pas
moindre que de perdre ma situation. Je l'ai vu il n'y a pas un mois ici à
Paris. Il a pu constater dans quelle situation florissante j'étais: je la lui ai
moi-même exposée. J'étais trop heureux de la réconcilation définitive!
Mon père pardonnerait tout, mais pas cela, qui est l'ancien péché. Je ne
peux pas, je ne veux pas lui avouer cela.
Gide schoot hem de gevraagde 1.600 francs voor, maar in plaats van na drie maanden
zou Vandeputte pas eind 1913, en toch weer na tussenkomst van zijn vader, zijn
schulden kunnen aflossen. In dezelfde periode hoopte hij zaakjes te kunnen doen als
commercieel agent van enkele Parijse kunstenaars, stuk voor stuk nobele onbekenden,
tot op de dag van vandaag. In januari 1914 volgde een nieuwe bedelbrief aan het
adres van Gide.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam Vandeputte aan de kost als broodschrijver:
onder het pseudoniem Pierre de la Marne schreef hij naar eigen zeggen een tiental Victor Martin-Schmets houdt het op zes - populaire romannetjes met titels als
Marguerite au coeur d'or of Entre deux feux. In Henri Vandeputte et les lettres vertelt
de auteur hoe de dichter Max Jacob hem uit de brand hielp toen de uitgever de eerste
roman had geweigerd omdat hij handgeschreven was: om de deadline toch nog te
halen las Jacob voor terwijl Vandeputte zijn tekst op een gehuurde Remington uittikte.

Oostende
Wat Vandeputte tussen het einde van de oorlog en 1922 uitvoerde, is onduidelijk.
Martin-Schmets meent dat hij meteen naar Oostende trok waar hij, wonderlijk genoeg,
werk vond in het casino. Maar uit een brief aan Victor Llona blijkt dat hij in augustus
1922 in de Parijse gevangenis ‘La Santé’ zat wegens ‘faux et escroquerie pour dettes
de jeu’. Hoewel zijn vader het slachtoffer van de oplichting vergoedde, werd
Vandeputte toch veroordeeld. Ondanks deze persoonlijke problemen kende de auteur
in hetzelfde jaar zijn - achteraf beschouwd - artistieke hoogtepunt met Dictionnaire
ajoutez un adjectif en ique, een bundel confidenties aan de hand van een zeventigtal
alfabetisch gerangschikte lemma's, van ‘amour’ over ‘infidélité’ tot ‘vertu’. Onder
het kopje ‘joueur’ heeft hij het over zijn gokverslaving die hij erger dan een
morfineverslaving noemt want
on y perd nos quatre biens les plus précieux:
la fortune, au parfum de liberté,
la bonne santé,
le temps qu'on n'a qu'une fois,
l'honneur, passant par tous les trous d'aiguille pour obtenir le billet
qui permettra de recommencer.
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DE OPDRACHT LUIDT: ‘POUR LA CHARMANTE NORINE, POUR LE CHARMANT VANHECKE, QU'ON
ATTEND À DÉJEUNER HVANDEPUTTE’ (PRIVÉCOLLECTIE)

Hoe een veroordeelde gokverslaafde een belangrijke positie in een casino kon
verwerven, is een raadsel maar Henri Vandeputte werd in de jaren twintig inderdaad
‘directeur des fêtes et des jeux du Kursaal d'Ostende’. Het feit dat hij eind 1923
toetrad tot de redactie van het Oostendse literaire tijdschrift
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La Flandre littéraire, maakt aannemelijk dat hij toen in de kuststad woonde en werkte.
Vanaf het seizoen 1925 staat het vast dat Vandeputte de ‘feestelijkheden’ (zoals
tentoonstellingen, concerten en literaire avonden) die in het Casino Kursaal van
Oostende plaatsvonden, organiseerde. Deze job ging hem erg goed af en de
verdiensten waren niet gering. Vandeputte, die ondertussen voor de derde keer
getrouwd was, kon zich een mooie, ruime woning veroorloven die hij gaandeweg
volstouwde met een verzameling oud porselein en tekeningen en schilderijen van
kunstenaars die hij tot zijn vrienden mocht rekenen, onder wie James Ensor, Léon
Spilliaert en Felix Labisse. Ook in meer mondaine kringen hoorde hij er helemaal
bij, getuige zijn lidmaatschap van de Rotary Club.
De winters bracht Vandeputte in die tijd door in het Zuid-Franse Saint-Jacques
nabij Grasse. Daar vond hij ook weer de tijd en de inspiratie om te schrijven, vooral
poëzie. Dat resulteerde in de langere gedichten L'autre vie (1926) en L'oeil éclairé
(1927). Na een vooralsnog onopgehelderde literaire pauze van vier jaar volgden in
1931 Poëme du poête en, in 1933, een verzameling korte gedichten, Petites lumières
bij de Antwerpse uitgeverij van Paul Neuhuys, Ça Ira.
Meer dan een zevental vette jaren waren de dichter echter niet gegund. Een eerste
zaak die zijn comfortabele leven kwam verstoren, was een nieuwe liefde, ‘plus grand
et qui me paraît meilleur’, zoals het heet in een brief aan Michel de Ghelderode van
3 januari 1932. Wat verder in deze brief luidt het dat ‘le plus cruel de la liquidation
est passé; la mère et l'enfant s'établiront à Bruxelles-Uccle sous huitaine; les sanctions
légales suivront; Henri Vandeputte continue’. Een eerste gevolg was dat hij van zijn
grote herenhuis in de Madridstraat moest verhuizen naar een appartement - met
zeezicht, een kleine troost - in de Van Iseghemlaan. Doch zijn ‘Minerva’, die eigenlijk
Lydie heette, maakte met alleen haar aanwezigheid én haar sublieme vissoep veel
goed.
Het voorjaar van 1933 bracht groter ellende: de firma die het Kursaal uitbaatte,
Les Palaces d'Ostende, ging failliet en de gebouwen werden verzegeld. Oostende
was in rep en roer want het Casino Kursaal was (en is nog steeds) een belangrijke
toeristische attractie. Pas de laatste week van juni, ruim een maand later dan normaal,
werd het Kursaal opnieuw geopend, door een andere exploitant en zonder Henri
Vandeputte. De gedupeerde schrijver, op wiens persoonlijke bezittingen ook even
beslag was gelegd, probeerde nog via juridische weg financiële compensatie te
krijgen, doch tevergeefs.

Op de dool
Bij zijn goede vriend Michel de Ghelderode polste Vandeputte tijdens de volgende
maanden naar een sinecure zoals vele Belgische schrijvers er een hadden als ambtenaar
bij een of andere overheidsdienst. Vooral een job als die van - ‘quel mauvais écrivain’
- Franz Hellens, bibliothecaris van het parlement, stak

ZL. Jaargang 3

26
hem de ogen uit. Maar we schrijven jaren dertig, de concurrentie op de arbeidsmarkt
was enorm. Begin 1934 besloot Vandeputte, inmiddels 57 jaar oud, zijn kans nog
eens in Frankrijk te wagen. Na drie maanden keerde hij, een illusie armer, naar België
terug. Later dat jaar treffen we hem aan in Antwerpen waar hij in Galerie Janus, op
de hoek van de Lange Gasthuisstraat en de Oudaan, zijn eigen collectie porselein en
schilderijen te koop stelde. De galerij werd al snel een ontmoetingsplaats voor
kunstenaars, ‘le dernier salon où l'on cause’ dixit de Antwerpse schrijver en uitgever
Paul Neuhuys. Het is duidelijk dat James Ensor de nagel op de kop sloeg toen hij
Henri Vandeputte een geboren ‘animateur’ noemde.
Een goede organisator moet hij ook geweest zijn want in de tweede helft van de
jaren dertig werd hij aangezocht om in Namen een nieuw casino op poten te zetten.
In een brief van 27 november 1938 aan de Oostendse dichter Daan Boens, die als
publiciteitsagent zaken wilde doen, moet Vandeputte bekennen dat hij hem niet kan
helpen omdat hij sedert half juni niet meer in dienst is van het Naamse casino: ‘On
m'a rendu l'air irrespirable. Je suis parti’. Omdat zijn geld vlug opraakte en hij niet
stil wilde blijven zitten, had hij drie romans geschreven die hij wel in tijdschriften
kon voorpubliceren maar waarvoor hij geen uitgever vond. Hij vraagt of Boens, of
hun beider vriend P.G. van Hecke, hem daarbij eventueel kunnen helpen.
Van de drie in voormelde brief genoemde romans verscheen alleen Petit Gig in
1944 bij Les éditions Lumière, de Franstalige poot van uitgeverij Manteau, waarvan
P.G. van Hecke toen directeur was. De roman vertelt in een puntige stijl het verhaal
van de bloedmooie Romain, verwende zoon van gescheiden ouders, die wegens zijn
succes bij de vrouwen ‘petit gig[olo]’ genoemd wordt en op een dag de vriendin van
zijn vader verleidt, al loopt alles nog goed af.
Terug naar Namen echter waar Vandeputte eind 1938, begin 1939 nog steeds
zonder inkomen zat en, ten einde raad, manuscripten en boeken met opdrachten van
intussen wereldberoemde schrijvers trachtte te verpatsen. Van Daan Boens leende
hij 500 frank. Ongetwijfeld wist hij ook van anderen nog wat los te peuteren. Tot
1941 ben ik zijn spoor bijster maar dan vinden we hem terug in Oostende bij de
legendarische Librairie Corman. Vermoedelijk kende Vandeputte Mathieu Corman
al van tijdens zijn periode als directeur van het Casino Kursaal. Corman was toen
zelf immers nog geen boekhandelaar maar secretaris van een maatschappij die
Belgische kusthotels uitbaatte. Begin jaren dertig werkte hij mee en sponsorde hij
Tribord, een kunsttijdschriftje waarin ook Vandeputte publiceerde. De communist
Mathieu Corman achtte het in juli 1941, na een inval van de bezetter in zijn winkel,
veiliger onder te duiken. De boekhandel bleef toen enkele maanden gesloten maar
daarna nam zijn vrouw de draad weer op, bijgestaan door Henri Vandeputte. Uit een
brief aan Daan Boens van 26 augustus 1942 blijkt dat Vandeputte niet vergat zijn
schulden af te betalen wanneer de omstandigheden dat toelieten.
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Toen Mathieu Corman, die via Spanje naar Engeland was kunnen vluchten, na de
Tweede Wereldoorlog de boekhandel weer in handen nam, begon Vandeputte voor
zichzelf. In de Madridstraat 2 opende hij de Librairie de la Bibliothèque waar hij zijn
eigen bibliotheek (of wat er van overbleef) te koop aanbood en, naar verluidt, ook
‘zelfgemaakte Ensors’. Een groot succes werd het niet. Aan Piérard schreef hij op 8
augustus 1947 dat hij zwaar in de pena-
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rie zit: ‘Pas seul comme libraire. On ne lit que pendant les guerres. Franc belge trop
fort. Disparition des classes moyennes. [...] Crotte et surcrotte. Et, avec ça, moi,
aucunement enclin à mourir’. Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe dat hij van zijn
leven nooit meer genoten heeft van vis, vruchten, de zon, kinderen, sigaretten, slapen,
boeken en ‘les peaux de femme’. Bovendien slaagde hij er dat jaar nog in een roman
gepubliceerd te krijgen bij de Brugse uitgeverij Stainforth, L'amante; meteen zijn
laatste publicatie in boekvorm.
Evenals de Antwerpse galerij groeide het boekhandeltje van Vandeputte in korte
tijd uit tot een ontmoetingsplaats van kunstenaars, waar ook de jonge Hugo Claus
zijn weg naartoe vond. In 1949 mocht hij er zelfs tekeningen tentoonstellen. Het
klikte duidelijk tussen Vlaanderens wonderkind en de oude ‘verpauperde gentleman’
(dixit Freddy de Vree): Claus luisterde graag naar de verhalen van Vandeputte en
Vandeputte schreef, niet zonder humor, over de eerste gedichten van Claus in Le
phare: ‘Poésie syncopée, où l'émotion s'arrête quand elle n'a plus rien à dire, comme
dans Eluard, où le terre-à-terre ne perd jamais des droits, comme dans Henri
Vandeputte’. Van Claus' beeldend werk vond Vandeputte dat het nog te veel in de
schaduw van Kokoschka stond maar in zijn debuutroman, De Metsiers, ontdekte hij
verwantschap met Dostojewski, Charles-Louis Philippe en Jean-Paul Sartre. Kort
nadat Claus voor deze dan nog ongepubliceerde roman de Leo J. Krynprijs had
gekregen, begin 1950, werden er al plannen gemaakt voor een Franse vertaling door
Henri Vandeputte. In november 1951 werd er een contract gemaakt met de Franse
uitgever Charles Fasquelle: Vandeputte zou De Metsiers vertalen onder de titel La
Chasse aux Canards (een letterlijke vertaling van De eendenjacht, de oorspronkelijke
titel van deze roman).
Wellicht is de titel het enige wat Vandeputte van De Metsiers vertaalde want die
werd behouden toen het boek in 1953 verscheen, in vertaling van Jean Raine en Elly
Overzier. Henri Vandeputte overleed op 4 april 1952 in Oostende.
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‘Een soort Nederlandsche Nouvelles Littéraires’
Mislukte pogingen tot een Vlaams-Nederlands ‘letterkundig
nieuwsblad’ (1930-1931)
··· [Sjoerd van Faassen & Johan Vanhecke]
Half oktober 1930 vergaderde het bestuur van de Vlaamse Vereeniging van
Letterkundigen (VVvL) in Brussel ter voorbereiding van een vergadering met hun
Nederlandse collega's op 25 en 26 oktober te Antwerpen. Een van de belangrijkste
punten die tijdens die gezamenlijke bijeenkomst aan de orde zou moeten komen,
was het propageren van de Vlaamse literatuur in Nederland en, omgekeerd, de
Nederlandse in Vlaanderen.1 Om dat doel te bereiken werd in Vlaamse kring gedacht
aan de uitgave van een pendant van het Franse weekblad Les Nouvelles Littéraires.
Het idee van een Vlaams-Nederlands weekblad werd een paar weken later al
getorpedeerd, want de Vlamingen gaven bij nader inzien toch de voorkeur aan een
exclusief Vlaams blad. Wel werd er een voorbereidingscommissie voor het weekblad
ingesteld, bestaande uit de Mechelse uitgever Korneel Goossens (1900-1971) en de
schrijvers Paul Kenis (1885-1934), Maurice Roelants (1895-1966), Gerard Walschap
(1898-1989) en Lode Zielens (1901-1944). Goossens voer een nogal eigenzinnige
koers. Zonder veel overleg met zijn medecommissieleden benaderde hij voor de
exploitatie van het weekblad onder meer de Nederlandse uitgeverijen Nijgh & Van
Ditmar en Van Loghum Slaterus. De laatste gaf sinds januari 1930 het maandelijks
verschijnende Critisch Bulletin uit. Al snel na de lancering zou het Vlaamse plan
voor een weekblad als Les Nouvelles Littéraires worden gecombineerd met een
reorganisatievoorstel voor Critisch Bulletin en werd naast het Franse voorbeeld ook
het Engelse The Times Literary Supplement als model overwogen.

Les Nouvelles Littéraires als voorbeeld
Zowel in de vergadering van de Bond van Noord- en Zuid-Nederlandsche
Letterkundigen (een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse en de Nederlandse
Vereeniging van Letterkundigen) op 26 oktober 1930, als in de daaropvolgende
vergadering van de VVvL op 6 november 1930 werd expliciet het in 1922 gestarte
Les Nouvelles Littéraires, Artistiques et Scientifiques,
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Hebdomadaire d'information de critique et de bibliographie als voorbeeld gezien.2
Dit weekblad werd uitgegeven door de Parijse Librairie Larousse.
Wat maakte het blad voor de Vlamingen zo aantrekkelijk? Les Nouvelles Littéraires
gold in Frankrijk als model voor literaire publiekstijdschriften en heette aan de bron
te staan van de vernieuwing van de literaire journalistiek tussen de beide
wereldoorlogen. Het kende een grote verspreiding.3 Dankzij Frédéric Lefèvre, de
toenmalige redactiechef, werd het literaire interview een geëigende vorm van aandacht
voor de literatuur.
Van Loghum Slaterus had sinds 1928 een abonnement op Les Nouvelles Littéraires
ten behoeve van Dirk Coster en Anthonie Donker, respectievelijk redacteur van het
door Van Loghum Slaterus uitgegeven maandblad De Stem en het hierboven al
genoemde Critisch Bulletin, want ook in Nederland werd het blad gelezen en als
voorbeeld benut. Zo werd binnen de kring van het literaire tijdschrift De Vrije Bladen
destijds geklaagd dat er geen bladen waren waarin ‘korte, kernige, actueel literaire
journalistiek’ kon worden gepubli-
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ceerd. En daarom hadden Henrik Scholte en Jan Campert in 1925 het plan geopperd
om ‘een soort “literaire krant”’ uit te geven, naar analogie van ‘het genre der
“Nouvelles Littéraires”’, dat zij altijd afgunstig hadden opengeslagen, zoals Scholte
aan D.A.M. Binnendijk schreef. Het bijvoegsel van de Nieuwe Rotterdamsche Courant
(NRC) - dat op dat moment onder redactie van Johan de Meester stond - vonden
Scholte en Campert nog het meest in de buurt komen van wat hun voor ogen zweefde.4
Zij bleven niet de enigen met een dergelijk plan. Bij Nijgh & Van Ditmar was
bijvoorbeeld sinds de zomer van 1930 op initiatief van Everard Bouws, een vriend
van Menno ter Braak, E. du Perron en J. Slauerhoff, een cultureel weekblad in
voorbereiding. Er kan ook gewezen worden op een later plan uit 1938, het jaar dat
S. Vestdijk literatuurredacteur van de NRC zou worden. Du Perron had, net als Jan
Campert, tevergeefs naar die vacante plaats gesolliciteerd en had bovendien ruzie
over zijn matig gewaardeerde medewerking aan het Haagse dagblad Het Vaderland,
dat net als de NRC van het Nijgh-concern deel uitmaakte. Du Perron schreef Vestdijk
in mei van dat jaar: ‘Dit heele krantenvak is verrot; er is maar één kans voor ons:
een eigen blad oprichten en daar “zaken mee maken”! Hoe lap je 'm dat? Is daar niet
over te denken? Zouden wij in Holland niet iets uit kunnen geven als Les Nouvelles
Littéraires of die “gids” van Colmjon-Verbraak [sic] in het 10× betere?’5

Den Gulden Winckel
De vraag rijst inderdaad waarom in Vlaanderen zo nadrukkelijk gekozen werd voor
Les Nouvelles Littéraires als voorbeeld voor het beoogde weekblad. De voornaamste
bestaansreden van het weekblad zou zijn de Vlaamse literatuur in Nederland te
propageren. De initiatiefnemers hadden dus ook de blik naar het Noorden kunnen
richten en zich bijvoorbeeld kunnen spiegelen aan het door Du Perron bedoelde De
Litteraire Gids van de Haagse boekverkopers Gerben Colmjon en Lex Verbraeck,
die sinds 1926 verscheen, en die blijkens de beginselverklaring was opgericht ‘wegens
het gebrek aan up to date en zaakkundige voorlichting door de pers, vooral de
dagbladpers, betreffende belangrijke verschijnende bellettrie’. Of aan het sinds 1902
verschijnende Den Gulden Winckel, Geïllustreerd maandblad voor boekenvrienden.
Den Gulden Winckel was van januari 1925 tot september 1929 geredigeerd door
Gerard van Eckeren en J. Greshoff en stond na een wisseling van uitgever nu onder
redactie van Wijnand Kramers. Het maandelijks verschijnende blad had een levendig
karakter en publiceerde besprekingen, boekaankondigingen, berichten en sinds 1924
de befaamde literaire interviews van G.H. 's-Gravesande. Wordt Les Nouvelles
Littéraires in Frankrijk gezien als het eerste blad dat de literaire journalistiek een
ander aanzien heeft gegeven, Den Gulden Winckel en het even oude The Times
Literary Supplement maken gezien hun leeftijd en inhoud meer aanspraak op die
koppositie.
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DEN GULDEN WINCKEL, JANUARI 1930 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

Critisch Bulletin
Er was echter nóg een tijdschrift waarbij de Vlaamse plannenmakers aansluiting
hadden kunnen zoeken als zij niet zo krampachtig hadden gestreefd naar een exclusief
Vlaams tijdschrift. In januari 1930 was bij uitgeverij Van Loghum Slaterus de eerste
aflevering van Critisch Bulletin, Maandblad voor letterkundige kritiek verschenen.6
Critisch Bulletin stond onder redactie van de criticus Anthonie Donker (pseudoniem
van N.A. Donkersloot, 1902-1965), die in het Zwitserse Davos als leraar werkzaam
was.
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DE EERSTE AFLEVERING VAN CRITISCH BULLETIN, JANUARI 1930 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

In het eind 1929 verspreide prospectus voor Critisch Bulletin, dat in december
1929 ook in De Stem werd afgedrukt, was erover geklaagd dat de Nederlandse literaire
kritiek te weinig ‘leiding’ gaf. Critisch Bulletin wilde daarin verandering brengen
‘door onpartijdige, samenvattende en bij voorkeur opbouwende critiek [...] leiding
en voorlichting te geven. Door uit de overtalrijke binnenlandsche en buitenlandsche
publicaties het belangrijkste te lichten, en in niet al te uitvoerige, doeltreffend
synthetische critieken te bespreken, denkt het dit doel te bereiken. Voorts door
onderzoek naar de waarde van bepaalde succesboeken, door het op den voorgrond
brengen van ten onrechte onopgemerkte werken, en eventueel ook door het signaleeren
van partijdige, misleidende critiek en het zoo objectief mogelijk ophelderen van
misverstanden’. Aan de verhouding tot de Vlaamse literatuur werd geen afzonderlijke
passage gewijd in dit prospectus, maar uit een omstreeks 1934 verspreid prospectus
blijkt impliciet dat de Vlaamse literatuur in de ogen van uitgever en redacteur van
Critisch Bulletin niet afzonderlijk werd beschouwd, maar gerekend werd tot de
Nederlandse literatuur.
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De omvang van Critisch Bulletin was aanvankelijk slechts één vel druks. In Critisch
Bulletin werden, zoals de ondertitel aangeeft, voornamelijk recensies gepubliceerd,
in de eerste jaargang maandelijks zeven à acht, terwijl er ook regelmatig een rubriek
‘Critische curiosa’ werd opgenomen. Het tijdschrift richtte zich uiteraard niet specifiek
op Vlaamse literatuur, zelfs niet specifiek op de Nederlandse, maar publiceerde ook
recensies van Engelse, Franse en Duitse boeken. Het beperkte zich bovendien niet
tot literatuur. De meesten van de slechts achttien medewerkers aan de eerste jaargang
waren Nederlander, maar dat was niet principieel, want in de eerste jaargang staan
zes bijdragen van de Vlaming Karel Leroux.

Eerdere pogingen
Deze poging van eind 1930 was niet de eerste die de (Vlaamse) Vereeniging van
Letterkundigen had ondernomen om door middel van een regelmatig verschijnend
blad de Vlaamse literatuur onder de aandacht te brengen. Al in september 1925
stuurde het bestuur van de VVvL een circulaire aan zijn leden en andere mogelijke
belangstellenden over de Mededeelingen aan de Pers; daarin was al sprake van Les
Nouvelles Littéraires als voorbeeld. In de circulaire was onder meer te lezen: ‘Het
is voldoende bij de boekhandelaars de stapels

ZL. Jaargang 3

CIRCULAIRE OVER MEDEDEELINGEN AAN DE PERS VAN DE VVVL, CIRCA SEPTEMBER 1925
(LETTERKUNDIG MUSEUM)
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Fransche boeken die daar verkocht worden, te vergelijken met het getal Vlaamsche
en Nederlandsche werken om op beschamende wijze eigen minderheid in te zien.
Een vergelijking echter van de literaire rubrieken in de Fransche bladen, met wat er
in de Vlaamsche pers aan onze letterkunde wordt gewijd, zal die minderheid
eenigszins verklaren. Een propaganda-werk, door een weekblad als b.v. “Les
Nouvelles Litteraires” verricht, is zoo belangrijk dat meer dan één Vlaamsch
letterkundige moet bekennen dat hij thans beter op de hoogte is van de Fransche
literatuur dan van wat er in eigen land verschijnt’.7 Naast de aangekondigde
verschijning van de Mededeelingen aan de Pers kon de VVvL in dezelfde circulaire
nog melden dat vanaf dezelfde maand september Paul Kenis in het Nederlandse
weekblad de Haagsche Post dan wel de Haagsche Post voor België maandelijks ‘een
bijvoegsel [..] geheel aan Vlaamsche letterkunde gewijd’ zou redigeren. Over dit
bijvoegsel is niets meer vernomen.8 De Mededeelingen zouden verschijnen van
oktober 1925 tot en met

EERSTE AFLEVERING VAN HET KOMPAS, MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN, APRIL 1930
(LETTERKUNDIG MUSEUM)
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februari 1926. De afleveringen bestonden uit slechts één blad van wisselende afmeting
en omvatten korte, gemiddeld achtregelige berichtjes in krantenkolomopmaak over
verschenen of voorgenomen uitgaven.9
Vier jaar later nam de VVvL het initiatief tot oprichting van de Vereeniging ter
Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen (VBVB) met als doel het doorbreken
van de Franstalige dominantie in de Cercle Belge de la Librairie en in het Syndicat
des Éditeurs Belges.10 De VBVB verspreidde vanaf januari 1929 een aantal
proefnummers van het tweemaandelijkse Boekenkast, Nieuwsblad voor het
Nederlandsche boek in Vlaanderen, dat in oktober 1929 regulier begon te verschijnen.
Boekenkast werd voor de VBVB uitgegeven door Eugène de Bock van uitgeverij De
Sikkel in Antwerpen. In februari 1933 verscheen het laatste nummer. Maar dat was
niet een echt einde, want het tijdschrift werd van april 1933 tot en met mei 1937 in
andere gedaante voortgezet onder de titel De Boekenkast, Maandschrift voor
boekenliefhebbers of die het willen worden. Die nieuwe reeks verscheen onder redactie
van Marnix Gijsen bij Het Kompas, de uitgeverij van Korneel Goossens. De Bock,
die ten onrechte claimt Boekenkast tot het einde te hebben uitgegeven, haalde in zijn
herinneringen Boekenkast en zijn opvolger De Boekenkast enigszins door elkaar toen
hij schreef: ‘Op 1 januari '29 gaat De Boekenkast verschijnen, Nieuwsblad voor het
Nederlandse Boek in Vlaanderen met Marnix Gijsen als redacteur [...]’, maar stelde
waarschijnlijk wel terecht: ‘Voor een geschiedenis van de Vlaamse heropleving is
deze Boekenkast ongetwijfeld van belang’.11
De immer actieve Goossens had bovendien in 1930 en 1931 een aantal afleveringen
van Het Kompas, Maandelijksche mededeelingen verspreid, weliswaar een blad dat
bedoeld was om Goossens' eigen uitgaven aan de man te brengen, maar dat door
Goossens' vele en belangrijke vertegenwoordigingen toch een ruimer karakter had
dan alleen dat.

Een ‘letterkundig nieuwsblad’
Tijdens de vergadering van 11 oktober 1930 in de Vlaamsche Club in Brussel besloot
het bestuur van de VVvL dat Lode Baekelmans - die nauw betrokken was bij
Boekenkast - tijdens de bijeenkomst met de Nederlandse collega's het woord zou
voeren over de propaganda voor de Noord-Nederlandse literatuur in Vlaanderen.12
Over de propaganda van de Vlaamse literatuur in Nederland zou Herman Robbers
of Gerard van Hulzen gevraagd worden iets te zeggen. De notulen meldden voorts:
‘De h. Roelants had zich anders ook bereid verklaard een woordje in deze kwestie
te zeggen, mn. over het uitgeven van een soort Nederlandsche “Nouvelles Littéraires”’.
Tijdens de vergadering van de Bond van Noord- en Zuid-Nederlandsche
Letterkundigen in Antwerpen op 26 oktober werd inderdaad gepleit voor een weekblad
‘uitsluitend gewijd aan literaire aangelegenheden’.13 In het jaarverslag van de VVvL
over het jaar 1930, dat op zondag 9 november 1930 wat pre-
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matuur tijdens een algemene ledenvergadering in de Vlaamsche Club was
goedgekeurd, werd vermeld dat tijdens die vergadering Baekelmans en Roelants
inderdaad ‘een speciale lans [hadden] gebroken voor de verspreiding van de
Vlaamsche uitgaven in Nederland’. Eén van de op die vergadering van 26 oktober
geformuleerde wensen betrof ‘het tot stand komen van een commissie tot het oprichten
van een letterkundig nieuwsblad, dat liefst wekelijks zou verschijnen en bedoeld zou
worden als een tegenhanger in Vlaanderen van het Fransche weekblad “Les Nouvelles
Littéraires”, dat de aandacht van ons Vlaamsch lezend publiek in zulke mate naar
de Fransche lit. oriënteert, dat het meer belangstelling voor het Fransche boek dan
voor het Vl. gaat krijgen.’ Herman Robbers was inderdaad op de bijeenkomst
aanwezig geweest. Hij had in 1906 - net als de niet-aanwezige Van Hulzen - behoord
tot de oprichters van de Nederlandse Vereeniging van Letterkundigen [VvL]; hij was
bestuurslid van de Bond van Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkundigen, maar
waarschijnlijk was hij als spreker vooral gevraagd omdat hij redacteur was van
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift en tot 1931 directeur van uitgeverij Elsevier.
Robbers had tijdens de bijeenkomst blijkens de notulen echter niets te melden gehad
over het ‘letterkundig nieuwsblad’. De belangrijkste andere aanwezige Nederlanders
waren Hein Boeken, Frans Mijnssen en Henriëtte Mooy, die eveneens geen van
drieën iets over het nieuwsblad te berde brachten.14 Blijkens het verslag meende
Roelants ‘in Noord-Nederland een ongemotiveerde vooringenomenheid te bespeuren
tegen het in Vlaanderen uitgegeven Vl. boek’. Hij beweerde verder: ‘De Vl. uitgeverij
is nog verre van volmaakt, maar toch worden hier reeds uitslagen bereikt, die de
belangstelling van het beschaafde lezerspubliek, ook in het Noorden, waardig zijn’,
en vond het om die al dan niet vermeende ‘vooringenomenheid’ te bestrijden
‘wenschelijk een weekblad uit te geven, uitsluitend gewijd aan literaire
aangelegenheden’.

Maurice Roelants' dubbele agenda
Op de half oktober gehouden bestuursvergadering van de VVvL werd zoals gezegd
nadrukkelijk gemeld dat Maurice Roelants zich had opgeworpen ‘het uitgeven van
een soort Nederlandsche “Nouvelles Littéraires”’ te verdedigen. Waarschijnlijk had
Roelants een dubbele agenda. Zijn eigen werk verscheen net als dat van Walschap
bij Nijgh & Van Ditmar en in Roelants' geval ook deels bij Stols; hij was in 1928
een jaar lang redacteur van De Vrije Bladen geweest15 en zou bovendien eind 1931
toetreden tot de redactie van het dan opgerichte maandblad Forum, waarvoor de
eerste voorbereidingen al zomer 1930, dus een aantal maanden vóór er sprake was
van het VVvL-weekblad, plaatsvonden.
In zijn wat dateringen betreft soms wat onvaste herinneringen aan Forum rept
Roelants met geen woord over het al genoemde, uit de zomer van 1930 daterende,
plan van Everard Bouws een cultureel weekblad te beginnen.16
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PROEFNUMMER VAN DE BOEKENKAST, NIEUWSBLAD VOOR HET NEDERLANDSCHE BOEK IN
VLAANDEREN,
JANUARI 1929 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

In augustus van dat jaar gaf Bouws zijn idee verdere invulling; als kandidaten voor
de redactie zag hij Menno ter Braak, E. du Perron, J. Slauerhoff en Victor E. van
Vriesland.17 Roelants moet welhaast van die ideeën hebben afgeweten, al was het
alleen maar doordat hij de genoemden bijna allen frequent ontmoette in zijn stamkroeg
La Lunette in Brussel18 en Nijgh & Van Ditmar - immers ook Roelants' uitgever geacht werd Bouws' weekblad te gaan exploiteren. Bouws vertelde later in een
interview toen al gezocht te hebben naar een Vlaamse redacteur en daarvoor in die
fase Roelants te hebben voorgesteld.19 Pas toen een mogelijke fusie met De Vrije
Bladen mislukte, kwam in augustus 1931 het plan voor een eigen tijdschrift weer
naar voren en werd Forum - een maandblad - geboren. Op verzoek van Doeke Zijlstra,
de directeur van Nijgh & Van Ditmar, werd toen opnieuw aan Roelants gevraagd als
redacteur voor Vlaanderen op te treden.
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Het merkwaardige is dat Roelants geen enkele poging heeft ondernomen om Bouws'
plan te verbinden met dat van de VVvL. Zo heel vreemd zou dat niet geweest zijn.
Misschien vond Roelants het wel plezierig meerdere ijzers in het vuur te hebben?

J.L. VAN TRICHT (LETTERKUNDIG MUSEUM)

‘Geen invoerartikel uit Holland’
Op de bovengenoemde vergadering van de Bond van Noord- en Zuid-Nederlandsche
Letterkundigen op 26 oktober 1930 zou Roelants blijkens de notulen ook nog hebben
gezegd, ‘dat het weekblad geen invoerartikel uit Holland mag zijn. Hij wenscht wel
samenwerking tusschen Vlaanderen en Nederland. Ook wenscht hij een commissie
tot stand te zien komen tot het stichten van het weekblad’.
Op de vergadering van 9 november 1930 had Roelants gespecificeerd ‘dat deze
commissie slechts de idee zou moeten bevorderen; zij zou slechts de bemiddelaarster
zijn tusschen personen met interessante plannen; zij zou zien waar aansluiting kan
worden gezocht; zij zou onderzoeken of het plan uitvoerbaar zou zijn en op welke
wijze’. Paul Kenis, die net als Roelants van de tijdens deze vergadering ingestelde
voorbereidingscommissie voor het weekblad deel zou uitmaken, stelde voor ‘niet
met Holland saam te gaan, of wel zij [=zou] het blad te duur komen, ofwel zou het
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in Vlaanderen niet de belangstelling verwekken welke we nodig hebben’. Kenis was,
evenals zijn mede-commissielid Lode Zielens, bestuurslid van de VVvL; beiden
kenden het klappen van de zweep, want waren in de journalistiek werkzaam: Zielens
bij de socialistische De Volksgazet, waar hij sinds 1926 het wekelijkse culturele
bijblad onder zijn hoede had, Kenis als redacteur van Week-end; de laatste had medio
1930 bovendien Een overzicht der Vlaamsche letterkunde na ‘Van Nu en Straks’
gepubliceerd en gaf ook les aan de Gentse Volkshoogeschool. Klagend over de
geringe belangstelling voor Vlaamse literatuur in de kolommen van de Vlaamse
dagbladen had Zielens kort tevoren in zijn bijdrage ‘Het dagblad ten overstaan van
de letterkunde’ in Het Boek in Vlaanderen 1930 geschreven: ‘Ieder onbevooroordeeld
mensch, wiens hart op de rechte plaats klopt, moet medelijden hebben met het lot
van Vlaamsche schrijvers en hunne uitgevers. Er is nog van alles voor hen te doen!
Voor wat de Vlaamsche schrijvers betreft, laat ons de gemeenplaats nog eens stellen:
wat zouden zij zijn zonder Nederland [...]?’ (p. 46-47).
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Korneel Goossens - die eveneens deel uitmaakte van de voorbereidingscommissie deelde op 9 november mee dat hij ‘reeds onderhandeld [had] met de firma's Nijgh
en Van Ditmar, Van Loghem-Slaterus [sic] en Het Kompas’. Wat ongetwijfeld elke
aanwezige op die vergadering wist, was dat Het Kompas Goossens' eigen firma was;
die mededeling was dus enigszins bevreemdend. Maar van wat Goossens zei over
de onderhandelingen met Nijgh & Van Ditmar en Van Loghum Slaterus was, zoals
verderop zal blijken, geen woord gelogen.

‘De plannen hangen mij nog onomlijnd in het hoofd’
Al op 30 oktober 1930, dus nog vóór er binnen de VVvL sprake was van een
voorbereidingscommissie, nam Goossens nogal eigenmachtig contact op met J.L.
van Tricht (1883-1964), de directeur van de in Arnhem gevestigde uitgeverij Van
Loghum Slaterus, en schreef, zonder ook maar melding te maken van de betrokkenheid
van de VVvL: ‘Ik heb een plan ter studie om een groot “Letterkundig Nieuwsblad”
uit te geven in samenwerking met Hollandsche en Vlaamsche uitgevers. De
“Nouvelles Litteraires” in Frankrijk zou een model voor dergelijk orgaan zijn. Ik
meen dat dit een oplossing brengen zou inzake de recensies. Ik schrijf of spreek U
hieromtrent wanneer ik iets meer weet. De plannen hangen mij nog onomlijnd in het
hoofd’.20
Korneel Goossens had een jaar tevoren, in september 1929, de importboekhandel
Goossens & Co annex uitgeverij Het Kompas opgericht.21 Goossens werkte nauw
samen met het Amsterdamse uitgeversbedrijfje De Spieghel, van 1928 tot en met
1934 de uitgever van De Vrije Bladen.22 De twee directrices van De Spieghel, Jantina
van Klooster en Jacoba (‘Koos’) Schregardus waren, zoals Goossens op 30 december
1929 aan Van Tricht schreef, beiden vennoot van zijn firma. Naast De Spieghel, zou
Goossens & Co onder meer ook Van Loghum Slaterus (vanaf februari 1930)23 en
Nijgh & Van Ditmar (vanaf november 1930) in België vertegenwoordigen. De
Letterkundige Almanak voor Vlaanderen 1930 was zijn eerste zelfstandige uitgave,
zoals hij in een korte geschiedenis van zijn firma schreef.24
Van Loghum Slaterus gaf, zoals gezegd, sinds januari 1930 Critisch Bulletin uit.
Aan redacteur Anthonie Donker schreef Van Tricht op 11 april, toen het tijdschrift
dus nog maar vier afleveringen onderweg was, onder meer: ‘Groots opgezette
maandschriften kosten zoveel, dat zij bijna zeker mislukken. U zoudt rillen als ik U
vertelde welke bedragen de Stem verslonden heeft, waarvan de finantiele [sic] toestand
eerst nu dragelik begint te worden. Het is uitgesloten, dat éen uitgever zich voor een
zuiver krities tijdschrift dergelike offers zou kunnen getroosten’.25 Ondanks die
financiële bedenkingen stond Van Tricht in dit specifieke geval in beginsel toch niet
afwijzend tegenover het
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voorgestelde Vlaamse ‘letterkundige nieuwsblad’. Op 1 november liet hij Goossens
weten: ‘ik zal 't erg op prijs stellen, wanneer U daarover met mij wilt overleggen
voor er andere uitgevers in te betrekken. U weet, dat ik met het “Critisch Bulletin”
sinds 1 Jan. '30 reeds een poging in die richting doe, een zeer bescheiden poging,
waar wellicht iets grooters uit groeien kan’.
Het Vlaamse voorstel kantelde dus. De propaganda voor Vlaamse literatuur in
Nederland als voornaamste doelstelling is in de handen van Van Tricht verworden
tot een mogelijkheid om de exploitatie van Critisch Bulletin gezonder te maken.
Goossens moest echter bekennen het plan ook al te hebben besproken met Doeke
Zijlstra (1889-1940), de directeur van de in Rotterdam gevestigde uitgeverij Nijgh
& Van Ditmar, wiens fonds hij in België ook vertegenwoordigde. Roelants
suggereerde in zijn herinneringen aan Doeke Zijlsta, dat ‘de verstrengeling van
belangen van de firma Nijgh en Van Ditmar met die van de jonge uitgeverij Het
Kompas te Mechelen, die mij in het begin der jaren dertig de leiding had toevertrouwd
van een serie Nederlandse en buitenlandse moderne klassieke auteurs De Feniks’
aan hem te danken was geweest.26 Die verstrengeling viel wel mee, en was in elk
geval niet hechter dan die met Van Loghum Slaterus. Maar ook Zijlstra voer zijn
eigen koers en die was niet noodzakelijk dezelfde als die van de Vlamingen.

KORNEEL GOOSSENS AAN VAN LOGHUM SLATERUS (LETTERKUNDIG MUSEUM))
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MAURICE ROELANTS (AMVC-LETTERENHUIS)

In de brief van 13 november waarin Goossens zijn demarches bij Nijgh & Van
Ditmar aan Van Tricht toegaf, schreef hij - opnieuw de suggestie wekkend dat het
idee vooral van hem afkomstig was: ‘De “Vereeniging van Letterkundigen” en de
“Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche Boekwezen” hadden vroeger al
over een blad in dien aard gesproken en nu dacht ik dat het oogenblik gekomen was
dat wij die zaak in onze handen moesten nemen willen we niet achter het net visschen.
Toen ik dit ontwerp aan den heer Zijlstra suggereerde was hij zeer enthousiast en
later vernam ik dat hij dit plan wel met U wilde ten uitvoer brengen [...]’. Dat zou
dan allemaal tussen 30 oktober - de eerste brief over dit onderwerp aan Van Tricht
- en 13 november plaatsgevonden moeten hebben! En dan bleken Van Loghum
Slaterus en Nijgh & Van Ditmar in de tussentijd ook onderling nog overleg te hebben
gevoerd.
Het lijkt erop dat ook Goossens een dubbele agenda voerde. Hij schreef in dezelfde
brief van 13 november immers ook aan Van Tricht belangstellend te zijn naar het
plan dat deze met Zijlstra had, maar: ‘Ik moet U echter zeggen dat ik in samenwerking
van de Vereeniging van Letterkundigen een lijst heb opgemaakt eener Vlaamsche
Redactie, die door haar naam een zeker succes voor ons blad zou waarborgen’.
Zijlstra schreef op dezelfde dag aan Van Tricht, die klaarblijkelijk al via andere
weg had kennis genomen van het verslag van de VVvL-vergadering van 9 november:
‘Ik heb den indruk gekregen, dat Goossens een beetje al te optimistisch in die
vergadering zich heeft uitgelaten, ik weet hoe de Vlamingen zijn: ze zijn spoedig
enthousiast’.27 Een dag later deelde Zijlstra aan Van Tricht de inhoud van een zojuist
ontvangen brief van Goossens mee. Deze zou Zijlstra hebben geschreven, op een
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niet kan worden doorgehaald. Nu, het zou alleen een vorm zijn waaraan we verzaken
en ik geloof dan ook dat een oplossing, die door U en den heer van Tricht zou
gevonden worden, even gunstig ons doel dienen zal. [...] De Vlaamsche redactie is
nagenoeg klaar’. Op de vergadering van de Bond van Noord- en Zuid-Nederlandsche
Letterkundigen hadden Baekelmans en Roelants het idee van een ‘letterkundig
nieuwsblad’ bepleit en op de jaarvergadering van de VVvL hadden Roelants en Kenis
hetzelfde gedaan. Goossens had op die laatste vergadering alleen gemeld dat hij
onderhandelingen voerde met Nijgh & Van Ditmar en Van Loghum Slaterus, maar
had blijkens de notulen zeker niet, zoals hij tegen Zijlstra pochte, ‘mijn plan [...]
bekend gemaakt’.
Van Tricht zag nu een kans voor Critisch Bulletin. Aan Anthonie Donker, de redacteur
van dat ‘maandblad voor critiek’ (zoals de ondertitel luidde), schreef hij op 14
november: ‘Nu heb ik waarschijnlik goed nieuws voor U. De heer Goossens [...]
schreef mij onlangs, dat hij plannen koesterde voor de oprichting van een groot
letterk. weekblad in de geest van de “Nouvelles Littéraires” waarin ook het Vlaamse
boek tot zijn recht zou komen. Ik heb hem toen dadelik [...] op het Cr. B. gewezen
als een bescheiden poging in die richting’. Van Tricht lichtte Donker ook in over
zijn contact met Zijlstra, en vertelde dat zij gezamenlijk tot de conclusie waren
gekomen de maandelijkse frequentie van Critisch Bulletin voorlopig te handhaven
en ‘samen te werken op basis van behoud van de tegenwoordige toestand, maar de
omvang op 2 vel te brengen. [...] Blijkt de zaak goed te gaan, dan zouden wij het
blad in een 14-daags orgaan omzetten en eventueel een andere vorm kiezen als de
Nouvelles Littéraires of de Literary Supplement van de Times. 't Komt mij voor, dat
hier veel perspectief in zit. Niet alleen wordt de risico verdeeld, maar de
expansie-mogelikheden worden verdubbeld, waarschijnlik zelfs verdriedubbeld door
de medewerking van België. De mogelikheid een flink representatief, algemeen
krities orgaan te krijgen, wordt daardoor iets minder hersenschimmigs’. De
verwachting was dat Nijgh & Van Ditmar via het door hen uitgegeven Wereldkroniek,
Geïllustreerd nieuwsblad voor iedereen, ‘met zijn duizenden abonné's’, een groot
aantal nieuwe abonnementen zou weten te plaatsen, omdat bij de lezers van de
Wereldkroniek, waarin ruim aandacht aan letterkundig nieuws werd besteed,
belangstelling voor een blad als Critisch Bulletin mocht worden verwacht.

The Times Literary Supplement
Tot op dit moment was vooral van Vlaamse zijde voortdurend sprake van Les
Nouvelles Littéraires als voorbeeld voor het nieuwe weekblad. Intellectuele kringen
in België en Nederland waren toen, meer dan op Engeland, op Frankrijk en Duitsland
georiënteerd. Wel mocht in België een zekere bekendheid met het Engelse culturele
leven bekend worden verondersteld: in de Eerste Wereldoorlog vluchtte het merendeel
van asielzoekers logischerwijze naar
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Nederland en circa tweehonderdduizend naar Frankrijk, maar er waren er toch ook
zo'n honderdduizend naar Engeland ontkomen, onder wie een aantal kunstenaars.28
Of J.L. van Tricht, de directeur van Van Loghum Slaterus, een meer dan normale
Angelsaksische gerichtheid had, is niet bekend. Hoe dan ook, hij was de eerste die
The Times Literary Supplement (TLS) als een voorbeeld naast Les Nouvelles
Littéraires noemde.
The Times Literary Supplement leek overigens in de verste verte niet op Critisch
Bulletin. Het was, net als Den Gulden Winckel, begin 1902 voor het eerst verschenen
en was daarmee twintig jaar ouder dan Les Nouvelles Littéraires.29 Het verscheen
aanvankelijk wekelijks als bijlage bij The Times, op tabloidformaat, zodat het paste
in een eenmaal gevouwen exemplaar van dat dagblad. TLS publiceerde voornamelijk
(anonieme) boekbesprekingen. Naast aan literatuur besteedde het aandacht aan
muziek, kunst, wetenschap en andere onderwerpen, maar vooral: het bevatte wekelijks
een lijst van nieuw verschenen boeken met korte annotaties. Die lijst werd binnen
de redactie weinig vleiend als ‘kerkhof’ betiteld.30 In 1914 was TLS van The Times
losgekoppeld en het verscheen sindsdien afzonderlijk. In 1930 had het weekblad een
oplage van ruim 30.000 exemplaren.31

Poging om versnippering le voorkomen
Van Tricht mag dan de eerste zijn die in geschrifte TLS als voorbeeld opperde, Doeke
Zijlstra, de directeur van Nijgh & Van Ditmar, was kennelijk de eerste geweest die
zich had voorgenomen een dergelijk blad voor de Nederlandse markt te publiceren.
Ook van hem is niet bekend of hij een bijzondere band met de Angelsaksische wereld
had, al doet Roelants' bewering dat Zijlstra dweepte met Le grand Meaulnes van
Alain-Fournier een Franse oriëntatie vermoeden.32 Misschien dat het eerder ter sprake
gekomen initiatief van Everard Bouws voor een cultureel weekblad mede geënt was
op TLS, maar in elk geval schreef Zijlstra op 21 november 1930 aan Van Tricht dat
hij vooralsnog genoegen wilde nemen met een reorganisatie van Critisch Bulletin.
‘U weet, dat mijn oorspronkelijk plan, hetgeen ik trouwens nog eens hoop te
verwezenlijken, was: het uitgeven van een wekelijksch of veertiendaagsch blad in
de geest als het literaire supplement van “the Times”, zij het dan in beknopter vorm
[...] Het Critisch Bulletin, zooals het nu is, is dunkt mij, minder levendig als bijv. de
Literaire Gids [...]. Door de redactie moet echter niet vergeten worden, dat het onze
bedoeling is meer voor het publiek te spreken dan thans het Critisch Bulletin doet,
en om dat te bereiken zal het blad meer journalistisch geschreven moeten worden.’
Een week later bespraken Van Tricht, Zijlstra en Goossens het plan gezamenlijk.
Goossens schreef Van Tricht op 29 november dat Zijlstra en hij na Van Trichts
vertrek hadden gesproken over een eventuele Vlaamse redacteur,
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V.L.N.R. STAAND: MARNIX GIJSEN, RAYMOND HERREMAN, GERARD WALSCHAP, RAYMOND BRULEZ,
FILIP DE PILLECYN, KAREL JONCKHEERE; ZITTEND: DOEKE ZIJLSTRA, AUGUST VERMEYLEN, MAURICE
ROELANTS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, CIRCA 1939
(UIT: VIJF AUTEURS OVER HUN UITGEVER)

‘en na enkele beschouwingen kwamen wij overeen dat Maurice Roelants eigenlijk
beter geschikt is voor deze taak als Marnix Gijsen. Maurice Roelants is wel zo
populair als Gijsen en de eerste wint er bij, daar hij niet zoo'n uitgesproken katholiek
is als Gijsen. Wij zouden dus minder kans hebben om voor Vlaanderen kleur te
kiezen’. Op 1 december lichtte Van Tricht Donker in over de stand van zaken. Hij
schreef dat het ‘de bedoeling van ons beiden [= Van Tricht en Zijlstra, SvF / JV] is
om t.z.t. tot een 2-wekeliks, zo mogelik tot een wekeliks orgaan te komen’, dat de
omvang vergroot zou worden tot 32 pagina's, waarvan 2 pagina's afgingen voor
advertenties en ‘hoogstens 6 blz. speciaal voor de Vlaamse literatuur’, en meldde
voorts, met een echo op Roelants' eind oktober al gemaakte opmerking ‘dat het
weekblad geen invoerartikel uit Holland mag zijn’: ‘Het is een overwegend belang,
dat het blad er in Vlaanderen flink in komt. Dat kan betrekkelik gemakkelik dank
zij 't ontwakende leven daar ook op letterkundig gebied, maar daarvoor is 't nodig,
dat het
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Cr. B. niet als een Noord-Nederl. “importartiekel” kan worden beschouwd. Om dit
te vermijden is 't gewenst een aparte Vlaamse rubriek te stichten [...] en ook een
speciale redacteur daarvoor aan te wijzen’. Wat dat laatste betreft, werd Donker
gevraagd of hij bedenkingen had tegen Roelants. Als een postscriptum scheef Van
Tricht nog, doelend op het VVvL-weekblad: ‘Het is natuurlik zaak de Vlaamse
pogingen in zake een krities orgaan op te vangen om versnippering te voorkomen’.
Donker bleek geen bezwaren te hebben tegen Roelants. Die zorgde vervolgens,
ondanks zijn aanvankelijke gretigheid naar een ‘letterkundig nieuwsblad’, voor uitstel
en ten slotte afstel.

Roelants als vertragende factor
De VVvL zette er vaart achter: 11 oktober 1930 een vergadering van het bestuur, na
ongeveer twee weken, op 26 oktober, een bijeenkomst van de Bond van Noord- en
Zuid-Nederlandsche Letterkundigen, en kort daarop, op 9 november, nog de algemene
ledenvergadering. Binnen de VVvL waren de meesten echter nog steeds onkundig
van Goossens' onderhandelingen met Nijgh & Van Ditmar en Van Loghum Slaterus.
Pas tijdens de bestuursvergadering van de VVvL op zaterdagmiddag 13 december
1930, opnieuw in de Vlaamsche Club te Brussel, toen het ‘Letterkundig Nieuwsblad’
als eerste punt op de agenda stond,33 werd er voor het eerst melding gemaakt van de
betrokkenheid van Nijgh & Van Ditmar, de Rotterdamse uitgever van zowel Roelants
als Walschap, die sinds zomer 1930 de beoogde uitgever was van het eerder genoemde
door Bouws geopperde culturele weekblad.
Goossens bleek enigszins met het idee voor een weekblad op de loop te zijn gegaan,
want het verslag van 13 december meldde: ‘De hh. Kenis en Zielens zeggen dat zij
eenmaal door den h. Goossens uitgenoodigd zijn geworden om over punt 1 te spreken.
Uit de woorden van den h. Goossens bleek dat dit nieuwsblad een commerciëele
zaak zou zijn van de firma Nijgh en Van Ditmaar [sic] met een Vl. redactie. Sindsdien
hebben zij niets meer over het blad vernomen’.
Diezelfde dag nog meldde Goossens aan Van Tricht tot dusverre niets van Roelants
te hebben vernomen en deze begin van de daaropvolgende week eindelijk te kunnen
spreken. Aan Zijlstra berichtte Goossens hetzelfde, maar kennelijk in positiever
bewoordingen, want Van Tricht hoorde op 15 december van Zijlstra dat Goossens
‘de volgende week ongetwijfeld met Roelants tot overeenstemming’ zou komen. Die
bespreking tussen Goossens en Roelants zou hebben moeten plaatsvinden op de
achttiende. De dag erop schreef Goossens echter aan Van Tricht: ‘Na vier weken
gecorrespondeerd en onderhandeld te hebben met verschillende Vlaamsche schrijvers,
die tevens naam hebben als criticus, en na de vergadering van gisteren, waarop
Roelants ontbrak, met deze menschen de zaak grondig besproken te hebben is het
tot mijn leedwezen gebleken dat er voorloopig in Vlaanderen geen redactie van
verschillend denkende personen samen te brengen is zonder gevaar te loopen de
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redactie na enkele maanden in een oorlog van misverstanden en wedijver te zien
vergaan. [...] Hierbij komt ook dat al de menschen, die in aanmerking komen hun
medewerking niet kunnen toezeggen omdat ze reeds aan een redactie verbonden zijn.
Al deze redacties beweren met hunne besprekingen zoo ernstig-critisch mogelijk te
zijn, zoodat ze het wel als een soort beleediging zouden aanzien indien er een critisch
blad moest komen dat al de andere bestaande zou verdringen.’ Voorts liet Goossens
weten dat hij van een van de aanwezigen had vernomen dat de niet aanwezige Roelants
voor ‘het hoofdredacteurschap’ geen tijd zou hebben en dat er destijds als redacteur
van De Vrije Bladen ‘van hem nooit iets in huis kwam’.34
Goossens adviseerde daarom de plannen met Critisch Bulletin voorlopig op te
schorten. Dachten Van Tricht en Zijlstra dat er alleen sprake was van een Vlaams
redacteurschap van Roelants bij Critisch Bulletin, Goossens had merkwaardig genoeg
kennelijk - ondanks hun gezamenlijke besprekingen en de correspondentie over en
weer - nog steeds hoop gevestigd op een exclusief Vlaams weekblad. Laconiek
schreef hij: ‘aangezien het er tenslotte toch maar op aan komt om meer en meer te
verkoopen en dit alleen kan bereikt worden door een goed gevoerde propaganda,
zou ik voorstellen een huisorgaan uit te geven waarin rechtstreeksche en
ongecamoufleerde reclame wordt gevoerd; een huisorgaan dat op 2000 exemplaren
in Vlaanderen gratis wordt uitgedeeld aan bekende boekenliefhebbers’. Daartoe
stelde Goossens voor zijn sinds begin 1935 verschijnende Het Kompas,
Maandelijksche mededeelingen in omvang te verdubbelen: ‘Ruimer, mooier en met
doorloopende anecdotische artikelen over schrijvers, die wij uitgeven. [...] Ik zou de
Mededeelingen hier laten drukken op formaat 25×32 cm,35 8 blz., oplage 2000 ex.
[...]’.
Nuchter liet Van Tricht op 20 december aan Goossens weten wel vreemd te hebben
opgekeken van zijn brief, maar overigens in diens voorstel mee te willen gaan. Dat
betekende niet dat hij de reorganisatie van Critisch Bulletin liet varen. Dezelfde dag
schetste hij de gang van zaken aan Donker. ‘Het is alweer gebleken, dat het Vlaamse
enthousiasme op niets uitloopt’, sprak hij cynisch, erbij zeggend dat hij de uitbreiding
van Critisch Bulletin tot 32 pagina's gewoon wilde laten doorgaan. Hij vond het
ontbreken van een ‘niet zeer actieve en nauwgezette Vlaamse mederedacteur’ wel
een geluk bij een ongeluk, maar vond het jammer van de 500 extra-abonnees die hij
in Vlaanderen had gedacht te strikken.

Onderhandeling met Hoste
Er bleek een kaper op de kust, want Kenis meldde in de VVvL verder dat de liberale
uitgever Hoste het weekblad wel wilde uitgeven, mits Herman Teirlinck en August
Vermeylen zich achter dat idee zouden scharen. Het weekblad zou overigens los
komen te staan van het door Hoste uitgegeven dagblad Het Laatste Nieuws.)36
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PAGINA UIT NOTULENBOEKJE VVVL (AMVC-LETTERENHUIS)

Een dikke maand later, op 24 januari 1931 tijdens een bestuursvergadering van
de VVvL in de Vlaamsche Club Brussel,37 werd het weekblad opnieuw kort aan de
orde gesteld: ‘Aan de bestuurders van de bijzonderste Vl. dagbladen zal gevraagd
worden de mogelijkheid te onderzoeken de letterkundige rubriek van hun blad uit te
breiden, teneinde meer belangstelling voor het Vl. boek te verwekken. De hh.
Vermeylen en Teirlinck zullen op hunne beurt met den h. Hoste onderhandelen over
het uitgeven van een algemeen lett.
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ANTHONIE DONKER, MEI 1931 (LETTERKUNDIG MUSEUM)

Weekblad’. Het jaarverslag over 1931 van VVvL moest echter vaststellen dat alle
moeite tevergeefs was geweest: ‘Wij hebben met uitgevers en dagblad bestuurders
de mogelijkheid van het uitgeven van een Vl. letterkundig nieuwsblad besproken.
Spijtig genoeg konden we niet den uitslag bereiken die we wenschten’. Zo liep dit
initiatief dood.

Reorganisatie Critisch Bulletin zonder Vlaamse betrokkenheid
Van Loghum Slaterus en Nijgh & Van Ditmar gaven vervolgens Critisch Bulletin
in de jaren 1931-1933 voor gezamenlijke rekening uit, zónder Vlaamse betrokkenheid
en met Anthonie Donker als enige redacteur. Zijlstra bleef verlangen naar een blad
met een ruimere verspreiding. ‘Ik vind’, schreef hij op
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18 juni 1931 aan Van Tricht, ‘dat het Critisch Bulletin tot heden voortgaat alleen
eigenlijk de dorre zijde van de literatuur-beoefening te toonen’. Een week later liet
hij Van Tricht weten meer te willen lezen over onderwerpen als kunst of film: ‘Ik
denk daarbij aan Den Gulden Winckel, maar dan op hooger plan’. Zijlstra was op
dit moment in onderhandeling over de oprichting van Forum.38 Die plannen liepen
vertraging op. Zijn deelname aan Critisch Bulletin zat hem daarbij financieel in de
weg. Op 25 augustus schreef hij aan Everard Bouws de verschijning van Forum te
moeten uitstellen, omdat ‘de exploitatie in deze tijd van depressie uiterst moeilijk’
was. Bovendien was er nog het ‘contract met van Loghum Slaterus, waardoor wij
ook het volgend jaar nog het Critisch Bulletin zullen moeten uitgeven’.39 Begin
februari 1932 - Forum is dan overigens toch dat jaar beginnen te verschijnen - liet
Zijlstra aan Van Tricht weten zijn betrokkenheid bij Critisch Bulletin te willen
beëindigen. Van Tricht wist hem door te wijzen op de toename van het aantal
abonnees - eind 1930: 442, eind 1931: 664, juli 1932: 785 en nog eens de 351 die
Zijlstra via De Wereldkroniek had weten te plaatsen, dus in totaal ruim 1100 - te
overtuigen de gezamenlijke exploitatie voort te zetten. Eind 1933 trok Nijgh & Van
Ditmar zich echter alsnog terug. Na de Vlamingen liet nu ook Van Trichts tweede
partner hem in de steek. Critisch Bulletin zou nog tot en met december 1941 door
Van Loghum Slaterus worden uitgegeven.40 Van Doeke Zijlstra's plan een op The
Times Literary Supplement gelijkend periodiek met een wekelijkse of tweewekelijkse
frequentie uit te geven, is nooit meer iets vernomen. De Vlaamse plannen voor een
‘letterkundig nieuwsblad’ waren al eerder gesneuveld in de verwarring die Korneel
Goossens wist te stichten.
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Met dank aan Arno Kuipers, Hans Renders, Matthijs de Ridder en Jan
Stuyck.

Eindnoten:
1 Dossier VVvL in AMVC-Letterenhuis, Antwerpen. Ook de verdere citaten uit de notulen en
het jaarverslag van de VVvL zijn afkomstig uit deze bron. Vanaf 1924 tot 1929 was Paul Kenis
secretaris van de in 1907 opgerichte VVvL; in 1930 werd hij opgevolgd door Albert van
Hoogenbemt.
2 Les Nouvelles Littéraires was opgericht door Maurice Martin du Gard (van 1925 tot en met
1930 ook directeur van het tijdschrift L'Art Vivant), André Gillon (een van de directeuren van
Larousse), de drukker Charles Peignot en Jacques Guenne. Bij de oprichting was ook de uitgever
Gaston Gallimard betrokken, voor wiens uitgeverij het blad aanvankelijk als spreekbuis
fungeerde. Het blad had in de persoon van Gaston Pulings een heuse Brusselse correspondent.
Zie www.imec-archives.com/fonds sub Les Nouvelles Littéraires, en voor Gallimards
betrokkenheid: Pierre Assouline, Gaston Gallimard. Un demi siècle d'édition française. Balland,
Paris 1984, p. 135 & 150.
3 Roger Chartier & Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française (4). Le livre concurrencé
1900-1950. Fayard, Paris 1991, p. 135, 220 & 523.
4 Brief Henrik Scholte aan D.A.M. Binnendijk, 11 juni 1925 (Universiteitsbibliotheek Amsterdam,
Erts-archief). Met dank aan Hans Renders, die ons op deze brief wees.
5 E. du Perron, Brieven 7. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1981, p. 374. G. Colmjon en L.
Verbraeck waren de redacteuren van De litteraire gids.
6 Zie voor de materiële gegevens en de inhoud van Critisch Bulletin: P.J. Verkruysse, Critisch
Bulletin. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Thespa, Amsterdam
1975.
7 Een exemplaar van deze circulaire bevindt zich in het Letterkundig Museum, Den Haag.
8 De (potentiële) literatuurbijlage wordt evenmin vermeld in: John Jansen van Galen / Hendrik
Spiering, Rare jaren. Nederland en de Haagse Post 1914-1990. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam
1993. of in: S.F. van Oss, Vijftig jaren journalist. H.P. Leopolds Uitgeversmij., 's-Gravenhage
1946. De mededeling in de circulaire is niet eenduidig, maar een ‘Haagsche Post voor België’
is nooit verschenen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Haagsche Post voor Nederlandsch-Indië
vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Van Oss en Joes Leopold, de oprichters van de Haagsche
Post, hadden in 1923 H.P. Leopold's Uitgeversmaatschappij gesticht; deze uitgeverij zou vanaf
oktober 1932 door de dan pas voor zichzelf gestarte Angèle Manteau in België worden
vertegenwoordigd.
9 Exemplaar in AMVC-Letterenhuis.
10 De VBVB hield kantoor in de Vlaamsche Club in Brussel, waar ook meestal de vergaderingen
van de VVvL plaatsvonden.
11 Eugène de Bock, Een uitgever herinnert zich. De Sikkel, [Antwerpen] 1979, p. 43-44.
12 Tijdens de bestuursvergadering van 11 oktober 1930 waren aanwezig: Lode Baekelmans, Van
Hoogenbemt, F.V. Toussaint van Boelaere en August Vermeylen. Het bestuur bestond op dit
moment verder nog uit: Emmanuel de Bom, Ernest Claes, Joris Eeckhout, Marnix Gijsen, Paul
Kenis, Pol de Mont, Jozef Muls en Herman Teirlinck. Zie voor de bestuurssamenstelling in
1929-1930: Het Boek in Vlaanderen 1930, p. 23.
13 Het verslag van de vergadering van de Bond van Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkundigen
is opgenomen in het jaarverslag over 1930 van de VVvL; zie noot 1.
14 Net als Robbers en Van Hulzen had ook Boeken in 1906 tot de oprichters van VvL behoord.
Mijnssen was vanaf diezelfde datum actief als commissaris Ondersteuningsfonds van de VvL;
hij had in 1917 bovendien mede het Comité Nederland-Vlaanderen opgericht.
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15 Blijkens een eind 1928 verschenen prospectus van De Vrije Bladen was het de bedoeling geweest
in 1929, net als in 1928, een speciale redacteur voor Vlaanderen aan te stellen. Aanvankelijk
was de op dat moment bij Brussel wonende E. du Perron gevraagd, die op zijn beurt suggereerde
Richard Minne, Raymond Herreman, Karel Leroux, Marnix Gijsen, Victor Brunclair of Gaston
Burssens te vragen dan wel Roelants te handhaven. De redactie zou echter in 1929 slechts
bestaan uit D.A.M. Binnendijk, H. Marsman en Constant van Wessem. Pas in 1932 zou Gerard
Walschap met Victor E. van Vriesland en Van Wessem de redactie van DVB vormen. In een
eind 1931 verschenen prospectus werd hoopvol vermeld: ‘De intrede van een speciaal redacteur
voor Vlaanderen wettigt de verwachting, dat meer dan tot nu toe contact met de Zuid-Nederlandse
jongeren zal worden verkregen’. Zie E. du Perron, Brieven 1. G.A. van Oorschot, Amsterdam
1977, p. 290 & 295 en J.F. Geerds / J.M.J. Sicking, De Vrije Bladen. Bibliografische beschrijving,
analytische inhoudsopgave, index. Thespa, Amsterdam 1975, p. 25 & 35.
16 Maurice Roelants, Roman van het tijdschrift Forum, of Les liaisons dangereuses. Nijgh & Van
Ditmar, 's-Gravenhage-Rotterdam [1965].
17 Trudy Sas, ‘Forum en de De Vrije Bladen’, in: sic 4 (1989), nr. 4, p. 4-20. Zie voor de
voorgeschiedenis van Forum ook Willem Mooijman (red.), Forum. Brieven, citaten, dokumenten
en knipsels. Letterkundig Museum, Den Haag 1969, p. 33-36.
18 M. Roelants, Roman van het tijdschrift Forum, p. 20. Eerder noemde Roelants expliciet de
naam van Du Perron als degene die hem het eerste over het weekblad had gesproken. (‘Requiem
voor Doeke Zijlstra, de humaanste der uitgevers’, in: Vijf auteurs over hun uitgever. Nijgh &
Van Ditmar, Den Haag 1962, p. 65.)
19 W. Mooijman, Forum, p. 34.
20 De correspondentie tussen Van Loghum Slaterus en Het Kompas berust in het Letterkundig
Museum. De brieven van Van Loghum Slaterus zijn slechts in doorslag overgeleverd.
21 Zie voor Goossens en zijn uitgeversactiviteiten: Karla de Ceulener, Korneel Goossens en
uitgeverij Het Kompas. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren en de
Wijsbegeerte, september 1984 [licentiaatsverhandeling].
22 In 1930 en 1931 stond Het Kompas in De Vrije Bladen als mede-uitgever vermeld. In 1935,
als de uitgave is overgenomen door Rozenbeek en Venemans Uitg. Bedrijf te Hilversum, wordt
in een drietal afleveringen Het Kompas nog als administratieadres voor Vlaanderen vermeld.
Zie J.F. Geerds / J.M.J. Sicking, De Vrije Bladen, p. 36.
23 Brief Van Loghum Slaterus aan Het Kompas, 10 februari 1930. Enkele uitgaven van Dirk Coster
en Achilles Mussche zouden in België door De Sikkel, Cultura te Brugge of De Standaard te
Brussel verspreid blijven worden.
24 ‘Een kleine historiek van de n.v. “Het Kompas”, in: De Boekenkast N.R. 1 (1933), nr. 8
(november), p. 127-129.
25 Brief in doorslag bewaard in het Letterkundig Museum.
26 M. Roelants, ‘Requiem voor Doeke Zijlstra’, p. 60. De redactie van de Feniks-reeks bestond
blijkens een prospectus (bewaard in het AMVC-Letterenhuis) naast Roelants ook uit Marnix
Gijsen en Julien Kuypers. Zie ook het stuk van Stefan van den Bossche, ‘Maurice Roelants als
boekhandelaar en uitgever’, elders in dit nummer.
27 De correspondentie tussen Van Loghum Slaterus en Nijgh & Van Ditmar berust in het
Letterkundig Museum. De brieven van Van Loghum Slaterus zijn slechts in doorslag
overgeleverd.
28 Robert Hoozee e.a., Kunst in ballingschap. Vlaanderen, Wales en de Eerste Wereldoorlog.
Pandora, Antwerpen 2002, p. 45, 53-54.
29 Gegevens over TLS zijn ontleend aan Derwent May, Critical times. The history of The Times
Literary Supplement. HarperCollins, London 2001.
30 D. May, Critical times, p. 15.
31 D. May, Critical times, p. 213. Eind 1930 had Critisch Bulletin volgens opgave van Van Tricht
aan Donker op 29 december ruim 400 abonnees. Een vergelijkbaar oplagecijfer van Les Nouvelles
Littéraires is niet bekend, alleen dat het een ‘grande diffusion’ kende (R. Chartier / H.-J. Martin,
Histoire de l'édition française (4), p. 135.)
32 M. Roelants, ‘Requiem voor Doeke Zijlstra’, p. 68.
33 Tijdens de bestuursvergadering van 13 december 1930 waren aanwezig: Baekelmans, De Bom,
Grauls, Van Hoogenbemt, Kenis, De Mont, Toussaint van Boelaere en Zielens. Afwezig waren
Claes, Eeckhout, Gijsen, Muls en Vermeylen. Zie voor de bestuurssamenstelling in 1930-1931:
Het Boek in Vlaanderen 1931, p. 40.
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34 Toen eind 1935 sprake was van uitbreiding van de redactie van De Stem stelde Dirk Coster
voor Roelants te vragen. Van Tricht antwoordde hem weliswaar geen bezwaar tegen Roelants
te hebben, maar schreef ook: ‘al heb ik altijd gehoord dat je niets aan hem hebt’; hij suggereerde
vervolgens: ‘zou je daarom Walschap nog niet beter vinden? Die is in Holland ook meer bekend
dan Roelants, dunkt mij’, zie Sjoerd van Faassen, ‘“Deze is toch ongetwijfeld een der
belangrijksten”. S. Vestdijk als kandidaat-redacteur van De Stem’, in: ZL, Literair-historisch
tijdschrift 2 (2002-2003), nr. 4, p. 57.
35 Aangenomen mag worden dat Goossens breedte x hoogte opgaf. Critisch Bulletin had een
formaat van 15 cm breed bij 23,5 hoog, aanzienlijk kleiner dus. TLS had een tabloidformaat
(hoogte 45 cm), Les Nouvelles Littéraires ongeveer hetzelfde formaat als de nu door Goossens
voor Het Kompas voorgestelde grootte.
36 Het betreft hier ongetwijfeld Julius Hoste jr. (1884-1954) en niet zijn vader, die Het Laatste
Nieuws in 1887 had opgericht. Hoste jr. leidde vanaf 1912 het dagblad. Hij had tijdens de Eerste
Wereldoorlog met de politicus Frans van Cauwelaert in Nederland het Algemeen Belgisch
Verbond opgericht; zij hadden daar gezamenlijk ook de krant Vrij België uitgegeven. (Romain
van Eeno, ‘Julius Hoste en Het Laatste Nieuws’, in: Luc Sieben e.a., Vader Hoste. Liberaal
Archief, Gent 1989, p. 113-119.)
37 Tijdens de bestuursvergadering van 24 januari 1931 waren aanwezig: Gijsen, Van Hoogenbemt,
Kenis, De Mont, Toussaint van Boelaere, Vermeylen en Zielens. Afwezig waren Baekelmans,
De Bom, Claes, Eeckhout en Muls. Zie ook noot 17.
38 W. Mooijman, Forum, p. 34-36.
39 Brief bewaard in het Letterkundig Museum.
40 In december 1941 moesten in Nederland wegens papierschaarste veel tijdschriften de verschijning
op bevel van de bezettingsautoriteiten staken. Na de oorlog zou Critisch Bulletin nog tot maart
1957 worden uitgegeven door D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij te Den Haag.
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Maurice Roelants als boekhandelaar en uitgever
··· [Stefan van den Bossche]
Maurice Roelants (1895-1966) was een bedreven prozaïst die in 1927 met zijn
vernieuwende roman d'analyse Komen en gaan voor de Vlaamse literatuur nieuwe
wegen baande. In 1930 kreeg hij voor die roman de Staatsprijs. Hij was toen amper
35 jaar en had al een bewogen loopbaan als onderwijzer, ambtenaar en journalist
achter de rug. Dat hij ook even boekhandelaar en uitgever was, is minder bekend.
Toch betreft het een erg boeiende periode in zijn leven die jammer genoeg weinig
gedocumenteerd bleef. Deze fase in Roelants' bestaan behelst in feite twee delen.
Een eerste werd geschreven in de donkere jaren tijdens de Eerste Wereldoorlog, op
een Brusselse zolderkamer. Het tweede gedeelte situeert zich in de eerste helft van
de jaren dertig van de vorige eeuw. Roelants had zich op dat moment al een
getalenteerd en bekwaam schrijver betoond. Aan enthousiasme en organisatietalent
ontbrak het hem evenmin.
Het hoefde dan ook geen verwondering te wekken dat hij, tussen de twee delen
door, in 1922 met zijn vrienden Raymond Herreman, Karel Leroux en Richard Minne
aan de wieg stond van het tijdschrift 't Fonteintje. Redactie en administratie waren
bij hem thuis gevestigd, toen in de Prudent Bolslaan 49 in Laken (Brussel). De
redacteuren dienden door geldgebrek zelf hun teksten te zetten. Minne zorgde voor
de administratie, wat geen succes werd. Herreman en Roelants zetten Minnes bundel
In den zoeten inval, nadat de Vilvoordse drukker Piet Céoen er geen al te beste zorgen
aan had besteed.1 Drukker Detroyer uit Koekelberg stelde de Elsevier-letter ter
beschikking. Minnes bundel werd herdrukt op geschept Hollands papier ‘van royaal
formaat’, met een ‘zwierige titelbladzijde’ waar Roelants als ontwerper de ambitieuze
typograaf Jan van Krimpen, zwager van Jan Greshoff, voor had ingeschakeld.2
Roelants had zin voor verantwoordelijkheid en was een bekwaam en uitgeslapen
organisator. Voor hij aan het avontuur van 't Fonteintje begon, probeerde hij een
boekhandel en uitgeverij op te zetten. De omstandigheden tijdens de Eerste
Wereldoorlog zaten echter niet mee, en in de eerste helft van de jaren dertig zou hij
met ‘De Feniks’ een tweede, meer doordachte poging
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tot het creëren van een literaire reeks wagen. Daarvoor verwierf hij de promotionele
en infrastructurele steun van Korneel Goossens, de gerenommeerde uitgever van Het
Kompas in Mechelen. Maar het verhaal van het project dat Roelants tijdens de Eerste
Wereldoorlog opzette, werd vrijwel door hem alleen geschreven en vormt een staaltje
van zijn durf en ondernemingsdrift.

De Beiaardserie
Maurice Roelants was een echte pionier van de Vlaamse boekhandel in Brussel. In
de jaren 1915-1916 was dat landschap nog vrij sober ingekleurd: er was de boekhandel
Lebègue die de rechten had op het werk van Conscience maar weinig andere literatuur
aanbood, en in de Zuidstraat was Van der Linden gevestigd, met vooral schoolboeken
in het uitstalraam.3 De Standaard en de boekhandel van Leo Krijn waren nog maar
pas opgestart. Roelants puurde zijn enthousiasme uit negatieve ervaringen die hem
in de normaalschool betere herinneringen aan zijn vrienden dan aan de vigerende
pedagogische principes hadden gelaten: ‘De meesten van die pedagogen, die de regel
huldigden, dat de school moet opvoeden voor het leven, hebben nooit iets anders
gedaan dan belang hechten aan hun overigens armzalige programma-tjes. Buiten de
uren grammatica, optellen en aftrekken, geen seconde voor de dingen die een
adolescentie zo rijk en zo broeiend, zo enthousiast en zo angstig maken’.4 Hier was
een man van de daad aan het woord, die ten aanzien van een groeiende groep lezende
Vlamingen nog een en ander had recht te zetten en die voor zichzelf een uitdaging
wist weggelegd.
Roelants' uitgeversactiviteit ontkiemde effectief tijdens zijn opleiding in de Gentse
Rijksnormaalschool in de Ledeganckstraat. Daar stichtten in 1912 enkele onderwijzers
in spe het handgeschreven tijdschrift Moderne Kunst. Aan het studentenperiodiek
werkten, naast Roelants, ook Raymond Herreman, Achilles Mussche en Gaston
Crommen mee.5 Op 4 oktober 1915 werden Roelants en Herreman door het Gentse
stadsbestuur aangesteld als onderwijzers in de stedelijke lagere school aan de Van
Monckhovenstraat, maar al na enkele weken koos Roelants om onduidelijke redenen
voor Brussel.6 Hij vond er een verblijfplaats aan de Steenweg op Gent 216 in
Sint-Jans-Molenbeek.7 Roelants zou op 30 januari 1919 ambtenaar worden op de
vertaaldienst van het ministerie van justitie. Hij zou officieel tot 3 maart 1923 in
dienst blijven,8 maar was toen al actief als Brussels correspondent van De Telegraaf.
Wat de precieze oorzaak van Roelants' vertrek uit Gent was, valt moeilijk te zeggen.
In elk geval keek hij erg op naar de oud-Van Nu en Straksers, Teirlinck en Van de
Woestijne in de eerste plaats. Die woonden in het Brusselse. Mogelijk ging het ook
om sportieve redenen: Roelants was een talentrijk voetballer en vond in het Brusselse
alvast meer speelmogelijkheden. Hij sloot zich meteen aan bij Excelsior, een in Vorst
gevestigde voetbalclub die een tijdlang in de hoogste afdeling uitkwam. Roelants
zou tot zijn zesentwin-
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JEF MENNEKENS, JAREN 20' (AMVC-LETTERENHUIS)

tigste actief blijven als voetballer.9 Dat Maurice Roelants als onderwijzer precies in
Sint-Jans-Molenbeek terechtkwam, wekte toentertijd geen verwondering. Wellicht
lag de dichter Jef Mennekens (1877-1943) aan de basis daarvan. Hij was als
gemeentelijk ambtenaar in Sint-Jans-Molenbeek verantwoordelijk voor het
departement onderwijs, en was druk in de weer met de vernederlandsing van dat
onderwijs en het rekruteren van geschikte en literair geïnteresseerde lesgevers.
Mennekens, goed bevriend met Teirlinck en Toussaint van Boelaere, was al sedert
1893 lid van het Brussels letterkundig genootschap ‘De Distel’. Hij had gedichten
gepubliceerd in onder meer Van Nu en Straks en Vlaanderen. In 1921 zou Mennekens
directeur worden van de dienst onderwijs en schone kunsten in Molenbeek, twee jaar
nadien gemeente-secretaris.10
De periode tussen Roelants' vertrek uit Gent en zijn aantreden als ambtenaar, is
jammer genoeg maar matig gedocumenteerd. Maurice Roelants, vanaf eind 1915
onderwijzer in Sint-Jans-Molenbeek, voelde blijkbaar aan dat hij niet de juiste
beroepskeuze had gemaakt. Bovendien liet de gezondheidstoestand van de jonge
onderwijzer door de oorlogsomstandigheden nogal te wensen over. Roelants kreeg
te kampen met bloedspuwing (haemaptoë), wat op tuberculose kon wijzen. Hij bracht
een herstelverlof door in Groot-Bijgaarden.11 De gedichten uit De kom der loutering
ontstonden in die onzekere periode 1916-1917.12 Verscheidene ervan refereren
duidelijk aan Roelants' ziekte: wellicht werden
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sommige tijdens de Bijgaardse herstelperiode geschreven. De bundel is overigens
doordrenkt van een lijden aan het leven, dat weinig met decadentisme of romantiek
te maken heeft. In het tweede gedicht luidt het:
Zal niemand meer dees teedre wijzen weten
als in mijn mond mijn moede stem verstomt,
en ik, eens door mijn vrienden al vergeten,
den tragen dood omhels, die weiflend komt?

Het twaalfde gedicht toont een tafereel bij het ziekbed van de dichter. Een vrouw de gestorven moeder, de zuster of de geliefde? - montert de zieke dichter op door
hem te zeggen dat hij alweer kleur op de wangen krijgt. Toch overmant hem de ziekte
en de vermoeidheid:
Nu lig ik, de oogen diep gedoofd,
in laatste, tranenlooze smart,
haar wreede woorden in het hoofd,
een wreeden dood in 't hart.

Dat de jonge schrijver worstelt met de angst en onzekerheid, blijkt uit het vijftiende
gedicht, een sonnet met de sprekende openingsverzen:
Ik denk zoo vaak aan Perk en Rodenbach,
twee jonge dichters en twee jonge dooden,
die met de pijn van een gewilden lach
mij tot hun droeve eeuwigheid nooden.

Dokter Jan Geerts uit Molenbeek, ‘een arts die evenzeer thuis was in de Vlaamse
letteren als in de medicijnen’, adviseerde Maurice Roelants het onderwijs vaarwel
te zeggen en naar ander en lichter werk uit te kijken. In 1917 stichtte Roelants in
Brussel De Nieuwe Boekhandel en nadien, ermee verbonden, een uitgeverij. Hij
vond een mansardekamer in de Ribaucourtstraat in Molenbeek waar hij zijn zaak
vestigde, daarbij gesteund door zijn arts die hem een paar duizend franken had
geleend. Het was een soort postorderbedrijf avant la lettre, hoewel de jonge
ondernemer uithangbord noch winkelruimte ter beschikking had. Roelants nam na
enige tijd zelfs een loopjongen in dienst die bij Brusselse boekenliefhebbers pakketjes
ter inzage afleverde.13 Voor het eerst toonde zich de gedreven cultuuranimator.
Roelants verzamelde steeds meer adressen van koopkrachtige burgers uit het Brusselse
wier leeshonger slechts matig werd gestild. Hij klopte aan bij Gerard Nahon
(1867-1942), vader van Alice en bestuurder van De Nederlandsche Boekhandel in
Antwerpen. Roelants zou voortaan als tussen-
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MAURICE ROELANTS MET EDGARD TYTGAT, JAREN '30 (AMVC-LETTERENHUIS)

persoon fungeren voor het Brusselse klantenbestand. Hij zond pakketten met boeken
naar zijn afnemers, en na verloop van tijd was het succes een feit, tot grote verbazing
en lichte ergernis van Nahon zelf. Op een bepaald ogenblik bestelde Roelants bij
Nahon maar liefst vijftig exemplaren van de pas bij Van Stockum en De
Nederlandsche Boekhandel verschenen roman Johan Doxa (1917) van Herman
Teirlinck, en nadien evenveel stuks van Karel van de Woestijnes prozagedicht
Goddelijke Verbeeldingen (1918). Kort daarop plaatste de schrijver-boekhandelaar
alweer een aantal nieuwe bestellingen. ‘De eerste zuiver litteraire boekhandel in de
hoofdstad, hoe bescheiden ook zijn middelen, was gelanceerd en de leefbaarheid er
van bewezen’, zo noteerde Raymond Herreman.14
Uit Roelants' boekhandel groeide een uitgeverij. Zijn eigen De driedubbele
verrassing was de eerste uitgave van De Nieuwe Boekhandel. Het boekje bevatte de
korte verhalen ‘De late missie’, ‘De lach’ en ‘De stille verbranding’. Roelants zelf
bediende de drukpers. Het colofon meldt: ‘Albert Daenens sneed de platen en de
bandversiering in perelaarhout terwijl de schrijver leerde om
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dit te zetten de edele drukkunst’. Het werkje verscheen medio december 1917. Er
werden vijftig luxe-exemplaren van gedrukt. De auteur zond zijn publicatie meteen
aan Karel van de Woestijne, voorzien van een vererende opdracht: ‘Den Heer Karel
van de Woestijne, mijn grooten Meester en geliefden Dichter, bid ik deze “verrassing”
van een duisteren mede-Gentenaar te beschouwen als een blijk van onbegrensde
bewondering’.15 Een andere, afzonderlijke uitgave, wellicht de laatste van De Nieuwe
Boekhandel, was in augustus 1918 Roelants' dichtbundel De kom der loutering,
gedrukt bij Plantijn in Gent, ontworpen door en met houtsneden van Jozef Cantré.16
Roelants bracht in die bundel het verdichte verhaal van zijn ziekte en genezing. De
tekst achterin loog er niet om: ‘De kom der loutering, ofschoon kleine fontein
waarrond de magere minnaars dwaalde [sic] en ondiepe bekken waarin de
ebbe-en-vloed van de koorts bewoog, draag ik, genezen, in groote vereering op aan
Karel van de Woestijne en Herman Teirlinck, mijn geliefde meesters’.
Maar Maurice Roelants wilde vooral zelf zijn zeg doen als uitgever en zo een
persoonlijke correctie aanbrengen op het pedagogische keurslijf dat hem tot dan hoe
dan ook parten had gespeeld. In de Beiaardserie van De Nieuwe Boekhandel werd
vanaf 1917 een aantal min of meer voorspelbare maar ook enkele onverwachte titels
ondergebracht die in 1918 het licht zouden zien. Roelants nam de dichtbundel Van
het Beginsel des Levens van zijn vriend Karel Leroux nog in 1917 op in zijn fonds.
De samenstelling van de Beiaardserie zelf lag al eind 1917 vast, en blijkbaar was het
initiatief niet onopgemerkt gebleven. Toen de essayist en toneelcriticus Lode
Monteyne (1886-1959) informeerde of er nog plaats was om een bundel stukjes van
zijn hand in onder te brengen, reageerde Roelants met de flair een jonge en ambitieuze
uitgever waardig: ‘Het jaarprogramma van de B[eiaard]-serie is reeds voor een jaar
gevuld, maar zoo U echter uw stukjes sturen wilt, zullen we er kennis van nemen en
U berichten in hoe ver we op uw voorstel voor onmiddellijke uitgaaf of opname in
de B-serie kunnen ingaan’.17 Ten aanzien van een Antwerpse onderwijzer die, nota
bene, zijn studies aan de Gentse normaalschool had gedaan, kon Roelants zich geen
misstap veroorloven. Ook Lode Baekelmans, niet bepaald een beginnend prozaïst,
werd door de jonge uitgever ‘op de wachtlijst’ geplaatst. Zo wilde Baekelmans al in
september 1917 zijn boekje Vakantiekrabbels door Roelants laten uitgeven. Eerst
was daarbij afgesproken dat de auteur twee exemplaren van het werkje zou ontvangen,
Roelants maakte daar één exemplaar van, tot ergernis van Baekelmans.18 Begin juli
1919 trok een geïrriteerde Baekelmans het manuscript terug: ‘Om dringende redenen
wou ik nu maar den knoop doorhakken. Ik beschik van heden af naar goeddunken
over Vakantiekrabbels. Komt er later nog iets van uw uitgave, dan zullen we verder
zien wat ik u kan bezorgen’.19 Blijkbaar had de uitgeverij haar activiteiten stopgezet.
Roelants was op dat ogenblik alweer verhuisd, en woonde toen in de Warmoesstraat
in Sint-Joost-ten-Node.
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‘Het was een schoon begin geweest’, wist Raymond Herreman. ‘Teirlinck had het
vignet getekend voor de Beiaardserie en het omslag was gekozen onder het mooiste
gestreept behangselpapier van de firma Vanderborght Gebroeders.’20 Maurice Roelants
had in Karel van de Woestijnes toenmalige verblijfplaats Pamel, in het Pajottenland,
intussen kennisgemaakt met Madeleine van Hende, de zuster van de echtgenote van
Van de Woestijne. Roelants had daar herhaaldelijk zijn literaire pennenvruchten aan
zijn latere zwager laten lezen en beoordelen.21
In eerste instantie profiteerden vooral F.V. Toussaint van Boelaere en Felix
Timmermans van de fraaie uitgaven. Die eerste was alomtegenwoordig in het literaire
veld en betoonde zich erg bij de pinken als het er op aankwam een publicatie te
plaatsen in nieuwe uitgavenprojecten. Petrusken's einde: een spel van luttel gebeuren
van F.V. Toussaint van Boelaere - het eerste boek in de reeks - en Felix Timmermans'
De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen waren niet echt verrassingen
in De Beiaardserie van De Nieuwe Boekhandel. Met de uitgave van Toussaints
werkje, eind 1917, voorzien van een uitleidende ‘studie’ van Maurits Sabbe, was de
bibliofiele opzet van de reeks meteen duidelijk. In het colofon viel te lezen: ‘Van dit
boeksken, het eerste der Beiaard-serie, werden 20 exemplaren op Chineesch papier
en 20 exemplaren op Keizerlijk Japansch papier gedrukt’. Er verscheen een tweede,
herziene, en nog een derde druk van Petrusken's einde.22 De tekst was vooraf in drie
afleveringen verschenen in Algemeen Handelsblad.23 Toussaint was nadrukkelijk
aanwezig in de reeks, want van Timmermans’ boekje bezorgde hij zelf de uitleiding.24
Het essay van de met Lode Baekelmans en Emmanuel de Bom bevriende Isidoor
van Beugem (pseudoniem van Isidoor Verdoodt, 1889-1943) over Richard de Cneudt
was wel een verrassing in het fonds. Van Beugem had in 1915 gedebuteerd met de
dichtbundel Witte weeën, verschenen bij Herckenrath in Gent. Ook In gouden
zonnelicht, een dichtbundel van de onbekend gebleven Lucien de Coster die in 1911
Sterk leven had laten verschijnen in de Duimpjesuitgaven van Victor Delille, mag
als onverwachte titel in de fondslijst worden gezien. In augustus 1918 werden nog
twee titels aangekondigd: Het hof van Cleef van Herman Teirlinck en De dag der
schoonheid van Karel van de Woestijne zijn echter nooit verschenen.
Opmerkelijk is zoals gezegd de aanwezigheid in de Beiaardserie van een
monografie over de dichter Richard de Cneudt (1877-1959), in die tijd een verre van
onbesproken figuur. De Cneudt was tijdens de Eerste Wereldoorlog min of meer
stilgevallen als dichter en bovendien werd zijn dichterschap door Teirlinck en anderen
slechts matig geapprecieerd. De Cneudt was onderwijzer in Gent toen hij zijn job in
1916 opzegde om in opdracht van het door de Duitse bezetter gecontroleerde
Ministerie van Onderwijs de vernederlandsing van het lager onderwijs te stimuleren.
Nadien was De Cneudt lid geworden
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van de Raad van Vlaanderen, de door activisten geïnstalleerde Vlaamse ‘regering’.
Hij zou voor dat alles na de oorlog ter dood veroordeeld worden maar kon tijdig naar
Nederland vluchten.25 Roelants kende De Cneudt nog van de tijd dat hij lid was van
diens in 1906 opgerichte gemengde jeugdtoneelgezelschap ‘Onder Ons’. Roelants
bleef tot zijn vijftiende rollen vertolken in de stukken die Richard de Cneudt ten
behoeve van dat gezelschap had geschreven. In de beginfase van de voorbereiding
van elk stuk werd zelfs bij De Cneudt thuis in de Stropstraat gerepeteerd.26
Die voortreffelijke ontwerpen van de Beiaardserie waren geen overbodige luxe, zeker
als men de titels bekijkt die de jonge, eenentwintigjarige uitgever in zijn fonds wist
onder te brengen. Bovendien kon Roelants voor de reeks terugvallen op de
medewerking van C.A.J. van Dishoeck, de Bussumse uitgever van Karel van de
Woestijne. Voor wat morele steun kon Roelants zeker bij Van de Woestijne terecht,
die van begin oktober 1917 tot eind november 1919 in de Prudent Bolslaan in Laken
woonde, het latere adres van 't Fonteintje. Dat Van de Woestijne medio december
1917 vanwege Van Dishoeck ‘De boodschap voor de Beiaard-serie’ aan Roelants
had overgebracht,27 zou kunnen wijzen op de rol als verbindingsman die de auteur
van Janus met het Dubbele Voor-Hoofd in Roelants' initiatief had gespeeld. Er waren
in de serie ook werken van Teirlinck en Van de Woestijne voorzien, en Roelants
wilde ook toen al een dichtbundel van Richard Minne uitgeven. Maar de luxueuze
uitgaven bleken financieel wat te hoog gegrepen, zodat Minnes In den zoeten inval
een soberder publicatie moest worden. De bundel was gepland voor de zomer van
1918, maar kwam er toen niet. De redenen lagen naar alle waarschijnlijkheid in de
heersende papierschaarste en de omstandigheden rond het einde van de oorlog.28
Al even opvallend als de uitgave van de monografie over Richard de Cneudt, was
het feit dat De Nieuwe Boekhandel in maart 1918 verspreidingscentrum voor Brussel
en Vlaanderen (het Gentse uitgezonderd) van het tijdschrift Regenboog werd. Dat
periodiek was ontstaan aan de door de Duitse bezetter vernederlandste Gentse
universiteit. Het verzamelde enkele toen klassiek georiënteerde jonge schrijvers,
onder wie Achilles Mussche, Clovis Baert, Herman van Overbeke, Richard Minne,
Raymond Herreman en Maurice Roelants. Blijkbaar was de connectie van de
Rijksnormaalschool nog actief. Het tijdschrift zou slechts twee keer verschijnen.29

De Feniksserie
Anderhalf decennium later breidde Roelants een soort verlengstuk aan zijn
Beiaardserie. Hij pakte de zaken toen wel omzichtiger aan. Roelants gaf de literaire
serie-uitgaven een duw in de rug met de reeks ‘De Feniks’, die in 1933 zou worden
uitgegeven door Het Kompas, de uitgeverij die onder leiding stond van auteur en
kunsthistoricus Korneel Goossens (1900-1971). Roelants
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KORNEEL GOOSSENS MET VROUW EN ZOONTJE (AMVC-LETTERENHUIS)

had samen met Marnix Gijsen en Julien Kuypers de redactionele leiding van de
Feniksserie in handen.30 Goossens zag in de reeks een middel om, met de uitgave
van Nederlandstalig en vertaald literair werk, de emancipatie van het Vlaamse volk
te bevorderen.31 Goossens was ook zelf literair actief, en de vijf jaar oudere Roelants
was daarbij zijn voornaamste mentor. Goossens schreef humoristische en
folkloristische verhalen à la Timmermans en Claes, maar zou zich onder invloed van
Roelants aan de psychologische roman wagen. Eerder had die hem aangesproken in
zijn stukje ‘Waarom?’ dat deel uitmaakte
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van de door Goossens samengestelde en uitgegeven brochure Rondom Roelants,
Walschap, Zielens, korte bijdragen tot beter kennis dezer schrijvers. Roelants
beantwoordde daarin de vraag waarom hij zijn roman Komen en gaan (1927) precies
op die specifieke manier had geschreven.32 Korneel Goossens zal als prozaïst de
psychologische roman à la Roelants eerst vanaf 1941 praktiseren. In dat jaar verschijnt
bij De Nederlandsche Boekhandel Het verzonnen geluk, twee jaar later bij Steenlandt
in Kortrijk De glimlach van het grafbeeld. Het zijn werken die nooit veel literaire
weerklank vonden, om uiteenlopende redenen. De entree van de psychologische
roman in Vlaanderen bleef voor rekening van Roelants. Goossens' overstap van
heimatliteratuur naar analytisch literair proza kwam niet al te geloofwaardig over,
en bovendien werd de auteur in eerste instantie geprezen om zijn uitgevers- en
kunsthistorische prestaties, met monografieën over Dirk Baksteen en David
Vinckboons.
Uitgeverij Het Kompas was tot 1936 gevestigd in Mechelen, nadien in Antwerpen.
Al in 1929 was in de serie ‘Het zilveren bronneke’ Roelants' verhaal Twee helden
verschenen. Nadien zou in dezelfde reeks ook de novelle De barmhartige Samaritaan
van Karel Leroux ondergebracht worden. Het Kompas vertegenwoordigde in België
het Nederlandse literair tijdschrift De Vrije Bladen van Constant van Wessem, van
wie eerder de vertaling van het commedia
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dell'arte-stuk Harlekijn bij Het Kompas werd gepubliceerd. In 1935 zou ook Van
Wessems bundel Twee verhalen in de reeks opgenomen worden.
Met de Feniksreeks zouden de beste boeken tegen betaalbare prijzen worden
aangeboden. Tussen 1931 en 1936 werden maar liefst vierentwintig titels uitgegeven,
verdeeld over vier reeksen. Daaronder bevonden zich herdrukken van werk van
Vermeylen, Van de Woestijne, Teirlinck, Buysse, Streuvels, Baekelmans, Couperus
en Van Schendel, naast een aantal vertalingen.33 Het idee kwam zoals gezegd van
Roelants, en in de keuze van de titels werd de toon vooral door hem bepaald. Roelants
ontbond nu al zijn literaire duivels. Hij stelde eigenhandig de eerste jaarverzameling
samen en wist bij een aantal uitgevers van bepaalde werken de rechten op een herdruk
los te weken. Zo kwamen in het memorabele jaar 1933 in de serie een aantal werken
van schrijvers met aanzien terecht: De wandelende Jood van August Vermeylen,
Proza van Karel van de Woestijne, Mijnheer J.B. Serjanszoon, orator didacticus van
Herman Teirlinck, Kleine Rudolf van Aart van der Leeuw, Het volle Leven van Cyriel
Buysse en de vertaling Hoe het groeide van Knut Hamsun.34 Nog andere grote
buitenlandse auteurs kregen onderdak in de reeks, waarbij Roelants balanceerde op
de vlakken van literatuur met grote allure en een meer avontuurlijk leesboek, gericht
op een ruim publiek. Het ging over werk van Sigrid Unset, Nikolai Gogol, Johannes
Linnankoski en Thornton Niven Wilder, tot een gediversifieerd aanbod van
Nederlandstalig literair proza met herdrukken van gevestigde schrijvers als Louis
Couperus (Eline Vere, 1934), Filip de Pillecyn (Blauwbaard, 1936) en Stijn Streuvels
(Proza, 1933). Dat Goossens niet enkel mikte op zijn Feniksserie maar ook eerste
drukken van letterkundig werk van jongere en minder bekende schrijvers publiceerde,
bewijst de uitgave van een bloemlezing als Groningsche dichters (1934) en
dichtbundels van H.W.J.M. Keuls, Halbo C. Kool of Simon Vestdijk, naast de
aanwezigheid in het fonds van prozaïsten als Staf Weyts, Beb Vuyck, Johan van der
Woude, Marcel Matthijs, Clara Eggink, Karin Leyden of Ben Stroman, waarbij
sommige werken als nummer van De Vrije Bladen verschenen.

Tot slot
Maurice Roelants was een initiatiefnemer. Zijn actieterrein bestreek niet alleen
organisatorische projecten. Hij werd tijdens de Eerste Wereldoorlog door ziekte
gedwongen het onderwijs vaarwel te zeggen en in te ruilen voor een tijdelijk en
kortstondig bestaan als boekhandelaar en uitgever. In eerste instantie bedoelde hij
zijn activiteit als correctie op een te eng pedagogisch keurslijf. Roelants bracht eigen
werk en dat van enkele vrienden onder in zijn fonds. De Beiaardserie bleef een kort
leven beschoren. Nadien kwam Maurice Roelants tijdelijk in de ambtenarij terecht
en zou hij, als cultureel journalist, met enthousiasme en ijver zijn werkzaamheden
voortzetten en zijn persoonlijke missie in de praktijk brengen.
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Het educatieve evenwicht in bange dagen
Garmt Stuiveling en de Schets
··· [Arnold Lubbers]
Van de Schets-1942 hebben noch de joodse schrijvers van wie sommigen
tot mijn vrienden behoren, noch de eigenlijke auteur, noch de uitgever,
noch de toenmalige commissie van voorlichting inzake schoolboeken ooit
in of na de oorlog enig nadeel ondervonden; enkel ik.’ - Garmt Stuiveling1

De Schets
Op 15 oktober 1940 schreef Garmt Stuiveling, hoogleraar in Nederlandse letterkunde
en taalbeheersing, een brief aan Uitgeverij Wolters: ‘Het zal U niet zijn ontgaan, dat
in de laatste aflevering van het Weekblad voor M.O. op blz. 124 een adviescommissie
is aangekondigd. Naar ik meen, zal Uw firma zich wel met haar uitgaven tot deze
commissie wenden, althans moeten wenden. Met het oog hierop heb ik nagegaan,
of er in de negen Bongerdboekjes stoutigheden staan, die er voordien uitgehaald
zouden behoren te worden’.2 De bedoelde adviescommissie was de Commissie van
Voorlichting voor leerboeken onder leiding van hoogleraar Oudgermaanse filologie
en oudere Duitse taal- en letterkunde Jan van Dam, kortweg Commissie-Van Dam.
Deze commissie moest uitgeverijen voorschriften bezorgen aangaande verplichte
weglating en wijziging van passages uit allerlei soorten leerboeken. De commissie
viel onder het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming.
Andere boeken vielen onder verantwoordelijkheid van het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten, waar de Kultuurkamer in feite een verlengstuk van
was.
Uit de sarcastische toon van Stuivelings brief kun je afleiden wat zijn mening over
de adviescommissie was: hij was geen voorstander van opgelegde veranderingen in
zijn teksten. Deze principiële houding blijkt ook anderszins. In het Klein verzenboek,
waarvan hij samen met J.C. Brandt Corstius de samensteller was, nam hij gedichten
op, herspeld in de in 1934 ingevoerde spelling-Marchant. Een aantal auteurs uitte
hiertegen bezwaar. Stuivelings reactie van
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GARMT STUIVELING, CIRCA 1930
(FOTO: FOTO STEENMEIJER, GRONINGEN; LETTERKUNDIG MUSEUM)

16 maart 1940, een voorbeeld van zijn steile houding, luidde: ‘Alles moet in moderne
spelling. [...] Indien Coolen, Reddingius [en diverse andere auteurs] daarentegen
bezwaar hebben, kunnen wij hun werk niet opnemen’.
Nog geen maand na zijn brief over de Commissie-Van Dam stuurde Stuiveling
opnieuw een brief naar de uitgeverij. Hij had vernomen dat van zijn Bongerdboekjes,
een serie leerboekjes, er drie ‘ongewenst’ waren verklaard en hij vermoedde dat dit
ook zou gelden voor een nieuwe druk van Historische schets van de Nederlandse
letterkunde, een leerboek voor het middelbaar onderwijs van neerlandicus C.G.N.
de Vooys. Stuiveling had in 1939 twee hoofdstukken over Noord-Nederlandse
letterkunde sinds 1900 geschreven voor een nieuwe uitgave van deze Schets. Tevens
was hij door De Vooys geraadpleegd voor ‘herziening, besnoeiing en aanvulling’
van het bestaande deel.3 Voor de drie Bongerdboekjes zag hij ‘nog een mogelijkheid’,
maar over de Schets leek hij minder zeker: ‘ik heb geen lust, tegen beter weten in,
de objectiviteit van mijn werk te vernielen’.4 Uitgeverij Wolters was in eerste instantie
geneigd het advies van de Commissie-Van Dam te volgen.
Er bleek echter wel een mogelijkheid voor een nieuwe uitgave van de Schets te
zijn: in een brief van 12 februari 1941 liet de uitgeverij aan De Vooys en Stuiveling
weten dat de Inspectie van het Middelbaar Onderwijs, in dienst
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van de bezetters, bericht had dat de Schets ongewijzigd in gebruik kon blijven. De
uitgever voorzag toch problemen met de adviescommissie en stelde op 10 maart voor
bij een aantal joodse auteurs de afkomst te vermelden. Later die maand kwamen, op
suggestie van Stuiveling, de uitgever en de beide auteurs overeen een bijdruk van
duizend exemplaren van de zestiende druk uit 1939 te vervaardigen. Hierdoor zorgden
de betrokkenen ervoor dat er ‘voldoende tijd is voor veranderingen,’ zo liet Stuiveling
De Vooys weten in een brief op 13 maart 1941.
Deze oplossing bleek slechts tijdelijk soelaas te bieden. Voor het nieuwe schooljaar
van 1942 zou vanwege de verouderde gegevens een herdruk van de Schets
onvermijdelijk zijn. De uitgever bracht een bezoek aan De Vooys en liet op 2
december 1941 aan Stuiveling weten: ‘Prof. de Vooys had er geen bezwaar tegen,
dat bij de joodse auteurs hun afkomst vermeld wordt’. Stuiveling liet daarop weten
hierover met De Vooys in overleg te zullen treden, maar dat hij in elk geval geen
ingrijpende wijzigingen wenste in de nieuwe druk.
Nadat op 26 januari 1942 de kopij voor de herdruk ter controle was ingeleverd,
duurde het nog enige maanden voordat de Commissie-Van Dam reageerde. De
uitgever berichtte De Vooys en Stuiveling hierover op 20 april 1942. De
adviescommissie wilde de herdruk goedkeuren, mits het aantal joodse dichters was
‘teruggebracht tot de volstrekt onmisbaren.’ Tevens zou er bij joodse auteurs moeten
worden gewezen op hun afkomst en mogelijk op ‘de weerklank van hun ras in hun
werk’. Ook diende het nationaal-socialisme, vanwege haar invloed op recente
literatuur, niet onvermeld te blijven.
Op 26 april 1942 bracht Stuiveling een bezoek aan De Vooys om te overleggen
over deze herdruk. Een dag later schreef Stuiveling hierover een brief aan de uitgever,
waarin hij meldde dat zij enige wijzigingen ‘van ondergeschikt belang’ hadden
aangebracht, om aan de wensen van de adviescommissie tegemoet te komen. Hiermee
bedoelden ze, dat ze in de nieuwe uitgave van de Schets de joodse afkomst van de
auteurs A. Aletrino, Herman Heijermans, Israël Querido, Maurits Dekker, Sam
Goudsmit, M. Mok, Marianne Philips, Siegfried E. van Praag en Victor E. van
Vriesland hadden bijgevoegd. In de uitgave van 1939 was de joodse afkomst van de
auteurs als Carry van Bruggen, A. van Collem, I. da Costa, Jacob Israël de Haan en
Herman de Man al te lezen geweest, evenals de communistische achtergrond van Jef
Last en Theun de Vries. Voorts schreef Stuiveling dat De Vooys en hij zouden
berusten in een eventueel veto van de Commissie-Van Dam, in welk geval de Schets
niet herdrukt zou worden. Hij kondigde aan dat De Vooys hierover een ‘principiële
beschouwing’ voor de adviescommissie zou schrijven. Deze beschouwing was op
de dag van Stuivelings bezoek aan De Vooys al geschreven. In het document rept
De Vooys wel over ‘wij’ en ‘na overleg’, maar het geheel is slechts vergezeld van
De Vooys' handtekening. Dit is gezien Stuivelings ogenschijnlijk principiële opstelling
opmerkelijk.
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In de beschouwing trok De Vooys fel van leer tegenover elk antisemitisch streven.
Om de adviescommissie tegemoet te komen, hadden zij geen bezwaar tegen opname
van het nationaal-socialisme in het boek, vanwege de invloed van de politieke
stroming op de toenmalige letterkunde.5
Niet lang daarna, op 30 mei 1942, kon uitgeverij Wolters de beide auteurs laten
weten dat de adviescommissie de kopij, zoals door hen voorgelegd, had geaccepteerd.
Dit met de kanttekening dat de uitgever en de schrijvers het risico op zich dienden
te nemen dat de Duitse autoriteiten in de toekomst wellicht behandeling van joodse
auteurs in het onderwijs zouden verbieden. Aldus ontstond de in 1942 verschenen
gewraakte zeventiende druk van de Schets.

Laakbaar
Oud-verzetsman en journalist Jan H. de Groot maakte op 1 juni 1946 de eerste
openbare verwijten tegen Stuiveling door een artikel in De Vlam, Socialistisch
weekblad voor vrijheid en cultuur, waarin hij Stuiveling typeerde als iemand die
‘zich aan het hoofd plaatst van al die dichters die “geruisloos” door de oorlog zijn
gewandeld en thans wederom de aandacht op zich willen gevestigd zien door de
verzetspoëzie te kleineren en haar dichters te kwalificeren’. De Groot schreef het als
reactie op een essay van Stuiveling over argumenten voor en tegen verzetsgedichten
als poëtisch verschijnsel dat in januari van datzelfde jaar als cahier van het literaire
tijdschrift De Vrije Bladen was verschenen.6
In december 1948 en januari 1949 hadden Victor E. van Vriesland en Stuiveling
een briefwisseling over de kwestie. Van Vriesland schreef: ‘Eigenlijk is voor het op
die wijze Nederlandsche auteurs van Joodsche bloede in onmiddellijk levensgevaar
brengen slechts één term toepasselijk: denunciatie’. Opmerkelijk vond Van Vriesland
ook dat bij de achttiende druk in 1946 de vermelding van de joodse afkomst ‘weer
snel en met stille trom en zonder één woord van verontschuldiging of verklaring zou
zijn verwijderd’.7 In een reactie wees Stuiveling erop dat deze beweringen foutief
waren.8 Zijn eigen SDAP-verleden had hij overigens in de oorlogsdruk van de Schets
veiligheidshalve verdonkeremaand.
Een simpele vergelijking tussen de verschillende drukken van het boek toont aan
dat deze bewering van Stuiveling over de joodse auteurs correct is (zie tabel 1). De
zestiende druk van de Schets in 1939 bevat in totaal negen vermeldingen van joodse
of communistische afkomst bij auteurs. De zeventiende druk van 1942 laat een
toename zien naar achttien vermeldingen. In de eerste naoorlogse herdruk, in 1946,
is van de oorspronkelijke vermeldingen slechts één geschrapt, te weten de vermelding
van joodse afkomst bij M. Mok. De achttiende druk van 1948 toont weer één
vermelding minder, te weten de vermelding van joodse afkomst bij Marianne Philips.
‘Het simpele feit, dat noch De Vooys, noch ik in 1946 en 1948 aanleiding hebben
gevonden de vermeldingen te schrappen, is een afdoende bewijs voor de onschuld
van ons geweten’, aldus Stuivelings reactie.
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GARMT STUIVELING TIJDENS EEN BOEKENMARKT IN DE BIJENKORF, AMSTERDAM 1957
(FOTO: MIEKE HILLE; LETTERKUNDIG MUSEUM)

Tabel 1 Joodse of communistische vermeldingen bij auteurs in vier
verschillende versies van de ‘Schets’. (2x) betekent dat de vermelding op
twee verschillende plaatsen in de ‘Schets’ voorkomt.
Jaar van
uitgave
Auteur

1939

1942

1946

1948

A. Aletrino

-

joodse

joodse

joodse

C. van Bruggen joodse (2x)

joodse (2x)

joodse (2x)

joodse (2x)

A. van Collem joods

joods

joods

joods

I. da Costa

Portugees-joods Portugees-joods Portugees-joods Portugees-joods

M. Dekker

-

joodse

joodse

joodse

S. Goudsmit

-

joodse

joodse

joodse

J.I. de Haan

Zionist

Zionist

Zionist

Zionist

joodse

joodse
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J.J. VOSKUIL, PORTRET GARMT STUIVELING, 1995,
(LETTERENKUNDIG MUSEUM, BRUIKLEEN INSTITUUT COLLECTIE NEDERLAND)

Voor Van Vriesland was de kous daarmee echter niet af. Hij wees Stuiveling er
terecht op dat van de negen nieuwe vermeldingen in de zeventiende druk er slechts
drie in de gedeeltes van De Vooys voorkwamen, maar zes in de gedeeltes die
Stuiveling voor zijn rekening had genomen.9 ‘Ter afsluiting’ van hun correspondentie
suggereerde Stuiveling dat Van Vriesland de zaak maar moest aanbrengen bij het
Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam of de Centrale Ereraad voor de Kunst te Den
Haag.10 Van Vriesland deed dit niet, maar sprak wel over de kwestie met wederzijdse
kennissen als Stuivelings uitgeefster Alice van Nahuys van uitgeverij Querido, de
uitgever Geert van Oorschot en de hoogleraren N.A. Donkersloot (die een centrale
rol bij de zuivering van kunstenaars speelde),11 Jan Romein en J. Tielrooy.12
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Ereraad van De Nieuwe Stem
Op 20 maart 1953 ontving Stuiveling, die ondertussen sinds 1951 een bijzonder
professoraat in de letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam bekleedde, een
brief van publicist en politicus O. Noordenbos, uit naam van de redactie van het na
de oorlog opgerichte maandblad voor cultuur en politiek De Nieuwe Stem. Die redactie
bestond op dat moment naast Noordenbos uit Donkersloot, H.J. Pos, Romein, Jef
Suys, Van Vriesland en W.F. Wertheim. In deze brief werd hij verzocht mee te
werken aan een herdenkingsnummer over de kort tevoren overleden dichteres en
schrijfster Henriette Roland Holst-van der Schalk. Paradoxaal genoeg werd in dezelfde
brief kritiek op hem uitgeoefend in verband met de Schets. Binnen de redactie waren
bezwaren tegen Stuivelings medewerking geuit, op grond waarvan een aantal
redacteuren de briefwisseling tussen Stuiveling en Van Vriesland hadden mogen
inzien. Nadien stonden zij eensgezind in hun bezwaren tegen Stuiveling. Toch vroegen
zij nog zijn medewerking.
Stuivelings reactie liet meer dan een maand op zich wachten. Hij schreef op 24
mei aan de redactie van De Nieuwe Stem dat hij het onderzoek naar zijn bemoeienis
met de Schets ‘gespeend van ieder rechtsbesef’ vond. Hij verzocht de redactie - die
voor het merendeel bestond uit collega's van de Amsterdamse universiteit - ook mee
te werken aan een ereraad, zoals hij al eerder tegen Van Vriesland geopperd had.13
De redactie van De Nieuwe Stem stemde kort daarop met Stuivelings plan in. Na
enige correspondentie ontstond met instemming van beide partijen een ereraad ad
hoc, met de jurist Johan Valkhoff als voorzitter en de letterkundige F.P. Huygens en
de historicus Jacques Presser als leden.13
Bijna twee jaar later, op 20 januari 1955, volgde de uitspraak van de
gelegenheids-ereraad. Hoewel bijvoorbeeld De Vooys of uitgeverij Wolters niet
gehoord waren, iets, waarover Stuiveling zich later nog zou beklagen, hadden beide
partijen er mee ingestemd dat de uitspraak bindend zou zijn. De ereraad typeerde de
houding van Stuiveling als ‘laakbaar’, vanwege het feit dat ‘een man van zijn
levenservaring en in zijn positie zich in onvoldoende mate rekenschap heeft gegeven
van de gevolgen, die [...] genoemde interpolaties met zich mee konden brengen’.
Van Vriesland werd berispt omdat hij zijn privé-briefwisseling met Stuiveling ter
inzage had gegeven aan derden, die daarmee een negatieve invloed zouden kunnen
uitoefenen op Stuivelings carrière. Ten slotte oordeelde de ereraad over de redactie
van De Nieuwe Stem, dat deze door haar gebezigde vonnis ‘praemature en
onverantwoord zware kwalificaties’ aan Stuivelings adres bevatte. Uit een bijlage
bij het rapport van de ereraad was duidelijk overigens duidelijk geworden dat Van
Vriesland door uitgever-publicist A.C. Bakels op de houding van Stuiveling attent
gemaakt was.14
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Actie en reactie
Het was deze zelfde Bakels die op 28 december 1957 - in het jaar na het overlijden
van De Vooys, die een gerespecteerde positie in de Nederlandse letterkundige wereld
had bekleed - een open brief met argumenten tegen Stuiveling in het dagblad De
Telegraaf schreef. Bakels had zich geërgerd aan een redevoering over actieve
cultuurpolitiek die Stuiveling namens de Partij van de Arbeid had gehouden voor de
Hilversumse gemeenteraad. Hij beschuldigde Stuiveling ervan dat hij alle auteurs
van joodse afkomst in de Schets van 1942 ‘denuncieerde’. De verdediging van
laatstgenoemde, dat het geen schande was jood te zijn, deed Bakels af met de
opmerking: ‘Gij hebt gelijk, het was geen schande, maar wel was het levensgevaarlijk.
Zij waren toch door dezelfde mensen waarvoor u zich boog ter dood veroordeeld’.15
Op 11 januari 1958 viel het Voormalig Verzet Nederland Stuiveling bij. In een kort
artikel werd het artikel van Bakels een staaltje van ‘ongehoorde brutaliteit’ genoemd.16
Hierop volgde weer een reactie in De Telegraaf door Pasquino (pseudoniem van
Johan Lüger), die in het stuk ‘De poten, de bek en het eind hout?’, zich afvroeg
waarom hij, zoals in het Voormalig Verzet Nederland gesuggereerd was, zijn ‘bek
houden’ moest. Als een hoogleraar en raadslid van de P.v.d.A. van iets dergelijks
beschuldigd werd, wilde hij antwoorden op zijn vragen krijgen. Op 1 februari
vermeldde Pasquino in dezelfde krant kleinerend dat Stuiveling had gebogen ‘op
geestelijk terrein’ tijdens de bezetting.17
Ruim een jaar later was de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen
van plan een jeugdboek uit te geven bij uitgeverij De Bezige Bij ter gelegenheid van
de 15-jarige herdenking van de bevrijding.18 De vereniging schreef een prijsvraag
uit, opdat auteurs hun jeugdboek konden inzenden. Een jury zou dan uit de
inzendingen het beste jeugdboek kiezen. Op 18 april 1959 werd daartoe de Vereniging
van Letterkundigen, waarvan Stuiveling in 1957 voorzitter was geworden, gevraagd
een jury samen te stellen.19 Stuiveling nam zelf zitting in de jury.
Ruim drieënhalve maand later reageerde de criminoloog W.H. Nagel (bekend als
schrijver-essayist onder het pseudoniem J.B. Charles) op het jury-lidmaatschap van
Stuiveling. Nagel was voorzitter van de coöperatie De Bezige Bij. Hij schreef aan
Stuiveling: ‘Als voorzitter van de genoemde uitgeverij deel ik U mede dat zij dit
verzetsboek voor de jeugd niet zal uitgeven wanneer U met die uitgave ook maar
iets uitstaan zult hebben gehad’. Nagel schreef verder van mening te zijn dat Stuiveling
nooit tot hoogleraar had mogen worden benoemd in Amsterdam en evenmin voorzitter
had mogen worden van de Vereniging van Letterkundigen.20
Voorbijgaand aan het feit dat Nagel de bindende uitspraak van de door de redactie
van De Nieuwe Stem ingestelde ereraad negeerde, reageerde Stuiveling luchtig: ‘Uw
argumentatie dus volledig latende voor wat zij is, acht ik het voor de Vereniging van
Expolitieke gevangenen zakelijk méer van belang dat zij met de Bezige Bij
samenwerkt, dan met mij’.21 Stuiveling trok zich terug uit de jury.
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In 1960 verscheen Toen... 1940-1945 bij uitgeverij Martinus Nijhoff, samengesteld
door Lidya Winkel en Lou de Jong voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie,
waarin foto's en teksten uit en over de bezettingstijd opgenomen waren. Daarin werd
onder meer een gedicht van Stuiveling over koningin Wilhelmina opgenomen. Dat
was voor collega-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam J. Barents op 4 juni
1960 de aanleiding om een artikel met de omineuze titel ‘Garmt Stuiveling past
bescheidenheid jegens bezetting en verzet’ in het voormalige verzetsblad Vrij
Nederland te plaatsen. Barents insinueerde dat de Schets als leidraad had gediend
voor de bezetter bij het vervolgen van de daarin genoemde joodse en communistische
auteurs. Ook zou Stuiveling tijdens de bezetting zijn deur hebben gesloten voor
joodse vrienden.
Deze keer was de literatuur-redacteur van het eveneens uit het verzet afkomstige
dagblad Het Parool, Max Nord, die Stuiveling op 10 juni in bescherming nam. Hij
wees op het feit dat niet Stuiveling de verantwoordelijkheid voor de herdruk van de
Schets had gedragen, maar dat beslissingen hieromtrent bij De Vooys hadden gelegen.
Vervolgens zou Stuiveling - volgens een open brief die deze in bewaring had gegeven
bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie - tijdens de oorlog hebben meegewerkt
aan de illegale persgroep Je Maintiendrai in Hilversum. Desalniettemin moest het
Nord van het hart dat het niet verstandig was geweest van Stuiveling medewerking
te verlenen aan de herdruk van de Schets.
Vier dagen later drukte de krant een reactie van Barents af. Volgens Barents had
hij er slechts op willen wijzen dat Stuiveling inzake de Schets een zwakke houding
had aangenomen. Ook zou hij nog namen bezitten van ‘enkele vrienden van
Stuiveling’ die in de illegaliteit hadden verkeerd en tijdens de bezetting door
Stuiveling op afstand waren gehouden vanwege het gevaar dat contact met hen
inhield. Stuiveling zou een der ‘September-illegalen’ zijn, iemand die pas in de laatste
maanden van de bezetting aan de illegaliteit had meegewerkt. Barents gaf uiteindelijk
te kennen dat het hem vooral stoorde dat Stuiveling na de bevrijding zichzelf met
het verzet in verband had gebracht, wat hij gezien zijn handelen omtrent de Schets
ongepast vond.
De opmerking over de joodse vluchtelingen die Stuiveling de deur zou hebben
gewezen in Barents' eerste artikel, ontleende hij een collega van Stuiveling bij
Rekenschap, het tijdschrift van het Humanistisch Verbond. Libbe van der Wal, de
bedoelde informant van Barents bij Rekenschap, verzocht Stuiveling zijn functie als
redacteur bij het tijdschrift neer te leggen. Hierop stapte Stuiveling direct op.22 Op
18 juni wees columnist Lucie Vers (pseudoniem van hoofdredacteur Mathieu Smedts)
in Vrij Nederland erop dat Stuiveling uit de Schets zijn eigen SDAP-verleden
weggelaten had.23

Practical joker
Daarmee was nog geen einde aan Stuivelings ellende gekomen, want ook andere
bestuurslidmaatschappen kwamen onder vuur. Op 4 februari 1961
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schreef dichter en criticus A. Marja (pseudoniem van A.Th. Mooij) een artikel in het
weekblad De Groene Amsterdammer. ‘Het is en blijft een wonderbaarlijke instelling,
dat Letterkundig Museum. [...] Want in die bloemlezingen kwamen de ouderen en
jongeren, met al hun controversen en conflicten pas achteraf terecht, als alles al een
beetje was verbleekt en afgezakt, maar hier gonst en zoemt en kriebelt het nog
allemaal! Want Bert Bakker is bijvoorbeeld redacteur van Maatstaf, en in dat blad
zegt J.B. Charles telkens heel onmuseumachtige en zelf onaardige dingen over levende
museumstukken!’ Het bedoelde ‘levende museumstuk’ was Stuiveling die bestuurslid
van het Letterkundig Museum was.
Niet lang daarna stuurde Stuiveling een brief naar het Ministerie van Onderwijs,
Kunst en Wetenschappen. Hij verzocht het ministerie af te mogen treden als
rijksgedelegeerde in het bestuur van het Letterkundig Museum, aangezien Bert
Bakker, zijn collega uit het bestuur, zijn literaire tijdschrift Maatstaf beschikbaar
had gesteld voor de aanval van Charles.24 Dit werd hem toegestaan.
Voor Marja ging dit blijkbaar nog niet ver genoeg. Hij stuurde op 18 januari 1962
een niet van echt te onderscheiden circulaire naar een flink aantal leden van de
Vereniging van Letterkundigen (VvL), zogenaamd ondertekend door de secretaresse
van de vereniging, Emmy van Lokhorst. De circulaire maakte valselijk melding van
het aftreden van Stuiveling als voorzitter van de VvL nadat een ereraad van de
vereniging negatief over hem zou hebben geoordeeld in verband met de Schets. De
gefingeerde brief van Marja bereikte uiteraard ook de pers. Zo schreef het weekblad
De Haagse Post bijvoorbeeld over Stuivelings aftreden en maakte zijdelings melding
van de stukken van Barents en Nagel die al eerder in verband met hem in de pers
waren verschenen.25
In de acties van Marja, die al eerder grappen had uitgehaald met andere leden van
de vereniging, zag het bestuur van de VvL reden om hem te royeren. Op 25 januari
werd hij hiervan in een brief op de hoogte gesteld. Na de bekendmaking van het
royement zegden veel leden van de vereniging hun lidmaatschap op, waaronder
bekende auteurs als Remco Campert, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Cees
Nooteboom, Gerard Reve en Simon Vinkenoog.26
In het dagblad Algemeen Handelsblad van 1 februari 1962 beschuldigde notoire
grappenmaker Marja Stuiveling ervan dat hij ‘een casus Marja gecreëerd heeft, om
de casus Stuiveling kwijt te raken’. In feite gaf Marja een verkeerde voorstelling van
zaken. Hij had juist de aandacht van de casus-Marja - de VvL had inmiddels genoeg
van zijn grappen - weten om te buigen tot hernieuwde aandacht voor Stuivelings
medewerking aan de Schets.27
Geprikkeld door het artikel in De Haagse Post, waarin opnieuw Barents en Nagel
waren aangehaald, had Stuiveling een brief naar de redactie van Vrij Nederland
geschreven, die deze op 3 februari plaatste. De brief bestond uit

ZL. Jaargang 3

77
negen punten, waarin Stuiveling onder meer schreef dat het publiek al lang bekend
was met de joodse afkomst van alle auteurs bij wie dat vermeld stond in de
zeventiende druk van de Schets.28
Een week later reageerde Gerrit Borgers, conservator van het Letterkundig Museum,
op de brief van Stuiveling met het artikel ‘De negen punten van Stuiveling’ in Vrij
Nederland. Hierin wees hij onder meer op het uit het leerboek verwijderde politieke
verleden van Stuiveling, waar de auteur nog steeds geen verklaring voor had gegeven.
Borgers betwijfelde of de Schets als leidraad voor vervolging van joodse auteurs zou
hebben gediend, wat Barents insinueerde, maar ‘wel heeft deze Schets dienst gedaan
als leerboek voor de Nederlandse middelbare scholieren, die de letterkunde tijdens
de oorlog dus ietsje anders moesten leren dan ervoor’.29

GARMT STUIVELING, 1955
(FOTO: ALGEMEEN HOLLANDS FOTOPERSBUREAU BEN VAN MEERENDONK; LETTERKUNDIG MUSEUM)
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Op 24 februari drukte het studentenweekblad Propria Cures een artikel van Marja
af. Hierin toonde Marja zich op pesterige toon een ‘goedmoedig’ man: nadat hij
Stuiveling vroeg de bewijsstukken die laatste telkens noemde boven tafel te brengen
en hem vroeg als voorzitter af te treden, mocht Stuiveling nog wel
‘Ere-opper-groot-leeszegelbewaarder’ van de VvL worden. Hij herhaalde zijn onjuiste
weergave van de realiteit: ‘Echt, ik ben je persoonlijk niet kwaadgezind, ook al heb
je me een hoop deining, onbetaald werk, kwelling des geestes, en roem bezorgd,
door de casus-Stuiveling tijdelijk tot een casus-Marja om te buigen!’.30
Een reactie van Stuiveling bleef niet uit. Op 10 maart verscheen in de rubriek
‘Vrije Tribune’ van Vrij Nederland een artikel van zijn hand, bedoeld als zijn
definitieve weerwoord. Hij voerde aan dat het tijdens de oorlog eigenlijk een
verzetsdaad was om een boek met openlijk positieve geluiden over joodse auteurs
te durven uitgeven. De eer daarvoor kwam echter geheel aan De Vooys toe, gezien
een brief die hij te zijner tijd nog wel zou publiceren. De redactie van Vrij Nederland
schreef een kort naschrift onder het artikel, waarin zij de ombuiging van de actie tot
een verzetsdaad weinig overtuigend vond en graag eens eindelijk die éne brief van
De Vooys wilde zien, waarin de onomstotelijke bewijzen stonden dat De Vooys in
zijn eentje verantwoordelijk was geweest voor de Schets.
Op 1 april gaf Stuiveling in Propria Cures eindelijk antwoord op de vragen rond
het schrappen van zijn politieke verleden uit het gewraakte leerboek: De Vooys zou
hem hiertoe hebben aangezet; opnieuw beweerde hij de briefwisseling hieromtrent
te zijner tijd te zullen publiceren.31 Echter, tot op heden is deze briefwisseling nooit
gevonden.
Naar aanleiding van een protestbrief van Marja tegen zijn royement, ondertekend
door veel leden van de vereniging, belegde de VvL een extra vergadering op 3 april.
Daar werd het royement ongedaan gemaakt. Tot zijn dood bleef Marja ontkennen
een aandeel in de zaak rond Stuiveling te hebben gehad.
Op zaterdag 2 juni 1962 hield de VvL haar jaarvergadering. Vanwege de vele
handtekeningen onder de protestbrief van Marja, waarin de wens geuit werd dat
Stuiveling aftrad als bestuurslid, hadden alle bestuursleden hun mandaat ter
beschikking gesteld. Twee dagen later berichtten diverse dagbladen dat Stuiveling
met duidelijke meerderheid van stemmen was herkozen tot voorzitter. Een motie van
wantrouwen tegen Stuiveling was direct van tafel geveegd door Halbo C. Kool. Hij
had op eigen initiatief een onderzoek verricht naar de gang van zaken rond Stuiveling
en presenteerde op de vergadering zeven documenten die Stuivelings ‘goede
Nederlanderschap’ bewezen. Een voorbeeld hiervan was de verklaring van J. Roelse,
tijdens de oorlogsjaren voorzitter van de Hilversumse tak van de illegale persgroep
Je Maintiendrai, die verklaarde dat Stuiveling ‘na voorlopige contacten’ al sinds
1943 deel had uitgemaakt van de groep.32
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Op 11 mei 1985 overleed Stuiveling, drie jaar na de laatste opleving in het rumoer
rond de Schets, toen Stuiveling aan de herdruk van zijn Een eeuw Nederlandse
letteren een hoofdstuk had toegevoegd, waarin hij beweerde nooit als opvolger van
De Vooys in Utrecht in aanmerking te zijn gekomen vanwege de beschuldigingen
aan zijn adres.33

Venema versus De Jong
Ook na Stuivelings dood sudderde de affaire door. Adriaan Venema maakte in 1972
in Homoseksualiteit in de Nederlandse literatuur zijdelings een opmerking over de
kwestie rond Stuiveling: ‘[...] maar men moet wel beseffen, dat bij een eventuele
nieuwe diktatuur de heer S. zijn Schets wel wéér eens zou kunnen bijwerken: door
de vermelding H. (homoseksueel) of L. (lesbisch)’.34 Martien J.G. de Jong stelde,
eveneens zijdelings, Venema's opmerking over Stuiveling aan de kaak in De dichter
en zijn rechters. Van de vermelding van de joodse dan wel communistische
achtergrond bij de behandelde auteurs in de Schets vergoelijkte De Jong: ‘Dat lijkt
niet direct een broodnodige en anderzijds ook geen kwalijke zaak’.35
In 1987 publiceerde Venema in Maatstaf een fragment van de vierdelige studie
Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie.36 Zijn eerdere beschuldiging had
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GARMT STUIVELING, 1983
(FOTO: JOHN KLEINEN; COLLECTIE LETTERENKUNDIG MUSEUM)

hij hierin wat herzien: de vermelding ‘Jood’ stond niet achter elke naam, maar
Stuiveling had in de Schets wel gewezen op de joodse afkomst van een groot aantal
auteurs. Maar vooral het feit dat Stuiveling daarna steeds verder was opgeklommen
in de Nederlandse literaire wereld, stoorde Venema.37
Naar aanleiding van het fragment in Maatstaf schreef De Jong zijn opstel Liever
waarheid dan sensatie. Daarin probeerde hij oneerlijkheden en verdraaiingen in
Venema's beweringen aan te tonen.38 Venema reageerde later in de brochure Liever
waarheid dan sensatie. Een woord achteraf aan Martien J.G. de Jong (1988) en uitte
daarin weer zijn eerdere beschuldiging, dat Stuiveling een J. had toegevoegd achter
joodse auteurs in de Schets.39
Begin 1990 publiceerde Martien de Jong een artikel waarin hij uitvoeriger dan
voorheen de kwestie rond de Schets behandelde. Hij wees onder meer op de
beschuldiging van Bakels, herhaald door Venema, dat Stuiveling joodse auteurs door
middel van de Schets in feite had ‘aangegeven’ bij de bezetters. De Jong ontkrachtte
dit: dergelijke gegevens waren al bij de bezetters bekend. Sterker nog, hij toonde aan
dat van elke joodse of communistische auteur nota bene in Venema's boek bewezen
werd dat hun achtergrond al vóór uitgave van de Schets in 1942 bij de bezetters
bekend was. De Jong wist ook dat van bijna de helft van de joodse auteurs de afkomst
al in de druk van 1939 vermeld stond. Alleen ‘mensen die er een dozijn jaren na het
einde van de oorlog een hekel aan kregen dat Stuivelings literaire en maatschappelijke
ster te hoog was gestegen’ stelden die vermelding ineens aan de kaak.40
Martin van Amerongen schreef op 3 maart 1990 in NRC Handelsblad dat De Jong
de gehele kwestie ‘eindelijk in het juiste historische licht’ had geplaatst. Zijn conclusie
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was dat De Vooys en Stuiveling ‘tegen elke druk in, hebben geweigerd [...] hun
geschiedschrijving in anti-joodse en pro-nazistische zin aan te scherpen’.41
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Begrijpelijk
Tot op de dag van vandaag blijft de kwestie-Stuiveling de gemoederen bezig houden.
In 1998 bijvoorbeeld, schreef J.L. Heldring een column in NRC Handelsblad getiteld
‘Over een “uitglijer”’. Hij zette hierin een bewering in een eerdere column van hem
recht, namelijk: dat Stuiveling in de oorlog een uitglijer had gemaakt. Na bestudering
van de opstellen van De Jong kwam Heldring tot de conclusie dat hij zélf de uitglijer
had gemaakt met deze bewering. Hij schreef blij te zijn, ‘Stuiveling het recht te
kunnen doen dat hem toekomt’.42 Begin 2003 typeerde Mathilde Stuiveling-van
Vierssen Trip, de weduwe van Stuiveling, de negatieve berichten rond haar man een
‘lastercampagne’.43
Ik ben het grotendeels met haar eens. Het is aannemelijk te stellen dat De Vooys
bewust in zijn eentje verantwoordelijkheid voor de nieuwe druk van de Schets had
genomen, getuige het ontbreken van de handtekening van Stuiveling onder een
cruciaal document. Immers, hij had al een carrière achter zich en voor Stuiveling
zouden zich nog veel kansen kunnen voordoen. Wel lijkt het weinig principieel van
Stuiveling zich dit te laten aanleunen. Dat Stuiveling de kwestie in de jaren zestig
een verzetsdaad noemde, gaat mij te ver. Het is echter begrijpelijk dat hij dit grote
woord gebruikte: tegenover hevige negatieve kritiek wilde hij waarschijnlijk iets
zeer positiefs stellen.
Ook het schrappen van zijn eigen SDAP-verleden uit de oorlogseditie van de
Schets past niet in het beeld van een principiële Stuiveling. Het door hem aangehaalde
document, waarin De Vooys hem dit schrappen zou hebben aangeraden, had hij
eenvoudigweg kunnen publiceren. Mogelijk heeft het document nooit bestaan.

Bronnen
Letterkundig Museum, Den Haag, archief-Garmt Stuiveling, signatuur S 955,
dossier De Schets '42, mappen 1946-1948-1956, 1957/1959, 1960, 1961,
1962-1963.
Letterkundig Museum, Den Haag, archief-Garmt Stuiveling, signatuur S 955,
dossier Marja-VvL 1962.
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, map KB I 6621,
krantenknipseldossier Prof. Dr. Garmt Stuiveling.
Archief Uitgeverij Wolters-Noordhoff, Groningen, documentatiemap De Vooys
& Stuiveling.
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Dit artikel is een uitvloeisel van het Onderzoekscollege Journalistiek in
het collegejaar 2002-2003 van de Rijksuniversiteit Groningen rond het
thema Oorlog en Uitgeverij o.l.v. Hans Renders.
Met dank aan de medewerkers van het Letterkundig Museum in Den Haag
en van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam.
Tevens bedank ik drs. Jan de Groot voor zijn inzichten en mevrouw J.A.B.
Wolters en drs. D.C. Van den Oever van uitgeverij Wolters-Noordhoff
voor de toestemming in het archief onderzoek te doen. Speciale dank gaat
uit naar mevrouw M. Stuiveling-van Vierssen-Trip voor het vriendelijk
verlenen van toegang tot de archieven van wijlen Garmt Stuiveling.
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