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[Nummer 1]

VOORPAGINA VAN JONGE TIJD MET HET ARTIKEL ‘WELKE RICHTING?’ DOOR CAROL VABRINI,
PSEUDONIEM VAN VICTOR BRUNCLAIR
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‘Ik wil geen spiegel om m'n eigen beeld te stelen’
Victor J. Brunclair als jonge beeldenstormer
...[Dieter Vandenbroucke]
Aan de Antwerpse Normaalschool verscheen in 1915 het tijdschrift Jonge Tijd, dat
na vier nummers omgedoopt werd tot Jonge Tijd voor Vlaanderen. Begin jaren
zeventig schetste de ex-normalist Ger Schmook het ontstaan, de groei en de
vroegtijdige ondergang van het blad. Jonge Tijd begon als een pover ‘schoolkrantje’
maar zou wegens het succes al snel haar deuren openen voor leerlingen van buitenaf.
De eerste die de normaalschoolkring doorbrak, was de vijftienjarige Victor Jozef
Brunclair, op dat moment ingeschreven aan het Hoger Handelsgesticht. Volgens
Schmook deed hij zijn intrede als ‘een ultra getormenteerd bleek figuurtje,
doorschijnend als was. Ziekelijk? Of wat hinderde hem fysisch, naar het gemoed,
naar den huize? Wij durfden het niet te vragen’.1 Brunclair zette in Jonge Tijd zijn
eerste, aarzelende stappen op het literaire en politieke podium. Weinig deed echter
vermoeden dat hij een belangrijke rol zou spelen in de doorbraak van het modernisme
en ooit berucht zou worden als luidruchtig polemist.

Antwerpen 1914
De oorzaak van Brunclairs bedrukt voorkomen als vijftienjarige dient gezocht te
worden in zijn kindertijd.2 Geboren op 18 oktober 1899 droeg hij de familienaam
van moeders zijde. Hij werd namelijk als een ‘onwettig kind’ opgegeven omdat zijn
vader, waarvan geen spoor is terug te vinden, weigerde te huwen. Zes maanden na
zijn geboorte zou zijn moeder van verdriet zijn gestorven. De opvoeding van de
kleine Victor werd overgedragen aan zijn uit Wallonië afkomstige grootmoeder,
waardoor hij pas op de lagere school Nederlands leerde. Het zag er dus niet naar uit
dat hij zich reeds als tiener zou laten opmerken in het Antwerpse flamingantische
klimaat. Later noemde hij zichzelf wel eens schertsend ‘un p'tit français’.3
Op 17 juli 1914, enkele weken voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog,
behaalde de vijftienjarige Victor Jozef Brunclair het diploma van het derde en laatste
studiejaar van de lagere hoofdschool. Ondertussen was ook zijn grootvader overleden,
waardoor zijn tante als enige kostwinner overbleef. Gezien
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FRAGMENT UIT EEN BRIEF VAN WILLY DE HOUS (REDACTIE JONGE TIJD) AAN VICTOR BRUNCLAIR,
20 APRIL 1915
[PRIVÉ-ARCHIEF]

het schamele inkomen dat zij door naaiwerk bijeenscharrelde, kreeg hij niet de
gelegenheid verder te studeren. Nochtans voldeed hij als primus ruimschoots aan de
eisen om in aanmerking te komen voor een studiebeurs. Brunclair kon aan de slag
bij zijn oom, een makelaar in graan, maar die moest omwille van de
oorlogsomstandigheden al snel zijn handel staken. In deze moeilijke en vervelende
maanden van de bezetting toonde hij zich als een gedreven autodidact. Later schreef
hij over zijn generatie, die tijdens de oorlog volwassen werd:
Wij zullen het gedenken, mijn kameraden en ik, hoe wij toen, door al te
schrale rantsoenen overeind gehouden, door sneeuw en ontij aan de in het
bezette gebied opengelegde bronnen van wetenschap, wijsbegeerte,
letterkunde gingen putten, hongerig als wij waren naar geestelijke scholing,
begeerig als wij waren in de roerige tijden, die ons omwervelden een
richtlijn te vinden, een grondslag aan te leggen waarop ons verdere leven
zich zou verheffen.4
De jonge Brunclair wou meer weten dan iemand die wel de kans kreeg op zijn niveau
verder te studeren en werd een gretig bezoeker van de stedelijke bibliotheek op het
Conscienceplein. Hoewel de zakenwereld hem weinig interesseerde, schreef hij zich
in aan het Hoger Handelsgesticht en volgde hij een hele reeks avondcursussen.
Behalve zelfstudie compenseerde hij dit gemis aan een voortgezette opleiding door
rond te hangen tussen atheneumleerlingen en normalisten, een andere klasse dan
waarin hij zelf was opgevoed.
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VICTOR BRUNCLAIR GEFOTOGRAFEERD DOOR ZIJN NEEF, JULIEN BRUNCLAIR, IN DE LOOP VAN 1915
[PRIVÉ-ARCHIEF]

Het moderne stadsleven kon het schuchter en dromerige jongetje voorlopig niet
bekoren.5 In zijn vroegst teruggevonden geschrift, ‘Opborrelend wee’, geschreven
in mei 1914 en opgenomen in een onuitgegeven bundel Verzen en novellen,6 dwaalt
de ik-figuur doelloos rond ‘in de straten der wijde stad’. Hij wordt tijdens die tocht
overmeesterd door een eindeloos heimwee naar de schoonheid van ‘het land’, weg
van het ‘domme wereldsche gedoe’. Wanneer 's avonds de stad ontwaakt, wordt hij
afgeschrikt door de drukte en het lawaai:
Overal kwam leven en beweging. Ratelende rijtuigen, toetende
automobielen, bellende tramrijtuigen, doorkruisten de stad in alle
richtingen. Van alle kanten kwam volk aanstromen, geweldig veel, en 't
groeide aan tot een overgroote menigte, die immer voortliep, luidsprekend
of lachend... De koffiehuizen en andere herbergen, waar de
oorverdovende-schetterende muziek versmolt in leelijk-gonzende
wanklanken, waren opgepropt met volk. Zij zaten daar stijf aan tafeltjes,
met gemaakte beleefdheid en bespottelijke kleedijen.7
Ook verderop in het bundeltje geeft de veertienjarige Brunclair meermaals zijn afkeer
voor de burgermaatschappij te kennen. Zo laat hij één van zijn impressies voorafgaan
door een citaat van Arthur Schopenhauer: ‘La vie civile n'est qu'une grande
mascarade’.8 Zijn eerste gedichten dateren van enkele maanden later en bouwen
verder op hetzelfde thema. Onder het pseudoniem Bonafied bezingt de overgevoelige
puber in breedsprakige verzen de treurnis van zijn
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bestaan: ‘Mijn verzen zijn stil-droeve tranen / Uit matte lijdensoogen’. Hij moet
voortdurend opboksen tegen ‘de onoverwinnelijken kolos’ van de verveling en voelt
zich door iedereen miskend. De wereld om hem heen draait verder ‘in zinnelooze,
dwaze vlucht’, en ook de meisjes lijken hem geen aandacht te schenken:
Zij trokken luid-zingend mijn wezen voorbij
En stuurden me 'n blik, die hun weeldrigheid zei...
Geen enkele hunner bemerkte mijn leed
Wijl ijlend hun rei langs mijn lichaam vergleed9

Als gedreven romanticus zijn de natuur, de nacht en het lijden alomtegenwoordig,
evenals de onvermijdelijke pathetiek: ‘En enkel klonk nu nog de wanhopige snik der
zwarte engelen in den nacht’. Het bundeltje bevat verder zijn eerste polemiek, ‘Over
den zelfmoord’, waarin hij zich kant tegen een theorie van zijn leraar om zelfmoord
af te keuren. Brunclair confronteert op stelselmatige wijze de redenen van zijn leraar
met zijn eigen argumenten, om te besluiten: ‘Als hij het schandelijke van het bestaan
ondervonden heeft, en een walging van den levensgang hem aangrijpt, kan men het
hem niet als een misdaad verwijten, als hij zelfmoord pleegt. Kan hij, die een
rechtschapen en edel karakter bezit, den levensstorm doorstaan, dan acht ik het een
held’.10 Dit dispuut reflecteert reeds zijn literaire tegendraadsheid die in de volgende
jaren steeds sterker tot uiting zou komen. Slechts sporadisch vindt men in Brunclairs
vroegste verzen en novellen een weerklank van de oorlogsgebeurtenissen om hem
heen: ‘Een scherpe klacht ontvliedt den mond / Der Menschheid, waarop fellen
vuurgloed braakt, / Der Menschheid, die wordt afgemaakt...’.11 Enkele jaren later
zou hij verklaren dat hij sinds de Duitse inval begrijpt wat ‘de hartstochten der menigte
aan bijna bloeddorstige razernij in zich opsluiten’.12

Jonge Tijd en Johanneskring
Op 15 maart 1915 kwam een handvol leerlingen van de Stedelijke Normaalschool
voor Jongens tijdens de pauze te voorschijn met nummer één van Jonge Tijd. Het
opzet van de ambitieuze redactie was haar medeleerlingen in te lichten over
Onderwijs, letteren, kunsten en wetenschappen: ‘Ons doel is, door overal een blikje
te wagen, uit vele kleintjes een groot te vormen, waar heel wat zal uit te putten zijn,
als een nieuwe tijd is aangebroken’.13 Achteraf beschouwd bevond het blad zich in
een incubatieperiode: er waren nog geen duidelijke sporen van expressionistische
tendensen merkbaar en hoewel het activisme zich schoorvoetend begon aan te dienen,
tekende zich onder haar medewerkers nog geen politieke beweging af.14
In het eerste nummer werd naar bijdragen gevraagd die handelen over het thema
‘Het schoonste op de wereld’. Brunclair reageerde met een antwoord in
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versvorm en maakte, onder de naam Bonafied, in het volgend nummer zijn officiële
debuut. Dit was zijn stelling:
Zichzelf eerbied'gen, kennen en waarderen,
Verwekt in 't harte rein en zoet geneucht'...
In ander brein een ander denken eeren,
Is ongetwijfeld een zeer mooie deugd...
Doch op geen enkel hoofd zijn nijd noch haten keeren
Ware onweerlegbaar de oorzaak eener wereldvreugd...15

Dit wordt op dezelfde bladzijde opgevolgd door een langer en pessimistischer gedicht:
‘Ik ken een man met bloed-beloopen oogen, / Die 't gansche lange leven heeft
geweend’. Hij wordt uitgescholden en gekwetst door de ‘Werkelijkheid’ en ‘stuikte
dikwijls op de lange wegen, / Over een ruwen steen, dien hij niet

JOHANNESKRING, AUGUSTUS 1915: VICTOR BRUNCLAIR (STAANDE, DERDE VAN RECHTS MET
FLAPPERDAS EN BOEK), LINKS NAAST HEM LODE CRAEYBECKX [AMVC-LETTERENHUIS]
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HANDSCHRIFT VAN VICTOR BRUNCLAIR [PRIVÉ-ARCHIEF]

merken kon’.16 Misschien een verwijzing naar zijn ‘lui’ of amblyoop oog, dat mogelijk
het mikpunt van beledigingen vormde. Brunclair, nochtans maanden jonger dan de
andere medewerkers, werd niettemin onmiddellijk als een ‘meester’ opgenomen.
Schmook voegde er in zijn beschrijving aan toe: ‘Keurig sprak hij en welbespraakt
vloeiden zijn argumenten weg. Wel was hij achterdochtig, soms slachtoffer van zijn
overgave, maar geestig ook, sprankelend door kwinkslagen. Was iemand onder ons
zo speels? Hij droeg, als enige, een lichtbruin, haast chocolade pak’.17 In het derde
nummer schudde Bonafied zijn pseudoniem van zich af, waarschijnlijk deed de
erkenning onder vrienden hem goed. Hij schreef een sonnet over het thema ‘Ik
herinner mij’: ‘dagen van extaze en ongebonden lust’, maar hij ‘mag niet minnen,
wat hij minnen wil...’. De Weltschmerz bij de gekwelde adolescent was nooit veraf:
‘Mijn lijf is jong, mijne arme ziel is oud...’.18
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Brunclairs eerste artikel, ‘Welke richting’, verscheen in het daaropvolgende nummer.19
Aan de hand van een vergelijking tussen twee gedichten van Hélène Swarth, vraagt
hij zich af welke richting na de oorlog gekozen moest worden: zullen wij de
Fransschrijvende Swarth volgen van Les Printanières, ‘subtiel’ en ‘onverbeterlijk’,
of het ‘afgezaagd’ en ‘tragisch-romantisch’ Nederlandse oorlogsvers van dezelfde
schrijfster? Hij hoopt ten stelligste dat ‘niemand der jonge schrijvers z'n krachten
wijdde aan 't bezingen van blinde oorlogswoede...’. Voor hem moet de weg ‘der
glanzende Personaliteit’ bewandeld worden, ‘die alleen leidt tot het ware, het schoone
en het oprechte, hetgeen wij allen beoogen’. Brunclair vreest echter dat velen, verblind
door de holle retoriek van het patriottisme, zullen meelopen met de massa in plaats
van zich toe te leggen op ‘individueelen, subjectieven arbeid’. Alhoewel er van
Vlaanderen in dit artikel nog geen sprake is, zou zijn non-conformistische instelling
hem bijzonder ontvankelijk maken voor de ideeën van het opkomende activisme.
Bovendien zou de ermee samenhangende avant-gardeliteratuur tot een ommekeer
leiden in zijn hier nog uitgesproken esthetische, niet-maatschappijbetrokken poëtica.
‘Welke richting’ vormde de aanleiding voor een conflict tussen Brunclair en de
redactie, overigens een constante die zich in zijn verdere leven zou blijven
manifesteren.20 Uit een aantal nagelaten briefjes van de hand van redactiesecretaris
Willy de Hous blijkt dat alle medewerkers akkoord gingen met Brunclairs artikel,
maar dat er aanmerkingen werden gemaakt die het product waren van een ‘hevigen
woordenwisseling’. Naast een aantal grammaticale verbeteringen had de redactie
problemen met de volgende regel: ‘We leven onder Duitsch bestuur, dat alles
krak-verkeerd uitlegt’. Brunclair, die zich kennelijk beledigd voelde, trok het artikel
in en nam vervolgens ontslag om - naar eigen zeggen - mee te werken aan een blad
van vrienden.21 Nadien reageerde hij met een ‘gepeperd briefje’ waarin de
redactiesecretaris kordaat werd verzocht hem niet meer lastig te vallen. Enkele weken
later kwam de kwestie opnieuw aan de orde. Ondertussen waren ook ongevraagde
aanpassingen doorgevoerd in gepubliceerde verzen van Brunclair, iets waar hij
evenmin mee was opgezet. De Hous antwoordde dat de redactie nu eenmaal niet
mag schrijven wat ze wil: ‘Eén enkel onvoorzichtig woord kan het bestaan van het
blad plus een paar honderd mark boet kosten. Ziedaar waarom we - ongelukkiglijk
- zoo streng moeten zijn op woorden. We passeeren geen censuur’.22 Aan het einde
van zijn brief vroeg hij om alsnog zijn ingehouden artikel ‘Welke richting’ op te
sturen, want hij sloeg de nagel ‘bewonderenswaardig - juist op den kop’. Brunclair
ging hier dan toch op in en het artikel verscheen op de voorpagina van het volgend
nummer, met de voorgestelde wijzigingen. Het is niet duidelijk of er een rechtstreeks
verband bestaat, maar rond mei 1915 zou de Duitse censor zich inderdaad met Jonge
Tijd bemoeien.23 Vanaf dat moment moest er telkens een nummer aan de bezetter
worden overgemaakt.
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Uiteindelijk zou Brunclair tot oktober 1915 blijven meewerken met enkele sonnetten,
symbolistische proza genre Swarth en een Pygmalion-bewerking in verzen. Het blad
van zijn vrienden liet kennelijk op zich wachten.
Jonge Tijd had nauwe bindingen met de Johanneskring van de latere Antwerpse
burgemeester Lode Craeybeckx.24 Deze kring was kort voor de oorlog ontstaan uit
de Vlaamsche Bond (van atheneumleerlingen en normalisten) en werd genoemd naar
De Kleine Johannes van Frederik van Eeden, wiens literair en sociaal werk in die
dagen een grote invloed uitoefende op de jongeren. Ze had als bedoeling de ideeën
van die auteur te verspreiden, maar vooral te gaan leven in een sfeer van ‘geestelijke
zuiverheid’ en te streven naar een rechtvaardige maatschappij. In de maanden juli
en augustus van 1915 maakten ook enkele medewerkers van Jonge Tijd, onder wie
Brunclair, er deel van uit. De bedrijvigheden van beide groeperingen liepen parallel
en het Normalistentijdschrift bleef tot het einde gastvrijheid verlenen aan de
Johannesvrienden. Deze laatsten organiseerden ook uitstapjes, wat ertoe leidde dat
de Jonge Tijd-ers het daaropvolgend schooljaar een ‘Studiekring’ met soortgelijke
activiteiten oprichtten. Volgens Schmook gebeurde dit op een manier die misschien
wel minder ‘elite-norm-strevend’ en minder burgerlijk van inslag was.25 Brunclair
beschouwde deze ‘jong-ontslapen’ Johanneskring later als de hoeksteen van de in
1918 ‘doelmatig georganiseerde jeugdbeweging’:
Aanvankelijk, circa 1914-1915 maakte Van Eeden, en met hem Emerson
en Carlyle onder de jongeren furore. Periode van reinlevenbeweging.
Sturm-und-Drang, idealisme in 't teken der ontvoogding,
stroovuurflamigantisme. Als grondtoon toch in onze geesteshouding
tegenover de buitenwereld, wies het besef aan der gebreken in de
maatschappelijke orde, en dit inzicht, aangedikt zoowel door
proletarisch-gekleurde tendensliteratuur als spekulatief ethische, vervatte
in kiem dan ook de verzuchting naar een beter zijn, naar een
toekomstwereld, meer door fantasie voorgespiegeld dan door realiteitszin
onderworpen. Deze psychische terugwerking op de werkelijkheid, - of na
grondig gewetensonderzoek, was niet veeleer onkieskeurig en onkritisch
verslonden lektuur de hefboom? - ontlaadde zich uitermate primitief.
Toomeloze dweeperij met ideologieën, kultus der Utopia, humanisme
vormden er schering en inslag van.26
Van ongeveer dezelfde tijd dateert ook de eerste brief die van Brunclair is
teruggevonden.27 Het betreft een brief gericht aan de Antwerpse folklorist Jan de
Schuyter waarin hij terugkwam op zijn belofte regelmatig verslagen te leveren omtrent
de evenementen van rederijkerskamer 't Pardoent. Deze was in 1910 tot stand gekomen
onder impuls van De Schuyter en tijdens de bezetting zou zij, ten gunste van
liefdadigheidswerken, toneel-, muziek- en lyrische avonden op het getouw zetten.28
Na rijp beraad moest Brunclair toegeven dat
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hij zijn belofte niet kon nakomen. In zijn argumentatie vreesde de vijftienjarige dat
zijn gebrek aan ervaring hem zou beletten een gefundeerd oordeel te vellen over bijvoorbeeld - een voordracht van een gevestigde waarde als Lode Baekelmans.
‘Daarbij’, ging Brunclair verder, ‘zulke kritiek zou mij onvermijdelijke
bolwasschingen en vittingen vanwege ouderen op de hals halen’. Iets waar hij zich
later trouwens weinig van zou aantrekken.29

Activist
Na slechts negen nummers werd Jonge Tijd in november 1915 stopgezet. Schmook
betaalde met hangende pootjes zijn laatste spaargeld aan de drukker, maar liet een
nooit meer gedelgde schuld staan. De medewerkers van het blad mochten dan elk
hun eigen weg uitgaan, met een aantal van hen zou Brunclair later opnieuw in conflict
raken.30 De Johanneskring bleef wel activiteiten organiseren. Geleidelijk groeide hun
aantal leden en nieuwe stromingen tekenden zich af. Brunclair schreef hierover:
‘Tegenover dweepzucht kwam te staan realiteitszin, dandy-perversiteit maakte front
tegen puritanisme, bezadigde ernst en zuivere rede ontkrachten de
agitatorisch-begeesterden’.31 Deze tegenstellingen leidden ertoe dat in januari 1916
de hervorming van de kring aan de orde kwam.32 Omdat zijn vroegere naam niet
meer bij het te volgen programma paste, werd de vereniging herdoopt in Vlaamsche
Kring. Ze verving op die manier ook de vroegere Vlaamsche Bond, wiens
vergaderingen eind 1915 verboden werden door de directie van het Atheneum.
Bovenaan het strijdprogramma stond de vernederlandsing van het onderwijs, een
thema dat al meer dan tien jaar één van de belangrijkste eisen vormde. De nieuwe
Vlaamsche Kring sloot zich onmiddellijk aan bij Jong-Vlaanderen, een in verscheidene
steden verspreide groep jonge activisten die streefden naar een soeverein Vlaanderen
of tenminste een stevig hervormd België. Ook onder leraars aan de Antwerpse
onderwijsinstellingen heerste er in die periode een sfeer van radicaal flamingantisme.
Brunclair zou later hulde brengen aan zijn geestelijke voogden van het
Handelsgesticht, namelijk Antoon Moortgat, zijn leraar Duits en ‘het geestelijk tumult
in volle hoogspanning’ en Jan Denucé, zijn leraar Volkshuishoudkunde en de
‘zachtmoedige geleerde’.33 Niettemin gaf de francofiele meerderheid van zijn
leerkrachten les in een ‘onnoemelijk [Frans] jargon’ dat onder leerlingen heftige
discussies veroorzaakte. Op een bepaald moment ontaardde dit zelfs in een
vuistgevecht, waarbij de latere communist Jef van Extergem betrokken was.34
Brunclair was evenmin te spreken over de taaltoestanden aan het Handelsgesticht.
Meer dan twintig jaar later vertelde hij hoe hierover in het schooljaar 1916-1917 een
(voorlopig nog niet opgedoken) artikel van zijn hand in de plaatselijke pers verscheen.
Nadat Brunclair opbiechtte dat hij de auteur was, toonde de schoolbestuurder begrip
voor zijn oprechtheid:

ZL. Jaargang 5

12
De bestuurder wilde er alles van weten. Ook waarom ikzelf en mijn goeden
vriend Oscar J.E. Leemans, thans hoofd van den propagandadienst voor
de Haven van Antwerpen, verzen schreven. Ja, hoe moest ik dat gaan
klaarspinnen. De boekhouder Velle winnen voor de poëzie, van hem een
klimmer maken op den Muzenberg? Meer dan een half uur heb ik in citaten
gesproken. De heele Parnassus met goden en halfgoden verscheen op mijn
appel. De heer Velle zat mij sprakeloos aan te staren. Eindelijk maakte hij
er een eind aan: ‘Misschien zijt gij producten van een nieuwen tijd, jongen’,
zei hij, ‘maar geloof mij, een blauwe hemel in het leven is alleen
interessant, als hij behangen is met bankbiljetten!’ De man die voor mij
zat was wel een ietsje opgeblazen. Maar de Muzenberg was het helemaal.35
Brunclairs eerste prozastuk in het overkoepelend studentenblad De Goedendag toont
aan hoe hij samen met de Johanneskring was mee geëvolueerd. De voorzichtige
menslievende uitingen van een jaar eerder hadden plaats gemaakt voor een strijdbaar
activistisch programma. In ‘Eendracht’, dat in het aprilnummer van 1916 onder de
schuilnaam J. Fikkens verscheen, vraagt hij zich af waarom het juist de Franse invloed
is die Vlaanderen tot ‘gedeeltelijke ontaarding’ bracht. Hij kant zich tegen de
‘denkbeeldige “âme Belge”’, dat door de oorlogsomstandigheden werd versterkt, en
pleit voor een Vlaamse universiteit. Toch was hij zich bewust van het feit dat de
activisten slechts op een kleine aanhang konden rekenen: ‘Zoolang de massa tegen
haar leiders gekant is, moet de vooruitstrevende partij zich bepalen bij een kloek
afweren der aanvallen, die uitgaan van de tegenhangers’. Voor Brunclair lag de
remedie voor de hand: ‘Dat men het volk wakker schudde uit de verdooving’.36
In het culturele weekblad Ons Land zou Brunclair eind 1916 zijn ideeën verder
uitdiepen. Aanleiding tot zijn artikel ‘Internationalisme’ was een discussie die de
Antwerpse socialisten in twee kampen had gedreven. Brunclair vatte het
meningsverschil als volgt samen:
Enkelen, schaarse, witte raven zien de gewettigde opportioniteit [sic] en
de rechtmatige noodzakelijkheid van onze volksstrijd te dezer ure in, anderen, de talrijkste daarentegen bekijken het huidige aktivisme door de
troebele, bevooroordeelde brilglazen, waarop het
hartstochtelik-aangekleefde broederlikheidsbeginsel roetige,
ondoorzichtbare smookglazen te voorschijn riep en een heldere nuchtere
kijk onmogelik maakt.37
Omwille van deze uiteenlopende houdingen begonnen zich in verschillende steden
kleine groepen socialisten af te scheiden van de Belgische Werkliedenpartij. In
Antwerpen bijvoorbeeld richtte Brunclairs medeleerling Van Extergem de Vlaamsch
Sociaal-Democratische Arbeidersgemeenschap op. Deze groep combineerde het
socialisme met een zeer duidelijke keuze voor het activisme.
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BRIEF VAN POL DE MONT AAN VICTOR BRUNCLAIR, WAARSCHIJNLIJK UIT DE EERSTE HELFT VAN
1916 [PRIVÉ-ARCHIEF]

Brunclair plaatste het nationalisme eveneens in een groter verband: ‘Een cosmopolities
internationalisme dat niet tot op het merg doordrongen is met de levenssappen van
het nationalisme vergaat onvermijdelijk aan beenderziekte’.38 Hiermee sloot hij zich
aan bij de drie jaar oudere Paul van Ostaijen, die in het septembernummer van De
Goedendag al tot de conclusie was gekomen dat echt wereldburgerschap pas te
bereiken viel via nationale cultuuractie.39
De opening van de vernederlandste universiteit van Gent in oktober 1916 had een
scherpere scheiding aangebracht tussen de passivisten, zij die de Vlaamse eisen in
de koelkast hadden gezet, en de activisten. Brunclair zag er geen graten in dat deze
eis met behulp van de Duitsers was ingewilligd.
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‘De Vlamingen’, aldus Brunclair, ‘zijn kinderen die wenen als men ze wast.’40 Gezien
de gegeven omstandigheden achtte hij een Machiavellistisch standpunt volkomen
gerechtvaardigd: het doel van een autonoom Vlaanderen moet ‘om 't even hoe, om
't even door welke middelen’ worden bereikt. Wel waarschuwde hij ervoor dat de
radicale uitingen van sommige activisten in hun nadeel konden spelen. Daarom pleitte
hij voor een meer gematigde politiek en een berekende omzichtigheid in ‘de
Vlaamsgezinde uitingen van het openbaar leven (dagbladen bv.)’.41 Om dezelfde
tactische redenen deed hij een oproep voor een dialoog met de passivisten, al was
het maar om de activistische verwezenlijkingen van tijdens de oorlog veilig te stellen
voor na de oorlog.42
In zijn laatste artikel uit 1916 gaat Brunclair in op de oorzaken die dienst doen als
rechtvaardiging van het activisme: ‘'t Is meestal een onberedeneerd gevoel van
eerbiediging voor het staatsorganisme, dat de passieven tot onthouding noopt, en
hen afwijken doet naar latente lijdzaamheid’.43 Staat en volk kunnen volgens hem
niet als verwanten worden beschouwd. Voor Brunclair moet de staat, die vatbaar is
voor verdere wijzigingen, zich richten naar het volk. Het aansterken van de Vlaamse
component zou in dat opzicht ook ten goede komen aan het Belgisch geheel. Een
federalisering, in plaats van een voorzetting van het centraliserend unitarisme, leek
bijgevolg het meest aangewezen toekomstscenario.
De tendens om de Vlaamse Beweging te rationaliseren, die al voor de oorlog
bestond, kende in De Goedendag grote bijval. Ook Brunclair schaarde zich in januari
1917 bij ‘de koelkoppigen, die het denken huldigen als richtsnoer voor de
verwerkelikte daad, en het gevoel de onstuimigheid ontlenen, die het beredeneerde,
gezond-overwogen handelen bezielt en ruggesteunt’. Hij kantte zich tegen de
romantische taalstrijd van de Vlaamse Beweging, die hij in deze context belichaamd
zag in de passivisten: ‘Langs de andere zijde kampéren de gevoelsmensen, waarbij
de boezem de heerserstaf voert over het brein en wier simpatieën de uitspraak der
klare, nuchter-praktiese verstandelikheid met een romantische schaar kortvleugelen
en verminken’.44 Ondanks zijn geloof in een doorgedreven rationalisering, leek het
Brunclair weinig uit te maken of de meerderheid van de Vlamingen al dan niet achter
de activistische politiek stond. Na dit artikel zou het een hele tijd duren vooraleer hij
zich weer op het politieke forum begaf.
Ondertussen zou onder de Antwerpse jongeren het streven naar cultuurautonomie
zich blijven doorzetten. Daarbij werd het verlangen naar een bundeling van de
krachten steeds groter. Een aanzet gaf Lode Craeybeckx met zijn pamflet ‘Aan de
intellectuele jeugd van Antwerpen en omliggende’, waarin hij begin augustus 1918
opriep tot deelname aan een Jeugdvergadering.45 De daaruit ontstane activistische
beweging Jeugdgemeente organiseerde op 19 oktober 1918 een tweede, druk
bijgewoonde Jeugdvergadering. Voor Brunclair was dit het sein om een uitgebreid
artikel te wijden aan de ‘Oorsprong en evolutie
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VICTOR J. BRUNCLAIR, 27 MEI 1917 [AMVC-LETTERENHUIS]
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der Jeugdbeweging’. Opvallend in zijn afsluitende synthese is de nadruk op het verzet
tegen de volwassenen, die hij verwijt de wereld vanuit een materialistische invalshoek
te bekijken. Lijnrecht tegenover de gehate bourgeois, de voornaamste exponent van
dit materialisme, staan de jongeren aan het begin van een nieuw tijdperk: ‘Na
decenniën van dekadentie en fin-de-siècle, verfijnen te koste van 't instinkte stofmoraal
en naturalisme, werd een preludium ingeluid, als voorteken van de wereldregeneratie
op evenwichtiger maatschappelijke, politieke en sociale grondvesten’. Voortaan
moeten de jongeren ‘aktief ingrijpen in het politieke, kultureele en ekonomische
verhoudingenkompleks aan de overzij onze zinnen en 't teeken van de opperste norm:
de Geest’.46 Brunclair lijkt hier sterk beïnvloed door de op concrete verwezenlijkingen
gerichte ‘Aktionsgruppe’ van Kurt Hiller. De utopische doelstellingen van deze
Duitse expressionist vertoonden op hun beurt gelijkenissen met de denkbeelden van
Romain Rolland, die na de oorlog met zijn ‘Déclaration de L'Indépendance de l'Esprit’
verzamelen zou blazen voor de kleine groep intellectuelen die zich niet op sleeptouw
had laten nemen door het oorlogspatriottisme. Onder impuls van de Franse romancier
Henri Barbusse mondde zijn vredesverzuchting uit in de internationalistische
Clarté-beweging. In België werd er vanaf juli 1919 actie voor gevoerd in L'Art Libre.
Brunclair, van wie eveneens bijdragen in dit tijdschrift zijn gevonden, zou zich
profileren als de secretaris van een Antwerpse afdeling.47

Expressionist
Voor de jonge Antwerpse activisten maakten politiek en literatuur deel uit van één
overkoepeld maatschappelijk project. Het expressionisme, dat zijn weg vond via een
aantal Duitse avant-garde tijdschriften, zag men als een geschikt vehikel voor een
universele gemeenschapskunst, die het einde zou inluiden van het individualisme en
estheticisme van de oudere generaties. In Brunclairs tweede teruggevonden
poëziebundel Eigen werk,48 grotendeels neergeschreven in de eerste helft van 1916,
valt van die vernieuwingsdrang nog niet veel te merken. Hij bleef voorlopig
vasthouden aan traditionalistische versvormen en thema's. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de slotverzen van een sonnet dat, onder het pseudoniem Geert Bardemeyer, in De
Goedendag van maart 1916 verscheen: ‘Zoo moet, gelijk een lichte dag, aanbeden
wonne sterven... / Zoo moet wie eens genoot daarna wanhopig zwerven...’.49 In een
van de laatste gedichten uit het bundeltje lijkt hij de balans op te maken van zijn
trieste jeugd:
Mijn jeugd verzwond met schaarsche blijde dagen,
Als bleeke pennevlekken op 't gehard gelaat
Van hem, die, bar en naakt, vermoeid uit beedlen gaat
En hoopt aanhoord zijn stage biddend klagen50
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Van deze verzameling verzen werden er in 1916 slechts twee opgenomen in De
Goedendag. Daarnaast legde hij onder de titel Schamele liefde51 een selectie eruit
voor aan Pol de Mont, op dat moment een gezaghebbende figuur binnen de Vlaamse
Beweging en de Vlaamse literatuur. De Mont was verheugd te constateren dat zo
veel jongeren zich geroepen voelden ‘om voor hun volk te dichten, als nu in 1915
en 1916’.52 Naar eigen zeggen werd hij overstelpt door werk van dichters en
dichteressen in spe. Zijn belangrijkste kritiek op de verzen van zijn ‘jonge vriend’
Bardemeyer was het gebrek aan natuurlijkheid. Deze zijn inderdaad minder
toegankelijk dan het jaar voordien, wat vooral te wijten is aan de vergezochte beelden,
het hortende ritme en een woordenschat met talrijke neologismen en vreemde
samenstellingen:
Vermoedensdolle rossen door mijn hersens rennen,
Ontbreideld hollend in verdelgingsvaart,
Door teugels van vertrapte wil niet meer te mennen,
Noch door gedachterust tot traagre rit bedaard.53

‘Te gemaakt en te zeer opgedirkt’, aldus De Mont, maar ondanks die onvolmaaktheden
vond hij de verzen getuigen van een aangeboren talent: ‘Werk van een jonge poëet
die, het spoor bijster gelezen of gestudeerd, zich zelf moet ontdekken, en dan een
woordkunstenaar zal worden’.54 Hij raadde Brunclair aan terug te keren tot de natuur
en de waarheid, terug naar de ‘naïeve eenvoud van het volk’. Als kind van zijn tijd
- hij was de voorman van de impressionistische generatie van 1880 - verklaarde hij
evenwel moeite te hebben om te oordelen over zijn verzen. Hij vroeg of hij zich niet
beter had gewend tot schrijvers die door ‘leeftijd en richting’ dichter bij hem stonden.55
Begin augustus leek Brunclair hieraan gehoor te hebben gegeven. Op een vergadering
van de Vlaamsche Kring droeg hij voor uit eigen werk, waarmee hij volgens de
verslaggever ‘aldus onrechtstreeks een debat over de moderne poëzie, haar karakter
en haar taak’ uitlokte.56 Waarschijnlijk was ook het verschijnen van Van Ostaijens
Music-Hall in april 1916 hem niet ontgaan.
De invloed van de Franse modernisten en de Duitse expressionisten moet in de
tweede helft van 1916 worden gezocht. Ofschoon er geen gedichten uit die periode
bewaard zijn, zou Brunclair zich via buitenlandse avant-garde bladen grondig
informeren over de recente ontwikkelingen op het gebied van poëzie en kunst in het
algemeen. Dit blijkt uit twee artikels die begin 1917 in Ons Land werden gepubliceerd.
In ‘'t Preludium der Eeuw’ wijst hij erop dat generaties wereldwijd een nieuw tijdperk
zijn binnengestapt: ‘De XXe eeuw bracht, gezien de reusachtige aangroei der
wetenschappelijke ontdekkingen en mekanieke bewegingsontwikkelingen een totale
ommekeer teweeg in de gevoels- en gedachtenwereld der jongste geslachten’.57 Dat
nieuwe levensgevoel wekte in de literatuur de behoefte aan vernieuwing en bevrijding.
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In ‘Kentering’, zijn eerste opstel van belang over literatuur, keert Brunclair zich
voorgoed af van ‘het conservatief voortgesukkel op de gebaande paden, die de vorige
generaties bewandelden’. De nieuwbakken avant-gardist merkt op dat het te vroeg
is voor een vast omlijnd programma en beperkt zich tot een reeks apologetisch
uitgewerkte grondgedachten. In een vurig en wijdlopig proza stelt Brunclair de nieuwe
idealen voor: de anti-individualistische jongere heeft de ‘valbruggen van zijn “Ik”burcht’ neergelaten en ‘regelt zijn polsslag naar het tempo van het omgevend milieu’.
Dit gevoel van eenheid met al het bestaande (unanimisme) gaat gepaard met het
poneren van het ‘geestelijke meesterschap over de gewaarwording’, zodat dus niet
de zintuigen maar de geest de hoofdrol toebedeeld krijgt. Kunst wil een beeld zijn
van het leven, maar geen nauwkeurige nabootsing ervan, wel ‘de fragmentarische
oproeping van levensbeelden binnen de kaders van het globaal, alomvattend
steviggebouwd geheel’. De kunstenaar raakt aldus de kern van het leven via beelden
uit de moderne technologische wereld. In geen geval mocht worden teruggekeerd
naar het ‘fotografisch realisme’ van voordien.
Tegenover de ‘koud-materialistische, doodgeboren “l'art-pour-l'art”-formule’ stelt
Brunclair de nieuwe kunstopvatting als ‘het inzicht van haar sociale roeping’, niet
in de zin van ‘prekerige schijnheiligheidsoraties van moraliseerende kanselredenaars’
maar in de betekenis van een ethisch gevoel: ‘het zedelijk zelfbesef betrede den
voorgrond als oorspronkelijk richtsnoer voor de wilsdaad’. Het is duidelijk dat hij
zich rechtstreeks of onrechtstreeks richt tegen de Negentigers en de Tachtigers. Een
opvallend kenmerk in zijn uiteenzetting is de nadruk die hij legt op de noodzaak van
concentratie, synthese en eenheid in een literair werk. Zo dankt volgens hem de
eigentijdse poëzie ‘haar cohesiedichte samenvoeging’ aan ‘een cerebrale keus uit
waargenomen stonden van het aangrijpend-roerende levensgebeuren’. De
overheersende elementen in het kunstwerk blijven echter vergeestelijking en ethiek:
‘Beknopt saamgevat ontwikkelt zich het kunstwerk langs drie hoofdzakelijke stadia
naar zijn opperste volmaaktheid: zinnelijke waarname, hoogere vergeestelijking,
omzetting in ethiese voedingskracht’.58
De kern van Brunclairs betoog - het aanpassen aan de moderne tijd, de kritiek op
het klassieke reproduceren en de noodzaak van synthese - kwam enkele maanden
later uitvoerig aan bod in Van Ostaijens sleuteltekst ‘Over dynamiek’.59 Hoewel Van
Ostaijen in dit belangrijke opstel een aantal andere accenten legt en zijn inzichten
op een oorspronkelijker manier verwerkt, is het duidelijk dat beide schrijvers dezelfde
buitenlandse lectuur doornamen. Bovendien kan men zich afvragen in hoeverre er
sprake was van een wisselwerking tussen beide essayisten. Marnix Gijsen beweerde
achteraf dat literatuurhistorici ‘met de chronometer zullen moeten nagaan wie het
eerst is gestart, Paul van Ostaijen of Victor J. Brunclair, wie het eerst vernomen heeft
van de Jung-Wiener, van de Caligrammes of van de Duitse expressionisten’.60
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HANDSCHRIFT VAN VICTOR BRUNCLAIR [PRIVÉ-ARCHIEF]

VICTOR BRUNCLAIR, 1919 [AMVC-LETTERENHUIS]

In 1917 zou het toeval hen de eerste maal bijeenbrengen in De Hulstkamp, een taverne
waar de stedelijke bohème zich in die periode verzamelde. Later vertelde Brunclair
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hierover: ‘Het dissentiment in zake literatuur deed niets af aan de broederlijkheid
van een partijtje domino of whist. Hij was erg eenzelvig, bijna ongenaakbaar’.61 Hij
leek zich deze ontmoeting beter te herinneren dan Van Ostaijen zelf, want de brieven
die deze in 1920 vanuit Berlijn stuurde, geven de indruk dat ze elkaar enkel van naam
kenden. Het is inderdaad aannemelijk dat de gereputeerde dichter van Music-Hall
op dat moment weinig aandacht had voor de drie jaar jongere ‘Fikke Bruin’, zoals
Brunclair toen werd genoemd. Illustratief voor het verschil in aanzien is de manier
waarop tijdgenoten over hen berichtten. Terwijl Van Ostaijen indruk maakte als de
dandy in het Antwerpse nachtleven, moest Brunclair het stellen met minder vleiende
omschrijvingen. Zo werd hij, na een ontmoeting in het park, door één van de
Goedendag-medewerkers smalend opgemerkt als ‘melankolischdolend, met
sensationeele-tronie’.62 Of zoals Gijsen het in 1937 verwoordde: ‘Men duwde hem
snel achter de elegante figuur van Van Ostaijen en men had met hem afgerekend’.63
Toen Brunclair in het Goedendag-nummer van mei-juni 1917 zijn terugkeer als
dichter maakte, was zijn bekering tot het humanitair expressionisme
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een voldongen feit. ‘Middernacht’ draagt als motto een paar verzen van Franz Werfel:
‘Fühle du zur Stunde dieser Nacht / Dich zur Achse aller Welt ge[s]macht’. Het is
een oratorische hymne die in breed uitdijende en rijmloze verzen het nieuw kosmisch
gevoel verkondigt. Daarnaast lijkt het gedicht een afrekening met zijn eigen
introspectieve ontboezemingen uit het verleden:
Ik wil geen spiegel om m'n eigen beeld te stelen, geen vensterloze kluisbegrenzing,
die muren opschanst en de zinderzoen van 't buitenlicht stremt.
Zolang keuvelde ik, doof voor broederbeden, met mezelf in dialoog
lijk twee verliefden, wonnezat door wederzijds bezit, oog in oog.64

Dit unanimisme had hij uiteraard al in Van Ostaijens Music-Hall kunnen terugvinden,
maar de breed opgezette hymnische toon was relatief nieuw: ‘Nu reegle 't oeroud
kosmosritme d'hamerslag der harten’.65 Het was echter al snel duidelijk over hoeveel
scherper ritmegevoel en zuiverder talent Van Ostaijen beschikte. De volgende jaren
zou Brunclairs poëtische productie eerder beperkt blijven.66
De ommekeer in zijn kunstvisie had zich voltrokken in Ons Land, maar het was
vooral in De Goedendag dat Brunclair zijn kennis hieromtrent verder zou ontwikkelen.
Samen met Van Ostaijen en Oscar de Smedt (pseudoniem Marc), op dat ogenblik
eveneens medewerkers van Ons Land, maakte hij van dit studentenblad een
avant-gardistisch tijdschrift, dat zich voornam zijn jonge lezers in de toenmalige
literaire en artistieke stromingen in te wijden. Brunclairs eerste humanitaire gedichten
worden dan ook in de schaduw gesteld door zijn onder het pseudoniem G. Bardemeyer
verschenen opstellen over literatuur. In deze artikels analyseert hij, parallel met Van
Ostaijen en volgens Paul Hadermann met misschien meer kennis van zaken, bepaalde
facetten van de nieuwe tijdsgeest.67
In ‘Uit de jongste Franse literatuur’,68 dat gelijktijdig met ‘Middernacht’ verscheen,
behandelt Brunclair vooral het paroxisme van Nicolas Beauduin69 en het unanimisme
van Jules Romains. Beide stromingen hebben een ‘samenhorigheidsgevoel met de
omgeving’ gemeen, maar op rationeel vlak scheidden hun wegen: ‘De unanimisten
gunnen hun verstandelikheid geen bepaald standpunt tegenover de reeële’, terwijl
bij de paroxisten het verstand wel zijn kritische functie behoudt. Beide stromingen
wortelen echter in dezelfde bodem: ‘streven naar een artistieke tegenvoeter van de
dinamiese werkelikheid’. Op het einde van zijn artikel verwijst hij ook letterlijk naar
het opstel ‘Over dynamiek’, waarvan het eerste deel in een vorig nummer was
verschenen.70 Het manuscript van het tweede deel werd overigens teruggevonden in
Brunclairs nalatenschap. Mogelijk was dit via De Smedt, die hij kende als voorzitter
van de Vlaamsche Kring, in zijn bezit geraakt. De Goedendag-mede-
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werkers trachtten bovendien elkaars theorieën aan te vullen. Zo bespreekt Brunclair,
in tegenstelling tot Van Ostaijen, uitvoerig de invloed van het unanimisme die kan
teruggevonden worden in hun beider poëzie. Zijn breedsprakige beschrijving van
het hiermee verbonden eenheidsgevoel lijkt toepasbaar op ‘Middernacht’, en geeft
aan waarom hij geen spiegel meer wil ‘om zijn eigen beeld te stelen’:
Dit inzicht, dit diep-overwogen besef wordt de hefboom, die de
zelfbespiegeling optilt naar een vitaal alzijdig aanpassingsvermogen, dat
zich gewillig met alle atmosferen vereenzelvigt, alle binnenwaartse
inwerkingen naar een sentraal brandpunt verduldig ondergaat, opdat op
de akker der ontvankelike innerlikheid weliger oogst zou tieren. Het Ik
wordt een vensterrijk mikrokosmos, waarin de ziel der gemeenschappelike
kollektiviteiten zich weerspiegelt.
Ondanks dergelijke hooggestemde ideeën had de criticus ook oog voor de
tekortkomingen van beide stromingen. Volgens hem leden de paroxisten onder een
scherpe kloof tussen theorie en praktijk, wat een verdere overeenstemming met ‘de
moderne kunstbehoeften’ belette. Het unanimisme zou dan weer beter tot zijn recht
komen indien ‘machtiger en onafhankelijker aanhangers opdagen’.
Toen Herman van den Reeck in 1918 hoofdredacteur werd van De Goedendag,
sprak een waarnemer zich uit over de beweging van jonge schrijvers, de zogenaamde
‘dynamiekers’, die zich rond het blad vormde.71 Datzelfde jaar stelde Brunclair de
nieuwe idealen een eerste maal expliciet gelijk met het expressionisme. In zijn
uitermate gedocumenteerd artikel ‘Het jongste geslacht’72 kadert hij de nieuwste
kunststromingen binnen diepgaande maatschappelijke omwentelingen zoals de
doorbraak van het moderne verkeer, de opkomst van de democratie en de catastrofe
van de Wereldoorlog. Met het impressionisme, het ‘l'art pour l'art’-principe en het
individualisme als de verjaarde waarden van een zieltogende bourgeoisie moest
voorgoed worden afgerekend. Daartegenover plaatst hij het Wir-Sind-bewustzijn
van de ‘jongere expressionist’: ‘Vriendschap, Liefde, Broederschap, Berouw, [...]
besef van samenhorigheid met de buitenwereld [...], eenklank met het wereldhart’,
met als gevolg het streven van dichter en kunstenaar naar een synthetische visie op
een door de Idee gereconstrueerde werkelijkheid. In plaats van ‘mensen te roeren
door seniele ontboezemingen’ moet kunst beantwoorden aan haar opvoedende taak
en middenin de wereld staan. Dit betekent niet dat ‘a priori ethiese oogmerken zouden
nagestreefd worden en dat Pegasus verwezen dient te worden tot de rang van utilitair
voorspan’. Deze spanning tussen ethische en esthetische bekommernissen zou in
Brunclairs geschriften een alsmaar scherpere vorm aannemen.
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Na de algemene karakteristieken van het expressionisme bespreekt Brunclair het
Duitse ‘Aktivismus’ van Kurt Hiller en Ludwig Rubiner, naast het werk van Franz
Werfel wiens figuur bij de jongste generatie ‘tot onbereikte hoogte’ stijgt. Vervolgens
richt hij zich op literaire persoonlijkheden als Theodor Däubler en Johannes Becher
om zo te onderzoeken hoe het gemeenschappelijke programma na individuele
verwerking tot uiting komt. In Vlaanderen was er volgens hem spontaan een
kunstinzicht gegroeid dat met deze buitenlandse strekkingen verwant is en ermee
parallel loopt. Van Ostaijens Music Hall beschouwde hij als ‘het renovatories
verschijnsel, waartegen de officiële kritiek, door filister en obtuus uitgeoefend, vuur
en vlam braakte’. De ‘zogedoopte nieuwlichters’ dienen evenwel geen rekening te
houden met de massasmaak en afkeuring moet in dit geval als aanmoediging worden
opgenomen. Bij de Nederlandse jeugd merkt Brunclair vergelijkbare veranderingen,
maar hij verklaart zich te sterk afgesloten om de resultaten hiervan voor te stellen.
‘Het jongste Geslacht’ en ‘Uit de jongste Franse literatuur’ vormden op dat moment
een ongeëvenaard compendium van inzichten en beschouwingen over de meest
recente kunststromingen. In de stijl van een volleerd onderwijzer was de nauwelijks
achttienjarige Brunclair er in geslaagd alle voorgaande, gelijkaardige artikels waaronder het hermetische ‘Over dynamiek’ - te verhelderen en qua belezenheid
zelfs te overtreffen. Hiermee kwam hij tevens tegemoet aan zijn slotbeschouwing
dat ‘theoretiese voorlopers’ in grote mate de verkenning van het werkveld hebben
vergemakkelijkt. Van een vast omlijnde groep literaire ‘nieuwlichters’ of
‘dynamiekers’ zou uiteindelijk niets terecht komen. De Goedendag hield na de oorlog
tijdelijk op te bestaan en hun vaandeldrager Van Ostaijen vertrok in ballingschap
naar Berlijn. Deze toonde zich overigens sterker geïnteresseerd in de plastische
kunsten. Ook Brunclair concentreerde zich niet enkel op de literatuur. Blijkens twee
brieven in Het Tooneel was hij al in 1917 in contact gekomen met het ‘kubisme’ van
Mondriaan,73 en in ‘Het jongste geslacht’ zou hij een korte overstap maken naar de
schilderkunst van Boccioni, Picasso en Van Gogh.
Opmerkelijk is het geringe aantal bijdragen dat Brunclair in 1918 publiceerde.
Een jaar later schreef hij hoofdzakelijk voor Franstalige bladen. Waarschijnlijk hield
hij zich op de achtergrond omwille van de naoorlogse repressie, al lijkt Brunclair,
in tegenstelling tot vele andere activistische jongeren, hier weinig hinder van
ondervonden te hebben. Niettemin beleefde hij een frustrerende periode, want reeds
in 1917 drukte hij de behoefte uit aan een leidend kunsttijdschrift ‘waarin de
verspreide, jongere krachten hun individuele strekking tot gemeenschappelijke uiting
zouden saambrengen, en zich gestaald voelen door de bewuste belichaming van het
gezamenlijk-bezegeld willen’.74 Pas toen het klimaat er rijp voor was, kon de jonge
Antwerpse beeldenstormer met Ruimte weer op het voorplan treden.
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Besluit
Toen op 11 november 1918 de wapenstilstand werd ondertekend, leek Victor J.
Brunclair in niets meer op het getormenteerd figuurtje uit 1915. De woelige
bezettingsjaren hadden hem, zoals vele van zijn generatiegenoten, sterk getekend en
ze zouden van cruciale betekenis blijven voor zijn kunst- en maatschappijvisie. Zijn
antiburgerlijke instelling en ontwrichte gezinssituatie bleken een gunstige
voedingsbodem voor het activisme, dat hij niet als een louter politieke beweging
beschouwde: ‘Op rechtsgrondslagen ontwikkelde zich het aktivism, en spijts zijn
nederlaag voor de macht van wapenfeiten heeft het ethies diep wortel geschoten’.75
Aanvankelijk zou de nawerking ervan, in combinatie met zijn internationalistische
en pacifistische denkbeelden, zich bij Brunclair vertalen in een deelname aan de
Clarté-beweging. Bepaalde Vlaamsgezinde standpunten, waaronder zijn
eenheidsstreven en volkse opvattingen, zou hij bovendien nooit verlaten.76
Voor de activistische jongeren moest niet alleen het politieke systeem van hun
ouders worden vernieuwd, maar ook hun zelfgenoegzame literatuur had voorgoed
afgedaan. Brunclair nam reeds in 1916 afscheid van zijn prille romantisch dichterschap
om de moderne, buitenlandse kunstrichtingen te omarmen. De jaren nadien groeide
hij uit tot een van de wegbereiders van het humanitair expressionisme. Het was echter
al snel duidelijk dat zijn verzen niet het kwalitatieve niveau haalden van zijn
theoretische inzichten, waardoor hij in de enorme schaduw van Van Ostaijen kwam
te staan. Onder zijn invloed zou Brunclair in de richting van de ‘zuivere lyriek’
opschuiven, die hij in talrijke polemieken en essays hartstochtelijk zou verdedigen.
Ook na Van Ostaijens dood, in een periode waarin het antimodernisme zijn opgang
maakte, bleef hij als kind van zijn tijd hardnekkig vasthouden aan het expressionistisch
ideeëngoed.77
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Met dank aan Matthijs de Ridder, Geert Buelens en Bruno Brunclair.

Eindnoten:
1 Ger Schmook, ‘Klimaat 1915: commentaren bij het Normalistentijdschrift “Jonge-Tijd”’, in:
Antwerpen. Tijdschrift der stad Antwerpen, juli 1973, p. 93.
2 Deze gegevens berusten deels op de verhandeling van De Dooy die, dankzij gesprekken met
familieleden, de gelegenheid kreeg biografische informatie te verzamelen. Zie Christiaan De
Dooy, Victor Jozef Brunclair: een monografie. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit
Leuven, dept. Germaanse filologie, 1970, p. 89-91. Door eigen onderzoek werden talrijke
aanvullingen en correcties aangebracht.
3 ‘Victor J. Brunclair, Vlaams dichter, in een Duits concentratiekamp omgekomen zou vandaag
50 jaar zijn geworden’, in: Volksgazet, 18 oktober 1949, p. 5.
4 Victor Brunclair, ‘Een Bisnummer in de Wereldgeschiedenis. Ter Inleiding. I, II’, in: Het
Tooneel, 6 april 1940, p. 3.
5 Volgens zijn neef maakte de jonge Victor, door een gebrek aan degelijke moederliefde, een
schuchtere en dromerige indruk. Ongepubliceerde schriftelijke weerslag van een interview door
Bruno Brunclair (zijn zoon) met Julien Brunclair (zijn neef), 24 maart 1967, Antwerpen.
6 Bonafied [= Brunclair], Verzen en novellen [onuitgegeven manuscript] (privé-archief).
7 Bonafied, Verzen en novellen, gedateerd 19 mei 1914.
8 ‘Unsere zivilisierte Welt ist nur eine große Maskerade.’
9 Bonafied, Verzen en novellen, gedateerd 17 maart 1915.
10 Bonafied, Verzen en novellen, gedateerd 30 september 1914.
11 Bonafied, Verzen en novellen, gedateerd 19 september 1914.
12 Waarschijnlijk doelt hij hier op de anti-Duitse razzia's bij het begin van de oorlog. Geert
Bardemeyer [= Brunclair], ‘Taktiek. De Vlaamse politiek’, in: Ons Land, 10 december 1916,
[p. 2].
13 Emiel Norstand, ‘Een begin...’, in: Jonge Tijd, 15 maart 1915, p. 1.
14 G. Schmook, ‘Klimaat 1915’, p. 103.
15 Bonafied, ‘Het schoonste op de wereld’, in: Jonge Tijd, 29 maart 1915, p. 8.
16 Bonafied, ‘Verzen’, in: Jonge Tijd, 29 maart 1915, p. 8.
17 G. Schmook, ‘Klimaat 1915’, p. 93.
18 Victor Brunclair, ‘Ik herinner mij’, in: Jonge Tijd, 15 april 1915, p. 14.
19 Carol Vabrini [= Brunclair], ‘Welke richting?’, in: Jonge Tijd, 1 mei 1915, p. 19-20.
20 Dit blijkt uit de drie briefjes van Willy de Hous aan Victor J. Brunclair, d.d. 2 april 1915
(privé-archief).
21 In april 1915 deed het gerucht de ronde dat met Duitse steun een tijdschrift zou worden opgericht
waaraan Paul van Ostaijen als redacteur verbonden zou worden. De achtergrond van deze affaire
waar Van Ostaijen fel tegen reageerde, kon niet worden opgehelderd en er bestaan evenmin
aanwijzingen dat het om hetzelfde tijdschrift ging. Zie Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie 1. Bert Bakker, Den Haag / Amsterdam 1971, p. 99-100.
22 Brief van Willy de Hous aan Victor J. Brunclair, d.d. 20 april 1915 (privé-archief).
23 Schmook kon zich niet herinneren hoe het ingrijpen van de Duitse censuur juist in zijn werk
ging. Hij wist wel nog dat de redactie een dagvaarding kreeg om bij Robert P. Oszwald van de
perscensuur te verschijnen: ‘Hij informeerde naar de scholen die de medewerkenden bezochten,
vroeg niet naar de oplossing van de pseudoniemen, maar bleek alle bijdragen gelezen te hebben:
wij zouden telkens een nummer moeten overmaken!’, zie G. Schmook, ‘Klimaat 1915’, p. 98.

ZL. Jaargang 5

24 Gijs Garré, Lode Craeybeckx 1897-1976. Grammens, Brussel, 1986. Lode Craeybeckx werd
na de Eerste Wereldoorlog wegens activisme tot vijf jaar hechtenis veroordeeld. Uiteindelijk
belandde hij in de politiek en was hij vanaf 1947 tot aan zijn dood burgemeester van Antwerpen.
25 G. Schmook, ‘Klimaat 1915’, p.100.
26 G. Bardemeyer, ‘Oorsprong en evolutie der Jeugdbeweging’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 18
oktober 1918, p. 1.
27 Brief van Victor J. Brunclair aan Jan de Schuyter, d.d. 11 mei 1915 (AMVC-Letterenhuis).
28 Marcel Polfliet, Leven en werk van Jan de Schuyter: essay. Vonksteen, Langemark 1949, p.
34.
29 Wel zou in september 1915, tijdens een ‘lyrisch gesproken kunstavond’, Brunclairs bewerking
van ‘De Spinster’ van Hermine Delavault door 't Pardoent worden voorgedragen. Dit blijkt uit
een programmablad dat bewaard wordt in privé-archief. De identiteit van Hermine Delavault
kon niet worden achterhaald.
30 Na de opname van zijn eerste toneelstuk ‘Gedrang’ in 1924 in Vlaamsche Arbeid verzeilde
Brunclair in een scherpe discussie met Willy de Hous, op dat moment toneelcriticus van het
dagblad De Schelde. Een andere Jonge Tijd-medewerker, namelijk Robert Van Roosbroeck,
was één van de personen die in 1942 aan de Koninklijke Vlaamse Opera een vermeende
dreigbrief van Brunclair zou hebben ontvangen. Deze zaak lag aan de basis van Brunclairs
aanhouding door de Sicherheitzpolizei.
31 G. Bardemeyer, ‘Oorsprong en evolutie der Jeugdbeweging’, p. 1.
32 ‘Vlaamsche kring (Antwerpen)’, in: De Goedendag, februari 1916, p. 56-57.
33 V. Brunclair, ‘Een Bisnummer in de Wereldgeschiedenis. III, IV’, in: Het Tooneel, 13 april
1940, p. 4. Voor hun engagement in het activisme werd Denucé als conservator van het
Plantin-Moretus Museum uit stadsdienst ontslagen en Moortgat, die tot een jaar gevangenis
werd veroordeeld, week uit naar Duitsland waar hij in ballingschap overleed.
34 V. Brunclair, ‘Een Bisnummer in de Wereldgeschiedenis. Ter Inleiding. I, II’, p. 4.
35 V. Brunclair, ‘Een Bisnummer in de Wereldgeschiedenis. III, IV’, p. 4.
36 J. Fikkens [= Brunclair], ‘Eendracht’, in: De Goedendag, april 1916, p. [83]-86.
37 G. Bardemeyer, ‘Internationalisme?’, in: Ons Land, 10 december 1916, p. [2].
38 G. Bardemeyer, ‘Internationalisme?’, p. [2].
39 Paul van Ostaijen, ‘Over het tragiese van de beweging’, in: De Goedendag, feestnummer,
september 1916, p. 99-103. Ook in: Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Proza IV. Besprekingen
en beschouwingen. Bert Bakker, Amsterdam, 1979, p. 14-19.
40 G. Bardemeyer, ‘Passief? “Passieve flamigantism”’, in: Ons Land, 31 december 1919, p. [2].
41 G. Bardemeyer, ‘Taktiek’, in: Ons Land, 10 december 1916, p. [2].
42 ‘Daarom worde een passief niet pestbesmettelik en als uit den boze geschuwd.’ Zie Lirio [=
Brunclair], ‘Overwegingen’, in: De Goedendag, februari 1917, p. [49]-51.
43 G. Bardemeyer, ‘Passief?’, p. 2.
44 Lirio, ‘Overwegingen’, p. [49].
45 Guy Leemans, ‘Jeugdgemeente’, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Lannoo,
Tielt 1998, p. 1569.
46 G. Bardemeyer, ‘Oorsprong en evolutie der Jeugdbeweging’, p. 1.
47 Mieke Sertyn, ‘Avondlandstemming bij de jonge avant-garde in Vlaanderen na 1918:
inspiratiebron voor purito-flaminganten en marginale wereldverbeteraars’, in: Belgisch Tijdschrift
voor Nieuwste Geschiedenis 5 (1974), nr. 1-2, p. 547-580.
48 Geert Bardemeyer, Eigen werk [onuitgegeven manuscript] (privé-archief).
49 Geert Bardemeyer, ‘Sonnet’, in: De Goedendag, maart 1916, p. 64.
50 G. Bardemeyer, Eigen werk, gedateerd 12 juni 1916.
51 Geert Bardemeyer, Schamele liefde [onuitgegeven manuscript], ongedateerd (privé-archief).
52 Brief van Pol de Mont aan Victor J. Brunclair, ongedateerd (privé-archief).
53 Geert Bardemeyer, ‘Vertwijfeling’, in: Schamele liefde.
54 Commentaar van De Mont neergeschreven op de omslag van Schamelde liefde.
55 Brief van Pol de Mont aan Victor J. Brunclair, ongedateerd (privé-archief).
56 ‘Vlaamse Kring (Antwerpen)’, in: De Goedendag, augustus 1916, p. 201.
57 G. Bardemeyer, ‘'t Preludium der Eeuw’, in: Ons Land, 7 januari 1917, p. [3].
58 G. Bardemeyer, ‘Kentering’, in: Ons Land, 23 februari 1917, p. [3].
59 Paul van Ostaijen, ‘Over dynamiek’, in: De Goedendag, april 1917 & mei-juni 1917, p. 83-86
& p. 101-108. Ook in: P. van Ostaijen. Verzameld werk. Proza IV. Besprekingen en
beschouwingen. Bert Bakker, Amsterdam 1979, p. 20-31.

ZL. Jaargang 5

60 Marnix Gijsen, ‘Victor J. Brunclair: Sluiereffecten’, in: De Standaard, 3 januari 1937. Ook in:
M. Gijsen, Verzameld werk 6. Meulenhoff, Amsterdam 1977, p. 293.
61 G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie 1, p. 364.
62 Berichtje te vinden tussen ‘Strijdpenning’, in: De Goedendag, april 1916, achterflap.
63 M. Gijsen, ‘Victor J. Brunclair: Sluiereffecten’, p. 295.
64 Geert Bardemeyer, ‘Middernacht’, in: De Goedendag, mei-juni 1917, p. 117.
65 Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Vantilt/KANTL,
Nijmegen/Gent 2001, p. 114.
66 Het grootste deel van zijn gedichten, waarin hij vaak zijn verbondenheid met het wereldgebeuren
uitroept, verscheen in het weekblad Vlaamsch Leven. Zo ook ‘Morgen’ dat eindigt met de regels:
‘Is niet elke hand / d'aanvang van een broederband?’. Geert Bardemeyer, ‘Morgen’, in: Vlaamsch
Leven, 16 juni 1918, p. 565.
67 Paul Hadermann, ‘De modernistische doorbraak in Vlaanderen’, in: M. Rutten & J. Weisgerber
(red.), Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit - De opbloei van de Vlaamse literatuur van
Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Standaard, Antwerpen 1988, p. 342.
68 Geert Bardemeyer, ‘Uit de jongste Franse literatuur’, in: De Goedendag, mei-juni 1917, p.
110-116.
69 Nicolas Beauduin (1880-1960) publiceerde in 1911 zijn manifest ‘La poésie paroxyste’ in het
Franse tijdschrift Les Rubriques nouvelles. Volgens Beauduin vertoonde het paroxisme sterke
overeenkomsten met ondermeer het futurisme en het unanimisme: ‘exaltation de la vie moderne,
de la civilisation mécanicienne, de la beauté nouvelle (...)’. Hoewel het paroxisme een aantal
Franse dichters beïnvloedde, raakte de term al snel in onbruik. Zie Jean Weisgerber (red.), Les
avant-gardes littéraires au XXe siècle. Akadémiai Kiadó, Budapest 1986, p. 154-155.
70 Van Ostaijen had zich op zijn beurt aangesloten bij Oscar de Smedts artikel ‘Aktuele
beschouwingen’, dat in een voorafgaand Goedendag-nummer was verschenen.
71 G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie 1, p. 166.
72 G. Bardemeyer, ‘Het jongste geslacht I, II’, in: De Goedendag, mei-juni 1918 & juli-augustus
1918, p. 59-65 & p. 97-102.
73 Hij reageerde hierin tegen een ironiserend artikel over de zogenaamde ‘Ultra-stromingen’. Zie
G. Bardemeyer, ‘Ultra-modernisme. Brief van Brunclair aan de redactie, op 7-4-1917, over een
schilderij van Piet Mondriaan’, in: Het Tooneel, 21 april 1917, p. 2 & ‘Ultra-modernisme. Klare
wijn? Brief van 22-4-1917 aan de redactie. Nog over Piet Mondriaan’, in: Het Tooneel, 28 april
1917, p. 2.
74 G. Bardemeyer, ‘Kentering’, p. [3].
75 Victor Brunclair, ‘Nu, niet straks’, in: De Ploeg 2 (1922), nr. 3, p. 5.
76 Zie Dieter Vandenbroucke, ‘“De ware geestesmensch laat zich niet politiseeren”. Victor J.
Brunclair over de verhouding tussen kunst en politiek en het verlangen naar een Vlaams
eenheidsfront in de jaren '30’, in: Geert Buelens, Matthijs de Ridder en Jan Stuyck (red.), De
Trust der Vaderlandsliefde. Literatuur en Vlaamse beweging (1890-1940). Antwerpen,
AMVC-Letterenhuis, in druk.
77 Zie D. Vandenbroucke, ‘“De ware geestesmensch laat zich niet politiseeren”. Victor J. Brunclair
over de verhouding tussen kunst en politiek en het verlangen naar een Vlaams eenheidsfront
in de jaren '30’ & G. Buelens, Van Ostaijen tot heden, p. 277-304.

ZL. Jaargang 5

28

‘Daar ligt mijn werk, pas half gereed’
De dichter Alex Gutteling (1884-1910)
...[Stefan van den Bossche]
Was Alex Gutteling alleen maar een dichter die hier en daar wat korte vermeldingen
of voetnoten in literatuurgeschiedenissen verzamelde? In elk geval werden na zijn
vroege dood in 1910 - Gutteling werd amper zesentwintig - zijn nagelaten gedichten
door Albert Verwey uitgegeven onder de titel Doorgloeide wolken. Op zichzelf is
dat al een element dat literatuurhistorici zou kunnen helpen concluderen dat Guttelings
doortocht helemaal niet onbelangrijk was. Toch heeft de literaire historiografie niet
bepaald veel aandacht gehad voor deze jonggestorven dichter.1
Gutteling schreef symbolistische poëzie: via ogenschijnlijk eenvoudige
waarnemingen uit de werkelijkheid probeerde hij de dingen een hogere eenheid te
verlenen. Zijn werk oogt speels en etherisch, maar is tegelijk bij momenten behoorlijk
zwaarmoedig en balanceert steevast op de scheidslijnen van hoop en onmacht.
Gutteling wilde een leven door en in de literatuur; een ander bestaan was hem niet
mogelijk. Al in 1906 publiceerde hij bij de bekende uitgever W. Versluys Een jeugd
van liefde, de enige dichtbundel die tijdens zijn leven verscheen.

In een notendop
Henricus Zacharias Alexander Gutteling zag het levenslicht op 3 september 1884 in
Bondowoso op het eiland Java. Hij was de zoon van de jurist en president van de
Landraad te Bondowoso, Henricus Gutteling (1852-1885), en van Emilie Tyndall
de Veer. Alex Gutteling had een zuster, de één jaar oudere Wilhelmina Marianne.2
De kinderen waren één en twee jaar toen hun vader overleed. Drie maanden tevoren
waren ze uit Nederlands-Indië naar Nederland teruggekeerd om zich eerst in Den
Haag en nadien in Leiden, Rotterdam en opnieuw Den Haag te vestigen. In 1896
slaagde Alex voor de tweede klasse van de HBS te Gouda. Maar in december van
dat jaar verhuisde het gezin alweer, nu naar Noordwijk. Het was de gemeentesecretaris
van Noordwijk, E. de Groot, die in de nazomer van 1900 een andere inwoner, Albert
Verwey, contacteerde en hem vroeg of hij een literair begaafde leerling
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BRIEFKAART VAN ALEX GUTTELING AAN ALBERT VERWEY, 25 AUGUSTUS 1902 [LETTERKUNDIG
MUSEUM]
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van de kostschool wilde ontvangen. Verwey herinnerde zich: ‘Mijn verwachting was
niet hoog gespannen, reden waarom ik aan toezending van het geschrevene boven
persoonlijke kennismaking de voorkeur gaf’. Maar Verweys houding veranderde:
‘De gedichten die ik ontving verrasten me. Hij die ze maakte was een kind, maar het
zangerige woord was hem aangeboren, en evenzeer het geloof in de onoverwinnelijke
kracht van liefde en schoonheid’. In datzelfde jaar 1900 schreef Gutteling ‘Orfeus
en Eurydice’, volgens Verwey gedragen door een oorspronkelijke verbeelding. Het
jaar daarop bezorgde Gutteling hem de twintigdelige cyclus ‘Een krans’: ‘kleine,
lyrische gedichten, vloeiend en bloeiend van ritme, als bloemen, lichte en donkere,
die - met dauwigen gloed op hun losse geschulpte bladeren - tot een krans zouden
zijn samengevlochten. Maar innerlijk zijn die verzen door een idee verbonden’.3 En
dat laatste, de hang naar een Idee, was voor Verwey zoals bekend van essentieel
belang voor een goede dichtkunst.
Alex Gutteling studeerde in 1902, op aanbeveling van zijn grootvader van
moederszijde, rechten aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam, maar moest
zijn studies al na enkele colleges om gezondheidsredenen stop-
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zetten.4 Zijn zwakke longen zouden voortaan zijn doen en laten bepalen. De dichter
liet naar eigen aanwijzingen een huis bouwen aan de Zonstraat - op de hoek met de
Van Heemstrastraat - in Driebergen. De plek stond toentertijd bekend als de
Zonheuvel: een rustige, zandige en vooral gezonde hoogte ten noordoosten van de
bebouwde dorpskom. Gutteling hield van de omgeving en wijdde er zelfs de dromerige
cyclus ‘Rondom ons huisje’ aan. Het betreft drie gedichten, postuum opgenomen in
Doorgloeide wolken. Het eerste gedicht, ‘Leven in droom’, begint zo:
Wat was het landschap teer en fijn
Vannacht in droom bij zilvren schijn:
Een sierlijk brugje, een stralenbeek,
De berkentwijgen rank en bleek,
Huivrend, maar zonder ritseling.
En wijl ik peinzend glijdend ging
Over de lage heuvlen, grijs
Bemost, als licht behageld ijs,
Zag 'k eensklaps, als een avondgloed
's Winters door neevlen rozig-zoet
Achter de speelsche kruinen poost
(Gelijk een bleeke bruid soms bloost
Door van haar lokken 't weefsel blond),
Ons huisje, in vreemden droomenstond.

Gutteling probeerde in Driebergen te herstellen, maar het werd steeds duidelijker dat
de strijd hopeloos was. De dichter worstelde met langdurige periodes van inzinking
en ziekte waardoor hij vaak machteloos bleef en het begonnen werk langdurig moest
onderbreken. Toch was hij ondanks alles gedisciplineerd, opgewekt en bezat hij
volgens zijn goede vriend, de dichter Maurits Uyldert, ‘een veerkrachtig gemoed’
dat ontvankelijk was voor humor en speelse gedachten: ‘Wie hem in zijn huisje in
Driebergen bezocht, trof daar een jonge man aan, die voor gezellig verkeer openstond
en door de ernst van zijn denkbeelden niet van de opwekkende scherts was vervreemd.
Aan de levensgebeurtenissen van zijn vrienden heeft hij altijd deelgenomen, met
grote belangstelling en hartelijkheid, zolang het hem mogelijk was’. Maar Alex
Gutteling begreep dat zijn lot bezegeld was en dat hij zijn geprefereerde
Milton-vertaling Paradise Lost - waarvan hij inmiddels zes zangen had vertaald niet eigenhandig zou kunnen voltooien.5
Gutteling overleed thuis op 12 november 1910 aan de gevolgen van
long-tuberculose. Hij liet een vrouw na, de onderwijzeres Hermina (Mientje) de Vries
(1878-1961), met wie hij op 7 september 1906 in het huwelijk was getreden. Het
echtpaar had geen kinderen. Alex Gutteling werd drie dagen later
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AXEL GUTTELING

ALBERT VERWEY, NOVEMBER 1905 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

begraven op de begraafplaats aan de Traaij in Driebergen. Talloze familieleden en
bekenden kwamen van de onfortuinlijke dichter afscheid nemen, maar literair
Nederland was slechts vertegenwoordigd door de vrienden Albert Verwey, Jan Prins
en Maurits Uyldert.6 Guttelings weduwe was haar hele leven goed bevriend met de
onderwijzeres en schrijfster Nine van der Schaaf (1882-1973), die op haar beurt via
publicaties in onder meer De Beweging in contact had gestaan met Gutteling en
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Verwey. Van der Schaaf kampte eveneens met tuberculose, maar zou de ziekte
overwinnen. Ze kwam naar Driebergen om te herstellen en woonde verscheidene
jaren in bij de weduwe Gutteling.7

ZL. Jaargang 5

33

De Beweging
Alex Gutteling was een van de beloftevolle dichters die, onder toezicht van Albert
Verwey, hun opwachting maakten in de laatste jaargangen van De XXste Eeuw en
de eerste jaargangen van De Beweging. Vrijwel alle belangrijke gedichten van
Gutteling verschenen in dat laatste tijdschrift. Hij publiceerde er ook vertalingen,
essays en kritieken. Die kritieken werden in 1906 ondergebracht in de reeks
‘Middelmatige Dichters’, waarin volgens Maurits Uyldert Gutteling ‘de voosheid
aantoonde van werk dat in die dagen ten onrechte de aandacht trok’.8
Guttelings vertalingen werden niet minder opgemerkt: hij vertaalde Shelley's
Prometheus unbound onder de titel Prometheus ontboeid (1910). Dat werk werd
eerst in twee delen eveneens in De Beweging voorgepubliceerd. Niettemin oogstte
Guttelings vertaalwerk niet overal lof. Onder meer Willem Kloos toonde zich erg
kritisch. Hij verweet Gutteling een onoordeelkundig gebruik van het woordenboek
en een te beperkt begrip van de tekst. Verwey verdedigde Guttelings vertaling met
hand en tand.9 Het was Verwey zelf die Guttelings vertaling van Paradise lost van
Milton afwerkte onder de titel Het paradijs verloren (1911).10 Toen A. Roland Holst
er achter kwam dat vooral Alex Gutteling dit werk drie decennia eerder naar zijn
mening op voortreffelijke wijze had verricht, staakte hij zijn eigen vertaling van
Paradise lost.11
Albert Verwey had al in 1906 een boontje voor de jonge dichter. Gutteling en zijn
kompaan Maurits Uyldert werden door Verwey begroet als ‘de allerjongsten, beiden
schoon en welkom en nieuwe bewogenheid uitend in de zeer verschillende klanken
van hun zangtoon’. Gutteling klonk daarbij ‘bevallig, zacht, in de eene volle stroom
van zijn stem gedachten en beelden dragend, openspreidend en toonend [...], de
dichter van een liefde die zich langzamerhand bewust wordt en beschouwt en
verheerlijkt’.12 Guttelings vroege werk, zoals het gedicht ‘Sneeuw’, mocht volgens
Verwey veeleer als een droom beleefd worden, losgekoppeld van elke vorm van
werkelijkheid: ‘Als Gutteling zijn eerste gedichten schrijft, dan weet hij zelf niet wat
hij te zeggen heeft. Er is eenvoudig een uitstorting van beelden, de weergave in
woorden van een innerlijk gezicht. Uiterlijke aanleiding ertoe mag in het eene geval
wel, in het andere niet, uit het gedicht blijken: voor hem kreeg die uiterlijkheid eerst
beteekenis toen ze vizioen werd en als zoodanig toont hij haar. [...] Het wonderlijke
is juist het ongeloofelijk gemak waarmee Gutteling de trekken van de werkelijkheid
gebruikt en, veel of weinig omgedroomd, aanbrengt in zijn verbeeldingen’. In andere
gedichten prees Verwey de intrigerende strijd tussen twee zielsgesteltenissen:
‘Eenzame, zelfgenoegzame genieting en alomvattende liefde bestrijden elkaar tot de
triomf van de laatste. De schoonheid is hem verschenen, een schoonheid buiten hem,
die hij niet kende. Maar zich mee laten voeren, uit zijn droom naar de volle wereld,
wil hij niet. Alleen gebleven wordt zijn eenzame lust als een haat, als een woede, die
hem ten slotte ledig
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en machteloos achterlaat. De liefde die hij weerstaan had komt dan terug als de rust
en het geluk waarin zijn ziel één wordt met de omringende werkelijkheid’.13
Na Guttelings dood schreef Albert Verwey ‘Vita Aeterna’ een achtdelige cyclus
‘Verzen Geschreven ter Herdenking van A-G - Gest. 12 Nov. 1910’. In het achtste
gedicht heeft hij al zijn verdriet bij de dood van Gutteling gebundeld. In het eerste
vers ervan refereert Verwey aan een tragisch gedicht van Gutteling:
Half kwam uw werk gereed. Maar gij werdt heel
de schoonheid die ge eerst voor uw geest zaagt drijven.
En toen ik stond - uw hoofd lag op de peel
Zoo marmerblank - voelde ik alle ongestadig
En raadslig leven heen: dit bleef mijn deel,
Dit het legaat waaraan ik mij verzadig:
De Eenheid met zulk een schoonheid. Of zijn wil
In mij gevaren was tot een werkdadig
Bestaan, versmaadde ik tranen, iedren ril
Van 't siddrend vleesch: uw werk doen, o mijn jonker,
Uw helft op aard, o ja, maar hemelstil.
Ik stond nog daar toen in het schemerdonker
- Zoo leek me - een hoofd zich langs mijn schouder boog
En vóór mij zag 'k het vallende geflonker
Van tranen. Tranen welden in mijn oog.
Toen zei ik: ‘Dit is hij niet. Hij blijft leven.
Zij, wijl ze 't hoofd niet van hem weg bewoog,
Zei: ‘'k Weet het wél. Dit was hij. Hij blijft leven.

Alex Gutteling wordt beschouwd als een van de voorlopers van de zogenaamde
generatie van 1910 - dichters als Greshoff, Bloem, Roland Holst en Gossaert. In hun
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde typeerden Greshoff en De Vries hem
als ‘een stille, edele dichterlijkheid, niet sterk en niet bijzonder, maar waarachtig en
zuiver’.14
Ondanks de beperkte tijd van leven en de lichamelijke kwellingen die zijn deel
waren, heeft Alex Gutteling heel wat gepresteerd. In de eerste plaats veroverde hij
een vooraanstaande plek in het gezelschap rond het tijdschrift De Beweging: Verwey
beschouwde hem zelfs als zijn ‘kroonprins’.15 In 1910, vlak voor zijn dood, stelde
Gutteling met zijn vriend Maurits Uyldert de
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BRIEF VAN ALEX GUTTELING AAN P.N. VAN EYCK, 14 DECEMBER 1908 [LITTERKUNDIG MUSEUM]
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Bloemlezing uit de nieuwste Nederlandsche dichtkunst 1905-1910 samen. De bundel
lokte nogal wat kritiek uit omdat de samenstellers alleen uit De Beweging gedichten
hadden geplukt, een kritiek die Verwey nadien probeerde te minimaliseren.16 Het
was Gutteling die het initiatief tot de bloemlezing had genomen, vooral om ‘meer
bekendheid te geven aan de letterkundige beweging van onzen tijd; de stille en
schoone stem die uit het tegenwoordig letterkundig leven opklinkt, ook te doen
vernemen buiten den engeren kring van die geestverwanten, die tot heden de
versterking en de duurzaamheid van die Beweging verzekerden’.17 De opdracht die
de bloemlezers zich op de hals hadden gehaald, bleek voor beiden te zwaar om dragen.
Gutteling was, ondanks zijn zwakte, de drijvende kracht van het duo. Uyldert bleef
wat in de schaduw en koesterde grote bewondering voor Gutteling. Aan Jacques
Bloem vertelde hij dat hij Alex Gutteling ‘de man van de jongere generatie’ vond.18

Van Eycks ergernis
Albert Verwey zag wel degelijk brood in een samenwerking met Alex Gutteling. De
voorman van De Beweging beschouwde de veelbelovende dichter als ‘een goed
vriend en een goed raadgever’. Hij sommeerde toen een andere vertrouweling, P.N.
van Eyck, de briefwisseling met Gutteling in stand te houden.19 Maar dat liep
behoorlijk fout op het ogenblik dat Verwey zich steeds vaker afkeerde van de poëzie
van Van Eyck. In 1909 verscheen De getooide doolhof, Van Eycks gedichten die
Verwey eerder voor opname in De Beweging had afgewezen. Van Eyck riep de hulp
in van Gutteling, naar zijn aanvoelen ‘de meest intieme geestesverwant’ van Verwey.
De artistieke onvolgroeidheid van Van Eycks gedichten werd door Gutteling
bevestigd. Maar Verwey toonde zich over Van Eycks contact met Gutteling erg
ontstemd, en Gutteling zal in augustus 1909 zijn briefwisseling met Van Eyck
stopzetten. Op 18 april 1909 had Verwey Gutteling al gewaarschuwd om met zijn
contacten met Van Eyck voorzichtig om te springen, omdat die mogelijk hun beider
oordelen tegen elkaar zou kunnen uitspelen.20
Van Eyck had het bij momenten behoorlijk moeilijk met Gutteling. In eerste
instantie werd Guttelings ‘opgaan in Verwey’ gehekeld. De wijsheid van de jonge
dichter bleef, aldus Van Eyck, ‘een wijsheid zonder poëzie [...], geen produkt van
het hart’. Bij Verwey was die wijsheid een natuurlijk element, en zijn zegging wás
gewoon poëzie.21 Elders klonk het: ‘Verwey, die in Gutteling beleefd had wat een
discipel is’. Precies dit soort discipel had Van Eyck zelf nooit willen zijn.22
Van Eyck beklaagde zich in zijn brieven aan Gutteling vooral over het feit dat
Verwey zijn gedichten als ongeschikt terugstuurde. In 1942 vertrouwde hij D.A.M.
Binnendijk toe: ‘Met Gutteling kwam het toen telkens tot wrijving. Hij begreep mij
eenvoudig niet en ik kon in hem niet iemand zien, aan wiens meningen ik waarde
kon hechten, wiens houding ik als gerechtvaardigd kon
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P.N. VAN EYCK, FOTO: FIRMA KOENDERS
[LETTERKUNDIG MUSEUM]

BRIEF VAN ALEX GUTTELING AAN P.N. VAN EYCK, 18 AUGUSTUS 1909
[LETTERKUNDIG MUSEUM]

erkennen en ik heb het hem waarschijnlijk ook niet gemakkelijk gemaakt mij te
begrijpen. De waardering ontbrak nu eenmaal, mijnerzijds’. Van Eyck had bij dat
alles niet weinig moeite met de invloed die ‘Guttelings rapporten’ - leesverslagen anno 1908-1909 blijkbaar op Verwey hadden gehad.23
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De dood bracht soelaas. Toen Gutteling overleed, schreef P.N. van Eyck zijn ‘Ter
herinnering aan Alex Gutteling’, bovendien opgenomen in De Beweging, zodat mede
door de dood van Gutteling alle plooien werden gladgestreken:
Gij werdt mij vreemd: Uw zang, Uw stille woorden
Gingen van ander schoon dat 't mijne groot,Maar of we elkanders stem ook niet meer hoorden,
Toch sloeg me een schok bij dezen scherpen dood.24
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Verwey was vreemd genoeg opgetogen over dat postume eerbetoon van Van Eyck:
‘Met uw gedicht ter herinnering van Gutteling heeft u menigeen genoegen gedaan
die zich met wat u daarin schreef zoo ten volle kon vereenigen’.25 Het kon verkeren.

Doorgloeide wolken
In 1911 bezorgde Albert Verwey de bloemlezing Doorgloeide wolken uit Alex
Guttelings gedichten. Het gold als een ultiem eerbetoon aan de jonggestorven dichter.
Het was tegelijk Guttelings echte intrede in het pantheon van de contemporaine
poëzie. Gutteling had de bundel nog zelf samengesteld en Verwey voegde er een
selectie uit de vertalingen aan toe. De titel verwees, aldus Verwey in zijn inleiding,
naar de ‘altijd zich vervormende gestalten, [...] de verschijningen van het tijdelijke
leven. De dichter toont ze, maar doorgloeid van het leven dat hij in zich als eeuwig
kent. Tijdelijkheid gevoeld als eeuwigheid - ziedaar wat Gutteling geloofde dat de
poëzie geven moest’.26
De resultaten van die publicatie bleven niet lang uit. Karel van de Woestijne begon
zijn bespreking in De Groene Amsterdammer zelfs met een van de bijzonderste
gedichten van Gutteling:
Daar ligt mijn werk, pas half gereed - en zou ik treuren,
Zoo 't nooit zich ronden mocht tot het gedroomd geheel?
Als wat ik maakte blinkt in sterke en teedre kleuren,
Dan deed ik wat ik kon - 't zij weinig of 't zij veel.
De eik die zijn trotsche kruin hoog uit het woud doet stijgen,
De berk die sierlijk in zijn breede schaduw schuilt,
De lichte struiken die voor iedren windvlaag nijgen
En bloempjes tusschen 't mos, eenzaam of bontgetuild,
Zij vormen samen, groot en klein, de schoone hoven,
Waarin de wandlaar schrijdt met opgetogen oog Hij zal den eik met schroom, de bloem met blijdschap loven,
Naar dat hij nederblikke of opzie naar omhoog.
De tijd is ver dat mij een droom van roem dorst plagen:
Toen zou ik schreien om dit werk, pas half gereed,
En worstlen met mijn lot - o ijdel klagend jagen,
Want elk web scheurt op 't eind en geen die 't tijdstip weet.

Het gedicht komt uit de cyclus ‘Vrede’, zes gedichten waarmee Gutteling volgens
Verwey zijn leven in volle bewustzijn heeft afgesloten: ‘Geen terugblik, maar iedere
sekonde leven in het liefderijk heden. Liefde [...], die aan geen wis-
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seling gebonden is. Haar te bezitten is het geluk, dat, voor hem die er mee geboren
is, alle tijdelijkheid eeuwig maakt, al het kleine groot, al het aardsche hemelsch’.27
Karel van de Woestijne vond Guttelings poëzie niet volmaakt, maar prees het
specifieke besef van de dichter: ‘Deze verzen, met hunne nuchtere rhetoriek aan
beeldspraak en aan zegging, maar met hunne gelatene en schoone, bezonkene en
serene wijsheid, zijn van een vijf-en-twintig-jarige dichter, die gestorven is met het
hooge bewustzijn van zijn dichterschap, van de broosheid ervan, van de heiligheid
ervan’. Van de Woestijne releveerde Guttelings hartstocht, een die los stond van de
dichterlijke grootheid zoals die eerder door Verwey was aangekaart. Gutteling bleef
voor Van de Woestijne ‘een minnaar van het leven, en [...] geen droog-pietluttige
beschouwer en systematisch-analytische beredeneerder ervan. Men mocht voorzien,
dat hij het hadde bevat in hem zóó, dat hij het door zijne gemoeds-persoonlijkheid
hadde verbreed. [...] Want deze Alex. Gutteling bezat in potentie het visionaire, dat
van groote dichters het teeken is’.28

Asfodillen
Alex Gutteling had tevoren al indruk gemaakt met zijn ‘Asfodillen’, een cyclus van
acht gedichten uit Een jeugd van liefde, die hij nadien integraal opnam in zijn en
Uylderts Bloemlezing uit de nieuwste Nederlandsche dichtkunst 1905-1910. Het is
werk van een nog vitale dichter, die al wel een dreigende slagschaduw over zichzelf
én zijn literair bedrijf voelt hangen. Zeker het vijfde van deze sonnetten beklijft:
Weet ge nog lief, dien zomersch blijden dag?
De blauwe stroom blonk breed en 't wolkenblank
Dreef door de helle lucht als zeilen rank
En menig schuitje woei zijn wimpelvlag.
Kleurige kindren stoeiden, en hun lach
Klonk over 't water en de rijpe wei.
De molens zwaaiden met hun armen blij
De einder lag goud-omvloeid van nevelrag.
En op het brugje stonden we en de wind
Speelde om ons hoofd, kuste onze wangen koel Wat klemde op eens vaster ons handen saam?
Een kleurloos monster, roerloos, dood en blind
Met stijf-strak vel en rood-gapenden moel Zwart-krielend gat walmend verdervings-aêm.
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ALBERT VERWEY, IN ZIJN STUDEERKAMER, 1910 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

Gutteling balanceert in deze gedichten telkens opnieuw tussen een beperkte
levensdrang, een soort gedetermineerde wil om te leven, én de dreiging die van zijn
wankele gezondheid uitging. Zijn liefde voor de zes jaar oudere Hermina krijgt
natuurlijk een dramatische toets als men de levensgeschiedenis met vooral het
droevige einde van de dichter kent. In het achtste en laatste van zijn ‘Asfodillen’
koppelt Gutteling een zinnelijke liefde voor haar aan de aftakeling die zijn handel
en wandel stuurt:
O Heilige Vrouw, hoe teer blinken uw oogen,
Hoe ziet meelijdend ge in mijn donkren blik,
Hoe zacht streelt nu uw hand mijn hoofd - en ik
Voel mij door zoeter, schooner beeld bewogen.
Gelijk altijd uw dierbare oogen togen
Mijn hart tot uwe ziel, die heilig blinkt,
Dat in dien glans mijn droefenis verzinkt
En ik mij opricht, straks zoo diep gebogen.
En in uw oogen lees ik als voorheen
‘Voor eeuwig’ en ik zie de sterren flonkren
Boven ons hoofd: dien heiligenden nacht
Toen voor het eerst uit krachteloos geween
Ons Liefde rees, en aan den wemeldonkren
Hemel de maan praalde als een gouden wacht.
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Een filmtijdschrift in oorlogstijd
Cinema & Theater als speelbal van uitgeversperikelen
...[Erik Werkman]
Na de snelle Duitse opmars van mei 1940 was het voor de nazi's zaak het Nederlandse
volk voor zich te winnen. De bezetter was zich terdege bewust van de negatieve
houding van de bevolking ten opzichte van het nationaal-socialisme en Hitler
adviseerde Rijkscommissaris Seyss-Inquart dan ook de Nederlanders als ‘Freunde
zu gewinnen’.1 Om dit doel te verwezenlijken waren de nazi's grotendeels afhankelijk
van de reeds bestaande pers. Ze probeerden deze dan ook zo spoedig mogelijk onder
controle te krijgen. Door middel van overnames, fusies en verschijningsverboden
verdreef de bezetter ongewenste redacteuren van leidinggevende posities bij dagbladen
en tijdschriften. Bladen werden verplicht tot het plaatsen van nationaal-socialistische
propaganda en positieve berichtgeving over Engelse en Amerikaanse onderwerpen
werd verboden. Veel joodse uitgevers vielen ten prooi aan gedwongen overnames
door Duitsgezinde zakenlieden. In de eerste oorlogsjaren waren het opvallend veel
kleine bladen die van eigenaar verwisselden.2
Het populair culturele weekblad Cinema & Theater was zo'n kleinschalig tijdschrift
dat er aan de vooravond van de nazi-bezetting slecht voorstond. De oplage bedroeg
nog geen tienduizend exemplaren en de redactie had moeite om wekelijks de pagina's
te vullen. Toch was het juist dit tijdschrift waar de Duitse nationaal-socialistische
uitgever Johann Kasper zijn oog op liet vallen. Kasper, die in het kielzog van de
Duitse Wehrmacht met zijn uitgeverijen en advertentiebureaus Europa veroverde,
vergaarde in Nederland met steun van de nazi's in korte tijd een vijftal bladen uit
joods bezit. Vanuit Amsterdam-Zuid gaf hij binnen twee jaar een tijdschriftenfonds
uit met een gezamenlijke wekelijkse oplage van bijna vierhonderdduizend exemplaren.
Het waren hoofdzakelijk uitgaven voor het hele gezin, en vooral voor de familie van
de man van de straat waar hij zich op richtte.
Eind 1941 ging Cinema & Theater van de joodse Nederlandsche Rotogravure
Maatschappij (NRM) over in Kaspers handen. Het tegenstrijdige van de over-
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gang was dat deze niet ten koste leek te gaan van de onschuld van het blad, de
verplichte nazi-propaganda leek in eerste instantie zelfs af te nemen. Cinema &
Theater leefde in Duitse handen weer op en groeide gedurende de oorlog uit tot een
veelgelezen en geliefd filmtijdschrift. ‘Dat het inderdaad die verstrooiende functie
voor een aantal mensen heeft vervuld, blijkt uit het dagboek van Anne Frank.3 Hoewel
het blad werd gelezen tot in het Achterhuis diende het tot meer dan alleen vermaak.

Profiel
De vooroorlogse geschiedenis van Cinema & Theater was die van een tijdschrift in
verval. Het blad stamt uit 1921, de bloeiperiode van de grote bioscoopfilm. Met grote
kleurrijke foto's en achtergrondverhalen over de privé-levens van de filmsterren was
het tijdschrift een product van zijn tijd. Het was aanvankelijk een klein weekblad

LOGO UITGEVERIJ OPBOUW 1942

met een omvang van twaalf tot zestien pagina's. Net als de andere weekbladen in het
fonds van de Leidse NRM, Het Rijk der Vrouw, het jeugdblad Unicum en het
kindertijdschrift Bravo, was Cinema & Theater een echt familietijdschrift.
Filmhistoricus Egbert Barten omschreef de bespreking van films in Cinema &
Theater als ‘de hoera-stijl van recenseren’.4 Voor kritische filmrecensies konden de
lezers vanaf 1927 terecht bij het orgaan van de Filmliga. Onder leiding van de
Amsterdamse studenten Menno ter Braak en Henrik Scholte richtte die club zich op
de avant-garde film met als doel de kunstfilm te propageren.5 Cinema & Theater
werd met zijn blik op populaire films uit de Hollywoodstudio's en op grote Duitse
producties een tegenpool van deze avantgardistische filmbeweging.6 Het was dan
ook merkwaardig dat Scholte jaren later zelf bij Cinema & Theater in dienst trad.
Ondanks alle aandacht voor de massale vermaakfilms liet de redactie minder
toegankelijke meesterwerken zoals Eisensteins Pantserkruiser Potemkin, Ivens'
Spaanse aarde en Murnau's Der Letzte Mann niet onbesproken.7 Cinema & Theater
was een tijdschrift voor populaire cultuur met aandacht voor volkstoneel, revue,
cabaret, circus, film en muziek.8 Maar in de loop van de jaren dertig werd het steeds
meer een filmblad. ‘Cinema & Theater wordt geschreven door de filmmaatschappijen.
U hebt niets anders te doen dan het in elkaar te plakken’, verweet Het Rijk der
Vrouw-redactrice Alyda de Kier redacteur Eric Winter van Cinema & Theater.9 De
luchtigheid van het tijdschrift sloeg eind jaren dertig om in gemakzucht en het blad
werd steeds eenzijdiger. Naast hoofdredacteur Eric Winter vulden in die dagen vooral
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NRM-directeur Levi Levisson en Unicum-hoofdredacteur P. van der Lelie de
kolommen van het blad. Levisson
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was verantwoordelijk voor de column ‘Mijn neef Jansen’, Van der Lelie schreef
korte verhalen onder het pseudoniem D'Alvarez.10 Hoewel Cinema & Theater was
uitgegroeid tot een achtenveertig pagina's tellend weekblad zakte het blad aan het
eind van het interbellum inhoudelijk steeds dieper weg.

Jodenwetten
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Het verval had ook zijn weerslag op de oplagecijfers en vlak voor het uitbreken van
de oorlog was de NRM genoodzaakt tot een loonsverlaging voor het personeel over
te gaan.11 De ondergang van het blad leek nabij toen de Duitse bezetter de redactie
tot verregaande aanpassingen dwong. Ten eerste werd schrijven over Engelse en
Amerikaanse films door de nazi's verboden. Dit was een grote aderlating voor het
blad dat grotendeels gericht was op de filmproducties uit de Hollywoodstudio's. De
beperking tot Duitse kunst bracht Barten tot de conclusie dat het blad
‘noodgedwongen’ Duits georiënteerd was.12 Om problemen te voorkomen, beperkte
het blad zich steeds meer tot historische achtergrondartikelen en korte verhalen, zoals
‘oud-Hollandse vertelsels’ door Jan Campert.13
Ook moest een deel van de redactionele ruimte in het blad worden vrijgemaakt
voor nationaal-socialistische propaganda. Met de jood Eric Winter als hoofdredacteur
en een jood in de directie van de uitgeverij verkeerde Cinema & Theater niet in de
positie om de persverordeningen van de nazi's te negeren.
Ten slotte dwongen de jodenwetten van oktober 1940 NRM-directeur Levi Levisson
zijn aandeel in het bedrijf af te staan. Ondanks verwoede pogingen lukte het hem
niet het tijdschriftenfonds eigenhandig te ‘ariseren’ door het onder te brengen bij een
niet-joodse uitgever. Zo stelde Levisson zijn Duitse vriend Carl Schünemann aan als
directeur van het bedrijf en trad hij zelf
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terug om de uitgeverij te redden. Ook polste hij cartoonist Marten Toonder voor
diens interesse in de leiding van jeugdblad Unicum, maar de tekenaar voelde daar
niets voor.14

Johann Kasper
Cinema & Theater was een gemakkelijke prooi voor de Berlijnse uitgever Johann
Kasper die in korte tijd een Nederlands tijdschriftenfonds probeerde op te bouwen.
Kasper was een opportunistische zakenman, die vóór zijn leven als ondernemer
carrière maakte als Bannführer bij de Wehrabteilung van de NSDAP.15 Hij was onder
meer goed bevriend met de Amsterdamse Sicherheitsdienst-chefs Hans Blumenthal
en Willy Lages, met wie hij in de hoofdstad ‘bacchanalen’ aanrichtte.16 In het najaar
van 1940 kwam Kasper voor het eerst naar het bezette Nederland. Hij leidde toen al
enkele reclamebedrijven en uitgeverijen in Berlijn. Zijn hoofdonderneming was
Firma Joh. Kasper & Co, Verlag für Kultur, Politik und Wirtschaft.17 Met behulp van
de nazi's nam hij in februari 1941 het kleinschalige economische weekblad De
Zakenwereld over uit joods bezit. De eigenaren van dat tijdschrift, Maurits en Carel
van Santen, werden door de Duitse persautoriteiten gedwongen het voor een minimale
vergoeding aan Kasper af te staan.18
De slechte financiële situatie van de NRM maakte een eventuele verkoop van
Cinema & Theater niet bespreekbaar voor de directie. Op 10 maart 1941 kwamen
de Leidse uitgeverij en Kasper een voorlopig verkoopcontract overeen. Volgens een
lucratieve clausule in de overeenkomst zou de NRM het blad voor de eerstkomende
vijf jaar nog blijven drukken.19 Met de daadwerkelijke overname van Cinema &
Theater maakte Kasper vervolgens geen grote haast.20 Pas na aandringen van de NRM
werd het contract op 18 november 1941 in Leiden bekrachtigd. Omdat de directie
niet akkoord kon gaan met Kaspers overnamebod van dertigduizend gulden, ging
het blad onder dwang van de Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propaganda
(HAVP) zonder vergoeding aan de Duitser over.21 De overname beperkte zich toen
echter niet meer alleen tot het filmblad, ook de andere drie titels van de NRM kwamen
langs deze weg in Kaspers bezit.
Het bestaan van een voorverdrag voor de verkoop van Cinema & Theater deed
Adriaan Venema twijfelen aan de ‘noodgedwongenheid’ van de pro-Duitse oriëntatie
waar Barten van sprak.22 De uitgever stond inderdaad in eerste instantie niet afwijzend
tegenover de verkoop en verzocht Kasper om een vlotte overgang. Bovendien bevatte
het verdrag een clausule voor het drukken van het blad. Gedurende de rest van de
oorlog kreeg de NRM meerdere drukorders toegespeeld van Kaspers uitgeverij
Opbouw.23
Barten doelde met zijn uitspraak echter niet op de overgang van het blad naar een
Duitse uitgever, maar slechts op de beperking tot Duitse kunst zoals die zich
gedurende de bezetting ‘gedwongen’ voordeed. De NRM liet bij monde
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van directielid D.J. Lambinon weten dat de afdracht van de bladen slechts doorgang
vond omdat hij een telexbericht uit Berlijn had ontvangen dat hem hiertoe dwong.
Zelf had de Rotogravure het fonds liever verkocht aan de Duitse uitgeverij
Schünemann.24 Vrijwillig was de kosteloze overdracht dus zeker niet geweest.

Opbouw
Kasper bracht de nieuwverworven tijdschriften onder bij de door hemzelf opgerichte
Nederlandsche Uitgeverij Opbouw. Hij richtte het bedrijf in het voorjaar van 1941
op met zijn Nederlandse compagnon Rudolf Albertus Bontsema. Bontsema was voor
de oorlog vertegenwoordiger voor Van Ditmar's Boekimport in Antwerpen. Tijdens
de mobilisatie van het Nederlandse leger vervoegde hij de genie. Na de demobilisatie
van beroepsmilitairen door de Nazi's las hij in een Duitse krant een advertentie van
uitgeverij Kasper & Co, waarop hij direct reageerde. In augustus 1940 reisde hij af
naar Berlijn om bij het bedrijf in dienst te treden. In Berlijn werd Bontsema lid van
de NSB, naar eigen zeggen om zichzelf een beter carrièreperspectief te bieden.25 In
Bontsema vond Kasper de handlanger die hij op het oog had: een man met kennis
van de zakelijke en financiële kant van het uitgeven. Daarnaast zocht Kasper nog
iemand voor de redactionele activiteiten en vooral iemand met ervaring van de
technische kant van de uitgeverij. Toen hij in het voorjaar van 1941 het blad De
Zakenwereld uit joods bezit overnam vond hij hiervoor de juiste persoon, Johan
Theodoor Hulsekamp.
Hulsekamp werkte sinds 1932 als corrector en redacteur bij De Zakenwereld en
had dus ruime ervaring in de uitgeversbranche.26 Kasper bood hem een leidinggevende
functie met uitzicht op promotie, en op den duur een eigen boekafdeling. Hij beloofde
Hulsekamp gouden bergen, te beginnen met een loonsverhoging van twintig procent.27
Hulsekamp accepteerde het aanbod en binnen een jaar schopte hij het van
bureauredacteur tot mededirecteur en aandeelhouder van een nieuwe N.V. De
ideologische overtuiging van Hulsekamp was niet zeer uitgesproken, in het najaar
van 1940 was hij enkele maanden lid van het Nationaal Front van Arnold Meijer.28
‘De andere directeur, H.[ulsekamp, E.W.], is slap, zonder grote lijn: maar niet onreëel
en ook niet uitgesproken nieuwe orde, althans zeker geen partijlid van het een of
ander.’29 President-commissaris Kasper liet het werk in Amsterdam hoofdzakelijk
over aan zijn twee directeuren Bontsema en Hulsekamp, achter de schermen had de
Duitser de touwtjes echter stevig in handen.
Volgens de lijsten van de door de nazi's georganiseerde persreorganisatie, die
ongeveer tachtig procent van de tijdschriften de kop kostte, moest Cinema & Theater
aanvankelijk worden samengevoegd met het veertiendaags verschijnende Unicum.
Maar de overname verzekerde het voortbestaan van de twee bladen als zelfstandig
verschijnende titels.30 De grootscheepse persreorganisatie begon
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in het voorjaar van 1941 in het kader van de papierschaarste als gevolg van een tekort
aan grondstoffen. Hoewel het voorwendsel van papierschaarste geen gehele leugen
was, de import van papier uit Scandinavië werd door de oorlog bemoeilijkt,
vereenvoudigde de sanering van het aantal periodieken het Duitse toezicht aanzienlijk.
Zonder Kasper en zijn connecties met de nationaal-socialistische autoriteiten waren
de NRM-tijdschriften in deze reorganisatie waarschijnlijk ook geslachtofferd. Maar
onder de nieuwe omstandigheden zagen de nazi's voldoende reden om deze bladen
te sparen. Kasper werkte al vroeg aan het onderhouden van goede relaties met
hooggeplaatste personen. In het najaar van 1941 sloot hij een contract met de
NSB-propagandist Max Blokzijl voor de publicatie van twee van diens boeken.31
Blokzijl was als hoofd van het Perswezen van het Departement voor Volksvoorlichting
en Kunsten (DVK) verantwoordelijk voor de uitvoering van de persreorganisatie en
had grote invloed op de sanering van tijdschriften. De samenwerking resulteerde in
de succesvolle uitgave van een bundel met Blokzijls nationaal-socialistische
radiotoespraken onder de titel Brandende Kwesties. De relatie tussen Kasper en
Blokzijl verslechterde snel door een felle concurrentiestrijd tussen Opbouw en
NSB-uitgeverij Nenasu die beide bij het Rijkscommissariaat in het gevlei wilden
komen.

Professionalisering
Na de overname van Cinema & Theater, per 1 januari 1942, keerde het blad terug
naar de oorspronkelijke formule: ‘een tijdschrift gewijd aan Cinema & Theater’.32
De medewerkers vreesden dat het gedaan zou zijn met het onschuldige vermaak,
maar tot verbazing van de redactie vroeg Kasper juist de nationaal-socialistische
artikelen en propaganda zoveel mogelijk te weren. Hij zag in dat veel Nederlanders
openlijke en fanatieke nazi-propaganda verafschuwden.33 De openlijke propaganda
in het blad bleef de rest van de oorlog grotendeels beperkt tot advertenties van het
nationaal-socialistische ‘Deutsches Theater in die Niederlanden’.
Bij Opbouw maakte het in verval geraakte filmblad een snelle professionalisering
door. Eind 1942 werd Opbouw-directeur Johan Hulsekamp waarnemend
hoofdredacteur van het blad. Hij meende dat Cinema & Theater zich op dat moment
op ‘keukenmeidenniveau’ bevond en dat hij het blad in korte tijd naar een hoger
cultureel niveau bracht. Hij zag de oplagestijging als het resultaat van zijn handelen.34
Van kwaliteitsverbetering van Cinema & Theater was zeker sprake; het blad was in
de NRM-periode immers ver in niveau gedaald. Het is echter de vraag of deze nieuwe
impuls de hoofdreden was voor de stijging in populariteit van het weekblad. Inmiddels
was Cinema & Theater het enige filmtijdschrift dat zich temidden van alle
opheffingen, oplageverminderingen en formaatinkrimpingen had weten te handhaven.35

ZL. Jaargang 5

48
Hulsekamp beweerde dat de oplage in de periode 1942-1944 opliep van 12.000 tot
50.000.36 Begin 1943 gaf de uitgeverij zelf het aantal van 45.000 op aan
adverteerders.37 Venema sprak over een blad dat voor de oorlog nauwelijks kans van
slagen had en noemde een aantal van 4756 abonnees.38 Een getal dat dichter in de
buurt lag bij de 8798 die Opbouw medio 1942 aan de Vakgroep Provinciale en
Periodieke Pers (PPP), onderdeel van het Persgilde van de Kultuurkamer, opgaf. Dit
was overigens een daling ten opzichte van een eerdere opgave aan die instantie, toen
er gesproken werd over 9235 abonnees.39 Op basis van een berekening van de
financiële balans werden er in 1943 gemiddeld 33.000 exemplaren per week verkocht.
Als er van een stijging door het jaar wordt uitgegaan, is een oplage van 45.000 eind
1943 niet onrealistisch.40
De formule van het blad, en dan vooral de aantrekkelijke omslag, maakte het
geschikt voor de verkoop in kiosken en boekhandels, waardoor het aantal abonnees
sterk kon verschillen van de daadwerkelijke oplage. Er bestond gedurende de oorlog
een zekere honger naar ontspanningslectuur, Cinema & Theater profiteerde ook van
de geringe concurrentie.41 In het laatste kwartaal van 1942 kreeg Cinema & Theater
in ieder geval een oplagebeperking van 45.000 exemplaren opgelegd.42
In mei 1942, nadat het weekblad na een tijdelijke samenvoeging met het jeugdblad
Unicum weer zelfstandig verscheen, formuleerde de redactie de opzet van Cinema
& Theater als ‘een populair weekblad gewijd aan film, toneel, opera, operette,
danskunst, cabaret, variété, en hetgeen radio brengt. Aangevuld met verhalende
lectuur, puzzels, humor enz.’.43 Naast Duitse, Italiaanse en Franse films kwam er
weer ruimte voor Nederlands toneel en balletuitvoeringen.

NSB
Volgens Hulsekamp kwam de redactie herhaaldelijk in moeilijkheden omdat er
scherpe afkeurende kritieken werden geplaatst over Duitse films en over
toneeluitvoeringen van NSB-gezelschappen.44 De meeste kritiek die de redactie te
verduren kreeg, was ook afkomstig uit de hoek van diezelfde NSB, die zakelijke
belangen had bij het zwartmaken van Opbouw. De hechte samenwerking tussen
Opbouw en het Duitse Rijkscommissariaat, die vanaf 1943 vorm kreeg door de
propagandistische boekenreeks Drie-stuivers-roman, schoot de NSB in het verkeerde
keelgat. De ‘beweging’ had het gevoel dat haar eigen uitgeverij Nenasu door de nazi's
werd benadeeld.45 Omdat de NSB het zat was om lucratieve opdrachten van de bezetter
te verliezen aan ‘Duitse’ bedrijven stelde zij eigenhandig een onderzoek in naar de
politieke houding van Opbouw. Dit onderzoek resulteerde in een zwartboek dat in
1944 bij het Rijkscommissariaat werd ingeleverd. Kasper werd daarin afgeschilderd
als een ordinaire geldwolf zonder politieke ruggengraat, Bontsema als een
zwarthandelaar in joodse bezittingen en Hulsekamp als een duidelijke ‘anti-man’.
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H. J. Kerkmeester, persman bij de NSB, zou achter de meeste beschuldigen aan het
adres van Opbouw zitten.46
Opbouw gaf de NSB ook een zekere aanleiding tot kritiek. De contradictie in de
ontwikkeling van het Cinema & Theater en de overgang naar de Duitse uitgever was
dat er juist na de overname in 1942 minder openlijke propaganda werd gemaakt. Dit
kwam niet alleen voort uit de zakelijke inzichten van de uitgever, maar evenzeer uit
het verlangen van de Duitse autoriteiten om propaganda onopvallend te verwerken
in de standaardkopij. De Opbouw-tijdschriften werden met toestemming van de nazi's
van veel openlijke nationaal-socialistische propaganda ontdaan.
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Na de oorlog probeerde directeur Hulsekamp het ontbreken van propaganda een
andere wending te geven door te suggereren dat de redactie de bladen bewust schoon
wilde houden van nationaal-socialistische invloeden. ‘Wij speelden hier, zoals
geschiedde, de antithese tusschen de Duitse en Nederlandsche nazi-instanties uit.
Bovendien wisten wij dat Steinweg tevreden was met de “bedekte propaganda”, die
zelden of nooit propaganda van positief en uitsluitend nationaal-socialistische
strekking was.’47 R. Steinweg stond aan het hoofd van het Referat Bildpresse, het
onderdeel van de HAVP dat was belast met het toezicht op de geïllustreerde bladen,
persfotografie en plaatsing van foto's en ander illustratiemateriaal in kranten en
tijdschriften. Vooral ten aanzien van dat laatste werd een zeer strak beleid gevoerd,
met gedetailleerde voorschriften betreffende soort, aantal, plaats en frequentie. Kasper
had regelmatig persoonlijk contact met Steinweg om een toename van de propaganda
in die bladen te voorkomen. Steinweg schaarde zich achter de opstelling van Kasper
dat nationaal-socialistisch propagandamateriaal de opzet van de tijdschriften
schaadde.48
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Drie-stuivers-roman
Vanaf 1943 werd de samenwerking tussen Opbouw en het Rijkscommissariaat steeds
intensiever. De uitgave van de serie Drie-stuivers-roman, een tweewekelijkse
detectiveserie waarin verdekt nationaal-socialistische propaganda gemaakt werd,
was een exponent van die coöperatie, ‘de bedoeling was enkele non-politieke nummers
te laten verschijnen in de trant van de oude Lord Lister, om zo de oplage op te bouwen
en daarna de propaganda er door te draaien... een typisch Thijssen recept’.49 Deze
Louis Thijssen trad op 1 januari 1943 in dienst bij Opbouw als hoofdredacteur van
Cinema & Theater en verantwoordelijke voor de verschijning van de
Drie-stuivers-romans. Hij kwam over van de NSB-gezinde krant De Residentiebode
waar hij hoofdredacteur was. Hij was begunstigend lid van de Nederlandsche SS en
vanaf augustus 1943 gevolmachtigde voor Nederlandse propaganda op de afdeling
Propaganda van de HAVP.50
Met Thijssen kwam ook diens vriend Willem van den Hout (alias Willem
Waterman, Willy van der Heide) bij Opbouw. Tot 1941 was Van den Hout
propagandaleider bij het Nationaal Front van Arnold Meijer en hij moet Thijssen in
die periode voor het eerst hebben ontmoet.51 In september van dat jaar waren zij in
ieder geval beiden betrokken bij besprekingen van de NSB en het DVK over het
maken van ‘zijdelingsche’ propaganda.52 Al bij uitgeverij De Residentiebode en in
de gelijknamige krant publiceerde Van den Hout pro-Duitse artikelen onder het
pseudoniem www. Na de oorlog verwierf hij onder de naam Willy van der Heide
faam met de jongensboekenserie Bob Evers.53 Bij Opbouw kregen Thijssen en Van
den Hout de kans hun idee van ‘zijdelingsche’ propaganda uit te werken in de
Drie-stuivers-roman. De uitgeverij verdiende goed aan de op het initiatief van het
Rijkscommissariaat uitgegeven paperbackromannetjes over detective Philip Raack.
Ondanks waarschuwingen in de illegale pers over de verderfelijkheid van de boekjes
vonden ze gretig aftrek in de kiosken.54 De oplage, eerst veertiendaags en later
wekelijks, bedroeg tussen de 75.000 en 100.000 stuks.55
Van den Hout beperkte zich in Cinema & Theater tot een cynische column ‘Rond
de microfoon’ onder zijn pseudoniem Willem Waterman, waarin hij hoofdzakelijk
de inhoud van de Luistergids becommentarieerde. De Luistergids was het
programmablad van de gelijkgeschakelde Nederlandse Omroep en was vanaf juni
1943 opgenomen in het filmblad.56 Naar eigen zeggen gebruikte Van den Hout zijn
column om te ageren tegen de Nederlandsche Omroep, de programma's te kraken,
NSB-uitzendingen consequent te verzwijgen en om tweedracht te zaaien tussen
functionarissen.57 Met satirische commentaren op de door de nazi's geleide omroep
lokte hij lezers, maar tussen de regels door probeerde hij die juist van het gelijk van
de nationaal-socialisten te overtuigen.
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HENRIK SCHOLTE DOOR W. HESKES (UIT ERTS LETTERKUNDIGE ALMANAK 1927)

In augustus 1943 vestigde hij in zijn eigen rubriek de aandacht op de aanstaande
uitzending van een hoorspel van ‘de jonge auteur Willy van der Heide’, in
werkelijkheid een ander pseudoniem van hemzelf. Twee weken later kwam hij er in
dezelfde rubriek zelfs nog op terug; toen bekritiseerde hij de manier waarop dit
hoorspel was uitgevoerd en voegde er bewonderend aan toe dat de Britse omroep
dat vóór de oorlog heel wat beter deed. Ook bleef hij onverstoorbaar over de
‘Ramblers’ schrijven nadat dit dansorkest van Theo Uden Masman die Engelstalige
naam al lang niet meer mocht voeren.58 Het gebruiken van de rubriek in zijn eigen
belang, het laat inleveren van zijn bijdragen en het blijven gebruiken van de naam
Ramblers leidde in september 1943 tot zijn ontslag.59 Van den Hout beweerde
daarentegen dat hij zelf opstapte omdat het voor hem niet meer mogelijk was kritiek
op de NSB te uiten toen Henrik Scholte het roer van Thijssen overnam.60
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Henrik Scholte
Henrik Scholte, die al langere tijd film- en toneelkritieken voor het blad maakte, nam
op 17 september 1943 het hoofdredacteurschap van Cinema & Theater van Thijssen
over. Als medeoprichter van de Filmliga mag Scholtes betrokkenheid bij het populaire
tijdschrift merkwaardig worden genoemd, Cinema & Theater schreef immers over
de vermaakfilms waartegen hij in zijn jonge jaren zo geageerd had. In zijn
studententijd, begin jaren twintig, schreef Scholte twee jaar voor het Amsterdamse
studentenblad Propria Cures. Onder invloed van het Italiaanse fascisme publiceerde
hij daarin enkele artikelen over het gebrek aan serieuze interesse voor deze ideologie.61
In het begin van de oorlog was hij lid van het Nationaal Front, maar al snel raakte
hij teleurgesteld in de nieuwe situatie en trok hij zich terug op het platteland. Voor
zijn aanstelling was Scholte werkzaam geweest in een propagandafunctie bij de
gelijkgeschakelde filmstudio Nederland Film.62

LOGO UITGEVERIJ OPBOUW 1942

Ondanks zijn achtergrond vond de HAVP hem begin 1943 niet geschikt voor een
leidinggevende functie bij Cinema & Theater.63 De initiële twijfel over de geschiktheid
van Scholte voor de functie kwam waarschijnlijk gedeeltelijk voort uit een artikel
dat in november 1942 in de NSB-krant Volk en Vaderland was verschenen.
Nationaal-socialist Arnold Etman schilderde Scholte in dat artikel af als een vriend
van de bolsjewisten.64 Etman baseerde zijn beschuldigingen op artikelen over
Russische films zoals Scholte die in zijn Filmliga-tijd schreef. Scholte wees deze
beschuldigingen pertinent van de hand.65 Het uitstel van de aanstelling van Scholte
kan ook verband hebben gehouden met de vertroebelde relatie tussen hem en Thijssen.
Louis Thijssen kreeg namelijk een relatie met de verloofde van Scholte, al is het niet
duidelijk wanneer dit precies gebeurde.66 Scholte zei zelf zijn functie te danken te
hebben aan ‘een vriend’ in Den Haag.67
De Opbouw-bladen kenden erg veel medewerkers, het was niet ongewoon dat een
redacteur van De Zakenwereld of Het Rijk der Vrouw een bijdrage leverde aan Cinema
& Theater. Er was sprake van een kleine kern journalisten die het merendeel van de
artikelen voor zijn rekening nam. Het waren vooral Henrik Scholte, Leo J. Capit, R.
Pfaff, Piet Beishuizen, Johan Hulsekamp, A. Glavimans, W. van Steensel van der
Aa en J. Kasander die de pagina's vulden. Met de beperkingen door papierschaarste
nam de omvang van het blad steeds verder af en daardoor ook het aantal vaste
medewerkers. In de laatste jaargang werden veel artikelen ondertekend met Rob
Roodenburgh of kortweg R.R.; Barten suggereerde dat Scholte dit pseudoniem
gebruikte om wat variatie in het medewerkersbestand te brengen.68 Het pseudoniem
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groot aantal tekenaars putten, waaronder Eline van Eijkern, Karel Thole en Fiep
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Westendorp. In de periode dat Cinema & Theater was samengevoegd met Unicum
verzorgde Marten Toonder de strips.
In 1944, het laatste jaar dat het tijdschrift verscheen, werd het grootste deel van
de kopij geleverd door het drietal Pfaff, Capit en Scholte. De laatste meende dat zij
het ‘straatje’ voor Cinema & Theater schoonhielden.70 Met dat schoonhouden viel
het achteraf wel mee want regelmatig verschenen er artikelen van bekende
nationaal-socialisten, meestal specialisten op hun vakgebied. Willem H.A. van
Steensel van der Aa, werkzaam in verschillende functies op het DVK en het
Muziekgilde van de Kultuurkamer, was jazzkenner en schreef over moderne muziek.71
Een aantal literatoren schreef zo nu en dan een artikel voor het weekblad zoals de
elite nazi-literator en correspondent van de Kultuurkamer, Chris de Graaff. De Graaff
was hoofd van de kunstredactie van het Algemeen Handelsblad en maakte faam in
nationaal-socialistische kringen met antisemitische gedichten.72 Ook medewerker
van De Schouw, het orgaan van de Kultuurkamer, Roel Houwink en de voorzitter
van de Volkse Werkgemeenschap van de SS, Johan Theunisz, publiceerden in Cinema
& Theater.

Duitse kunst
Scholte stak zijn voorkeur voor Duits toneel niet onder stoelen of banken. ‘Het zou
onjuist zijn te zeggen, dat de jongere Duitsche dramatiek strijdt om een “Gesinnung”.
Dat zou het geval zijn als zij op buitenlandsche tooneelen werd opgevoerd.
Binnenslands strijdt zij er niet om - zij gaat er vanuit. Maar wel strijdt zij om den
nieuwen vorm van het theater.’ Die vernieuwingsdrang en het hoogwaardige niveau,
daar moest het Nederlandse toneel ook naar streven, hield Scholte zijn lezers voor.
‘Weinig - of beter gezegd niets - kent men hier te lande van den strijd der jonge
Duitsche dramatiek om een totale vernieuwing, naar wezen en naar den vorm, van
het drama in het algemeen, het getuigende heldendrama in het bijzonder.’73 Scholtes
pro-Duitse houding kwam naar eigen zeggen voort uit zijn opvoeding; zijn moeder
was Duitse en zijn vader een Nederlandse germanist.74 Hij liet doorschemeren dat de
opbloei in de kunsten niet geheel toevalligerwijs samenviel met de Duitse bezetting.
‘Wie later nog eens de geschiedenis van het ballet in Nederland schrijft, zal de vele
oorzaken moeten nagaan waarom juist pas in oorlogstijd geregelde balletgroepen,
wier kunst zover van den oorlog en van de realiteit in het algemeen af ligt, in ons
land konden ontstaan en werken.’75
Het was niet alleen Scholte die dacht dat de bezetting aan de wieg stond van een
opbloei in de toneelkunst. In Cinema & Theater waren zelden afkeurende geluiden
over het cultuurbeleid van de nazi's te horen, het ingrijpen van bovenaf werd juist
toegejuicht. ‘De staatsbemoeiing nu is niet alleen - negatief, tegen dit of dat - maar
is voor alles opbouwend, verbeterend, stimulerend, dit wordt helaas maar al te weinig
begrepen’, stelde Frans de Prez in een artikel over het Rederijkerstoneel.76
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Niet alleen het Nederlandse toneelspel als wel de houding van de toneelspelers werd
gehekeld. Nederlandse prominenten lieten volgens Scholte hun ‘volk’ in de steek,
juist nu deze hen zo hard nodig had; dat was in Duitsland wel anders. ‘Dat een aantal
prominenten zich terugtrokken - wel, het komt mij voor, dat hier de taak der leiding
ligt om te betogen, dat geen kunstenaar zijn volk in de steek mag laten, wanneer het
om hem roept.[...] Als in Duitsland een stad gebombardeerd wordt, gaan het eerst
de schouwburgen weer open. En wat men speelt, is groot toneel, al staan dáár de
jongeren aan de fronten.’77
Het recenseren van nationaal-socialistische propagandafilms lag niet in de aard
en het karakter van Cinema & Theater. Bovendien werd juist getracht de overvloedige
en openlijke propaganda te beperken. Naar filmrecensies met een pro-Duitse houding,
of een antigeallieerde inhoud, hoeft echter niet lang gezocht te worden. In zijn
bespreking van de film Anschlag auf Baku leverde Chris de Graaff flinke kritiek op
Engeland: ‘De niets ontziende methode van werken van de Engelschen geheime
dienst wordt aan de kaak gesteld, evenals de brutale manier waarop de Engelschen
“Empire” kleine volken onder de voet loopt [...] we kunnen dankbaar zijn dat de
Wehrmacht nu de Roemeense olievelden beschermt’.78 Het gevaar van Cinema &
Theater school niet in de aanwezigheid van nationaal-socialistische artikelen op
zichzelf, maar vooral in de onopvallendheid ervan. Barten claimde zelfs dat Cinema
& Theater ook bij Opbouw geheel gericht was op amusement en dat er geen
controversiële artikelen in verschenen.79 Het blad liep niet over van foto's van
SS-parades of schreeuwerige propaganda, het merendeel van de artikelen hield zich
afzijdig van iedere vorm van politiek. Het was de ogenschijnlijke onschuld die het
blad een neutraal uiterlijk gaf. Omdat het door veel lezers niet als propaganda ervaren
werd, ging de boodschap er juist makkelijker in.

Dolle dinsdag
Het laatste nummer van Cinema & Theater verscheen op 2 september 1944. Het
volgende nummer, dat al gereed lag op de drukpers in Leiden, kon door de chaos
rond Dolle Dinsdag niet meer worden verspreid. ‘Men mag het vinden wat het is,
want het is zoals het dit hele laatste jaar, dat ik de hoofdredactie voerde, geweest is:
een blad, waaraan velen, en vooral jonge menschen wier men al het andere in 5 jaar
ontnomen heeft, nog iets hadden en dat zij werkelijk lief hadden, of zij pro- of anti
waren.’80 Scholte meende dat hij niets voor een eventuele naoorlogse perszuivering
te verbergen had. Het niet verschenen nummer 37 van de vierentwintigste jaargang
kon echter niet ongecorrigeerd op de drukpers aangetroffen worden. Voor het geval
het toch zou verschijnen, had Opbouw-directeur Johan Hulsekamp opdracht gegeven
alle pro-Duitse artikelen uit het blad te verwijderen.81 Volgens Scholte was dat
volstrekt onnodig omdat er in ‘zijn’ Cinema & Theater nooit artikelen met een
nationaal-
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socialistische strekking verschenen.82 Hij zou zich tot lang na de oorlog blijven
verzetten tegen beschuldigingen over de vermeende nazi-gezindheid van het filmblad.
Tot op zekere hoogte werd de redactie beperkt tot het schrijven over Duitse kunst,
Cinema & Theater bleef echter niet zo onschuldig als Barten wel claimde. Venema
meende dat het blad niet zozeer pro-Duits maar eerder sterk nationaal-socialistisch
was.83 Zowel het tijdschrift als uitgeverij Opbouw hadden een nationaal-socialistische
signatuur. Cinema & Theater wist haar signatuur goed te verbloemen en dat was ook
de kracht van het blad. Het onderliggende doel was echter om bewust het
nazi-gedachtegoed op verdekte wijze onder de aandacht te brengen. Cinema & Theater
keerde na Dolle dinsdag niet meer terug, een naoorlogse geschiedenis kende uitgeverij
Opbouw evenmin. Met de overgave van de nazi's in 1945 werd de bodem onder het
bedrijf weggeslagen. De tijdschriften in het fonds en een groot deel van de redacteuren
kwamen niet ongeschonden door de naoorlogse perszuivering.
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Met dank aan Hans Renders. Naar zijn idee en onder zijn begeleiding
schreef ik in 2004 aan de Rijksuniversiteit Groningen mijn
doctoraalscriptie Lectuur onder de valsche vlag. Een geschiedenis van de
Nederlandsche Uitgeverij ‘Opbouw’ (1941-1945).
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De kleine garnaal
Edith Werkendam
...[Sander Bink]
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.

In zijn geschiedenis van uitgeverij Querido schrijft A.L. Sötemann over de vele ooit
glorieuze of notoire maar nu vergeten schrijvers waarvan ‘het niet altijd zinvol is ze
weer op te halen’. Desondanks haalt hij er toch een op: ‘Een schrijfster als Edith
Werkendam bijvoorbeeld, die heel wat onrust heeft veroorzaakt door haar nogal
nadrukkelijk “openhartige” boeken, vraagt werkelijk niet om een eerherstel’.1 Waarom
noemt Sötemann dan nu net juist deze Edith Werkendam?

Het purperen levenslied
Edith (eigenlijk: Judith) Werkendam werd geboren in Amsterdam op 14 oktober
1896 als dochter van Moses Werkendam (1873-1929) en Rebecca Roco (1873-1943).
Zij kreeg nog twee zussen: Rosette (1898-1970) en Estella (1900-1943).2
Over haar jeugd is vrijwel niets bekend.3 Er is haar literaire werk, dat zeker
biografische elementen bevat, maar welke dat precies zijn, blijft gissen. Omdat het
gezin Werkendam tussen 1908 en 1911 in Antwerpen woonde, bestaat het vermoeden
dat haar vader en/of moeder in ‘de diamant’ werkzaam was.
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Begin 1921 debuteert zij in De Gids met het verhaal ‘Het beeld’. Al vanaf haar debuut
wordt de recalcitrante Werkendam door het establishment met argwaan bezien. ‘Het
was voor mij een groot voorrecht, mijn schets “Het beeld” bij u gepubliceerd te zien,
hetgeen mijn toekomst als schrijfster zeer zeker zal vergemakkelijken. Ik hoop met
mijn novelle “Lya” nog een schrede verder op
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die moeilijke baan te komen’, schrijft Werkendam aan de redactie van De Gids.4
‘Edith Zwanenhals’ schreef een redactielid spottend op haar brief.5 Hoe het kan is
niet duidelijk, maar bij haar debuut heeft ze al een ‘slechte reputatie’. Zij zal, pogingen
ten spijt, nooit meer in De Gids of welk ‘gerenommeerd tijdschrift’ ook publiceren.
Waardoor dat komt, is eenvoudig te zien: Werkendam bezat een bovengemiddeld
groot schrijftalent maar schreef over dingen waarover men ‘niet hoort te schrijven’.
Het mag al een wonder heten dat ze ‘Het beeld’ in De Gids gepubliceerd heeft
gekregen. Het verhaalt van de fatale liefde van een monnik voor een marmeren
standbeeld. De liefde voor mooie doch levenloze dingen is geen ongebruikelijke
literair onderwerp. De decadente Franse literatuur rond 1900, waar Werkendam naar
alle waarschijnlijkheid zeer vertrouwd mee was, staat er vol van maar in de
Hollandsche letterkunde lag dat anders.6 In wat een andere versie van ‘Het beeld’
lijkt te zijn, vat de monnik een fatale liefde op voor de Heilige Maagd.7 Of Werkendam
pogingen in het werk gesteld heeft deze versie gepubliceerd te krijgen, is niet bekend.
Op 13 oktober 1921 trouwt Werkendam met de kleermaker en reiziger in
manufacturen Joseph Mol (1893-1943), eveneens afkomstig uit Amsterdam. Eind
1921 vestigen zij zich in Soestduinen in het fraai gelegen huize ‘De Molshoop’, Van
Lyndenlaan 7.
Een jaar later, in oktober 1922, verschijnt bij Querido de verhalenbundel Het
purperen levenslied, waarin naast ‘Het beeld’ nog vijf, door De Gids geweigerde,
verhalen.8 Het boek draagt een motto van de Franse schrijfster Rachilde (pseudoniem
van Marguerite Eymery, 1860-1953): ‘Où prenez-vous que l'anormal pur ne vaut
pas le normal impur, que l'absolu dans la sincérité n'est pas préférable aux hypocrisies
qui ne démontrent que l'impossibilité d'arriver à vertu par les chemins ordinaires?’.9
Met Rachilde hebben we meteen Werkendams grote literaire voorbeeld en inspiratie
te pakken. In een brief uit maart 1925 roept Werkendam uit over een niet nader
aangeduid boek van Rachilde: ‘Dat u het met stijgende interesse las is niet te
verwonderen: het is één van de beste boeken die ik ken en uw waardering doet mij
goed voor Rachilde, die mijn groote, geniale afgod is en in wie ik een zusterziel voel
waaruit ik mijn moed put in oogenblikken van moedeloosheid. [...] Indien u nog iets
van Rachilde wilt lezen, raad ik u aan: L'Heure Sexuelle [1898] en La Jongleuse
[1900]. Zoolang de voorraad strekt stel ik u graag mijn boeken tot uw dispositie!’.10
Rachilde was de enige vrouw die deel uitmaakte van de decadente ‘beweging’ en,
door haar huwelijk met Alfred Vallete (1858-1935) en de medewerking aan zijn
maandblad Mercure de France, decennialang een spil in het Franse cultuurleven.
Door haar androgyne habitus - zij stond bekend als homme de lettres - was zij berucht
en hoewel haar vele romans vaak als pulp werden beschouwd, hebben deze de laatste
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RACHILDE

decennia, vooral vanuit de cultural- en genderstudies, hernieuwde aandacht gekregen.
In Rachildes werk worden de traditioneel grenzen tussen de seksen en die der
seksualiteit verkend en ‘aangetast’. De titels van enkele van Rachildes bekendste
werken zijn veelzeggend: Monsieur Vénus (1884), La Marquise de Sade (1887),
Madame Adonis (1888) of Refaire L'amour (1928).11 Rachildes oeuvre beschrijft ‘les
différentes solutions que la jeune fille et la femme moderne donne au problème
sexuel’. Niet vanuit een moralistische optiek echter. Want in Rachildes oeuvre ‘il
n'y pas d'amour heureux’ want ‘aimer, c'est souffrir’.12
Twee van de verhalen uit Het purperen levenslied verdienen in ieder geval aparte
aandacht. ‘Lya’ gaat over de ontluikende seksualiteit van de titelheldin die, net als
veel van Rachildes heldinnen, nogal solitair opgroeit, doch uiteindelijk haar minnaar
door verstikking vermoordt, zonder zich hier ook maar enigszins schuldig om te
voelen: ‘Het was mijn rècht. Hij kwam en bracht zijn bloemen mee en vulde mijn
leven met onrust en onheil [...]. In 't begin was het bedwelming en genot, toen afschuw
en ellende. Onze lichamen hadden elkaar lief, en wij liefkoosden elkaar zoals ik zijn
bloemen liefkoosde: altijd heviger om altijd meer te nemen dan wat het lichaam
geven kon. Ik vernielde mijn eigen bloemen omdat ze mij geen voldoening meer
gaven: in dien tijd waren mijn handen een voortdurende prikkeling om uit te leven
wat in mijn bloed bruiste, en de stille, lieve aanraking met mijn kleine kelken was
mij een marteling, omdat het geen dieperen hartstocht kon opwekken dan een lichte
hartklop. [...] Ik ging Justus haten, ik ging het genot haten, ik haatte zijn bloemen,
die mij er toe gedreven hadden. Daarom voelde ik dat ik hem dooden moest...anders
had hij mij gedood’. Dat bleek dus niet geschikt voor het publiek van De Gids. ‘Gij
hebt “Lya” een bedenksel genoemd’, schrijft Werkendam op 22 juni 1921 aan
redactiesecretaris H.T. Colenbrander, ‘en deze uitdrukking lijkt mij toch niet juist.
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Dat het verhaal fantasie is, geef ik toe doch het is tevens een geïdealiseerde
werkelijkheid. Naar mijn gevoel zijn de handelingen van deze vrouw wier psychologie
door u terecht zwoel-cerebraal genoemd word, volkomen natuurgetrouw en
bestaanbaar. Zij is geplaatst temidden eener symbolieke wereld (ik meen in deze
symboliek inderdaad mijn richting gevonden te hebben) doch voor haar gevoelens
heb ik eerlijk in mijzelve naar de gegevens geput, die tot haar handelingen en uitingen
voeren. Daarom meen ik dat ook datgene wat irreël is, nog geen bedenksel hoeft te
zijn’.
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Aan het tragisch-mooie verhaal ‘Wat niet kon’ is vanwege de, voor destijds althans,
zeer gewaagde thematiek reeds enige aandacht besteed. Het verhaal betreft de
verhouding tussen de kunstenares Hans en het frêle meisje Maddy. De androgyne
Hans ‘is sterk en moedig en haar natuur borg niet veel vrouwelijks’.13 Maddy trouwt
echter: ‘Een man tussen haar en Maddy! Een màn! Ze had nog nooit over een man
nagedacht als een, die een vrouw neemt en er na een poos mee kon doen wat hij
verkiest’. Hans lijdt hier onder en vraagt zich af: ‘Was zij werkelijk anders dan
anderen? Was in 't leven van een vrouw de liefde alleen veroordeeld tot den man
zooals ook andersom? Zij had lief, zonder meer’. Met ‘anders dan anderen’ wordt
direct naar homoseksualiteit verwezen. Ten einde haar liefdesverlangen naar Maddy
te sublimeren, geeft zij zich aan Evert, Maddy's echtgenoot. Hans woont enige tijd
zogenaamd als vriend bij Maddy en Evert in. Als zij tegenover Evert haar liefde voor
Maddy opbiecht, wordt zij echter door beiden verstoten: ‘Ze zag Everts gezicht
vertrekken tot minachtende verbazing...Toen gleed een lach over zijn gezicht. “Je
bent gek”, zeide hij. “Neen, neen” antwoordde Hans, in een vreemde verlichtheid.
“Ik heb haar lief. Zoo lief als ik jou heb. Ik heb haar gehad, in gedachten, honderden
malen, naakt in mijn armen, ik heb haar gedroomd, nacht aan nacht, tegen mij aan
als jij nu...” Evert rees op, dolle woede in zijn oogen. Met één sprong was hij op den
grond. “Jij!”... zeide hij hijgend, luid in zijn verachting. “God, dat is verschrikkelijk!
't Láágste...jij! En misschien zou je wel, hier in mijn huis...” [...]’. Evert en Maddy
zijn ‘bang en ontzet over die Andere in hun midden’. Hans vertrekt, strijdt nog tegen
haar wanhoop, ‘Maar den volgenden morgen, voor haar ezel, bleek in haar witte
werkjas, wist ze alle illusie in-zich gestorven’.
De Nederlandse kritiek, graadmeter der bekrompenheid, kon hoewel Werkendams
schrijftalent wordt erkend, deze openhartigheid niet waarderen. Men spreekt van een
boek vol ‘perversiteiten’ en ‘donkere passie’. ‘Of het Purperen Levenslied goed
geschreven is? En of! [...] Maar moderne dochters zullen wèl doen dit wat àl te
purperen boek voor haar ouderwetsche mama's weg te sluiten’, oordeelde een
anonieme criticus in Het Vaderland van 15 november 1922.
De opschudding die het boek moet hebben veroorzaakt, is te lezen in een roman
van een andere onconventionele vrouw. In Til Brugmans Spanningen (1953) is een
vrouwelijk personage pagina's lang meer dan lyrisch over Het purperen levenslied.
Ze kent hele passages uit het hoofd: ‘Is ze weer weg van Het Purperen Levenslied?
Van die gorigheid van een zekere Werkendam? Niemand ooit van gehoord? Kan ik
me denken. Aan de galg met al dat soort tuig! [...] In het jaar van publicatie moet er
hier een algehele uitgeversverduistering zijn geweest, dat zo'n lor kon verschijnen.
Een kotsmiddel. En dat stuk drek van letterkunde bracht haar bij mij’. Waarop door
weer een ander personage gereageerd wordt met: ‘maar wat heb jìj gedaan, om haar
te laten besef-
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fen hoe verrot de atmosfeer is die in zulke boeken wordt verheerlijkt?’ ‘Ik heb haar
om de andere dag een pak rammel gegeven, toen ze er mij in het begin hele brokken
uit zat voor te dragen. Alsof het een juweel der schone letteren was!’.

Als lot en leven dobbelen
Querido dacht er gelukkig anders over en gaf in juni 1923 Werkendams eerste roman
uit. Als lot en leven dobbelen heeft net als sommige vroegere verhalen als onderwerp
‘the social construction of identity’.14 Ook in haar persoonlijke leven worstelde zij
daar mee. Een klein schandaal veroorzaakte Werkendam bijvoorbeeld toen zij op 2
oktober 1924 tijdens een fietstocht met man en vriendin Hilversum doorkruiste en
daar gearresteerd werd omdat zij fietste met een broek aan. In het artikel ‘Hilversum
op zijn (s)mallst!!! - De tragedie met agent 62' doet zij uitgebreid verslag van het in
haar ogen volstrekt belachelijke incident.15
In Als lot en leven dobbelen zijn de personages misschien nog niet geheel rond en
de afwikkeling van de plot niet erg sterk, interessant en typisch Werkendams is het
zeker. Als lot en leven dobbelen verhaalt van de schrijfster ‘Diogenès’, natuurlijk
vernoemt naar de Griekse filosoof Diogenes van Sinope (ca. 400-325 v. C.) die,
afzijdig van de mensen leefde in een ton en met een lantaarn op zoek ging naar
‘mensen’. Opvallend is Werkendams typering van Diogenès schrijverschap: ‘De
jongeren in de kunst waren trotsch op haar. - Eindelijk ééne die durft! riepen zij, op
dagen dat zij in groepjes bij elkaar kwamen, elkander met roode gezichten toe. - Wij
hadden haar noodig’. En ‘Diogenès, de vrouwelijke wreekster van alles wat onderdrukt
werd door mannelijke kleinheid en zedelijke onevenwichtigheid. Zij had n.l. in haar
laatste boek een oude vraag in een nieuw licht gezet: Welk recht heeft de wereld te
vergen dat een man alles, een vrouw niets van haar natuur verlangen mag?’. Dio
leeft, door haar grote ‘afzichtelijkheid’ als een kluizenaar en haar enige contact met
de buitenwereld is door middel van haar schrijven. Om echter toch contact met de
wereld te kunnen hebben, haalt ze het meisje Eva uit een bordeel en maakt haar tot
wat ze zelf niet kan zijn: mooi en maatschappelijk. ‘Ze moet den man voor me zoeken
die me liefhebben zal...door haar heen zal ik me geliefd door hem weten. Ik zal geluk
beleven, zoo niet volkomen, dan toch zooveel als mogelijk is.’ Een plot die Rachilde
ook had kunnen bedenken. Traditionele sociale en seksuele identiteiten vervagen:
‘Eva en ik...Ik en Eva...Wie is Dio? Wat is Dio?...Ik ben in Eva het ideaal, dat hij
zoekt’. Het is echter tevergeefs: Eva wordt zelf verliefd op Dio's object van verlangen.
Hoewel het boek veel aandacht van recensenten krijgt, merkt niemand, of durft
niemand uit te spreken, waar het boek in feite om gaat. Herman Middendorp noemde
Als lot en leven dobbelen in De Amsterdammer van 19 juli 1923 een ‘vies en door
en door ongezond boek; product van een groven geest en een gedepraveerde
verbeelding’ en Johan de Meester vond in december 1923 in De
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Gids 1923 welgeteld maar een halve zin uit het boek mooi. A. van Holk echter sprak
in de NRC van 7 november van een roman ‘knap ineengezet’, ‘goed geschreven’ en
voortkomend uit ‘ongewonen verbeelding’ en ‘ongetwijfeld belangstelling waard’.
In juli 1924 verschijnt van Werkendam in het keurige damesblad Astra het verhaal
‘Het gevaarlijke spel’. Ongetwijfeld om den brode geschreven en rekening houdend
met de lezeressen houdt Werkendam het meer dan zedelijk. Aardig is wel dat het
verhaalt van een vrouw, Netty, die om inspiratie op te doen voor haar verzen tracht
haar man te laten vreemdgaan. Dat lukt hier ‘natuurlijk niet’. Netty staakt haar malle
schrijverij. Trouwens, haar verzen worden toch niet geplaatst. Het tijdschrift De
Nieuwe Eeuw waarnaar zij ze gestuurd had, schrijft haar: ‘Ingesloten zenden wij u
uw gedichten terug. Het lijkt ons onrijp werk en voor ons tijdschrift minder geschikt’.
De Nieuwe Eeuw was overigens een bestaand weekblad van progressief
rooms-katholieke signatuur, waaraan namen als die van Pieter van der Meer de
Walcheren en Jan Engelman waren verbonden. De eerste was een belangrijk
intermediair tussen de Nederlandse en de Franse contemporaine literatuur, de tweede
genoot enige faam als erotisch dichter. Werkendam zal niet zonder reden dit tijdschrift
hebben genoemd. Van enig reëel contact is niets bekend.
Het is niet gewaagd aan te nemen dat deze scène een gebeurtenis uit haar eigen
leven spiegelt, want Kloos schijnt haar datzelfde jaar in zijn functie als redacteur van
De Nieuwe Gids geschreven te hebben:
Het onderwerp van uw hier in dank weer bijgaand ‘Een klein beetje
dichterlijkheid’ is stellig zeer eigenaardig gezien en gemeld; iemand, die
zoo iets weet te concipieeren is niet de eerste de beste schrijvende dame;
maar een tijdschrift, hoe vooruitstrevend en tevens gaarne het echt en alles
waardeerend het ook moge zijn, heeft, hoe streng het nu gegrondvest moge
wezen, toch altijd in sommige opzichten rekening te houden met de
praktijk. En gij zult het mij dus ongetwijfeld niet ten kwade willen duiden,
als ik u zeg dat een periodiek, hetwelk zoo 'n fantasie, als uw schets is, op
zijn bladzijden publiceert, onafwendbaar gevaar loopt om een niet
onbelangrijk gedeelte der geabonneerde leesgezelschappen, die het
leeuwenaandeel van de lezersmenigte uitmaken, voor goed kwijt te raken.
Dit werk is niet zonder verdienste maar misschien zou het niet zoo
hinderlijk voor veel menschen wegen, indien gij in staat kwaamt te zijn
om het in krachtige, suggestieve verzen te schrijven. Ik zeg dit hier slechts
als suggestie of liever als goede raad, waarom gij misschien zult
glimlachen, maar heusch mevrouw, ik meen het. Want in louter zakelijk,
verstandelijk proza verteld, zoals dit zonderlinge levensbeeld hier wordt
beschreven, vatten de lezers het te realistisch op en hindert - de menschen
zijn nu eenmaal zoo, hen des te meer......16
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UIT: ASTRA, GEÏLLUSTREERD MAANDSCHRIFT, JULI 1924
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De schets ‘Een klein beetje dichterlijkheid’ is zover bekend niet gepubliceerd of
anderszins overgeleverd. Zij had het al geprobeerd bij De Gids en probeerde het ook
nog bij De Vrije Bladen, een afschrift van Kloos' afwijzing als een aanbevelingsbrief
gebruikende, maar slaagde ook daar niet in.17
In deze periode heeft zij contact met de psychotherapeut A.J. Westerman Holstijn
(1891-1980). Slechts een vijftal brieven van Werkendam aan hem zijn bewaard
gebleven, maar ze werpen wel iets meer licht op haar leven en werk. Het eerste briefje
dateert van 12 augustus 1924.18 Holstijn hield in de jaren twintig praktijk in het
‘Instituut Liébeault. Inrichting voor psychotherapie ter behandeling van zenuw- en
zielsziekten’ op het adres De Breestraat 117 in Amsterdam. Werkendams brieven
hebben een vriendschappelijk karakter, hoewel zij ook enige tijd bij hem in
behandeling is geweest voor haar ‘kwellingen’.19
Al was Werkendam ondertussen geen onbekende meer, toch heeft ze nooit tot het
literaire establishment behoord. Als ze in juli 1925 dan maar als abonnee van De
Vrije Bladen het midzomernachtsfeest van de vriendenclub van dat tijdschrift tracht
bij te wonen en naast haar man nog een vriendin probeert binnen te smokkelen, wordt
haar dit niet in dank afgenomen: ‘niet toegestaan’. Ze weet toch binnen te komen.
Op een brief van Werkendam tekent de organiserende dichter Henrik Scholte aan:
‘Deze lel heeft per slot van rekening toch nog mevr. Willink geïntroduceerd!’.

Model
Op 8 maart 1925 schrijft Werkendam aan Westerman Holstijn over haar waardering
voor Rachilde en over wat haar verder in literatuur en leven bezighoudt: ‘Ook dank
ik u voor uw belangstelling in mijn werk; ik had meer kunnen doen in dit laatste jaar,
doch had groote periodes van geheele geestesafmatting’. De roman Model verschijnt
in november 1925 bij Querido.
In haar leven deden zich ingrijpende gebeurtenissen voor, want hoewel het pas
aan het einde van het jaar officieel zou worden, blijkt uit haar brief aan Holstijn ook
dat zij bij haar man weg is en tijdelijk bij haar ouders woont. Over haar mislukte
huwelijk schrijft zij niet, wel over haar gemoedstoestand en daarbij vertelt ze het
enige feit dat bekend is over haar jeugd:
Mijn kwellingen, zooals u ze zachtzinnig geliefd te noemen, zijn over 't
algemeen niet veel minder te noemen. De groote druk is weg, d.w.z. groote
poozen blijft het weg, maar ik heb dagen van ontzettende downheid, waarin
alles, en zeker mijn leven, me totaal onverschillig is. De engelschman
betitelt zooiets met ‘spleen’ wat in mijn idéé volkomen de gemoedstoestand
aanduidt. Het woord drukt en sleept - zooals 't je geest gedaan wordt! Het
analyseerende, kom ik tot de conclusie, dat het een normaal gevolg is van
de totale leegheid en nutteloosheid van mijn leven - zooals ik
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u vroeger wel eens zeide. Mijn kunst vult o, zoo weinig uren en ik ben te
apatisch om vergaderingen na te loopen of aan philanthropic te doen.
Mijn vrees om te ‘vallen’ is weg - hoewel ik nog steeds niet alleen de straat
op ga - tenminste niet ver! À propos van dit ‘vallen’ kan ik u iets aardigs
mee-delen dat mij later inviel zoodat wij gedurende mijn behandeling
praten konden. Ik ben n.l. als zevenjarig kind op school door een valluik
in een kelder gevallen. Het was opengelaten door werklieden die
ondergrondsch de gasbuis repareerden. Ik stapte in de lesuren naar 't
fonteintje in den gang die erg donker was - en plofte pardoes naar beneden,
een hoogte van ca. 3 à 4 meter. 't Aardige was dat ik op mijn voeten terecht
kwam en versuft met mijn inktkokertje in den hand wel een kwartier op
dezelfde plaats bleef staan zonder te schreeuwen. Daarna merkte men mijn
afwezigheid en werd ik ‘gered’. Is dit voor u, als psycholoog, niet typisch
om te weten? Het bevestigt Freud, is 't niet?
Het vaardig geschreven Model gaat over de frictie tussen geloof en seksualiteit. Het
verhaalt van de kunstenaar Fried Alta die aanvankelijk een moeizame verhouding
heeft met het model Rosine. Grootste belemmering is Rosines kinderlijke geloof:
‘Je kunt mij niet plagen, Fried. Je plaagt iemand die me dierbaar is. Iedere dag zie
ik zijn gezicht wegkrimpen in schande-pijn...een pijn die bij iedere vernedering van
jou erger wordt! - Hè? Wat?...Alle bloed stroomde naar Fried's hart. Was er...was er
een ander? - Wie bedoel je? - Hem! Aan den langen, gouden ketting, dun als een
draad, wegglijdend tusschen Rosine's witte borsten, kwam een gouden kruis omhoog.
- Ajakkes! Zei Fried, wonderlijk opgelucht. Doe dien naakten man weg!’. Rosine
offert haar leven op om de doodzieke Lona te redden. Welke ziekte het betreft, is
niet geheel duidelijk maar in ieder geval zijn door erfelijke redenen ‘de
geslachtsorganen aangetast’. Lona trekt naar de stad en leert daar Fried Alta kennen.
Maar net als bij Rosine belemmert een kinderlijk geloof de verhouding: ‘Boven had
Lona onbeweeglijk gelegen, minuten lang. Haar hand, onder de deken, zocht, langs
de warmte van haar lichaam, het kruis. Heel haar ziel schreide om hulp. Zij vond
het, tusschen haar beenen, warm van de hitte van haar lijf. En toen zij het optrok,
om het naar haar mond te brengen, met die liefkoozende teerheid die ze er altijd voor
had, gleed het onverwacht in het gleufje waar des levens eenigste reden zit. Het kuste
en kneusde het broze, onaangeroerde vleesch [...] Lona was opgesprongen [...] en,
een vervolgd dier gelijk, scheurde ze haar nachtkleedje open en riste den ketting van
haar hals. De ketting brak, het kruis werd weggeslingerd tot in een hoek van de
kamer’. Op de achtergrond schemert Lona's ‘tweeslachtigheid’ en haar behoren tot
‘de uitverkozen zusters’ door. Wellicht doordat Lona met een transplantatie iets heeft
overgenomen van Rosine verloopt haar relatie met Fried, typisch Werkendam, vrijwel
hetzelfde als die van Rosine en Fried. Op het opvallende einde na.
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De gezaghebbende criticus Henri Borel oordeelde op 20 november 1925 in Het
Vaderland:
Misschien - of neen, zèker - zullen er menschen zijn, onheilig genoeg om
dit zwoele, mal-sensationeele, wee-extatische boek mooi te vinden, waarin
de dolste en onsmakelijkste situaties voorkomen, die ik niet eens in een
blad, dat zich respecteert, kan aanhalen. Een der weerzinwekkendste, die
echter nèt nog voor vermelding vatbaar is, is die, waarin een vrouw, de
hoofdpersoon van het boek, die àl maar door de malste en walgelijkste
sol-
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lerijen pleegt met een kruis, haar minnaar met dolkjes op een groot
kruishout nagelt, met alle mogelijke hocus-pocus erbij. Dit alles moge vlot
en knap geschreven zijn, het is zóó vol van hysterie van de bedenkelijkste
soort, dat ik het weggeworpen zou hebben, als ik niet de gewoonte had,
een boek waarover ik schrijf, geheel uit te lezen.
Op dezelfde dag als waarop Borels recensie verscheen, schreef Werkendam aan
Holstijn:
Zooals u misschien gelezen heeft is mijn nieuwe roman verschenen en
zou ik u, indien u voornemen had, het boek te kopen - ik kan u helaas geen
presentexemplaar zenden, aangezien mijn uitgever erg karig met het
uitdeelen hiervan is geweest - in overweging willen geven het in de
Museum-boekhandel te vragen, v. Baerlestraat, hoek Parkweg. Dit is n.l.
de eenige winkelier in A'dam die uit deftigheid en zedelijkheid mijn werk
weigerde te koopen en nu wil ik dezen man eens een lesje geven. Ik dacht
aan u, omdat u tamelijk in de omgeving woont, dus het hem niet
eigenaardig zal voorkomen indien u het bestelt. Ik hoop dat u het niet al
te vrijpostig van mij vind dat ik u dit verzoek - ik mag aannemen dat u
voldoende interesse voor mijn persoonlijkheid en werk hebt dat ik met
een gerust geweten u deze kleine wenk geven kan. Ik dank u bij voorbaat
- ik weet u zoo prettig ruim van begrip dat u het zeker mèt mij belachelijk
zult vinden dat er nog menschen zijn die denken als den man voornoemd.

De goddelijke zonde
De scheiding tussen Werkendam en Joseph Mol krijgt officieel eind 1925 haar beslag.
Over deze beslissing schrijft zij op 6 januari 1926 aan Westerman Holstijn: ‘Mijn
leven heeft ondertusschen een zéér groote verandering ondergaan - hopelijk ten beste.
Zóó idealistisch ben ik niet meer dat ik durf zeggen ik weet het zeker! Ik ben n.l. van
mijn man gescheiden. Er heeft zich nu een nieuwe horizon voor mij geopend, waarvan
ik toch wel durf te veronderstellen dat het én mijn gezondheid én mijn werk ten goede
komt!’.20
Holland wordt Werkendam te benepen. In maart 1926 verhuist ze naar Etterbeek
bij Brussel. In augustus van dat jaar onthult ze Holstijn:
Mijn leven is tegenwoordig een voortdurend reizen en trekken en hoewel
ik sinds eenige maanden definitief in Brussel woon, heeft me de afwisseling
van meerdere landen zien zéér veel goed gedaan. [...] Natuurlijk ben ik
blijven schrijven en komt mijn volgend boek over eenige maanden uit.
Het is heel wat anders dan ‘Model’ en handelt (een voor Hollanders zéér
scabreus onderwerp) over mijn ‘hobby’ dualisme in de vrouw,
tweeslachtigheid: oorzaak en gevolg. Om echter een klein beetje aan mijn
publiek
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tegemoet te komen, trouwt de héroine op 't laatst rustig met het gehate
onderwerp: man! Eigenlijk een beetje het overzicht van mijn leven tot en
met nu toe. Want ik kon immers geen onderwerp behandelen waarvan ik
niet de ondervinding had? Welnu, ik ben in Parijs naar een gelegenheid
geweest waar ik een half uurtje alleen ben geweest met één der vele
‘Ginette's’ en, om het eigenlijke feit heen idealiseerende en fantaseerende,
ben ik ook die ervaring rijker. Apart cela, leef ik op 't oogenblik zéér rustig
en gelukkig met den man die, volgens mij, mijn type vrouw innerlijk en
sexueel 't meest nabij komt en begrijpt en hoop ik daar mijn vrede in te
vinden.
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De roman in kwestie, De goddelijke zonde, werd geschreven tussen december 1925
en juni 1927 en verscheen, later dan gepland, in juni 1928 bij Querido. Het boek
verhaalt van de danseres Sylvie Herold die met alleen haar danskunst als gezelschap
opgroeit en na haar seksuele ontwaking tevergeefs naar een bevredigende liefde
zoekt. Zoals in vrijwel elke Werkendam roman ‘ontwaakt’ de heldin haast letterlijk
door haar naakte lichaam in de spiegel te aanschouwen en het in al haar glorie te
accepteren. Twee relaties met mannen geven haar geen bevrediging. Met een van
hen trouwt ze zelfs maar ‘zonder dat ze wist hoe, maakten zich uit het donker van
de afgronden, waarin haar geest zich stortte, figuren los die ze niet kende en nooit
dacht te zullen vinden

EDITH WERKENDAM, 1929

in verband met haar liefde-verlangen. Voor haar beteekende een vrouw nog niets...toch
waren het vrouwen, die zich aan haar opdrongen en zij had het gevoel van zoelte,
milde kussen, die haar lichaam bedekten als sneeuw die valt. In de steeds kerende
pijn die de man haar veroorzaakte zocht haar onbewustheid naar troost [...]’. Zij
scheiden. De prospectus voor de roman verklaart Sylvies wezen als volgt: ‘Haar
bisexualiteit is een uitvloeisel van onbewust leven, bewust genieten-willen en een
intens verlangen naar het Ideale, dat iedere artist met zich mee draagt: de eeuwige
jacht naar het onmogelijke’. Hoewel in zijn algemeenheid onjuist, is deze verklaring
in zoverre correct dat het onmogelijke in De goddelijke zonde wederom de liefde
betreft. Tussen man en vrouw, maar ook tussen twee vrouwen onderling. Sylvie
ontmoet de wat oudere dichteres Agnes d'Aubry, wier ‘geschiedenis niet veel
verschilde van die van Sylvie’: ‘Vrouwen als wij moeten niet trouwen. - Als wij? Ja. Denkt u dat ik u niet dadelijk herkende?’. Agnes wil het, in tegenstelling tot
Sylvie, echter platonisch houden: ‘Agnes had dus den man uit haar leven gebannen
- maar de vrouw werd daar geen plaatsvervanger van. Sylvie was haar een dierbare
vriendin, maar dan ook niet méér dan dat. Haar vriendschap was liefde, zonder de
hartstochtdaad’. Agnes komt om het leven bij een verkeersongeluk en Sylvie ontmoet
het jonge meisje Dorine, met wie ze wel ‘de hartstochtdaad’ beleeft. Deze wordt
voor Werkendams doen ‘opmerkelijk ingetogen beleefd’ schrijft Schuyf en zij
vermoed een directe relatie met Radclyff Halls klassieke roman The Well of
Loneliness.21 Met name omdat bij Hall de enige (lesbische) liefdesscène wordt
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het: ‘...Dien nacht bleven ze bij elkaar’. Werkendam was
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echter opvallend genoeg eerder dan haar zoveel beroemder zuster: The Well of
Loneliness verscheen op 27 juli 1928, De goddelijke zonde was al eind juni van dat
jaar verschenen.22 Ook Dorine verlaat Sylvie echter om te trouwen, net als Sylvie
uiteindelijk zal doen. Maar dat was dus enkel een concessie van Werkendam.
De onvermijdelijke Henri Borel meende in Het Vaderland van 15 juli 1928 dat
Sylvie ‘vervalt tot de Lesbische liefde’ omdat ze teleurgesteld zou zijn in en
slachtoffer zou zijn van mannen. ‘Zij is, au fond, niets meer dan een malle
gedegenereerde, exhibitionistische juffrouw.’ De christelijke Roel Houwink beweerde
in november 1928 in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift Sylvies ‘neigingen’ te
willen erkennen maar hij vertrouwde zijn lezers toe ‘hoe langer hoe meer de waarde
dezer neigingen wantrouwen en de echtheid hunner bron’. En De Groene
Amsterdammer was op 8 december 1928 weliswaar van mening dat ‘er het een en
ander niet in orde is’ maar dat de roman geschreven is in een ‘bekorenden, hier en
daar zelfs suggestieven stijl’ en dat het boek wél aandacht verdient.

Jij en Ik...
In het najaar van 1929 schrijft Werkendam Jij en Ik... dat in juli 1930 verschijnt met
een motto van ‘E.W’: ‘Et dans ce livre je fus comme Jésus: j'ai fait, par la seule
volonté de mon amour, d'une histoire banale, un rêve sublime’. De roman heeft
wederom een, allicht minder scabreus, ‘taboe’, tot onderwerp namelijk de relatie
tussen de veertigjarige Ilja en de wel vijftien jaar jongere Cyril, die in de waan
verkeert dat Ilja een stuk jonger is. Cyril is ‘slank als een jonge den en amberkleurig
als een Andalousische vrouw. Hij is zoo volmaakt gevormd als een vaas, de vaas
waarvan Rachilde sprak in “La Jongleuse”’. Cyril is zwak, Ilja sterk. Opmerkelijk
is ook de prospectus van de roman. Ilja tracht ‘refaire l'amour’: ‘Haar macht om ook
de hoogste erotische extase tot een aesthetische perfectie te brengen maakt van Cyril
een eensdeels wonderdier, anderdeels een marionet, die alleen leven krijgt door haar
elastische vitaliteit’. Het verhaal gaat door waar ‘Lya’ ophield daar het geschreven
is vanuit het gevang. Net als Lya ziet Ilja geen andere oplossing dan de man in haar
leven op verfijnde wijze te doden. ‘En de gedachte, de wetenschap Cyril's liefde voor
altijd te behouden hoog en verheven en wondermooi in mijn hart en lijf kan alleen
geboren worden uit den glimlach van zijn doode lippen. [...] Zijn dood zal mij heiligen
en ik zal een martelares zijn die geen plaats zal vinden tusschen kerkpilaren’.
Opvallend is de parallel met de afloop van Rachildes Monsieur Vénus.
De reacties op dit meesterwerkje zijn ietwat voorspelbaar: ‘Natuurlijk heet dit:
kunst. Het dégoûtante wijf uit dit boek wordt nog als een tragische figuur voorgesteld
ook [...] Let nu eens op hoeveel critici deze viezigheid kunst zullen noemen en iemand
die zooiets pornografie noemt voor zedelijkheidsapostel
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zullen uitschelden. Er mankeren aan deze uitgave alleen nog maar van die obscene
foto's, diverse poses voorstellende, zooals u in Port-Saïd in de handen worden gestopt’,
schreef Henri Borel in Het Vaderland van 14 juli 1930. Er waren echter weinig van
dergelijke critici. Zelfs Jeanne Reyneke van Stuwe, die toch zelf enkele expliciete
romans op haar naam had staan, waarschuwde in De Nieuwe Gids van december
1930: ‘wie niet van het bijna-pornografisch gewaagde houdt, die leze haar niet!’.
Werkendam publiceert nog het luchtige Het boekje van de flirt en een enkel verhaal.23
Daarna is het geheel stil. Zij woont vanaf 1932 in Schaarbeek bij Brussel rustig samen
met haar tweede echtgenoot Victor van Wissen en haar vriendin, de Poolse Loulou
(eigenlijke naam: Haloushka).24 Het is echter weinig aannemelijk dat de schrijfster
Werkendam de laatste twintig jaar van haar leven stil zou hebben gezeten. Dat lijkt
ook niet het geval. Bij haar overlijden, op 23 april 1952 aan de gevolgen van een
hersentumor, staat zij in haar woonplaats ingeschreven als ‘femme de lettres’.25 Dat
verklaart de aanwezigheid van Franstalige manu- en typoscripten in het archief van
Westerman Holstijn.26 Ook deed Max Frankfort de wonderlijk mededeling dat hij ‘al
haar boeken had gelezen, vooral die in het Frans’.27 Titels of uitgevers stonden hem
echter niet meer bij. Zij zou deze onder eigen naam hebben geschreven. Naspeuringen
in bibliotheken en antiquariaten in België, Frankrijk en elders leverde echter onder
de treffer ‘Werkendam’ niets op. Wel zijn in enkele Franse bibliotheken boeken te
vinden geschreven door ene ‘Edith de V...’ met titels als Amies passionées (1938)
of Amies perverses (1939). Zou het kunnen zijn dat...? Dat is dan voor het tweede,
Franse, deel van haar verhaal.
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De Wevers, een tijdgebonden verhaal
...[Louis Tiessen]

BRIEF VAN LOUIS TIESSEN AAN P.N. VAN EYCK, 7 AUGUSTUS 1949 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

Het huidige Amersfoort is een forse stad in het midden van Nederland. Het centrum
is middeleeuws en beeldschoon. Amersfoort werd in de tweede helft van de vijftiende
eeuw één van de belangrijkste bedevaartsoorden in de noordelijke Nederlanden. Van
een luisterrijke kerk heeft slechts de bijna 100 meter hoge toren, die met het kleine
torentje aan de top tevens Maria en het Christuskind symboliseerde, het overleefd.
Deze toren van ‘het wonder van de Onze lieve Vrouw’ verloor in het begin van de
vorige eeuw bij een uitzonderlijk hevig onweer brokken van zijn stenen trans.
Gemetseld tot een bank waren deze een uitgelezen zetel voor een prille provinciale
poëet in de tuin van zijn vader.
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Ik stel mij aan u voor: met helm en droomkracht ben ik op 8 mei 1921 geboren. Ten
tijde van een desastreuze economische crisis genoot ik zonder enig genot ‘Uitgebreid
Lager Onderwijs’. In de leeslessen, die ook literatuur inhiel-
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GEDICHT VAN LOUIS TIESSEN MET OPDRACHT AAN P.N. VAN EYCK, ALS BIJLAGE GEVOEGD BIJ ZIJN
BRIEF D.D. 7 AUGUSTUS 1949 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

den, heb ik slechts over de Tachtigers kunnen vernemen dat de Richter Willem Kloos
een hoogmoedig man was, omdat hij eens schreef: ‘Ik ben een God in 't diepst van
mijn gedachten’, en dat P.C. Boutens onverstaanbare verzen schreef, waardoor een
gedicht van hem geschreven voor de schooljeugd bij het trouwen van Prinses Juliana
(1937) niet op onze ULO werd uitgereikt.
De leraar, tevens hoofd van de school, was wel weg van Guido Gezelle, de Vlaamse
priester-dichter die het gedicht ‘Het weverke’ schreef. Onze leer- en leesmeester
citeerde het bijna wekelijks met gesloten ogen en als toegift in de herfst ‘Hoe zeere
vallen ze af, de zieke zomerblâren’.
Het ‘katholieke nieuws- en advertentieblad’ De Eembode was in mijn jeugd een
plezierige plaats- en streekkrant, waarin ik mijn eerste gedichten publiceerde. Na
enige tijd werden er ook gedichten opgenomen van ene ‘Broer’. Wij maak-
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W.J.B. VERSFELT [COLLECTIE LOUIS TIESSEN]

ALBERT WELLING [COLLECTIE LOUIS TIESSEN]

SONJA WITSTEIN [LETTERKUNDIG MUSEUM]

ten spoedig kennis met elkaar, waarbij bleek dat wij elkaar reeds kenden, want Albert
Welling was vier jaar lang mijn klasgenoot. Klein is de wereld ook in Amersfoort.
Wij verbroederden en vervormden zelfs onze namen tot één naam (Alois Tielling)
en leverden De Eembode onze gedichten voor de rubriek ‘Mixed pickels’. Te jong
voor liefdespoëzie, behelsden zij natuurimpressies, aan de orde zijnde actualiteiten
en bij de bekende jaarlijkse feestdagen religieuze stemmingen. Wie het niet heeft
meegemaakt kan het zich vandaag nauwelijks voorstellen hoe dul en doods het leven
was - let wel nu zeventig jaar geleden - in een kleinsteedse provinciestad, overrompeld
door crisis en oorlogsdreiging.
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In juli 1940 werd ik geïnspireerd door een verslag van samenspel en vriendschap
tussen Vlaamse kunstenaars, schrijvers, dichters en schilders. Het bracht mij op het
idee om iets dergelijks te organiseren in Amersfoort. Ik schreef vriend Albert hierover
een brief, die hij 8 augustus 1940 enthousiast beantwoordde. Wij plaatsten een oproep
in de De Amersfoortsche Courant met als gevolg dat in huize Tiessen enkele weken
later zich zeven literaire kuikens aan elkaar voorstelden in een authentieke art nouveau
salon. De Eembode wenste ons waardiglijk geluk: ‘Moge daar veel edels worden
geboren; de wereld haakt naar schoonheid in een tijd die een overmaat van ellende
geeft’.
Begin jaren dertig verliet de Duitse componist Hans Scheifes om politieke redenen
zijn vaderland. Hij vestigde zich in onze stad. Hij was succesvol, leidde koren, werd
muziekrecensent en trouwde met een lief Amersfoorts meisje van gegoede stand.
Hij bezat een ruime studio aan - onthoud dat goed - de Wever-singel, Amersfoorts
stadsgracht en bood ons, nauwelijks ontloken groepje onderdak. De naam van het
clubje jongeren met letterkundige aspiraties was geboren, ‘De Wevers’. Op 16
november 1941 opnieuw een verheven tekst in de krant:
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De Wevers, een naam die in middeleeuwschen zin wil worden opgevat;
het vrij gekozen ambacht dat hen vereent. Zij willen geestelijk weven met
hun moedertaal en door gestadig werken steeds meer hun schoonheid
beseffen, geheel in den zin van de strofe van Guido Gezelle's “het
Weverke”..... etc. Zoo werkt elk voor zich en zoo komen zij twee keer in
de maand bijeen. Het gezamenlijk werken geldt de studie en voordracht
van de grote dichters, schrijvers en denkers, die men wil nastreven en ook
het artistiek verfijnen van hun eigen taalweefsel. Wie kan en wil met hen
meewerken?
Door deze bewoordingen kan men reeds het cultuurverschil tussen die dagen en het
heden vaststellen. In ieder geval voelden wij ons toentertijd jonge pauwen, zeer
bewust van onze sierlijke veren. De uitnodiging zorgde omgaand voor een nieuw
golfje cultuurdragende jongens en meisjes. Nog even een typerende anekdote: Een
rooms-katholiek geestelijke voelde zich in geweten verplicht om zich aan te dienen
als aalmoezenier voor de zielzorg van de katholieke leden. Hij was zeer
verontwaardigd over de luid uitgeproeste eenstemmige weigering.
Exact een jaar later bereikte ons een verleidelijk verzoek van het reeds jaren
bestaande Amersfoortse Kunstenaarsgilde. De literaire afdeling van dit gilde, dat tot
nu toe met zegge en schrijven één lid een zeer armetierig bestaan leidde, wilde een
nieuw tijdperk beginnen om het Amersfoortse culturele leven een schakering rijker
te maken. Het gilde verzocht ons om toe te treden als gildenbroeders in hun gildenhuis.
Enkele Wevers bleven trouw aan de componist, waarvoor zij teksten schreven die
hij in muziek bracht. Het gilde verzocht een excellent literatuurdeskundige, de
Amersfoortse advocaat Mr. W.J.B. Versfelt

V.R.N.L. SONJA WITSTEIN, DICK BROEKHUIZEN, LOUIS TIESSENS TOEKOMSTIGE VROUW TONNY BOOG
EN TWEE ONBEKENDEN [COLLECTIE LOUIS TIESSEN]
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BRIEF VAN SONIA WITSTEIN AAN LOUIS TIESSEN, HERFST 1941 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

BRIEF VAN JOOP REINBOUD AAN JAN ENGELMAN, AUGUSTUS 1941 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

om een drijvende kracht achter de verhuisde Wevers te worden. Onze kleine kudde
had nu absoluut een wijze begeleiding nodig. Want we waren nog steeds kleinsteedse
broekjes, ontluikende talenten, beginnelingen. Hoe de kennis van een goede stijl te
krijgen, hoe beheersing van samenhang?
De economische crisis die eenderde van de Nederlandse bevolking straatarm
maakte, sloot aanschaf van dichtbundels en abonnementen op tijdschriften uit. De
oorlog beperkte uitzicht en verwarde en vervormde gevoelens. De heer Versfelt had
het al spoedig bekeken. Hij kreeg weinig armslag zoals dat heet, want het te rigoureus
vasthouden van het gilde aan de ambtelijke plaatselijke voorschriften verhinderde
zijn initiatieven. Hij bezat een riant landhuis en landgoed op de berg bij Amersfoort,
‘Huize Fokkerbosch’. Hij maakte een keus uit het reeds geslonken groepje
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letterkundige talenten en nodigde zeven ‘begaafden’ uit om tweemaandelijks bij hem
thuis op de zaterdagavond onder handen genomen te worden. Het wordt tijd om
namen te noemen: naast de al genoemde Albert Welling waren de uitverkorenen
Joop Reinboud, Sonja Witstein, Dick Broekhuizen, Bert Thijm, Jacques Idserda en
ikzelf. Idserda woonde in Hilversum. Op de bijeenkomsten die precies om half acht
begonnen werd na het eerste kopje koffie, geserveerd door de butler, voorgelezen
uit recent eigen werk. Bij Scheifes, de componist, bleef het daarbij. Maar onze
gastheer becommentarieerde en onderrichte, wees op taaltechniek, beeldgebruik,
klankrijm en bepleitte vooral beperking. Het viel ons soms zwaar om
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gedichten of verhalen tot de helft of meer in te korten met behoud van het wezenlijke.
Tijdens de tweede onderbreking voor de tweede koffietraktatie zong Versfelts lieve
echtgenote, barones Hermance Marie van Hardenbroek tot Ammerstol prachtige
Bretonse liederen, zichzelf begeleidend op de vleugel. Hierna tot tien uur de echte
kennismaking met de belangrijke Nederlandse dichters na de Tachtigers en dito met
vermaarde gedichten van Engelse, Franse, Duitse en Spaanse dichters. Het waren
John Keats, Percy Bysshe Shelley, Paid Verlaine, Charles Baudelaire, Stéphane
Mallarmé, Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Heinrich Heine, Frederico García
Lorca en Juan Ramón Jiménez. Tot op vandaag ben ik onze exquise gastheer
grenzeloos dankbaar voor het ruim twee jaar lang openbaren van literaire juwelen.
Het is vanzelfsprekend dat de oorlog ons steeds meer beroerde. De ene ontsteltenis
volgde op de andere. Vlak bij Versfelts landgoed lag Kamp Amersfoort, een
concentratiekamp waar vooral politieke gevangenen waren geïnterneerd. Menigmaal
moesten wij ons legitimeren bij landwachters, NSB-ers en Duitse militairen, die de
wegen afsloten na een hopelijk gelukte ontsnapping van radeloze gevangenen. Versfelt
bleek in het verzet een bijzondere functie ingenomen te hebben, want na de oorlog
verscheen hij bij de terugkeer van Koningin Wilhelmina met haar en andere
genodigden op het balkon van het paleis op de Dam. Helaas, ons groepje ontkwam
niet aan schokkende gebeurtenissen. Sonja Witstein, die een joodse vader had, moest
onderduiken.
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Door verraad werd zij met haar ouders op transport gesteld. Haar ouders keerden
niet terug. Zij overleefde het concentratiekamp Auschwitz. Bert Thijm werd tijdens
een hongertocht op zoek naar voedsel vanuit een Engels vliegtuig doodgeschoten.
Het werd steeds riskanter om 's avonds op later uur op de weg te zijn. Door de steeds
nijpender wordende oorlogssituatie viel de kring ‘De Wevers’ uiteen. Na de oorlog
bezocht ik onze vriend en literaire vader nog enkele jaren. Hij vestigde zich in Maarn
na het overlijden van zijn echtgenote, tot de dood hem overviel.
Terug naar midden 1943. Albert Welling en ik besloten om kennis te gaan maken
met Amsterdamse dichters, waarvan wij slechts enkele namen kenden. Een beetje
‘zondags’ gekleed bezochten wij op een middag het gerenommeerde artiestencafé
Eylders bij het Leidseplein, uniek trefpunt van schrijvers, dichters en schilders van
diverse generaties. Na binnenkomst was het meteen raak. Gerard den Brabander,
bohémien en dorstig dichter, ontving ons met de onmiddellijke eis om de
kennismaking met een dubbele borrel te vieren. Uiteraard op onze kosten. Ongelezen
vond hij onze gedichten prachtig. Wij aanschouwden Bertus Aafjes, spraken met
hem en ook met Bert Voeten en Han G. Hoekstra. Onze berichtgeving over een
dichtersgroep in Amersfoort ging al spoedig op in geur en damp van spirituosa.
Hoekstra nodigde mij bij het afscheid uit eens bij hem thuis langs te komen, een
uitnodiging waar ik

V.L.N.R. PAUL RODENKO (?), GERRIT KOUWENAAR, LUCEBERT, BERT SCHIERBEEK EN JAN ELBURG,
WIJZEND NAAR DE TEKST “ER IS EEN LYRIEK DIE WIJ AFSCHAFFEN”, 1948 [LETTERKUNDIG MUSEUM]
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verschillende keren op inging. Er was er- en herkenning. Mijn bezoek aan Eylders
werd wekelijks, met een eveneens wekelijkse uitbreiding van vrienden en relaties,
onder wie Aafjes, de schilder Gerard Sluyter, de componist Lex van Delden en de
dichter Edgar Twello. Amsterdam en Eylders zorgden ervoor dat kleinsteedse
migranten snel werden ontgroend.
Hoe verging het de Wevers op hun levensweg?
Albert Welling schreef verhalen en gedichten. Tot eind 1941 lokale publicaties;
ook toneel en een novelle. Voor declameren bezat hij een aangeboren talent. Hij
werd journalist bij het Utrechts Dagblad, daarna redacteur bij het dagblad De Tijd
en tenslotte hoofdredacteur van het weekblad Katholieke Illustratie. Hij stierf helaas
voor zijn vijfenzestigste.
Ook Joop Reinboud (1920-1986) schreef de gedichten die kenmerkend waren voor
onze jeugddromen en -idealen. Voor Scheifes, de componist, schreef hij liedteksten.
Hij kreeg naam en faam bij radio en televisie. Zijn interviews, documentaires en
speciale berichtgeving verwierven terecht lof en respect. Hij overleed kort na zijn
pensionering.
Van Dick Broekhuizen herinner ik mij zijn levendige verhalen. Ik ben hem uit het
oog verloren, maar heb naderhand slechts vernomen dat hij een redactiepositie
bekleedde bij het Reisjournaal van de Nederlandse Spoorwegen.

BRIEF VAN LOUIS TIESSEN AAN DE REDACTIE VAN HET TIJDSCHRIFT DE GEMEENSCHAP, 22 SEPTEMBER
1940 [LETTERKUNDIG MUSEUM]
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De ouders van Jacques Idserda (1918), André Idserda en Coba van der Lee, waren
niet geheel onbekende kunstschilders. Ook Jacques schilderde heel bijzonder. Na
een langdurig verblijf in België publiceerde hij in 1937 de door zijn vader
geïllustreerde dichtbundel Brugge en drie jaar later Gedichten voor kinderen. Zijn
sublieme verzen werden al vóór de oorlog in verscheidene tijdschriften opgenomen.
Hij was een ademloos beluisterd voordrachtskunstenaar en werd al jong omroeper
bij de VARA, naderhand radioverslaggever, incidenteel ook bij de BRT (België),
maar het grootste deel van zijn leven was hij een excellent programmamaker bij
Radio Nederland Wereldomroep. Met zijn lieve echtgenote rust hij nu uit in het Rosa
Spier Huis te Laren (N.-H.), waar ik zelf nu ook verblijf.
Sonja Witstein (1920-1978) was literair het meest begaafd van onze bent. Haar
verhalen werden later door Willem Frederik Hermans geroemd (hij sloeg haar hoger
aan dan Françoise Sagan). Ook Anna Blaman sprak van meesterlijke prestaties. Ik
had het voorrecht om hartelijk bevriend met haar te zijn. ‘De Wevers’ is voor haar
intellectuele vorming van belang geweest. De tientallen lange tot zeer lange brieven
(allen in het bezit van het Letterkundig Museum) geven een helder beeld van haar
literatuuropvattingen, haar literaire voorkeuren en van haar zich ontwikkelende
schrijverschap. Deze brieven laten zich tevens als boeiende literatuur lezen, door de
gedrevenheid waarmee en de prachtige stijl waarin zij geschreven zijn. Kort voor
haar onderduik gaf zij mij het manuscript in bewaring van haar novelle Bekentenis
aan Julien Delande. Ik waande haar in Auschwitz omgekomen en bracht dit
manuscript drie maanden na de bevrijding naar de Amsterdamse uitgeverij Contact.
Kees Lekkerkerker, die daar redacteur was, sprak meteen van een meesterwerk. Eind
augustus 1945 ontving ik tot mijn niet te beschrijven vreugde weer een levensteken
van haar en korte tijd later verbleef zij enkele dagen bij ons. Haar reactie op de
aanstaande uitgave van haar novelle: ‘Zoiets enorms had ik nooit kunnen dromen.
Het is de grootste vriendendienst die je hebt kunnen bewijzen’. In februari 1946 ging
een gekoesterde wens van Sonja en mij in vervulling: samen publiceren in een literair
tijdschrift, Het Woord, dat gezien wordt als de voorloper van de beweging van Vijftig.
Zij schreef opnieuw brieven aan mij, haar laatste op 10 juli 1946. De ‘beëindiging’
van de vriendschap was in geen enkel opzicht een gevolg van een persoonlijke
verwijdering. Het mòest, het was een afscheid van een verleden dat was uitgemond
in de hel van een concentratiekamp. Zij wilde volslagen opnieuw beginnen en startte
een academische carrière. Bij haar overlijden werd de inmiddels Leidse hoogleraar
in de Neerlandistiek uitsluitend als ‘geleerde’ en niet als ‘schrijfster’ herdacht.
Ikzelf publiceerde in eigen beheer in 1943 clandestien mijn sonnettenkrans Ad
tabulam pictam (bij een schilderij) onder het pseudoniem Lodewijk van Fokkerbosch.
Vervolgens had ik in 1945 en 1946 enige publicaties in Het Woord, het tijdschrift
van Koos Schuur en Ferdinand Langen. Bij de uitgeverij
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A.A. Balkema te Amsterdam verscheen in 1948 mijn gedichtenbundel Afstand. In
1980 mijn eerste haikubundel (eigen beheer), later nog door drie andere haikubundels
gevolgd. In 1996 publiceerde ik een uitgebreid boek over ‘De werkelijkheid van de
Grote Moeder’, reeds een gegeven in de verhalende overleveringen van religies van
de alleroudste volkeren. Mijn jongste publicaties verschenen opnieuw in eigen beheer
Poëtisch Panorama (haiku en senryu) en Teilhard de Chardin, pelgrim van de
toekomst. In het ‘klein cultureel centrum’ Reflex te Hilversum leidde ik in de jaren
zestig uiteenlopende culturele activiteiten en stimulaties. In de jaren 1974-1975 was
ik zakelijk leider van de werkgroep ‘Poëzie Hardop’, een unieke toneelgroep die in
heel Nederland optrad, waarbij steeds één dichter werd geportretteerd.
Corneille (eigenlijk Corneille van Beverloo), de latere experimentele schilder, was
onze huisvriend sinds begin 1943 in Amsterdam. Vanaf zijn timide debuut af tot aan
zijn ‘glorie’-jaren heb ik zijn ontwikkeling meegemaakt. Hij vertaalde enkele van
mijn gedichten in zijn moedertaal, het Frans. Door hem werd onze vriendenkring
rijkelijk verbreed. Door hem raakte ik ook zeer betrokken bij het voorspel van de
‘Experimentele Groep’, de pendant in de beeldende kunst van de beweging van
Vijftig. Een historische tentoonstelling vond plaats in de kunstzaal van Santee
Landweer op de Keizersgracht in Amsterdam, van 14 februari tot 14 maart 1948.
Men verzocht mij de opening te verrichten, zoals men dat al eens deed in juni 1946
(‘Tien jonge schilders’ in het Stedelijk Museum te Amsterdam). Ik besloot mijn
inleiding met de volgende zinnen: ‘Deze kunstenaars zijn er kapot van dat zij het
grote leven zo bruisend in zich voelen, en opgetogen schilderen zij het. Zij reflecteren
uitbundig. Wie praat er nog over oude vormen? Dit is een onbelemmerde reflexie
en hun reflexisme is contra-esthetisch!’ Op 26 juli 1948 volgde de oprichting van
‘De Experimentele Groep Holland’, die het blad Reflex uitgaf. In het eerste nummer,
september 1948, vermeldt Constant (eigenlijk Constant Nieuwenhuys)
handgeschreven: ‘De titel Reflex is een overblijfsel van de naam “Reflexisme” door
Louis Tiessen aan ons streven gegeven op een bijeenkomst die plaats vond op 14
februari 1948’. Een literaire avond van de Experimentele Groep, sectie Literatuur,
op zaterdagavond 5 november 1948 in het Stedelijk Museum te Amsterdam tijdens
een grote tentoonstelling van experimentele schilders, liep uit op een enorme rel.
Nog voor de afloop gingen Lucebert, Gerrit Kouwenaar, Corneille en ik naar
Café-restaurant Keyzer naast het Concertgebouw om daar jhr. W. Sandberg, directeur
van het Stedelijk Museum, die een concert bijwoonde, op te wachten en een verslag
te geven van het voorgevallene. Kouwenaar had inmiddels een perscommuniqué
geschreven dat de goedkeuring van Sandberg kreeg. Op de maandag daarop volgend
was het op de voorpagina's van de kranten breed uitgemeten sensationeel nieuws:
‘Groot communistisch schandaal in het Stedelijk Museum’. Het communiqué van

ZL. Jaargang 5

84

LOUIS TIESSEN, OLIEVERFSCHILDERIJ DOOR GERARD SCHÄPERKÖTTER, 1944 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

Kouwenaar was niet geplaatst. Overige vaststellingen: ‘In Nederland is de waanzin
tot kunst verheven’ en ‘Er is geen hoop meer dat er ooit iets anders uit Corneille,
Constant, Appel en de anderen zou groeien dan wat ze nu al zijn: knoeiers, kladderaars
en verlakkers’.
Het is begrijpelijk dat in de eerste naoorlogse jaren een culturele impasse heerste:
conventionele poëzie miste elke veerkracht. Kouwenaar verweet in 1951 de
traditionele poëzie verzuimd te hebben haar normen te herzien, toen deze in
tegenspraak kwamen met de realiteit van de mens in deze wereld.
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Eerst omstreeks 1950 mag men spreken van het ontstaan van de nieuwe literaire
generatie, de Vijftigers. Zij forceren een radicale breuk met het traditionele verleden.
De voornaamste vernieuwing van de Nederlandse poëzie werd als volgt omschreven:
‘Geen beschrijving meer, maar beleving; geen overlevende vorm, maar een wordende
vorm; geen vertekenen van de werkelijkheid in een harmonisch model, maar een
beeldende weerspiegeling van leven’.
De Wevers waren eerst te jong, onkundig, onwetend, te provinciaal en teveel
gevangen de traditie. De oorlog en het verplichte lidmaatschap van de Kultuurkamer
wierp vervolgens een blokkade op. Tenslotte zorgde de komst van de Vijftigers voor
de uitsluiting en vervolging van ‘de op het mooie gerichte toon’, van de ‘verdroomde
esthetiek’, van ‘de dichterlijke gebruikelijkheden’ (dixit Jan Elburg). Gedichten die
geen strijdlustige en provocerende stellingname bezaten, werden geweerd. Ik citeer
nog enkele uitspraken: ‘geen woekering meer van lokale lyriek’, ‘geen anekdotisme
in sonnetvorm’, ‘geen berijmde journalistiek’, ‘geen dichters in de windstilte en van
het kleine geluk’, ‘geen in sonnetvorm vervallen puberdroompjes’.
In een kooi op de Cobra-tentoonstelling (Stedelijk Amsterdam) lieten Vijftigers
zich op een spectaculaire wijze fotograferen, wijzend naar een op de wand
aangebrachte tekst: ‘Er is een lyriek die wij afschaffen!’. Daaronder een kwak bundels,
werk van de hun te traditionele schrijvende Nederlandse dichters, waar een paar forse
strepen doorheen waren gehaald. Bekaaider konden de aspiraties en creaties van de
Wevers er niet vanaf komen. Met deze vaststelling beëindigen wij ons tijdgebonden
verhaal. Staat u mij toe hieraan een kwatrijn toe te voegen uit mijn bundel Afstand:
Die door woestijn en wildernissen trekt,
't klimaat van 't grenzenloze tegemoet,
doorstaat de kommer die zijn weg bedekt,
al met de rust die hij bij 't eind ontmoet.

Geen toon en taal voor Atonaal, de bloemlezing van de Vijftigers.
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Personalia
DIETER VANDENBROUCKE (Laakdal, 1980) studeerde Moderne Geschiedenis en
Culturele Studies aan de K.U. Leuven. Hij is verbonden aan het Louis Paul
Booncentrum van de Universiteit Antwerpen, waar hij onderzoek doet in het kader
van de GOA Literatuur, Vlaamse Beweging en Maatschappij (1914-1950). Momenteel
werkt hij aan een monografie over de relatie van Victor J. Brunclair tot de Vlaamse
Beweging in de periode 1933-1944.
STEFAN VAN DEN BOSSCHE (Aalst, 1962) is verbonden aan de KU Brussel. Hij
promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een studie over leven en werk
van Jan van Nijlen. Hij publiceerde de essays Een kortstondige kolonie. Santo-Tomas
de Guatemala. Een literaire documentaire (1997) en De adem van Mistral (2000).
Onlangs verscheen De wereld is zoo schoon waarvan wij droomen, een biografie
van Jan van Nijlen. Hij schrijft voor verschillende tijdschriften en is redacteur van
ZL en van Kunsttijdschrift Vlaanderen.
ERIK WERKMAN (Huissen, 1979) studeerde Geschiedenis met afstudeerrichting
Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en Media and Communication
Studies aan de Universiteit van Uppsala, Zweden. Sinds zijn afstuderen werkte hij
als ‘financiële dienstverlener’ in Praag; woont momenteel in Londen.
SANDER BINK (Baarn, 1976) studeerde Literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam en publiceerde eerder onder meer over Louis Couperus en Dirk de
Jong. Hij is werkzaam in een antiquariaat.
LOUIS TIESSEN (Amersfoort, 1921) is dichter, journalist en kunstorganisator.
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FRED. VON EUGEN, CIRCA 1923 [COLLECTIE KEES VON EUGEN, VENLO]
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Document
‘De fluisterende bariton’
Autobiografische aantekeningen van Fred. von Eugen
Een vriend van mij, een acteur die ook amateurtoneel regisseerde, bevond zich eens
in een moeilijke situatie. Een dag voor de jaarlijkse première van zijn belangrijkste
groep kregen de prima donna en de jeune premier zo'n plankenkoorts dat ze ziek
werden en niet meer bij machte waren hun rol te spelen. Mijn vriend vond ten einde
raad een bekende professionele actrice, Marie Hamel, bereid om de vrouwelijke
hoofdrol op zich te nemen. Hij vroeg mij als jeune premier. Ik zei hem dat ik absoluut
niet wist hoe je moest acteren en dat ik zelfs nog nooit een voet op het toneel had
gezet. Hij antwoordde dat ik niet hoefde te acteren, dat ik het ideale type was voor
een jeune premier en dat ik alleen de tekst uit mijn hoofd moest leren en opzeggen.
Ik ging akkoord en in een nacht en een halve dag leerde ik de rol. Er was geen tijd
voor een repetitie omdat Marie Hamel niet voor zeven uur 's avonds kon komen. Ik
was al eerder in het theater, heel zenuwachtig, en werd door de grimeur van de groep
geschminkt. Een half uur voor aanvang kwam Marie eens kijken wie ik eigenlijk
was. Ze was niet tevreden met mijn make-up en deed het helemaal opnieuw. Ik voelde
me fantastisch. Ik vond het heerlijk hoe ze mijn gezicht streelde, ik vond haar leuk,
wilde alles met haar en voor haar doen wat ik volgens mijn tekst moest doen. In tien
minuten liet Marie me op het toneel zien welke bewegingen ik moest maken en toen
luidde de bel. Het doek ging op. De voorstelling was een enorm succes en de beste
première die de groep ooit gehad had. Natuurlijk voornamelijk dankzij Marie. Toen
de avond voorbij was, vroeg ik haar of we samen zouden gaan dineren en ze
accepteerde. We praatten en praatten en praatten. Na het diner vergezelde ik haar
naar haar huis en nodigde mezelf uit voor een kop thee, omdat ik het gevoel had dat
ik haar nog veel meer wilde vertellen dan ik tot dan toe al gedaan had. Na een thee
en een rum grog maakte Marie duidelijk dat ze moe was, dat ze naar bed moest. Ik
had daar geen bezwaar tegen, maar aangezien ik haar nog een paar belangrijke dingen
wilde zeggen, ging ik naast haar bed zitten en vertelde verder over mijn leven. Enige
tijd later werd ik ook moe en vroeg haar of ze wat op wilde schuiven, zodat ik wat
uit kon rusten. In bed voelde ik me niet meer moe en zij ook niet meer. Ik bleef er,
niet in haar bed, maar in haar huis, ongeveer tien jaar lang. En na die tijd gingen we
als heel goede vrienden uit elkaar. Tot haar dood
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ALICE VON EUGEN-VAN NAHUYS [LETTERKUNDIG MUSEUM]

bleven we bevriend, jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dankzij onze relatie hechtte
ik meer waarde aan de positieve en culturele kanten van het leven. Door haar leerde
ik het leven kennen van de joodse wereld die zo karakteristiek was voor het
Amsterdam van die jaren.
Marie had een vriendin, Alice van Nahuys, die de rechterhand was van de uitgever
Emanuel Querido, die haar altijd voorstelde als zijn pleegdochter. Alice was zeer
getalenteerd, had een nimmer falende neus voor kunst en literatuur, een talenknobbel,
was mooi en heel sportief, kleedde zich goed, was energiek en vrouwelijk. Ze woonde
bij Emanuel Querido en diens vrouw Jane Kozijn, en hun in 1901 geboren zoon Arie.
Marie stelde mij aan haar voor en niet lang daarna raakten we bevriend. Ik bracht
heel wat tijd bij hen thuis door en ontmoette er veel kunstenaars, schrijvers, schilders,
ontwerpers en acteurs. Langzamerhand begon ik ook deel te nemen aan de discussies
over boeken en over welke boeken er uitgegeven moesten worden. Van tijd tot tijd
werd me gevraagd een manuscript te lezen en mijn oordeel te geven in verband met
een mogelijke publicatie. Ik gaf mijn oordeel altijd op schrift en mijn tekst werd dan
vaak gebruikt voor de prospectus van het boek. Twee keer in die jaren bood Querido
mij een baan aan. Ik wilde echter mijn vriendschap niet op het spel zetten door een
zakenrelatie aan te gaan. Hij respecteerde mijn argument. Maar op een gegeven
moment werd Querido ziek, hij had een ernstige vorm van reumatiek. Hij kon en
mocht van zijn dokter niet meer door het land reizen om de boekhandelaren te
bezoeken en hen ertoe te verleiden zoveel mogelijk van zijn uitgaven aan te schaffen.
Aangezien hij de enige in de zaak was die dat werk deed, was hij ten einde raad en
wist niet wat hij moest doen. Toen
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vroeg hij mij of ik voor hem in wilde vallen. Hij dacht dat ik de enige was die hij
kende die het zou kunnen doen, alle anderen zouden louter handelsreizigers zijn. Hij
herinnerde mij eraan dat ik twee keer had geweigerd vanwege onze vriendschap. Dit
keer moest hij juist een beroep doen op die vriendschap en hoopte hij dat ik hem niet
in de steek zou laten. Ik had dus geen keus en kort daarop zat ik op kantoor als
professionele uitgever. De boekenbranche accepteerde me zonder problemen,
waarschijnlijk dankzij de grootse aankondigingen van Querido, die zei dat ik al jaren
voor zijn uitgeverij werkte, maar altijd op de achtergrond had willen blijven. Hij
stelde me persoonlijk voor aan de belangrijkste mensen en verder moest ik mijn eigen
weg maar gaan. We hadden het nooit over een salaris of de andere voorwaarden
gehad, maar aan het eind van de maand konden we er niet meer omheen. Querido
vroeg me wat ik wilde. Mijn antwoord was dat ik niet wist wat de firma kon betalen,
zodat ik het beter aan hem over kon laten. Hij gaf me een bescheiden bedrag dat
nauwelijks voldoende was om de kosten van mijn sigaren en mijn auto te dekken.
Maar het maakte me niet uit. Ik verdiende bakken geld met mijn eigen commerciële
activiteiten. Bovendien zei Querido dat ik in de toekomst een deel van zijn aandelen
zou krijgen en dat zou belangrijker zijn. Het feit dat ik al snel nadat ik begonnen was
een bijnaam had (de fluisterende bariton), was het bewijs dat ik succes had en de
verkopen die ik wist te bewerkstelligen bewezen dat telkens opnieuw. Dit en het feit
dat hij minder naar kantoor kwam, zorgde ervoor dat Querido uit Amsterdam weg
wilde. Hij kocht een huis in Laren, een kunstenaarsdorp, en bracht de meeste tijd
door met het schrijven van zijn autobiografische roman Het geslacht der Santeljano's,
dat de uitgeverij in tien delen onder het pseudoniem Joost Mendes uitgaf.
De verhuizing van de Querido's naar Laren en het feit dat ik alleen in Amsterdam
woonde sinds Marie Hamel en ik uit elkaar waren, waren de redenen dat Querido
mij aanbood bij hen in Laren te komen wonen. Ik ging daar graag op in. We woonden
daar een paar jaar harmonisch bij elkaar, natuurlijk vooral omdat we druk bezig
waren met de boeken, maar ook met muziek en discussies met vrienden, die ons in
Laren opzochten. Ik bracht soms een vriendin mee, maar niet te vaak omdat meestal
noch Querido noch Alice het met mijn keuze eens was.
In 1933, nadat Hitler in Duitsland aan de macht gekomen was, kregen we Fritz
Landshoff op bezoek, een uitgever die zijn firma (Kiepenheuer), zijn partner (een
nazi) en zijn land had verlaten waar hij als jood niet meer kon en wilde leven. De
financiële partner van Querido ging met het project akkoord en de Querido Verlag
werd opgericht met Alice en Landshoff als uitvoerend directeuren. Landshoff was
een zeer getalenteerde man met een charmant karakter en we raakten snel bevriend,
wat we nog steeds zijn, en door zijn vriendschap
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raakten we ook bevriend met Erika en Klaus Mann en vele anderen. In de toenmalige
omstandigheden was het geen probleem om auteurs voor de nieuw opgerichte
uitgeverij te vinden, omdat alle emigrerende schrijvers uitgegeven wilden worden.
Landshoff kende hen allemaal en wist waar hij ze kon vinden. We braken het meest
ons hoofd over het probleem hoe kopers voor de boeken te vinden. De Duitse markt
was natuurlijk volledig voor ons afgesloten. We vonden een aantal boekhandelaren
in Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Zwitserland, België, Zweden en in Nederland
natuurlijk. Verder moesten we een kleine omzet in Engeland en Amerika zien te
regelen. Het is duidelijk dat een distributie op wereldschaal van een niet zo populair
fonds met een kleine oplage per titel geen basis vormde voor een florerende zaak.
Maar we kregen meer dan alleen geld. Al in september 1933 begon de Querido Verlag
met het uitgeven van het tijdschrift Die Sammlung, met in het comité van aanbeveling
André Gide, Aldous Huxley en Heinrich Mann. Klaus Mann was de hoofdredacteur.
De hele geschiedenis van de Querido Verlag is heel spannend en beïnvloedde in
zekere zin ook mijn leven, maar ik kan er hier niet op ingaan. Niettemin wil ik een
paar uitzonderlijke ervaringen noemen, om te laten zien wat voor verrassende dingen
er in die dagen konden gebeuren.
Zo ging ik op een gegeven moment naar Praag om een Tsjechische distributeur
voor Die Sammlung te vinden. Ik was de enige bij Querido die zo'n reis kon
ondernemen, omdat ik de enige goj was. Querido, Alice en landshoff waren allen
joods. Alices vader was een niet-joodse marineofficier, maar haar

EMANUEL QUERIDO, 1936 [LETTERKUNDIG MUSEUM]
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moeder, de beroemde soubrette Emilie Culp, was

OMSLAG VAN DE EERSTE AFLEVERING VAN DIE SAMMLUNG [LETTERKUNDIG MUSEUM]

wel joods, zodat Alice volgens de joodse wetten joods was. Op weg naar Praag ging
ik ook langs Berlijn en bezocht daar de uitgever Ullstein. Hij was heel zenuwachtig
toen ik hem vertelde wat we in Amsterdam deden, en dat ik een verzoek aan hem
had dat hem niet zou schaden en van belang was voor zijn auteurs. Hij onderbrak
ons gesprek, hoewel we alleen waren, en zei dat hij mij in mijn hotel zou komen
opzoeken. Daar dineerden we en hadden het over algemene zaken, tot hij mij
voorstelde naar mijn kamer te gaan. Daar sprak hij openlijk en was bereid alles te
doen wat hij kon voor zijn auteurs. Ik legde hem uit dat het heel belangrijk zou zijn
dat hij ons zijn hele voorraad verboden boeken zou toesturen. Hij ging er zonder
aarzelen mee akkoord. Hij zond ons wagonladingen boeken, om te beginnen alle
boeken van Lion Feuchtwanger die in feite het plan had bedacht. In Praag nam ik
contact op met de overheidsdienst voor de distributie van tijdschriften en ontmoette
op mijn verzoek de directeur, die bereid was de distributie van Die Sammlung op
zich te nemen.
Terwijl ik dit opschrijf, herinner ik me een andere gebeurtenis, veel later in
Amsterdam, die ik hier denk ik zou moeten vertellen. Tijdens de bezetting van
Nederland had de Amsterdamse politie het bevel gekregen de hele voorraad boeken
van de Querido Verlag weg te halen en te vernietigen. Na de oorlog werden we
opgebeld door het hoofdbureau van politie, met de mededeling dat ze een cel vol
met onze boeken hadden liggen. Of we ze nog konden gebruiken. Het was het enige
waarover we konden beschikken en ze brachten ze met ladingen tegelijk naar ons
kantoor, dat helemaal leeg was. Daarmee konden we na de oorlog opnieuw van start
gaan, toen er een enorme leeshonger bestond, maar er geen boeken waren.
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Terug naar 1933. Door ons harmonieuze leventje in Laren met de prachtige omgeving
van hei, bossen en meren, hadden we niet veel behoefte aan reizen in de
zomervakantie. In plaats daarvan brachten we vanaf 1933 het grootste deel van
februari in de Zwitserse Engadin door, de eerste keer in Samaden, daarna in Celerina
en daarna in St. Moritz. Meestal gingen we met z'n drieën, Alice, Emanuel Querido
en ik. Aangezien Querido niet skiede en niet schaatste en het klimaat zijn reumatiek
niet erg ten goede kwam, besloten Alice en ik in 1936 alleen te gaan. We hadden
een heerlijke tijd, zo fantastisch als alleen twee heel goede vrienden kan overkomen.
We kwamen vol energie, bruin en in extase terug. Het was duidelijk dat we het 't jaar
daarop over zouden moeten
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doen. En dat deden we. We vertrokken in februari 1937. Op de vijftiende vierden
we de veertigste verjaardag van Alice. Tegen al mijn verwachtingen in was ze niet
in een erg goed humeur. Het was prachtig weer, we hadden lekker geskied, de sneeuw
leek net poedersuiker. Wat kon eraan schelen? Ik vroeg het haar. Alice vond dat ze
oud werd. Op haar leeftijd was ze nog altijd mejuffrouw Van Nahuys, ze vond dat
het zo niet verder kon. Maar als je wilt trouwen, waarom doe je dat dan niet? Je hoeft
alleen maar te kiezen: je kent zoveel mannen die je bewonderen. Je bent onafhankelijk,
je bent mooi, je bent intelligent en je hebt humor, je bent sportief, goed gekleed, je
hebt een onfeilbare smaak, wat houdt je in godsnaam tegen? Fred, zei Alice, je bent
een optimist en dat weet je. Maar het is echt niet zo makkelijk op mijn leeftijd. Nou,
doe dan je best en als je dan nog niemand vindt, nou, dan kun je altijd nog met mij
trouwen, ik ben je beste vriend. Fred, dat meen je niet. Natuurlijk meen ik dat, ik
meen altijd wat ik zeg en hou me eraan. Fred, dan is alles grandioos, en Alice kuste
me op een manier zoals ze dat nog nooit gedaan had. Ik voelde me gevleid. Het was
echt nooit in me opgekomen dat er ooit een andere relatie dan vriendschap tussen
ons zou bestaan. Maar Alice leek vaak aan de mogelijkheid gedacht te hebben. Ze
was altijd jaloers geweest op mijn vriendinnen die ze in de loop van de tijd ontmoet
had. Tijdens de intieme momenten die nu volgden, vertelde Alice me veel meer dan
ik ooit had kunnen dromen. Querido zorgde niet alleen voor haar toen ze uit België
naar Nederland was gekomen als oorlogsvluchtelinge in 1914, 17 jaar oud, maar
werd al snel haar minnaar en ook toen bleef hij haar als zijn pleegdochter voorstellen.
Ze had van hem gehouden en had hem bewonderd. Haar bewondering was niet
verdwenen, maar haar liefde wel, vooral nadat ik bij hen in Laren was komen wonen
en de laatste jaren lukte het haar niet meer met hem naar bed te gaan, wat vaak tot
onverdraaglijke scènes leidde. Dit was een hele schok voor mij! Ik had nooit enige
twijfel gekoesterd over de ideale relatie zoals die mij was voorgespiegeld. En op dat
ogenblik veranderde mijn mening over Querido op slag. Hoe had ik zo naïef kunnen
zijn, of was ik gewoon dom?
Tijdens de terugreis spraken we over de problemen die ons te wachten stonden.
Alice wilde niet dat ik de situatie uit zou leggen. Ze drong erop aan dat zij eerst met
Querido over onze plannen zou praten. Toen ze het hem uitlegde of liever gezegd,
toen ze het hem probeerde uit te leggen, werd hij na een paar woorden gek van woede.
Hij weigerde me te zien of zelfs maar te spreken. Hij zette me onaangekondigd uit
de zaak. Alice had een verschrikkelijke tijd. Tenslotte gaf hij haar de helft van zijn
aandelen van de zaak, wat 25% van het geheel betekende, de andere helft kreeg zijn
zoon. Dit was waarschijnlijk zijn laatste poging om haar te binden. Maar Alice
veranderde niet van gedachte. We trouwden op 7 april 1937. We verhuisden naar
Amsterdam, waar we woonruimte hadden gevonden dankzij de arts Reintjo Rijkens
die met Betsy Culp getrouwd was, een nicht van Alice. Alice ging dagelijks naar
kantoor waar

ZL. Jaargang 5

9

FRED. VON EUGEN, CIRCA 1978 [COLLECTIE KEES VON EUGEN, VENLO]

ze altijd Querido tegenkwam, die ervoor zorgde dat dit contact bijzonder onprettig
was. Ik werkte aan een plan om een eigen uitgeverij op te zetten, maar daarbij had
ik een krachtige financiële partner nodig. Om de gewenste vrijheid te kunnen
behouden en de financiële steun niet kwijt te raken, nam ik in dit plan de oprichting
van een boekenclub op. Daartoe wendde ik mij tot De Arbeiderspers, de uitgeverij
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, die erg actief was in het verspreiden
van literatuur onder de arbeiders. De Arbeiderspers was bijzonder geïnteresseerd en
met de directeur, Y.G. van der Veen, kwam ik tot een overeenkomst. Hij had alleen
nog toestemming nodig van de raad van bestuur, maar dat was een formaliteit.
Inderdaad ontving ik een week later de bevestiging van onze overeenkomst met de
zegen van de raad van bestuur. De brief eindigde met de curieuze opmerking dat
men zich afvroeg waarom ik niet in overweging wilde nemen om bij hen als hoofd
van de uitgeverij te komen werken, om die op een hoger peil te brengen. Ik
bewonderde de originaliteit van het voorstel en het leek mij ineens een heel
aantrekkelijk idee om de mogelijkheden van mijn uitgeverijplannen binnen zo'n grote
organisatie uit te testen. Dit vertelde ik ook Van der Veen, toen ik hem tien minuten
na ontvangst van zijn brief opbelde. Twee uur later waren we het eens over de
voorwaarden van de baan die ik aannam.
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Maar eerst zouden Alice en ik de maand juni van 1937 op vakantie gaan. We brachten
die door in Locarno. Alice genoot van de zon, het meer en de afwezigheid van de
spanningen en ik werkte voornamelijk de plannen voor mijn nieuwe baan uit; en dat
deed ik tot in detail, zodat ik 1 juli meteen kon beginnen.
Het eerste boek dat ik zou uitgeven moest een spectaculair succes worden en de basis
vormen voor mijn verdere plannen; alleen de toekomst was belangrijk. Daarom moest
het een boek voor jonge mensen worden. Met de hulp van een paar bekende schrijvers
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en jeugdleiders stelde ik een boek van meer dan vijfhonderd bladzijden samen op
groot formaat, rijk geïllustreerd, ingebonden en met een prachtige kaft. Ik wilde het
verkopen voor iets onder de twee gulden (f 1,90 om precies te zijn). Dit was natuurlijk
het moeilijke punt dat me de kop kon kosten. Maar ik was niet bang. Ik ging erg
onconventioneel te werk en mijn berekeningen begonnen waar ze normaal eindigden.
Hoeveel exemplaren moet ik drukken om de prijs nog acceptabel te houden? Volgens
de berekeningen zouden er minimaal 100.000 exemplaren gedrukt moeten worden
om het lucratief te maken. Ik wist dat ik een grote en niet al te dure verkooporganisatie
op moest zetten om mijn doel te bereiken, en dat deed ik dan ook.
Op de een of andere manier was de directeur achter mijn activiteiten gekomen, ik
had natuurlijk allerlei contacten met andere directieleden van de krant en de drukkerij,
en hij vroeg me naar zijn kantoor te komen voor een gesprek. Hij vroeg me wat ik
deed en of ik tevreden was. Ik zei hem dat het nog wat

ZL. Jaargang 5

11
vroeg was voor een antwoord, maar dat ik hem, als hij mij naar mijn kamer wilde
volgen, nog eens iets zou laten zien. Ik liet hem trots de dummy van het Boek voor
de jeugd zien. Hij vond het maar niks, hij zou het zelf nooit kopen. Dat maakt niet
veel uit, zei ik, u krijgt hoe dan ook een presentie-exemplaar. Ik moest het boek aan
andere mensen verkopen. Toen ik hem vertelde hoeveel het boek zou gaan kosten,
vroeg hij zich af hoe ik een boek van dat formaat voor die prijs kon maken. De eerste
druk is honderdduizend exemplaren. Op dat moment dacht hij en zei hij dat ik gek
moest zijn en waarom ik hem niets gevraagd had voordat ik dit soort beslissingen
nam. Mag ik u eraan herinneren, zei ik, dat de enige voorwaarde waaronder ik deze
betrekking aanvaard heb, was dat ik onafhankelijk van wie dan ook in de directie
kon werken, volgens mijn eigen ideeën. Daarom was het zo aantrekkelijk voor me.
Maar als u vindt dat ik teveel risico neem, ben ik een gevaar voor uw organisatie en
ben ik onmiddellijk bereid te vertrekken. Hij wist niet meer wat hij moest doen. Een
paar dagen later werd ik gevraagd tijdens een personeelsvergadering mijn plannen
voor de naaste toekomst uit te leggen. Dat deed ik graag en met overtuiging. Het
hoofd van de advertentieafdeling zei bij die gelegenheid dat hij de paginagrote
aankondigingen had gezien die ik voor dit boek had ontworpen voor de
verkoopcampagne. Er stond teveel tekst in. Een moderne advertentie moest iets
opvallends hebben dat in het oog springt, en hooguit enkele woorden. Mijn advertentie
zou geen effect hebben. Ik antwoordde hem dat dit waar mocht zijn voor bepaalde
producten. Niet voor mijn product daarentegen. Ik publiceerde voor lezers en mensen
die niet geïnteresseerd waren in het lezen van de paar kolommen van mijn prachtige
tekst, waren geen potentiële kopers van boeken. De meeste aanwezigen bewonderden
mijn plan, maar niemand dacht dat het mogelijk zou zijn om het aantal exemplaren
te verkopen dat ik in gedachten had. Bijna iedereen was tegen het plan of twijfelde,
voornamelijk omdat er in de organisatie met al hun boekwinkels en agenten, nooit
een jeugdboek meer dan 10.000 exemplaren had verkocht.
Er was maar een uitzondering, en dat was Bert Veenstra. Hij was verantwoordelijk
voor de verspreiding en de verkoop van alle kranten en tijdschriften van de organisatie.
Het dagblad Het Volk was het grootste van het land. Met Veenstra had ik mijn plan
besproken voor de manier waarop de verkoop van het boek georganiseerd moest
worden: De Arbeiderspers beschikte over tweeduizend krantenbezorgers die dagelijks
de kranten bij 300.000 abonnees in de bus gooiden en bij de meeste daarvan moesten
ze ook elke week het geld ervoor ophalen. Deze mannen kenden hun abonnees. Zou
het niet het eenvoudigst zijn en een ideale oplossing voor mijn probleem betekenen
als we boekverkopers van hen zouden maken? En nu legde Veenstra de
personeelsvergadering uit dat hij in mijn plan was gaan geloven, nadat hij gezien
had hoe ik het land afreisde en iedere avond in een ander district een bijeenkomst
met een groep van deze krantenbezorgers had om hen ertoe te bewegen de boeken
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aan hun abonnees te verkopen, en dat mijn actie voor bijna 100% succesvol was.
Maar Veenstra eindigde zijn praatje ermee dat het jammer was dat hij niet zelf of
iemand anders van de organisatie ooit op zo'n fantastisch idee gekomen was. Mijn
campagne, die maar een maand zou duren, ging de eerste augustus van start. Er
kwamen dagelijks orders binnen, zowel via de advertenties in de krant als via mijn
wandelende boekverkopers. Op de vijftiende waren er meer dan 50.000 van verkocht,
aan het einde van de maand waren er meer dan 110.000 exemplaren verkocht en er
kwamen nog steeds orders binnen. Kort daarna gaf de directeur gaf een feestje te
mijner ere waarop alle personeelsleden uitgenodigd waren. De meesten zullen zeker
niet alle opmerkingen die hij in zijn toespraak zei, even leuk gevonden hebben. Dat
was dus mijn start in de nieuwe omgeving en ik bleef succesvol. Het is misschien
genoeg als ik zeg dat de uitgeverij voor de eerste keer in de geschiedenis winst maakte
en die steeg jaar na jaar. Ik kreeg meer en meer vrienden in de organisatie, maar Bert
Veenstra was mijn grootste vriend daar.
Ondertussen was het leven van Alice erg moeilijk. Ze moest dag in dag uit met
Emanuel Querido werken en er was elke dag na kantoortijd een scène als ze uit elkaar
gingen, hij naar Laren en zij naar ons huis. Op een bepaald moment was de spanning
te groot voor haar geworden. Een avond dat ze mij niet thuis verwachtte, kwam ik
stomtoevallig toch thuis. En daar lag Alice, voor dood op bed, een glas water en een
lege fles slaaptabletten naast haar. Ik schrok me kapot. Dokter Rijkens was niet thuis,
maar ik kende een andere dokter in de buurt. Ik belde hem op. Hij kwam meteen.
Binnen een paar minuten had hij zijn diagnose gesteld. Ze was niet dood, maar in
een soort coma. Ze moest naar het ziekenhuis. Ik bleef bij haar en twee nachten en
twee dagen later kwam ze weer bij kennis. Het eerste wat ze me vroeg was: ‘Waarom
heb je me niet dood laten gaan?’ Ik legde haar uit dat je een goede vriend nooit dood
laat gaan als je kunt helpen. En ik vroeg haar of ze wilde beloven dat ze het nooit
meer zou proberen. Waarop Alice zei dat ze bereid was verder te leven, maar alleen
als ik zeker wist dat ik haar nooit alleen zou laten. Dat beloofde ik haar.
A chaque malheur quelque chose est bonne. Alice's zelfmoordpoging was zo'n
klap voor Querido dat hij verder geen scènes meer maakte. Toen Alice weer beter
was, besloten we van Amsterdam naar Laren te verhuizen, in een ander deel van het
dorp dan dat waar de Querido's nog steeds woonden. We hadden er vrienden, we
hielden van het dorp en de omgeving en schiepen ook de mogelijkheid tot contact
met de Querido's, voorzover Emanuel dat wilde. Alice had wat contact met hen, een
treurig contact, maar zonder spanningen. Wat mij betreft: Querido weigerde me te
zien, laat staan dat hij met me wilde praten. Tijdens de Duitse bezetting weigerde
hij zelfs mijn hulp, wat mij bijzonder spijt; ik had mogelijk zijn leven kunnen redden,
maar ik heb hem helemaal nooit meer teruggezien.
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KLAUS MANN (LINKS) MET FRITZ LANDSHOFF, NOORDWIJK [LETTERKUNDIG MUSEUM]

Toen de oorlog in Nederland steeds dreigender werd, zat Fritz Landshoff net in
Londen. Hij belde ons op en probeerde ons ervan te overtuigen dat we ook naar
Londen moesten komen, waar hij alles voor ons in gereedheid gebracht had, en nog
een paar dagen en zou het te laat zijn. We hoefden er echter niet over na te denken:
het stond van tevoren al vast dat we zouden blijven waar we zaten, ook al zou het
ergste gebeuren. Diep in mijn hart wist ik dat het vooral mijn beslissing was, minder
dan die van Alice. Ik wist ook dat Alice me nooit alleen zou laten en dat ze geen
duimbreed van mijn zijde zou wijken. Ik wist ook dat ik het mezelf nooit zou vergeven
als ik het land in deze omstandigheden zou verlaten. Landshoff toonde zich een goede
vriend. Hij
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legde zich neer bij de beslissing en we spraken af dat hij niet terug zou komen, maar
dat hij zou proberen het werk dat we hier begonnen waren, voort te zetten, in Engeland
dan wel in de Verenigde Staten. We waren allemaal in tranen. Twee dagen later, de
ochtend van de tiende mei 1940, dropten de Duitsers hun eerste soldaten en bommen.
Vier dagen later moest Nederland capituleren en was de Duitse bezetting een feit.
De dag na de invasie was zowel voor Alice als voor mij waarschijnlijk de zwaarste
dag van ons leven. We gingen allebei naar kantoor, zij naar Querido op de
Keizersgracht, ik naar De Arbeiderspers op het Hekelveld. Alice trof niemand bij
Querido en verbrandde in haar eentje alle archieven in de haard van de centrale
verwarming, de correspondentie en de administratie van Querido Verlag, om te
voorkomen dat de Duitsers adressen en andere details met betrekking tot onze
immigrantenauteurs zouden vinden. Toen ze me vertelde wat ze gedaan had, was ik
het er niet mee eens omdat het een groot verlies aan feitenmateriaal voor de
geschiedenis betekende, maar ik kon dat haar moeilijk verwijten. Mijn dag op kantoor
was niet minder sensationeel. Toen ik aankwam, was bijna iedereen er al. Een paar
uur later gaf Van der Veen iedereen opdracht naar huis te gaan en hij besloot dat het
kantoor gesloten moest worden. Iedereen gehoorzaamde. Toen ik eens rondvroeg,
merkte ik dat er vier mensen waren die aarzelden. Ik vroeg hen nog even te blijven
en informeerde of er nog anderen in het gebouw waren gebleven. We vonden nog
een technicus in de garage. Met z'n vijven zongen we daar de Internationale. Hoewel
ik destijds niet eens lid was van de partij, was ik bijzonder geëmotioneerd.
Ik werd gekozen tot de leider van deze kleine groep en we vatten het plan op dat
er dagelijks een krant moest uitkomen. We wisten nog niet hoe en in welke vorm,
maar we gingen meteen aan het werk. De telex stopte, zodat we de hele ochtend niet
over nieuws konden beschikken. Met mijn auto reed ik ondanks het luchtalarm naar
het ANP, het officiële nieuwsagentschap. Ze waren erg achterdochtig. Ik toonde mijn
papieren en vertelde dat onze telex niet meer werkte en dat ze me persoonlijk al het
nieuws van die dag moesten geven. Ik keerde terug naar kantoor met stapels en stapels
nieuws. Ondertussen werkte de telex weer. Sommige medewerkers, die gehoord
hadden dat we aan het werk waren, kwamen terug, onder anderen mijn vriend
Veenstra. Ik installeerde me in het kantoor van de hoofdredactie. Er werden mensen
bij de telefoons gezet en het nieuws stroomde van alle kanten binnen. Met een paar
anderen redigeerden we het nieuws, vertaalden wat nodig was, kneedden het naar
ons inzicht, brachten het nieuws dat van de kant van de Duitsers kwam tot normale
proporties terug omdat we wisten dat het toch niet klopte. Ik realiseerde me dat ik
voor het eerst in mijn leven een krant aan het maken was. Ik was heel trots.
Er kwam een telefoontje voor mij vanuit Haarlem. Met wie? Het was Van der
Veen, die benadrukte dat hij de krant gesloten had en nu verbood dat ik
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met een aantal anderen het werk voortzette. Ik had mijn antwoord meteen klaar: u
bent gevlucht en hebt iedereen en alles alleen achtergelaten. Ik ben het enige lid van
de directie dat hier aanwezig is en daarom ben ik de enige die beslist wat er gebeurt.
Bedenkt u wel dat u op dit moment geen enkele zeggenschap heeft. Ik heb besloten
dat de krant vandaag verschijnt en die zal ook verschijnen, zelfs al moet ik hem met
de hand schrijven en met een hectograaf kopiëren. Ondertussen had onze technicus
de hele stad rondgereden en zoveel mogelijk typo's opgepikt en er waren nu genoeg
zetters en drukkers om een krant te drukken die groot genoeg was om alles wat we
geredigeerd hadden in op te nemen. In sommige gevallen moesten we zelfs hier en
daar een artikel weglaten op last van onze eigen militaire autoriteiten. We hadden
geen tijd of mogelijkheid om er iets anders voor in de plaats te zetten, zodat onze
krant met een aantal lege kolommen verscheen. Ik zorgde ervoor dat tien exemplaren
van de krant bij de openbare bibliotheek werden afgeleverd en ik hoop dat ze er nog
zijn. Ik ben het nooit nagegaan.
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Het wonderlijkste van de dag moest echter nog komen. De gewone bezorgers
verschenen allemaal punctueel op de normale tijd met het geld dat zij geïnd hadden.
Veenstra regelde alles met hen. 's Avonds kwam de nachtploeg van zetters en drukkers
en de rest opdagen. Ik kon de productie van de avondeditie, die over het hele land
verspreid werd, aan hen overlaten. Ik belde Alice op en vertelde haar wat er allemaal
gebeurd was. We spraken af dat ik op kantoor zou blijven om alles te regelen en in
de gaten te houden. Ze zou zelf niet meer naar de uitgeverij gaan. 's Nachts heb ik
een paar uur in een oncomfortabele houding geslapen en met heel veel koffie. De
volgende dag kwam de directeur uit Haarlem. De Arbeiderspers had daar een
boekwinkel, waar hij op een bericht had gewacht over een mogelijke overtocht naar
Engeland. Op de een of andere manier was het tot nu toe misgelopen, maar hij moest
binnen een uur terug naar Haarlem. Ik legde uit dat ik hem op geen enkele manier
wilde beïnvloeden, maar dat ik een reactie van hem wilde die we in de krant konden
plaatsen. Hij verzette zich niet, maar wist niet wat hij moest zeggen. Hij leek wel
verlamd. Ik dicteerde hem de tekst, met als inhoud dat de geruchten dat de leiding
van De Arbeiderspers haar post had verlaten, vals waren. De krant zou verschijnen
zoals gewoonlijk en dat gold voor al onze activiteiten. Hij schreef het op en tekende.
We publiceerden het in de volgende editie van de krant.
Twee dagen later, één dag na de capitulatie, kwam de directeur opnieuw naar het
Hekelveld. De geplande overtocht naar Engeland was niet doorgegaan en nu, na de
capitulatie, zou het moeilijker dan ooit zijn om weg te komen. Het was een pijnlijk
moment. Zonder afstand te doen van mijn machtspositie, belegde ik een
noodvergadering voor de gehele leiding. Ik legde uit wat de situatie was met de
conclusie dat we de verantwoordelijkheid in de huidige omstandigheden niet aan
Van der Veen konden overlaten. Ik stelde voor dat de directeur twee leden van de
leiding zou kiezen om met hemzelf een triumviraat te vormen dat de
verantwoordelijkheid op zich zou nemen. Iedereen was het ermee eens. Ik was een
van de twee die gekozen werden; de ander was het hoofd van de advertentieafdeling.
Vanaf dat moment begonnen we met z'n drieën de dag met een vergadering van
negen tot tien uur 's ochtends om de grote lijnen van de organisatie vast te stellen en
de lopende problemen op te lossen. Het werkte vrij goed.
Van toen af aan leefden Alice en ik onder zware druk, niet in ons privéleven, mijn
optimisme hield het pessimisme van Alice min of meer in evenwicht. Wat de Querido
Verlag betreft: Emanuel Querido noch Alice ging nog naar kantoor, de
vertegenwoordiger Geert van Oorschot handelde de lopende zaken af. Het was voor
iedereen duidelijk dat het bedrijf niet toegestaan zou worden onafhankelijk verder
te werken. Maar het personeel was, afgezien van Van Oorschot, joods. Om ze een
mogelijkheid te geven om te overleven, hadden ze geld nodig. Hoe lang? In elk geval
zette Alice met geld van de uitgeverij een fonds op, in de hoop dat er voldoende zou
zijn. Zo lang als het ging wer-

ZL. Jaargang 5

17
den de salarissen door de firma betaald. Alice zelf zat het grootste deel van haar tijd
onder haar meisjesnaam te vertalen. In totaal vertaalde ze, daarbij inbegrepen de
boeken tijdens de oorlogsjaren, ongeveer veertig boeken, meestal van hoog literair
gehalte. Verder zorgde ze voor Emanuel Querido en zijn vrouw. Querido weigerde
nog steeds elk contact met mij en weigerde ook hulp van mijn kant.
Zoals voorzien was de Querido Verlag de eerste uitgever die met een Duitse
‘Verwalter’ te maken kreeg, wat het leven er voor Van Oorschot bepaald niet prettiger
op maakte. Deze ‘Verwalter’ was toevallig geen politiek fanaticus, hij plunderde de
zaak alleen maar zo goed als hij kon. Langzamerhand raakte Alice aan de situatie
gewend. Ze was veel ongeruster over mij en daar was al gauw alle reden toe.
Een van de eerste dagen van juni 1940, tegen sluitingstijd, bezette de SS De
Arbeiderspers en sneed alle telefoonlijnen af. Iedereen kreeg bevel het gebouw te
verlaten, behalve de leiding, die in hun kamers moesten blijven tot ze werden
geroepen. De eerste anderhalf uur gebeurde er niets, maar toen moest ik naar de
kamer van de directeur komen. Van der Veen zat in zijn normale stoel en naast hem
drie mannen, allemaal Nederlandse nazi's. Een van hen sprak. Zijn naam was H.J.
Kerkmeester. De Duitse bezettingsautoriteiten hadden besloten om De Arbeiderspers
over te nemen en Kerkmeester was door de Reichskommissar Seyss-Inquart benoemd
tot directeur. Hij zei mijn kwaliteiten als uitgever te kennen en vroeg me of ik loyaal
mee zou willen werken. Mijn eerste reactie was dat de enige autoriteit in deze kamer
Van der Veen was en dat ik niet wist of hij ermee akkoord ging dat ik wat dan ook
met Kerkmeester en de zijnen zou bespreken. Van der Veen zei daarop dat hij het
bijzonder zou waarderen als ik de vraag in overweging zou nemen. Toen wist ik dat
hij gezwicht was.
Nou, mijnheer Kerkmeester, zei ik, ik ben bang dat uw vraag verkeerd gesteld is.
Als u enig idee heeft van wat een uitgever werkelijk is, moet u weten dat hij alleen
volgens zijn eigen inzichten en ideeën kan werken. Daarom moet u eigenlijk uzelf
afvragen of u wel met mij wilt samenwerken. En voor zover ik geïnformeerd ben
over nazi-ideeën, denk ik dat het antwoord duidelijk nee moet zijn. De conclusie
moet zijn dat er voor mij maar één oplossing bestaat, en dat is dat ik mijn positie
meteen opgeef. Kerkmeester zei mijn antwoord te bewonderen en er een duidelijk
bewijs in te zien van mijn sterke karakter, precies de man die ze zochten. De
Reichskommissar moest dus maar beslissen. Het is wel duidelijk, legde ik uit, dat ik
in afwachting van die beslissing, geen enkel creatief werk zal verrichten, alleen naar
kantoor kom om zo snel mogelijk de beslissing te vernemen. Hij antwoordde me dat
hij geen enkele reden zag waarom ik niet op mijn spontane antwoord zou kunnen
terugkomen en dat hij hoopte dat ik er nog eens rustig over na zou denken. Met de
woorden: ‘Dat is zinloos,’ verliet ik de kamer.
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Snel zocht ik de andere leden van de leiding op, bracht hen op de hoogte en maakte
meteen een afspraak voor een vergadering voor die avond. We kwamen inderdaad
bijeen. Er waren verschillende reacties. Niemand wilde echt blijven, maar het grootste
deel wilde zijn baan niet opgeven in verband met zijn gezin of was van mening dat
je beter kon blijven dan je positie opgeven ten gunste van een nazi. We gingen uiteen
met de afspraak dat iedereen maar voor zichzelf moest uitmaken wat hij moest doen.
Voor mensen die een beslissing moesten nemen aangaande hun toekomst, was het
natuurlijk moeilijk om tot een besluit te komen, omdat ze niet wisten hoe de
omstandigheden er in die toekomst uit zouden zien. Met andere woorden: hoe deze
oorlog zou aflopen. Voor mij was het makkelijk. Nooit, maar dan ook nooit was het
bij mij opgekomen dat er ook maar de geringste mogelijkheid bestond dat we de
oorlog zouden verliezen, en als dat toch gebeurde, nou, dan was ik niet geïnteresseerd
in een leven onder een nazi-regime. Wat maakte het dus uit? Niets kon mij ervan
weerhouden mijn eigen leven te leiden volgens mijn eigen inzichten van wat een
waardevol en waardig leven is. Terwijl de leden van de directie zaten te discussiëren
over de houding die zij moesten aannemen, was Van der Veen alleen achtergebleven
in het enorme gebouw, waarin hij zo lang gewerkt had en waar hij bijna als
alleenheerser de leiding had gehad over de uitgebreide organisatie. Hij was
heetgebakerd, hield er niet van tegengesproken te worden, zijn wil was wet naar men
zei, sommigen gingen zelfs zover dat ze hem een dictator noemden. Die avond moet
heel moeilijk voor hem geweest zijn, niemand weet wat er door zijn hoofd ging. Wat
dacht hij, nu hij alleen was, over zijn overgave van die middag? Hij verhing zich in
de douche op de bovenste verdieping, aan een touw van een zonnescherm dat hij uit
zijn kamer had meegenomen. Hij liet geen boodschap achter. Veel later vroeg ik mij
soms af, nu ik dit schrijf bijvoorbeeld, of heb ik bijgedragen aan zijn dood? Er is
geen antwoord op.
Alice was natuurlijk ongerust. Ze was niet bang om zichzelf, maar om mij. Ze voelde
waarschijnlijk beter aan dan ik op dat moment kon overzien welke consequenties
mijn opstelling zou kunnen hebben. We hadden er geen ruzie over. Alice had een
gecompliceerd karakter, in feite was ze vrijwel haar hele leven bang, maar als er echt
gevaar was, hield ze zich prima. Ook tijdens het normale leven, voor de oorlog,
bewonderde ze vaak wat ik deed, maar op de een of andere manier vond ze altijd dat
wat ik ondernam riskant was. Maar nu, in oorlogsomstandigheden en met het soort
vijand waar we mee te maken hadden, was het serieuzer. Alice zei dat ze wist wat
ik over het einde van de oorlog dacht, maar dat zij niet zo zeker was. Ze accepteerde
echter mijn beslissingen en de gevolgen ervan volledig.
Het kostte de Reichskommissar vijf maanden om met mijn ontslag akkoord te
gaan. Waarschijnlijk heeft hij zelf nooit van mijn bestaan afgewe-
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RECEPTIE BIJ VIJFTIGJARIG BESTAAN VAN QUERIDO, ALICE VAN NAHUYS EN ELLEN WARMOND
(LINKS) [LETTERKUNDIG MUSEUM]

ten en gebruikte Kerkmeester alleen maar een leugen om tijd te winnen en te proberen
mij te vermurwen. Hij probeerde allerlei trucs om me van gedachten te laten
veranderen. De laatste was een voorstel om in Rotterdam, of all places, een parallelle
Arbeiderspers aan die van Amsterdam op te zetten onder een neutrale naam. Hij
garandeerde me dat ik over net zo veel geld en papier kon beschikken als ik maar
wilde; ik mocht mijn eigen salaris vaststellen; mijn naam hoefde niet eens genoemd
te worden, ik kon stromannen gebruiken. Nadat ik hem verteld had dat ik het pand
niet via de voordeur wilde verlaten om via de achterdeur weer naar binnen te komen,
begreep hij tenslotte dat hij zijn tijd verdeed en gaf op, maar dat was pas in november
1940.
Toen ik vertrok, vroeg hij me wat ik ging doen. Omdat ze er toch wel achter zouden
komen, vertelde ik hem dat ik een kleine, onafhankelijke uitgeverij wilde beginnen,
zonder enig politiek doel. Juist toen ik hem dit vertelde, moest ik weer denken aan
een vennootschap die ik voor De Arbeiderspers had opgericht, maar onder een andere
naam. Ik was er de directeur van en de aandelen waren in handen van De
Arbeiderspers. De firma heette Amsterdamsche
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SINGEL 262 WAAR THANS UITGEVERIJ QUERIDO IS GEVESTIGD, 1940 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

JOHAN WINKLER JR. [LETTERKUNDIG MUSEUM; FOTO: GORDON STUDIO]
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Boek- en Courantenmaatschappij (ABC). We wilden de naam gebruiken voor het
geval we boeken zouden publiceren die de klanten, vooral de boekhandelaren, niet
van De Arbeiderspers zouden verwachten, en die ze daarom niet zouden kopen. We
waren nog niet aan dit experiment toegekomen, en daarom was het een ‘slapend’
bedrijf. Er waren geen baten en geen schulden. Ik vertelde Kerkmeester dat ik de
aandelen wel wilde kopen tegen de nominale waarde, wat minder was dan de kosten
die de oprichting van een nieuw bedrijf zouden vergen. Hij ging akkoord, misschien
in de hoop dat dit een mogelijkheid vormde om me terug te krijgen, en ik verliet het
kantoor als de eigenaar van een spiksplinternieuwe uitgeverij waarvan ik legaal
directeur was. Kerkmeester wist waarschijnlijk niet hoe moeilijk het geweest zou
zijn om een nieuwe uitgeverij op te zetten, met alle beperkende maatregelen die de
bezettingsautoriteiten hadden afgekondigd. Na de oorlog toonde de nieuwe directeur
van De Arbeiderspers me een kopie van een brief die Kerkmeester dezelfde dag aan
de Sicherheitsdienst schreef, met de suggestie dat ik gearresteerd moest worden, net
als een paar vrienden van mij, onder wie Lou Lichtveld, ‘allemaal heel gevaarlijke
mensen’. De Sicherheitsdienst maakte geen haast uitvoering te geven aan de suggesties
van de Nederlandse nazi's. In elk geval ging ik aan het werk.
Om te beginnen nodigde ik Bert Veenstra en Johan Winkler uit om toe te treden
tot de nieuwe vennootschap. Dat deden ze, niet zonder aarzelen, maar ze deden het.
Winkler was het hoofd van de technische redactie van
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De Arbeiderspers. Ik vond kantoorruimte in het centrum van de stad, op Singel 262,
waar ik de benedenverdieping huurde, zodat we altijd konden zien wat er op straat
gebeurde, en die ook een onopvallende uitgang aan de achterkant had die op een
klein steegje naar de Herengracht uitkwam. We hebben die nooit gebruikt, maar het
gaf ons een veilig gevoel. We voelden ons er thuis met ons tweedehands meubilair
en kantoormateriaal. We waren van plan om in stilte een aantal goede boeken uit te
geven tot de oorlog voorbij was, wat snel zou zijn, en dan onze vleugels te spreiden.
Het liep anders. Een van mijn eerste bezoekers was Andries Blitz, een vriend en
collega-uitgever. Als hoofd van de uitgeverij van De Arbeiderspers, had ik met hem
in een joint venture een serie pocketboeken gelanceerd tegen heel lage prijs, 35 cent.
Het was een succes. De serie heette ABC-romans, niemand wist waarom, omdat we
het nooit uitlegden, maar wij wisten dat het ‘Andries Blitz Collectie’ betekende,
omdat het zijn initiatief was geweest. Nu was hij erg bezorgd, omdat hij een nazi als
partner had gekregen en hij joods was. Ik moest een oplossing verzinnen, omdat hij
niet wist wat hij moest doen. Mijn ervaring was dat meestal de eenvoudigste oplossing
het beste werkte. Dus we kwamen overeen dat we De Arbeiderspers zouden meedelen
dat het contract beëindigd werd en dat hij voor de voorraden zou betalen. Kerkmeester
zou waarschijnlijk blij zijn dat hij op die manier van een partner afkwam die joods
was, zonder dat het opzien baarde. Het liep allemaal op rolletjes en samen met Blitz
zetten we de serie voort. Aangezien de naam van onze nieuwe uitgeverij eveneens
ABC was, was niemand verbaasd en aangezien de winst op de serie ondanks de lage
prijs aanzienlijk was, hoefde Blitz zich geen zorgen te maken over hoe hij zijn familie
voorlopig moest onderhouden. Later werd Blitz door de Duitsers opgepakt en in de
gevangenis gezet. Ik diende een verzoek in om hem te mogen bezoeken op basis van
het argument dat ik belangrijke zaken met hem te bespreken had. Ik werd toegelaten
en smokkelde Andries' vrouw mee naar binnen. Het was de laatste keer dat zij hem
zag.
Een ding dat mij direct aanging was dat mijn voormalige joodse medewerkers bij
De Arbeiderspers ontslagen werden. Een voor een kwamen ze naar Singel 262.
Natuurlijk namen we ze: we hadden geen keus, ook al wisten we dat onze positie
gevaarlijker zou worden. Een van de eerste problemen die opgelost moesten worden,
was hoe alle betrokken gezinnen onderhouden moesten worden. De opzet van onze
onderneming was oorspronkelijk uiterst beperkt en we moesten onze productie en
omzet flink vergroten. Ik vroeg onze papierfabriek, drukker en binder min of meer
vrij krediet voor de productie van 100.000 boeken. Ze waren zo aardig om mij dat
te geven, zonder enige garantie. Toen improviseerden we een boekenclub onder de
naam ‘Muiderkring’ (naar de zeventiende-eeuwse dichterskring). De boekenclub
zou vier boeken per jaar uitbrengen van heel goede auteurs, en ze zouden aan leden
van de boekenclub tegen een speciale prijs verkocht worden. De oplage
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zou van ieder boek 25.000 exemplaren zijn. Nu konden de voormalige medewerkers
van De Arbeiderspers aan het werk. Bert Veenstra organiseerde de verkoop, zijn
mannen werkten als colporteurs, maar bezorgden ook de boeken en incasseerden het
geld. Veenstra vond ook mensen in grote bedrijven die als tussenpersoon optraden.
En er kwam ook een mond-op-mond-reclamecampagne van de grond om de
boekenclub te propageren als belangrijk voor het verzet, en dat zonder dat wij er iets
mee te maken hadden, het gebeurde spontaan.
Een ander probleem was ingewikkelder. Ik wist natuurlijk van het begin af aan
dat dit zo niet eeuwig door kon gaan. Onze medewerkers zouden snel nieuwe
identiteitsbewijzen en andere papieren nodig hebben. Wat we tot nu toe gedaan
hadden, was allemaal legaal. Maar wat we deden, zou weldra niet meer genoeg zijn,
en wat we binnenkort moesten doen, zou zeker niet legaal zijn. Ik dacht lang na over
de oplossing van dit probleem. Om te beginnen moesten de illegale activiteiten van
de legale gescheiden worden. Daarom besloot ik in samenspraak met Winkler en
Veenstra dat ik de Amsterdamsche boek- en Courantenmaatschappij officieel zou
verlaten, zodat wat ik zou gaan doen op geen enkele manier onze legale activiteiten
zou kunnen schaden. Lou Lichtveld nam me officieel als partner in een
speelgoedhandel die hij op de een of andere manier leidde als gevolmachtigde van
een joodse vriend die al ondergedoken zat. Het ging ook om kinderboeken, wat een
goede reden vormde voor het feit dat ik actief was in zijn firma. Bovendien kocht
Lichtveld de zaak ‘officieel’ van zijn vriend, zodat het bedrijf ‘arisch’ was. We zijn
nooit gecontroleerd, wat maar goed was ook omdat Lichtveld een grote rol speelde
in de leiding van het kunstenaarsverzet en ook ik zou in actie komen op een gebied
dat nogal riskant was.
Dat ik na de oorlog een comfortabel leven voor de boeg had, was een illusie. Om te
beginnen lagen de volgende taken als direct gevolg van de oorlog op me te wachten:
lid van de hoge Adviesraad van het Verzet, die min of meer volgens het parlement
functioneerde omdat er geen parlement was; lid van het tribunaal dat collaborateurs
met de Duitse bezetter berechtte (een dag per week); lid van de raad die de Vereniging
van Boekhandelaren en Uitgevers moest zuiveren; lid van de Omroepraad (5 jaar)
en de afwikkeling van een aantal zaken die met mijn verzetsactiviteiten te maken
hadden.
Persoonlijk kwam daar nog bij: het helpen van Alice bij het herbouwen van
uitgeverij Querido; de bestendiging en opbouw van de Amsterdamsche Boeken
Courantenmaatschappij; de oprichting en opbouw van Excerpta Medica; integratie
in de ABC van een wetenschappelijke afdeling, die uitgroeide tot een zelfstandige
uitgeverij; het plannen en publiceren van de eerste echte encyclopedie ter wereld.
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BERICHT IN HET NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL, 31 MAART 1937

Nawoord
...[Sjoerd van Faassen]
De ‘Autobiografische aantekeningen’ van de uitgever Frederic von Eugen (1897-1989)
zijn gebaseerd op een interview dat hem in 1977 is afgenomen door de Israëlische
historicus Arieh L. Bauminger, die zich voornamelijk bezighield met het joodse
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Voor Von Eugens interviewer waren wellicht diens wederwaardigheden in het
verzet de aanleiding tot het vraaggesprek. Von Eugens groep-‘De Haas’ (het
pseudoniem waaronder Von Eugen zijn verzetsactiviteiten verrichtte) - die later met
enkele andere groepen opging in de groep ‘RR’ - heeft weinig sporen achtergelaten
in L. de Jongs standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog. ‘RR’ hield zich bezig met het vervalsen van bonkaarten en
persoonsbewijzen, wapenvoorziening en inlichtingenwerk voor de geallieerden. De
activiteiten zijn door de groep zelf beknopt beschreven in Ontstaan en werken van
de koeriers- en inlichtingendienst RR, dat in 1945 bij Von Eugens uitgeverij
Amsterdamsche Boek- en Courantenmaatschappij werd gepubliceerd.
Baumingers interview is in 1994 door Arnan Oberski in het Nederlands vertaald,
speciaal voor Hans de Lara, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor Von Eugens
verzetsgroep koeriersdiensten verrichte. In 1944 werd ze opgepakt en naar het
vrouwenconcentratiekamp in Ravensbrück gezonden. Dat heeft zij overleefd. Von
Eugen zegt in zijn ‘Autobiografische aantekeningen’ over haar: ‘Ze deed dit werk
al heel lang; ze was zelf joods en met een jood getrouwd, maar ze negeerde rigoureus
elke oproep van de moffen om zich te laten registreren. Ze was nergens bang voor
en met haar schoonheid, haar zelfbewustzijn en haar trots liep ze rond alsof ze nog
nooit van een Duitse bezetting gehoord had’.
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Het interview zag Von Eugen zelf kennelijk mede als eerbetoon aan zijn overleden
echtgenote Alice van Nahuys (1894-1967), een van de directeuren van uitgeverij
Querido. Aan het slot van het interview verklaarde Von Eugen: ‘Ik wilde dit verslag
voor 2 februari afhebben, omdat Alice op 2 februari 1967 stierf. We waren in St.
Moritz op vakantie, dichtbij de plaats waar we destijds besloten te trouwen. Ze stierf
in mijn armen als gevolg van een hartaanval om 21.15. Het kostte haar dertien minuten
om te sterven. Ik besloot dit verslag in de nacht van 31 januari op 1 februari 1978’.
Een kopie van Oberski's vertaling is onlangs door Jacques Dohmen teruggevonden
in het archief van uitgeverij Querido. ZL publiceert - met de toestemming van Von
Eugen kleinzonen Michiel en Teije van Geest en van Arnan Oberski - het gedeelte
uit het Von Eugen-interview dat handelt over diens uitgeversactiviteiten. Dit gedeelte
beslaat ongeveer de helft van het interview. Het gedeelte over Von Eugens
verzetsactiviteiten bevat veel herhalingen en is weinig concreet. Het hier gepubliceerde
gedeelte van Von Eugens ‘Autobiografische aantekeningen’ is op enkele plaatsen
ingekort, aangevuld of verbeterd. De titel komt voor in de tekst, maar is door mij
aan de aantekeningen gegeven. Verduidelijking van een aantal opmerkingen van
Von Eugen vindt hieronder plaats. Een volledige transcriptie van Oberski's vertaling
van het interview is opgenomen in de collectie van het Letterkundig Museum en is
ook beschikbaar bij het NIOD te Amsterdam.

FRED. VON EUGEN, CIRCA 1978 [COLLECTIE KEES VON EUGEN, VENLO]
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Fred. von Eugen was van (waarschijnlijk) eind jaren twintig tot 1937
vertegenwoordiger van uitgever Querido. In dat jaar trad hij als adjunct-directeur in
dienst bij De Arbeiderspers.
Over zijn komst bij Querido verstrekt Von Eugen weinig exacte gegevens. In 1926
wijzigde Emanuel Querido de rechtsvorm van zijn uitgeverij in een naamloze
vennootschap. Hij zelf stortte f 50.000, een zesde van het aandelenkapitaal, zijn
collega-uitgevers A.B. van Holkema en M.E.H. Warendorf van de firma Van Holkema
& Warendorf stortten samen eenzelfde bedrag. Querido betrok toen ook kantoorruimte
in het pand van Van Holkema & Warendorf op de Keizersgracht 333 in Amsterdam.
Volgens Th. Wink was dit het tijdstip waarop Querido stopte met het bezoeken van
de boekhandel. Het zou voor Von Eugens komst bij Querido dan ook een logisch
tijdstip zijn. Von Eugen verbindt zijn komst echter óók met de verhuizing van Querido
naar Laren (N.H.) en met het schrijven aldaar van zijn Het geslacht der Santeljano's,
dat volgens Von Eugen door uitgeverij Querido werd uitgegeven toen hij daar al
werkte. Echter, die tiendelige autobiografische roman verscheen al vanaf 1919 bij
de Rotterdamse uitgeverij W.L. & J. Brusse, die het laatste deel in 1929 op de markt
bracht. Een tweede druk - in twee delen - verscheen in datzelfde jaar eveneens bij
Brusse. Dat is ook het jaar dat Emanuel Querido naar Laren verhuisde. Pas de derde
druk van Het geslacht der Santeljano's werd - opnieuw in twee delen - door uitgeverij
Querido uitgegeven, maar dan schrijven we al 1930.
Wink meldde over de periode ná 1926: ‘Achtereenvolgens namen verschillenden
de aanbiederstaak van hem [= Querido] over. Van hun allen was hij de leermeester.
Dat beperkte zich niet tot hetgeen voor de aanbieding nodig was, doch bestreek het
hele gebied der uitgeverij. Querido maakte school. Zijn voornaamste aanbieders zijn
allen zelfstandige uitgevers geworden: Von Eugen, Van Oorschot, Van der Peet’.
Von Eugens rol bij Querido was voor de Tweede Wereldoorlog kennelijk zo beperkt,
dat de chroniqueur van Querido hem slechts eenmaal in het voorbijgaan noemt. Het
is bijvoorbeeld opvallend dat Von Eugen niets te melden heeft over de komst van
de Salamander-reeks in 1934, toch een revolutionaire gebeurtenis in het Nederlandse
boekenvak, omdat dit een van de eerste pocketreeksen was. Ook Querido Verlag, de
Exil-uitgeverij die Querido opzette, behandelt Von Eugen in zijn ‘Autobiografische
aantekeningen’ maar kort, zo kort dat de suggestie wordt gewekt dat hij met de
inhoudelijke kant daarvan weinig tot niets van doen had. Zijn verhaal over zijn reis
naar Tsjechoslowakije ten einde te proberen daar de verspreiding te regelen van het
van 1933 tot en met 1935 door Querido Verlag uitgegeven tijdschrift Die Sammlung
gaat bijvoorbeeld in het geheel niet in op de positie die een stad als Praag in het Exil
innam. Van het bestaan van een belangrijke uitgeverij als de naar Praag uitgeweken
voormalige Berlijnse uitgeverij Malik-Verlag was hij destijds kennelijk niet op de
hoogte, en ook het door de Malik-Verlag in Praag in dezelfde periode als Die
Sammlung uitgegeven Neue Deutsche Blätter speelde
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kennelijk geen enkele rol bij Von Eugens Praagse onderhandelingen. Nochtans was
Fritz Landshoff, de oprichter van Querido Verlag, bij de Gustav Kiepenheuer Verlag
nog een naaste collega van Malik-oprichter Werner Herzelfde geweest.
Onthullend is wat Von Eugen schrijft over zijn relatie met Alice van Nahuys en
de reactie van Emanuel Querido daarop. Querido's zoon vergeleek dat met de felle
brouille die tussen Emanuel en zijn broer, de schrijver Israël Querido, was ontstaan
en schreef daarover omfloerst: ‘In 1937 werd hij nog eenmaal in zijn persoonlijk
leven fel geraakt, en onderging hij een kwetsing, die de hevigste conflicten met zijn
broer overtrof’. Het Nieuwsblad voor den Boekhandel bevatte op 31 maart 1937 de
mededeling dat Alice van Nahuys geen directeur meer was van Querido. Haar positie
zou door de ziekte van Querido spoedig hersteld worden.
Gelijktijdig met Alices tijdelijke vertrek bij Querido trad Von Eugen in dienst bij de
sociaal-democratische uitgeverij De Arbeiderspers. Ook in zijn mededelingen hierover
zijn onnauwkeurigheden geslopen.
In zijn ‘Autobiografische aantekeningen’ beweert Von Eugen geambieerd te hebben
na zijn ontslag bij Querido een eigen uitgeverij te starten en, om dat plan kansrijker
te maken, een boekenclub te willen beginnen. Daarover zou hij contact gezocht
hebben met De Arbeiderspers om daar vervolgens in dienst te treden. Over
boekenclubs zwijgt Von Eugen tot hij verderop in zijn verhaal De Muiderkring ter
sprake brengt. De oprichting daarvan vond echter pas begin 1940 plaats. De
Arbeiderspers had wel al voor de komst van Von Eugen succesvolle series. De
ARBO-reeks (vanaf 1926) bijvoorbeeld of de Kleine Cultuur Bibliotheek (vanaf
1934), om er twee te noemen.
Von Eugens eerste uitgave voor De Arbeiderspers, Het boek voor de jeugd (1937),
is samengesteld door onder anderen Cor Bruijn, Arie Pleysier, Age Scheffer, Piet
Schuhmacher - vier bestaande medewerkers van De Arbeiderspers. Schuhmacher
was zelfs directeur van het boekbedrijf; Von Eugen volgde hem blijkens een bericht
in het Nieuwsblad voor den Boekhandel pas in mei 1940 op. Met de weerstand die
Von Eugen in het bedrijf zei hebben te moeten overwinnen, viel het dus kennelijk
wel mee. Ook de vorm die voor de verkoop van Het boek voor de jeugd werd gekozen,
was niet zo nieuw als Von Eugen doet voorkomen. De Arbeiderspers, en zijn
voorganger uitgeverij Ontwikkeling, had daar al veel ervaring mee.
Zijn opmerkingen over de Amsterdamsche Boek- en Courantenmaatschappij die
De Arbeiderspers eind 1937 had opgericht, behoeven ook enige nuancering, evenals
zijn mededelingen over de samenwerking met de uitgever Andries Blitz. ABC was
zeker geen ‘slapend bedrijf’, zoals Von Eugen opmerkt als hij in zijn
‘Autobiografische aantekeningen’ aan de Duitse bezetting toe is. In 1938 verscheen
onder dit imprint van hetzelfde zetsel een herdruk van Het boek voor de jeugd.
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Blitz, die eerder tevergeefs gesolliciteerd had als directeur van het boekbedrijf van
De Arbeiderspers, gaf in samenwerking met De Arbeiderspers vanaf 1938 de reeks
ABC-romans uit. (Niet: ‘Andries Blitz Collectie’ zoals Von Eugen beweert, maar
‘Andries Blitz Combinatie’.) Nadat Von Eugen aan het begin van de oorlog bij De
Arbeiderspers ontslag had genomen, slaagde hij erin de Amsterdamsche Boek- en
Courantenmaatschappij over te nemen. Vanaf 1941 verschenen de ABC-romans
onder dit imprint; op dat moment waren er al een kleine twintig door Blitz
gepubliceerd.
Over de oprichting van de boekenclub De Muiderkring aan het einde van 1941
vertelt Von Eugen niet zo veel. De Muiderkring zou tot mei 1942 bestaan, en ook
tot dat tijdstip een maandelijks huisorgaan voor de intekenaren publiceren. Een
vergelijkbare reeks die de Amsterdamsche Boek- en Courantenmaatschappij vanaf
1941 uitgaf - De Tuinspiegel, een gebonden reeks met uitsluitend oorspronkelijk
werk, onder redactie van J.B. Tielrooy, Albert Helman en Antoon Coolen - blijft
zelfs helemaal ongenoemd. Na zijn vertrek bij ABC zou Von Eugen naar zijn zeggen
als dekmantel voor zijn verzetsactiviteiten in dienst komen bij een door Albert Helman
(de schrijversnaam van Lou Lichtveld) gedreven bedrijfje. Helman zat tot zijn nek
in het kunstenaarsverzet en maakte deel uit van een groep fotografen en filmers (met
onder anderen Maria Austria en Paul Schuitema) die microfilms en foto's naar Londen
stuurden, een groep die zich later in retrospectief Particam noemde. Het is opmerkelijk
dat Von Eugen op geen enkele manier bij dit kunstenaarsverzet betrokken was.
Wat de situatie bij Querido betreft, schetst Von Eugen een verkeerd beeld. Hij
zegt dat Alice van Nahuys na de Duitse inval niet meer naar de uitgeverij terugkeerde.
Van de vooroorlogse staf van Querido was alleen de in 1938 in
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dienst getreden vertegenwoordiger Geert van Oorschot overgebleven. Querido zelf
was in juli 1940 uitgetreden als directeur. Een maand was hij in naam opgevolgd
door A.B. van Holkema, de directeur van uitgeverij Van Holkema & Warendorf, die
al sinds 1933 de helft van de aandelen van uitgeverij Querido bezat. Tom van
Blaaderen, een jonge gefortuneerde vriend van Querido, was sinds september 1940
onderdirecteur en vormde in mei 1941 met Van Holkema en Alice van Nahuys de
directie van Querido. Van Nahuys vertrok pas in 1942. September 1944 werd
uitgeverij Querido geliquideerd door Reinier van Houten, de ‘Verwalter’ die in
februari 1943 de september van het jaar daarvoor als zodanig benoemde D. Wisboom
Verstegen was opgevolgd.
Dit nawoord is niet de plek om Van Eugens naoorlogse carrière, die hij zelf alleen
in vogelvlucht behandelt, uit te diepen. Von Eugen was betrokken bij de heroprichting
van Querido en, samen met de uit Amerika teruggekeerde Landshoff, van Querido
Verlag. Ook was hij betrokken bij de samenwerking met de Bermann Fischer Verlag,
de uitgeverij van de schoonzoon van de befaamde uitgever S. Fischer.
Al in de herfst van 1944 was er een geheime zuiveringscommissie voor de
Nederlandse uitgeverswereld in het leven geroepen, bestaande uit Von Eugen, J.R.
Meulenhoff en M.A. Reinalda. Van de in september 1945 door het Departement van
Handel en Nijverheid ingestelde officiële Zuiveringsraad voor de Uitgeverij, den
Boekhandel, het Leesbibliotheek- en Kioskbedrijf, maakte Von Eugen geen deel uit.
Deze bestond uit de jurist F. de Jong als voorzitter en had als leden de uitgevers Bert
Bakker en André Becht, de schrijvers F. Bordewijk, K. Heeroma en M. Nijhoff, en
de bibliothecaris J.H. Kernkamp. Wèl maakte Von Eugen na de bevrijding met F.L.
van der Bom, J.H.E. Asberg, H.J.W. Becht, F.J. Dupont, J.R. Meulenhoff en B.T.
Roskam deel uit van het noodbestuur van de Vereeniging ter Bevordering van de
Belangen des Boekhandels.
Over zijn belangrijkste prestaties als uitgever - de oprichting van Excerpta Medica,
de Wetenschappelijke Uitgeverij (later ondergebracht bij Querido) en de uitgave van
de twaalfdelige Eerste Nederlandsche systematisch ingerichte encyclopedie (ENSIE)
(1946-1960) is Von Eugen zwijgzaam.
Ondanks de fouten, misvattingen en onbedoelde verdraaiingen die het verstrijken
van de tijd in Von Eugens geheugen heeft geplant, vormen zijn ‘Autobiografische
aantekeningen’ een niet onbelangrijke bron voor de uitgeefgeschiedenis van rond de
Tweede Wereldoorlog. Als elke bron moeten ze met de nodige omzichtigheid gebruikt
worden, maar ze geven een goed beeld van hoe de oude Von Eugen op deze roerige
periode in zijn uitgeefcarrière terugkeek.
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De Nederlandse kritiek en de Vlamingen omstreeks 1909
Rodenbach in Holland
...[Joris Janssens]
Eind augustus 1909 werd in Roeselare de studentenleider-dichter Albrecht Rodenbach
(1856-1880) herdacht. Onder het pas opgerichte Rodenbachstandbeeld dronken de
flaminganten van de speciaal uitgegeven ‘Blauwvoetchampagne’, terwijl ze aandacht
vroegen voor de Vlaamse strijd, meer specifiek voor de vernederlandsing van het
onderwijs.
In de aanloop naar deze feesten verschenen in het tweewekelijkse Rodenbachsblad
reacties op leven en werk van Rodenbach van zowel politici, medestrijders, vrienden,
professoren als letterkundigen. Ook Nederland werd op de figuur van Rodenbach
geattendeerd. In 1908 bracht L.J. Veen, de vaste uitgever van Stijn Streuvels, twee
publicaties van de jonge kunsthistoricus Leo van Puyvelde op de markt: een editie
van Rodenbachs verzamelde poëzie en een studie over diens leven en werk.1
Maar er was ook kritiek. In De Beweging, het tijdschrift van Albert Verwey,
publiceerde de dichter Maurits Uyldert al in 1908 een uitvoerig essay waarin hij de
kwaliteiten van Rodenbach als dichter en van Van Puyvelde als essayist ter discussie
stelde. Pas een jaar later, ten tijde van het herdenkingsfeest, nam de zaak-Rodenbach
uitbreiding en kregen diverse critici in Nederland en Vlaanderen het met elkaar aan
de stok.

Uylderts uitval
De aanleiding voor de polemiek was de tactiek waarmee Van Puyvelde Rodenbachs
poëzie in Nederland aanprees. De kunsthistoricus ging ervan uit dat Nederlanders
ánders lazen dan Vlamingen. Daartoe gebruikte hij twee types van argumenten. Om
te beginnen wees hij systematisch op de overeenkomsten tussen de poëzie van
Rodenbach en die van Willem Kloos, waarvan hij kennelijk meende dat die de
algemeen aanvaarde norm was in het Noorden. Tegelijk wist Van Puyvelde goed
genoeg dat Rodenbach geen Tachtiger was. Het verschil redeneerde hij weg door
aandacht te vragen voor het ‘typisch Vlaamse’ van Rodenbachs poëzie: zijn
verbondenheid met de
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ALBRECHT RODENBACH [AMVC-LETTERENHUIS]

Vlaamse emancipatiebeweging. Voor hem was Rodenbach ‘de zanger van het beste
deel van zijn volk, de uitspreker van de gedachten en gevoelens van de
“vlaamschgezinde Vlamingen”’.2 Van Puyvelde meende dat het mogelijk was het
Nederlandse publiek te leren lezen als een Vlaming: ‘Als het Nederlandschlezend
publiek door de kennis van Rodenbach's leven en streven maar even vatbaar gemaakt
wordt voor zijn eigenaardige dichtkunst, dan zal deze dichter aldra overal de
waardeering vinden die hem toekomt’.3
Die welwillendheid lijkt in Nederland nauwelijks aanwezig geweest te zijn. De
zaak-Rodenbach laat zien hoe diverse critici afwijzend reageerden op die poging om
een Vlaamse variant van Tachtig ingang te doen vinden. In De Beweging ontzegde
alvast Uyldert Rodenbach elke literaire verdienste: ‘Laagbijdegrondse
gelegenheidspoëzie, banaal en onbeduidend gerijmel, wel
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ANDRÉ DE RIDDER, 1918 [AMVC-LETTERENHUIS]
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geestdriftig, maar zonder uiting van dieper levensbesef’.4 Hij richtte zijn pijlen ook
op Van Puyvelde: ‘Onbevoegd blijkt de schrijver, onbezonnen is het geschrevene’.5
Volgens Uyldert verwarde Van Puyvelde nationalisme met poëzie: ‘De zaak is dat
Rodenbach niet zozeer dichter als wel nationalist was’.6
Uyldert zag zijn kritiek breder dan Van Puyveldes dweperijen: ‘Want de heer v.
Puyvelde staat in zijn verering niet alleen en verklankt slechts wat in de Vlaamse
gemoederen omgaat’.7 Tot voor kort was er geen Vlaamse literatuur op niveau, schreef
Uyldert, maar nu die er wel was viel het hem op dat ‘de Vlamingen’ zo weinig
kritische zin aan de dag legden als ze hun landgenoten in Nederland kwamen
verkopen. Het ging Uyldert dus niet om Van Puyvelde, wel om ‘de’ Vlaamse kritiek,
die hij in zijn geheel de competentie ontzegde om te oordelen over de ‘eigen’
literatuur.
Die generalisering laat zien dat Uylderts demarche gelezen moet worden tegen de
achtergrond van de toenmalige Vlaamse successen in Nederland. De doorbraak van
de Vlaamse literatuur ten tijde van het tijdschrift Van Nu en Straks (1893-1901) is
wel bekend en elders al uitvoerig beschreven.8 Van Nu en Straks en zijn opvolger
Vlaanderen (1903-1907) waren destijds de voornaamste katalysatoren bij de
modernisering van de Vlaamse literatuur die ook in het Noorden deuren hadden
geopend. Rond 1910 vonden heel wat Vlaamse schrijvers onderdak bij Nederlandse
uitgevers en de Nederlandse kritiek stond niet onwelwillend tegenover hun scheppend
werk.
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De Van-Nu-en-Straksers verwierven over de grens zelfs een zeker prestige. Daardoor
werd het voor Nederlandse schrijvers en critici interessant om zich die succesvolle
Vlaamse literatuur toe te eigenen of om er juist afstand van te nemen. Door het succes
kwam een deel van de Vlaamse literatuur buiten haar oorspronkelijke context terecht
en werd ze steeds meer een speelbal in een literair circuit met een eigen dynamiek.
De pogingen van de Vlaamse critici om de beeldvorming over hun eigen literatuur
bij te sturen, werden in Nederland blijkbaar als een stoorzender beschouwd. Een
bekend voorbeeld is de polemiek tussen August Vermeylen, de kritische woordvoerder
van de groep rond Van Nu en Straks, en Frans Netscher, die geargumenteerd had dat
de Vlaamse literatuur niet meer was dan een spin off van De Nieuwe Gids. Vermeylen
ontkende dat vehement, door de link met de Franstalige literatuur in Brussel sterk
aan te zetten. Een ander voorbeeld is de bijdrage van Uyldert, die ‘de Vlamingen’
het recht ontzegde om over de eigen literatuur uitspraken te doen.

Het Rodenbachsblad
Aanvankelijk reageerden de Vlaamse critici nauwelijks op de aanval van Uyldert.
Enkel Karel van den Oever, de vinnige polemist van het modern-katholieke Antwerpse
blad Vlaamsche Arbeid (1905-1930), kroop meteen in de pen. Hij paste het voorval
in in zijn campagne tegen de dominantie van Tachtig in Nederland.9 De andere
Vlaamse reacties verschenen erg laat, bijna een volledig jaar na Uylderts essay. Kort
vóór de Rodenbachfeesten nam Edmond van Offel het in Groot Nederland op voor
de jonggestorvene. ‘Veel grootsprakerig romantisme, zeker, in de poëzie van dezen
op vier-en-twintig jarigen ouderdom gestorven dichter, poëzie van vóo;r '80, niet de
tournure hebbend, wel neen, van de poëzie van daarná’, gaf Van Offel toe. Toch
probeerde hij met verschillende argumenten de Nederlanders Rodenbach te laten
smaken. Van Offel bepleitte historische afstand: ‘stilaan, begint men opnieuw te
erkennen dat sommigen van vòor '80 ook geweten hebben wat poëzie was’. Hij gaf
ook aan dat men Rodenbach best door een Tachtigerbril kon lezen. Hij wees op het
precieuze karakter van Rodenbachs poëzie, op ‘allerlei pikants, kostbaars dat overal
bezonken ligt’.10
De opmerkelijkste reacties verschenen in het Rodenbachsblad. André de Ridder
en Stijn Streuvels waren auteurs die, in het spoor van Van Nu en Straks, de literaire
modernisering in Vlaanderen een duwtje in de rug wilden geven. De argumentatie
van Uyldert kwam daarbij goed van pas.
André de Ridder was redacteur bij het Antwerpse, kosmopolitisch georiënteerde
tijdschrift De Boomgaard (1909-1911), dat naar eigen zeggen de actualisering van
Van Nu en Straks wilde zijn. In het Rodenbachsblad publiceerde hij een artikel,
waarin hij de Rodenbachcultus nieuwe fundamenten wilde geven. Hij was niet ‘zooals
velen hem zich voorstellen: de gek-geestdriftige uitbulde-
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raar van “Vlaamsche Leeuwen” en “Blauwvoeten” die leefde onder de obsessie van
één enkel gedacht: de herleving van Vlaanderen’.11 De Ridder weekte Rodenbach
los van zijn flamingantische context. Ook door Rodenbach te associëren met La
Jeune Belgique, op dat moment al jaren een referentiepunt voor moderne initiatieven
in de Vlaamse literatuur, probeerde De Ridder een moderner beeld van Rodenbach
naar voren te schuiven: dat van een Van-Nu-en-Strakser avant la lettre, die zelf goed
genoeg wist dat zijn verzen geen wereldliteratuur waren.
De Ridder kreeg tegenwind in het Rodenbachsblad. Iemand nam het in een
lezersbrief op voor Rodenbachs ‘biografen en panegyristen’, die volgens de schrijver
terecht de klemtoon hadden gelegd op ‘zijn vlaamschheid, zijn beredeneerde en toch
hevige vlaamschgezindheid’.12 De Ridder reageerde geïrriteerd. Het verwonderde
hem ‘werkelijk niet dat Uyldertsen komen, die vóór het belachelijk met allerlei
boerenkermissenpalleerdsel overladen Rodenbachbeeld, eenige woorden van
bedachtzame nuchterheid spreken’.13 Maar De Ridder stond alleen. De redactie van
het Rodenbachsblad gaf uitsluitsel: ‘en in ons gedacht worden we gestaafd door het
getuigenis van hen die Rodenbach best hebben gekend -, dat de strijd om de
herwording van zijn Vlaamsche volk, voor Rodenbach hoofdzaak was’.14

ONTHULLING VAN HET RODENBACHBEELD IN ROESELARE MET ONDER ANDERE LEO VAN PUYVELDE
(UITERST LINKS VOORAAN), PASTOOR HUGO VERRIEST (ZITTEND) EN AUGUST VERMEYLEN (TWEEDE
VAN RECHTS) [AMVC-LETTERENHUIS]
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De Ridders tegenstem was voorlopig geneutraliseerd. Maar een andere bijdrage in
het Rodenbachsblad deed Rodenbachs standbeeld opnieuw wankelen. Stijn Streuvels,
een van de populairste gangmakers van de Vlaamse successen in Nederland en dus
een eminent ervaringsdeskundige, kwam Uylderts onbegrip voor Rodenbach uitleggen.
Voor hem was het simpel: een Nederlander die Rodenbach als de Vlaamse Jacques
Perk las, werd volgens hem gegarandeerd ontgoocheld. ‘De Hollander beziet de
verzen, smekt, proeft en zoekt het fijn geluid, het fijn gevoel, den fijnen klank, de
wending die de schakeering van 't gevoel tot in de fijnste trilling zal weergeven. Van
den mensch, van de toestanden, van het leven, van den strijd weet de Hollander niets
of wil er niets van weten, hij zoekt verskunst en de opwekkings-adem, het schoone
breede geluid ontgaat hem waar hij de fijne muziek verwachtte.’15
De schuld voor het misverstand lag volgens Streuvels in Vlaanderen: ‘omdat wij
te zeer gewend waren hem in één adem als Dichter én levenwekker uit te roepen en
't eene zonder 't ander nooit beschouwd hebben’. Ook hij wees op een andere
leesattitude in Nederland, maar anders dan Van Puyvelde wilde hij het referentiekader
van de Vlamingen bijsturen. Zij zouden een beter onderscheid moeten maken tussen
de poëzie en de Vlaamse Beweging, tussen de belofte die Rodenbach in zich droeg
en zijn eigenlijke poëtische prestaties. Streuvels gaf Uyldert gelijk. De Vlamingen
hadden zelf moeten inzien dat de waarde van Rodenbachs poëzie relatief was. In
tegenstelling tot Perk had Rodenbach de belofte nooit waargemaakt.
Streuvels moet net als De Ridder op zere tenen getrapt hebben. In het volgende
nummer van het Rodenbachsblad publiceerde hij meteen een ‘Verantwoording’.16
Zijn toegift lag hoofdzakelijk in het feit dat hij ‘de Hollander’ niet meer
veralgemenend tegenover de ‘Vlamingen’ plaatste. Hij schreef nu dat Uyldert ‘met
zijne meening over Rodenbach omzeggens alleen staat in Holland’. Hij leek gas
terug te nemen, maar behield zijn premissen. Een eminente flamingant is nog geen
goed dichter: ‘ik herhaal het: méér dan den Dichter hebben wij Vlamingen, den Held
en den Werker te vieren! Wat heeft er voor ons de grootste beteekenis?! Mettertijd
moet Rodenbach worden: het Symbool van Vlaanderens ontwaking!’.
Uiteindelijk kreeg Van Puyvelde in het Rodenbachsblad het laatste woord: ‘Neen,
we geven de dichter Rodenbach niet op’.17 Net als in zijn boek probeerde hij moderne
uitgangspunten met flamingantisch engagement te verzoenen en daarmee was de
eerste etappe van de zaak-Rodenbach afgerond. De feesten gingen gewoon door, ze
waren zelfs een groot succes: in Vlaamsche Arbeid verscheen een verslag van de
wilde drinkgelagen waarbij schrijvers, onder wie Vermeylen, tot in de vroege uurtjes
door de Roeselaarse straten dwaalden.
Zelfs De Ridder draaide bij. In de herfst van 1909 kreeg hij - nota bene in De
Nieuwe Gids - ruim plaats om zijn visie op de zaak-Rodenbach uiteen te zetten. In
een Vlaamse context liep De Ridder niet zo hoog op met de waarde
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van Rodenbachs poëzie, maar in De Nieuwe Gids sprak hij Uyldert wel tegen.
Uiteraard weersprak hij Uylderts mening dat Van Puyvelde de algemene Vlaamse
opvatting zou weergeven. Maar net als Van Puyvelde gaf hij aan dat Rodenbachs
verzen getuigden van een literaire kwaliteit waar de Nederlandse kritiek geen oog
voor had. Hij bestreed expliciet de opvatting dat Rodenbachs poëzie retoriek zou
zijn. De Ridder noemde Rodenbachs passie - anders dan die van Perk, dus van Tachtig
- niet ‘lyrisch’ maar ‘episch’. Daarop bepleitte De Ridder het ‘bestaansrecht’ van de
Vlaamse dichter, tegen de Nederlandse kritiek in: ‘Eenige critici van over de grenzen
schijnen tegenwoordig alleen zaligheid te vinden in het zuiver-lyrische gedicht en
hun nuchtere hollandse zin in opstand te brengen tegen Rodenbach's vlaamsche
los-vrije vormeloosheid en ongelijkmatig passioneele geestdrift, die dan wordt
geheeten “banaal en onbeduidend gerijmel”’.18

‘Den herfst der tachtigerkunst’
In zijn kritische teksten voor Van Nu en Straks en Vlaanderen had August Vermeylen
een lans gebroken voor de modernisering van de Vlaamse literatuur. Anno 1909
bestonden die tijdschriften niet meer, maar het Rodenbachsblad laat duidelijk zien
dat de strijd voor de modernisering van de Vlaamse literatuur nog niet gestreden
was. Eigenlijk was het Rodenbachsfeest zelf een mooi voorbeeld van de manier
waarop de literatuur nog steeds ingekapseld werd in de Vlaamse strijd. De feesten
stonden voor een groot deel in het teken van de vernederlandsing van het hoger
onderwijs, en de jong gestorven wonderknaap Rodenbach werd als flamingant én
als dichter geprezen. Juist tegen die onproblematische koppeling van Rodenbachs
kwaliteiten als dichter aan zijn betekenis als voorman van de Vlaamse Beweging
reageerde Uyldert en dat kwam sommige Vlaamse waarnemers niet slecht uit.
Streuvels en De Ridder plaatsten kanttekeningen bij de adoratie. Uit de
zaak-Rodenbach blijkt hoe omzichtig die Vlaamse vernieuwers te werk moesten
gaan. De katalyserende rol van Van Nu en Straks bij de literaire modernisering in
Vlaanderen was duidelijk nog niet afgerond. Het was wel een Nederlander geweest
die als eerste met Van Puyveldes promotiestrategieën had afgerekend. Maar de
aanloop naar de Rodenbachfeesten was vooral een intern-Vlaamse polemiek over
de modernisering van de Vlaamse literatuur, over de relatie tussen de letteren en de
Vlaamse strijd.
Op de Rodenbachfeesten, waarover Karel van de Woestijne verslag uitbracht in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant, kwam geen consensus over de betekenis van
Rodenbach als dichter. Op de ‘letterkundige zitting’ van 22 augustus echode August
Vermeylen de woorden van Uyldert en Streuvels: ‘in den dichter heeft men wat al
te veel den strijder gezien’.19 Iets later, tijdens de historische stoet, riep Vermeylen
de schrijvers wel op om zich aan te sluiten bij de Leuvense studenten die de
vernederlandsing van hun universiteit bepleitten.
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Zo konden ze ‘door hunne aanwezigheid bewijzen hoe innig ze zich met hun volk
en zijn toekomst verenigd voelen’.20 De Vlaamse Beweging was, naast het banket,
het bindmiddel waardoor men het literaire meningsverschil kon overbruggen. Enkele
maanden later, nadat de grote kanonnen van de Nederlandse kritiek zelf in de pen
waren gekropen, zouden de Vlamingen ook over de literaire waarde van Rodenbach
een consensus bereiken. In december 1909 begon de zaak-Rodenbach aan een tweede
etappe, toen Willem Kloos (in De Nieuwe Gids) en Carel Scharten (in De Gids) haast
tegelijk uitvoerige beschouwingen over Rodenbach publiceerden.
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Wat de ‘letterkundige waarde van Rodenbach's werk’ betreft, nam Kloos een
tussenpositie in. Rodenbach was niet het genie dat Van Puyvelde in hem zag, maar
evenmin Uylderts ‘totaal-waardelooze rijmelaar’.21 Interessant is vooral de manier
waarop Kloos met Van Puyvelde afrekende. Zoals gezegd had Van Puyvelde
geprobeerd Rodenbach te verkopen door eerst te wijzen op de parallellen met de
beweging van Tachtig en daarna waardering te vragen voor de typisch Vlaams
genoemde restwaarde die deze redenering opleverde. Kloos weerlegde om te beginnen
Van Puyveldes voorstelling van Rodenbach als de ‘grondlegger’ van de
‘Noord-Nederlandsche literaire kritiek’. Om in het ‘slappe proza’ van Rodenbach
de ‘kwintessens van het proza van Lodewijk van Deyssel en Willem Kloos’ te lezen,
moest je volgens Kloos wel een zeer getalenteerde ‘inlegger’ zijn. Verder wilde
Kloos ook niet gehoord hebben dat de Nederlandse kritiek de Vlamingen niet zou
begrijpen. Sterker nog, liet de praktijk niet duidelijk het tegendeel zien? ‘Want alle
Zuid-Nederlandsche schrijvers van waarde, die in hun eigen land geen publiek en
nauwlijks uitgevers kunnen vinden, hebben wij hier in het Noorden allerhartelijkst
ontvangen: wij geven hen uit en bewijzen hun de eer, waar zij recht op hebben, zoodat
zij hier een lezerskring krijgen, die hun werken koopt. Wij beschouwen hen als onze
gelijkwaardige broeders en behandlen hen daarnaar.’22 Zo eigende Kloos - net als
Uyldert en Netscher - zich de Vlaamse vernieuwing toe.

UIT: ALBRECHT RODENBACH, BLOEMLEZING UIT DE GEDICHTEN. JULES DE MEESTER, ROUSSELARE
1905.

Zij loechen.
Ze loechen en staken hun schoûren op
omdat ik hun klapte van Vlaanderen.
Zij loechen en zeiden: Van anders wat

ZL. Jaargang 5

en hooren wij nimmer u klappen.
Wel neen! neen! Mijn Vlaanderen is mijn ziel,
mijn leven, het doel van mijn streven:
mijn leven voor Vlaanderen en Vlaanderen voor God,
o mocht ik dat winnende sneven!!
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Rond 1910 voerde Carel Scharten, criticus bij het tijdschrift De Gids, een campagne
tegen Willem Kloos en De Nieuwe Gids. Scharten meende dat Tachtig te lang de
wetten van de poëzie had bepaald. Volgens hem was het tijd voor nieuwe normen.
Naar aanleiding van de zaak-Rodenbach projecteerde hij zijn visie op de Nederlandse
situatie ook op Vlaanderen. Met de Vlaamse poëzie was het nog erger gesteld dan
met de Nederlandse. Scharten schreef dat ze zelfs ‘geen spoor vertoonde van
ontevredenheid met den herfst der tachtigerkunst of met de tachtiger-rhetoriek, welke
er thands de hoofdbestanddeelen van uitmaken’.23 Hij zag in Rodenbach wél een
groot dichter, die voor de Vlamingen een beter voorbeeld was dan Kloos.
Nadat Scharten uitgebreid de kwaliteit bezong van ‘Rodenbachs vol-krachtig, zijn
volk in 't hart grijpend strijdlied’, besloot hij: ‘Voor dit allerbeste van Rodenbachs
nalatenschap zijn de huidige Vlaamsche letterkundigen... een weinig beschaamd. De
dichters, verfijnde decadenten, kweekers van huiverende of zwoel-bedwelmende
rhythmen en wonderlijk kleurende of geurende woorden, of wel bloote navolgers
van '80 en door dat gebrek aan zelfstandigheid te fanatieker zwerend bij al wat maar
op de tachtiger-kunst gelijkt en minachtend wat daar verre van is,- hebben geen oog
meer voor dit doodeenvoudige maar sterke woord, geen oor voor dezen niet in
vreemde vallen zinkenden en stijgenden, maar forschen, stuwenden, klemmenden
toon’.24
Kloos en Scharten lieten over Rodenbach een heel ander geluid horen, maar ze
waren het erover eens dat Van Puyvelde geen poëziekenner was. Erger nog, voor
beiden was hij de vertegenwoordiger van een typisch ‘Vlaamse’ poëziekritiek. De
twee Hollandse heren vochten dus een strijd uit om de kritische hegemonie in
Nederland en daardoor liep hun waardering voor Rodenbach uiteen. Maar over één
punt waren ze het eens: de Vlaamse onbevoegdheid om iets te zeggen over de eigen
literatuur.

De Nederlandse kritiek en de Vlamingen
Streuvels was de eerste om de artikelen van Kloos en Scharten aan het Vlaamse
publiek voor te stellen. Zijn reactie verscheen in december 1909 in het katholieke
weekblad Hooger Leven. Streuvels juichte het stuk van Scharten toe, maar vooral
zijn reactie op Willem Kloos is opmerkelijk. In zijn stuk over Uyldert vroeg Streuvels
nog begrip voor het Hollandse standpunt. Nu klonk het anders: ‘Zouden ze dan
werkelijk een anderen kop hebben dan wij?’.25 Streuvels koos deze keer wèl
complexloos de kant van de Vlamingen: ‘Nu, dat ze 't draaien zooals ze willen, maar:
dat directe van R. 's goede verzen, dat dynamische, die beweging van hartstocht die
vanzelf vloeit uit een vol gemoed, zonder eerst door de hersens gedistilleerd te
worden, dàt is en blijft ons bij R. lief, en dàt hebt ge bij geen enkelen Hollandschen
dichter van tegenwoordig’.26 Streuvels distantieerde zich nog steeds van vaderlandse
poëzie, maar plots voldeed Rodenbachs poëzie wél aan de literaire norm. Uitgaande
van een expres-
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sieve gevoelspoëtica plaatste hij Rodenbach zelfs boven de hele productie uit
Nederland, die hij niet meer zintuiglijk noemde maar te cerebraal. Zijn pogingen om
de Vlamingen te bekeren, staakte hij.
Leo van Puyvelde liet zich uiteraard evenmin onbetuigd: eerst reageerde hij kort
in Hooger Leven, enkele maanden later uitvoeriger in Dietsche Warande en Belfort.
Het spreekt voor zich dat Van Puyvelde in een lastig parket zat. Hij wilde Kloos wel
terechtwijzen, maar lag in de knoei met het prestige dat hij hem zelf nog had
toegedicht in zijn Rodenbachstudie. Hij wilde Scharten gelijk geven, maar die had
voor hem geen goed woord overgehad. De manier waarop Van Puyvelde zich uit die
penibele situatie probeerde weg te argumenteren, is fascinerend. Kloos noemde hij
‘oneerlijk’ en ‘een tekstvervalscher’, hij was bezig ‘zijn goeden naam allengskens
te verbeuren’.27 Schartens aanval was daarentegen een jammerlijk ongelukje. Scharten,
‘een Noord-Nederlander van naam en verdienste’,28 had gewoon slecht gelezen. Van
Puyvelde gaf quasigeamuseerd te kennen dat hij en Scharten over Rodenbach precies
hetzelfde vonden: ‘Wat een genoegen zelfs voor ons, uit deze woorden te kunnen
opmaken dat wij zelf ons vergisten toen we betwijfelden of Noord-Nederland, verwend
door de preciositeit in de dichtkunst, het essentieelste in onzen dichter Rodenbach
zou kunnen begrijpen’.29
De radicale afwijzing door Kloos en de merkwaardige appreciatie van Scharten
voor het Vlaamse noopten Van Puyvelde er dus toe om zijn strategie bij te stellen.
Hij legde nu veel sterker de nadruk op het Vlaamse aspect. Hij maakte van de
zaak-Rodenbach een casus om aan te tonen dat poëzie in Vlaanderen radicaal anders
functioneert dan in Nederland. Dit keer dreef Van Puyvelde de tegenstelling tussen
Kloos en Rodenbach, tussen Tachtig en Vlaanderen op de spits: ‘Wijl we dus zien
dat in Vlaanderen de meeste woordkunstenaars, aristocraat geworden naar den geest,
democraat gebleven zijn naar het hart, merken we dat in Noord-Nederland een Kloos,
een Van Deyssel, die zich als leiders aanstellen, de kunstenaars, voortdurend op het
hart drukken dat zij zich, met hun hoogere beschaving en verfijnden levensvorm,
vrijwillig buiten de gemeenschap moeten sluiten en zich aan dien invloed onttrekken
van de groote stroomingen van 't levensbeweeg der maatschappij rondom hen’.30
In Vlaanderen hebben de moderne opvattingen er niet voor gezorgd dat de dichter
zijn ethische taak verwaarloost, zei Van Puyvelde tegen Kloos. Naar aanleiding van
de kroniek van Scharten schreef hij een heel ander verhaal. Zoals gezegd koos hij
ervoor om Schartens argumenten tegen Kloos over te nemen, met name ook de
vaststelling van het Tachtigerepigonisme in Vlaanderen: ‘Zeker. Scharten slaat raak.
De meeste van onze vlaamsche dichters loopen zich blind te staren op de herfstpracht
van de tachtiger-kunst. Er zijn werkelijk jongere Vlamingen die verdolen in
goud-nevelige vereenzaming. Doch dat is het ware van hun natuur niet. Ze weten
het en bekennen
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het wel eens. In hen leeft krachtig het gemeenschapsgevoel. Laten ze maar eens zich
zelf worden, laat hun gezond-vlaamsche natuur weer boven komen. En let dan hoe
't keeren zal’.31

De Vlaamse eensgezindheid
Anno 1910 bestonden er heel diverse beelden van de identiteit van Rodenbach. Soms
was die een dichter, soms ook niet. Hier moest hij als mens, daar als symbool van
de Vlaamse ‘ontwaking’ en nog elders als een strijdend dichter geprezen worden.
Ook over de relatie tussen de Vlaamse en de Nederlandse literatuur lazen we erg
diverse opinies. Hier moest Vlaanderen zich aan

LEO VAN PUYVELDE, 1904 [AMVC-LETTERENHUIS]
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Nederland spiegelen, daar Nederland aan Vlaanderen. En elders hadden beide
hoegenaamd beter niets met elkaar te maken, ook al was de invloed van Tachtig op
de Vlaamse poëzie feitelijk enorm. De verschillende beelden van het individu
Rodenbach en van de relatie tussen Vlaanderen en Nederland waren met elkaar in
tegenspraak. Voor een deel is dat te verklaren doordat zich een polemiek afspeelde.
Verschillende critici met uiteenlopende poëtica's stelden hún visie op Rodenbach als
de meest legitieme voor. Maar de fragmentering gaat ook verder: De Ridder, Streuvels
en Van Puyvelde verschilden niet alleen van mening, ze liepen bovendien vast in
hun eigen argumentaties.
Honderd jaar nadien heeft het weinig zin om partij te kiezen of uitsluitsel te geven.
Dergelijke beelden vragen niet om een referentiële lectuur, maar ze zeggen wel veel
over de manier waarop die steeds weerkerende debatten over de verhouding tussen
Noord en Zuid in de literatuur functioneren. Wat is ‘Vlaams’, wat ‘Nederlands’? De
zaak-Rodenbach maakt duidelijk dat er over de inhoud van dergelijke concepten
geen consensus bestond. De ‘Vlaamse’ en de ‘Nederlandse’ literatuur zijn geen
essenties die - verheven boven het polemische gewoel van elke dag - als vanzelf
gestalte krijgen in de poëzie van individuele Vlaamse en Nederlandse dichters. De
steeds wisselende polemische inzet noopte de schrijvers ertoe telkens nieuwe
argumenten te zoeken, en dat maakte de beelden van Vlaanderen en Nederland erg
breekbaar. Tegelijk is het opvallend hoe die verschillende, plooibare visies op de
nationale identiteit van de literatuur heel vaak met gelijksoortige argumentatieschema's
werden onderbouwd. Enkele stereotypische clusters komen in deze periode vaak
voor: Vlaams gevoel versus Hollands verstand, Vlaamse natuur versus Hollandse
beschaving,... Ze herinneren aan dat beroemde gedicht uit 1909 van René de Clercq
- ‘Is 't Noorden het hoofd met kalm verstand/ Het Zuiden is 't harte van Nederland’.32
Ze resoneren ook in beelden die tot op vandaag buiten de literatuur worden geschetst,
bijvoorbeeld recent nog in de controversiële uitspraken van Belgische politici over
hun Nederlandse collega's.
Voorts werd het beeld van Nederland sterk bepaald door de ‘moderne’ poëtica
van Tachtig, waarvan de beeldvorming sterk beïnvloed blijkt door de poëzie van
Jacques Perk en de kritieken van Willem Kloos. Tussen die elementen bestond er
een zekere spanning. De Tachtiger verfijning spoorde volledig met het beeld van
Holland als voorbeeld en cultuurland, maar Kloos’ poëtica was gericht op de expressie
van emoties en binnen de opposities moeten die eerder aan de Vlaamse kant worden
gesitueerd.
De clichés waren kneedbaar en flexibel genoeg om te dienen in het kader van erg
uiteenlopende polemische contexten, al was het maar omdat men ze kon opladen
met een positieve of een negatieve waardering. Belangrijk is de manier waarop de
polemisten deze topoi naar hun hand zetten. Men kon de Vlaamse natuurlijkheid
associëren met jeugdige kracht, spontaniteit en inspiratie, maar ook met amateurisme,
naïviteit en onvolwassenheid. Tegelijk kon
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Nederland worden opgevoerd als model én antimodel. Hier sprak Uyldert woorden
van bedachtzame nuchterheid, elders was de Hollandse poëzie teveel door de hersens
gedistilleerd en de kritiek niet ontvankelijk voor de Vlaamse gevoeligheid... Voor
individuele critici waren er dus mogelijkheden genoeg om een andere wending te
geven aan algemeen bekende clichés, afhankelijk van de aard van het debat waarin
ze een positie wilden innemen en naargelang het publiek dat ze wilden aanspreken
en overtuigen.
In de Rodenbachpolemieken vroegen De Ridder en Streuvels aan Holland om
typisch Vlaamse kwaliteiten te honoreren. Hun positie lijkt sterk op die van August
Vermeylen die in zijn Verzamelde opstellen (1904-1905) de Hollandse literaire kritiek
tot voorbeeld had gesteld voor Vlaanderen. Aan de Nederlanders vroeg hij aandacht
voor de Vlaamse spontaniteit en inspiratie. Ook in de zaak-Rodenbach kon Nederland
alleen voor het eigen publiek het voorbeeld zijn voor de literaire modernisering. In
het buitenland legden de Vlamingen zonder uitzondering de nadruk op de Vlaamse
identiteit van de vernieuwingsbeweging. Blijkbaar zorgde de mogelijkheid op te
gaan in het overkoepelende geheel voor twijfels en de dreiging van ontworteling.
Vandaar dat ze in het buitenland de behoefte hadden aan eigen voorbeelden, zoals
Albrecht Rodenbach. Die kreeg een ambivalente plek toegewezen in het verhaal dat
de Vlaamse vernieuwers destijds over zichzelf vertelden. In Vlaanderen lieten ze
Rodenbach deel uitmaken van een overwonnen traditie. In Nederland trokken ze zijn
poëzie toch over de streep. In het gesprek met Nederlandse buitenstaanders lijkt er
zo een soort van Vlaamse eensgezindheid te ontstaan. De breuklijnen in het Vlaamse
literaire veld raakten ondergesneeuwd. De Ridder en Streuvels brachten tegenover
buitenstaanders de spanning tussen de instrumentalisering van de literatuur door de
Vlaamse Beweging niet meer ter sprake. Ook de ideologische tegenstelling tussen
katholieken en de moderne ‘vrijzinnigen’, die vonden dat literatuur geen al te sterke
band met het religieuze dogma moest onderhouden, is hier afwezig. Er werden in de
tijdschriften hoogoplopende debatten gevoerd over de spanning tussen poëzie en
religie. De climax die de literaire verzuiling in Vlaanderen tijdens het interbellum
zou bereiken, werd kort vóór de Eerste Wereldoorlog voorbereid. Daarvan vind je
in de zaak-Rodenbach geen enkel spoor terug.
De zaak-Rodenbach laat zien hoe er een soort van Vlaamse eensgezindheid
ontstond, nadat niemand minder dan Willem Kloos de Vlaamse literaire kritiek op
zijn plaats had gezet. Pas dan konden de Vlamingen, als een eenstemmig ‘volk’, een
consensus bereiken over een minimumprogramma voor ‘de Vlaamse letterkunde’.
Enkel door de interactie met het Noorden, kon het Zuiden zijn eigen identiteit
articuleren.

ZL. Jaargang 5

45
Een uitgebreide versie van deze bijdrage verschijnt binnenkort in J. Janssens, De
weifelende ezel. Over Vlaamse identiteit en Nederlandse poëzie, 1893-1925. Vantilt,
Nijmegen 2006.
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Stipt neutraal
Jan Greshoff en Het Hollandsche Weekblad
...[Eric Bosman]
‘Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht
komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme
Europeesche menschheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog
draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.’1
Dit citaat van de Groningse historicus Johan Huizinga uit 1935 geeft de
beklemmende sfeer van de jaren dertig van de vorige eeuw weer. Dat Europa
afstevende op een allesverwoestende oorlog, was voor een aantal intellectuelen al
vroeg duidelijk. Verscheidene polemisten, onder wie Jan Greshoff, luidden na het
aan de macht komen van Adolf Hitler in 1933 in diverse dagbladen en tijdschriften
de noodklok.
Een van die tijdschriften waarin Greshoff stelling nam tegen elke vorm van
massacultus, was Het Hollandsche Weekblad (1933-1940). Een tijdschrift dat in
Brussel verscheen en was bedoeld als informatiebron voor Nederlanders in het
buitenland. Greshoff was hoofdredacteur van het weekblad en wist het blad van een
verenigingsblaadje om te toveren in een politiek-cultureel tijdschrift, waarin bekende
auteurs als Menno ter Braak, Simon Vestdijk, Jan Engelman en Victor E. van
Vriesland regelmatig publiceerden.

Oprichting
In de jaren twintig en dertig kende Brussel een omvangrijke Nederlandse
gemeenschap. De Belgische hoofdstad was erg in trek omdat het leven er stukken
goedkoper was. De gulden was zogezegd in België een daalder waard. Onder de
Brusselse Nederlanders waren veel vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven
en oud-Indiëgangers. De belangrijkste ontmoetingsplek was de in 1906 opgerichte
Hollandsche Club. Hier liggen ook de wortels van Het Hollandsche Weekblad.2
Dichter, journalist en criticus Jan Greshoff verhuisde in 1927 naar Brussel. Hij
zou er twaalf jaar blijven en beleefde er zijn productiefste periode. In zijn memoires
beschrijft Greshoff zijn Brusselse tijd: ‘Ik was van mijn prille jeugd
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voor België voorbestemd. De Brusselse atmosfeer was als het ware voor mij
geschapen; ik dartelde er rond als een vis in het water. Ik sleet er genotvolle, leerrijke
jaren. Zij die de Belgische hoofdstad een klein Parijs noemden, bewezen daarmee
dat zij Parijs niet kenden en Brussel in het geheel niet’.3
Greshoff was geen vaste bezoeker van de Hollandsche Club. Hij hield niet van de
bekrompen burgerlijke sfeer die daar volgens hem heerste.4 Ondanks het feit dat hij
zich niet mengde onder de clubleden, was Greshoff voor hen een bekende
Nederlander. Hij was onder meer kunstcorrespondent voor het landelijke dagblad
Het Vaderland en trad vaak op als recensent voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant
(NRC); kranten die de Nederlanders ook in Brussel lazen. De gefortuneerde
metaalhandelaar en kunstmecenas Bob Nijkerk introduceerde Greshoff bij Het
Hollandsche Weekblad, dat in de begintijd feitelijk het huisorgaan was van de
Hollandsche Club. Nijkerk en Greshoff kenden elkaar via een gezamenlijke kennis:
uitgever Sander Stols. Stols onderhield sinds begin jaren twintig een uitgebreide
briefwisseling met Greshoff.5 In Brussel werden de penvrienden buren. Greshoff
woonde op de Auguste Reyerslaan 130, Stols woonde drie deuren verder, op nummer
124. Bob Nijkerk, een verwoed verzamelaar van bibliofiele uitgaven, woonde in
dezelfde buurt in Schaarbeek. Nijkerk en Greshoff werden goede vrienden.6
In de eerste twee jaargangen had Het Hollandsche Weekblad een duidelijke
redactieformule: het informeren van de Nederlandse gemeenschap in België over
andere belangwekkende Nederlanders in Vlaanderen en het brengen van actualiteiten
uit Nederland.7
Founding father van Het Hollandsche Weekblad was Simon Aldewereld, een
joodse uitgever uit Nederland en een van de stamgasten van de Hollandsche Club.
Het was Aldewereld die maandenlang onderhandelde met de Amsterdamse uitgeverij
Calff en Meischke over het kopen van de rechten van het verenigingsblad, dat toen
nog als ondertitel had: ‘Onder meer bevattende de
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V.R.N.L. DE TEKENAAR MARCEL STOBBAERTS, J. GRESHOFF, L. BONNET EN TWEE ONBEKENDEN IN
DE TAVERNE DU PASSAGE, BRUSSEL, CIRCA 1933 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

Officieele Mededeelingen en Berichten van de Bond van Nederlandsche
Vereenigingen en Lichamen in België’. Aldewereld had ambitieuze plannen met het
weekblad. In het najaar van 1934 was het zover; Calff en Meischke gingen na lang
touwtrekken akkoord met een betaling in termijnen en Aldewereld was eindelijk
directeur van Het Hollandsche Weekblad. Veel geld had Aldewereld niet in kas en
om het zieltogende blaadje van de ondergang te redden vroeg hij Bob Nijkerk om
hulp. Via hem kwam Aldewereld in contact met Greshoff en polste hem voor het
hoofdredacteurschap.8
Hoewel het weekblad na het aantreden van Greshoff in snel tempo veranderde,
bleef één oprichtingsbeginsel overeind. Vanaf het eerste tot en met het laatste nummer
betrachtte het blad ‘volstrekte neutraliteit’. Het Hollandsche Weekblad koos geen
positie in de verzuilde Nederlandse samenleving. Het vertegenwoordigde geen
politieke partij of religie; het was een blad voor alle Nederlanders in het buitenland.
Het eerste nummer verscheen op 7 januari 1933 en is volgeschreven door twee
redacteuren: de onbekende Anita Lotsy en J. Schaap, voormalig hoofdredacteur van
De Javabode. De redactionele inleiding omschrijft de doelstelling in de volgende
bewoordingen: ‘Mogen wij ons even voorstellen: Het Hollandsch Weekblad voor
België, een nieuwe vriend in den intiemen kring van Uw huisgezin, want het is onze
bedoeling, regelmatig bij U aan huis te komen en in het zachte licht der
schemerlampen eens per week een gezelligen avond bij U door te brengen’.
Het gezelligheidsblaadje omvatte aanvankelijk ongeveer veertien pagina's van een
ruim A4-formaat. Behalve mededelingen en nieuwsberichten was er ook ruimte voor
een aantal foto's. Het Koninklijk Huis was een veelbesproken onderwerp, er bestond
veel ontzag voor de monarchie. Bovendien symboli-
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CORNELIS VETH, WAT GAAT HIJ NU WEER UITHALEN, 1935, AQUAREL. J. GRESHOFF OMRINGD DOOR
DIRK COSTER, JAN ENGELMAN, E. DU PERRON, A. VAN DUINKERKEN, ARTHUR VAN SCHENDEL, M.
NIJHOFF, A. ROLAND HOLST, A. DEN DOOLAARD, J.W.F. WERUMEUS BUNING EN MENNO TER BRAAK
[COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM]

seerde koningin Wilhelmina, vooral voor Nederlanders in het buitenland, de eenheid
van het vaderland. Artikelen over het Koninklijk Huis pasten daarom goed bij de
doelstelling van het blad om Nederlanders in den vreemde te verenigen. Kenmerkend
in dit opzicht was de Nederlandse driekleur die in het logo was opgenomen. Redacteur
J. Schaap ontving in april 1933 een brief van prinses Juliana. Zij had het blad ‘met
veel belangstelling gelezen’.9
In de eerste jaargangen was een grote rol weggelegd voor de radio. Belangrijke
radiotoespraken van de minister-president of de koningin werden vaak integraal
afgedrukt en voorzien van een redactioneel commentaar. Daarnaast werd de radiogids
afgedrukt, in het begin alleen de programmering van de neutrale AVRO, later ook
die van de verzuilde omroepen.

ZL. Jaargang 5

51
Met het aantreden in 1934 van de toen 45-jarige Jan Greshoff als hoofdredacteur
veranderde het weekblad van inhoud. Er kwamen rubrieken bij als ‘Wat lezen wij?’,
over boeken die ‘de moeite waard’ waren. De rubriek werd ondertekend met De
Bibliothecaris. Dat was bij toerbeurt Greshoff of zijn secretaris Victor Varangot.
Ook Greshoffs echtgenote Aty Brunt was betrokken bij het weekblad. Zij vulde
vanaf 1934 de rubriek ‘Voor de vrouw’ met artikelen over mode en berichten over
filmdiva's als Mariene Dietrich en Bette Davis. In 1936 was het weekblad in omvang
verdubbeld tot veertig pagina's.
Tussen 1936 en 1938 was Arthur van Rantwijk redactiesecretaris van Het
Hollandsche Weekblad en Greshoffs rechterhand. Hij schreef bij afwezigheid van
Greshoff - die vaak op reis was - het hoofdredactioneel commentaar. Van Rantwijk
werd opgevolgd door Adriaan van der Veen, die later bekend werd als romanschrijver.

Brussel
Jan Greshoff was een man met een omvangrijk netwerk van vrienden. Dit vloeide
voort uit de vele redacteurschappen die hij vervulde bij diverse kranten en
tijdschriften. Ook zijn reizen door Europa, naar Indië en de Verenigde Staten leverden
hem veel waardevolle contacten op.
Zijn verhuizing naar Brussel was ingegeven door financiële problemen. Eind jaren
twintig woonde hij in Arnhem, waar hij in 1920 was begonnen als hoofdredacteur
van de Nieuwe Arnhemsche Courant. Drie jaar later nam hij ontslag vanwege een
conflict met de directie van het dagblad. Hij bleef nog vier jaar in Arnhem wonen
en maakte in die tijd onder meer kennis met de romancier Arthur van Schendel, met
wie hij een innige vriendschapsband opbouwde. Na zijn vertrek bij de Nieuwe
Arnhemsche Courant hield Greshoff zich bezig met het boekentijdschrift Den Gulden
Winckel, dat hij leidde samen met Gerard van Eckeren (pseudoniem van Maurits
Esser).
Toen zijn financiële middelen uitgeput raakten, ging hij op zoek naar een
goedkopere plek om te wonen. Op aanraden van de dichter Hendrik Marsman vertrok
hij naar Brussel. Volgens Marsman was Brussel ‘een goedkoopte eiland’. Door een
gelukkige samenloop van omstandigheden kon Greshoff er cultureel correspondent
worden van Het Vaderland en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. In juni 1927
vertrokken de Greshoffs naar Brussel, waar ze twaalf jaar zouden blijven.
Zonder meer zijn de Brusselse jaren te omschrijven als de succesvolste en
vruchtbaarste uit Greshoffs letterkundige leven. Dat bevestigt Pierre H. Dubois, die
in 1939 bij Greshoff inwoonde. Bovendien waren die jaren volgens Dubois bepalend
voor zijn persoonlijkheid.10
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Het netwerk werd in Brussel verder uitgebreid en zou in de loop der jaren uitgroeien
tot een wijdvertakt web van literaire vrienden. In zijn eerste Brusselse jaar maakte
hij onder meer kennis met de tien jaar jongere Eddy du Perron en raakte hij bevriend
met de dichters van 't Fonteintje, zoals Maurice Roelants en Raymond Herreman.
In Brussel werd hij ook herenigd met zijn oude vriend Jan van Nijlen en na de
ontmoeting met Du Perron volgde al snel de kennismaking met Du Perrons
boezemvriend en wapenbroeder in de polemiek, Menno ter Braak. Andere Brusselse
vrienden van belang waren André Malraux, Franz Hellens, Gustaaf de Smet, Willem
Elsschot en de Luxemburger Jozef Kutter. Bij Karel van de Woestijne liep Greshoff
op zijn veertigste nog college in Gent.11 Arthur van Schendel woonde een paar
maanden per jaar in het Brusselse Hotel Central. In Greshoffs letterkundige rubrieken
kwam Van Schendel opvallend vaak naar voren als de gedroomde Nobelprijswinnaar.
Met de komst van Greshoff ontstond een literaire coterie van Nederlandse en
Vlaamse schrijvers. Zij ontmoetten elkaar geregeld op vaste plaatsen, bij Greshoff
thuis op de Auguste Reyerslaan, iets verderop bij Bob Nijkerk, of in Greshoffs
stamcafé Taverne du Passage in de Sint-Hubertusgalerij.12 L.P.J. Braat, oprichter van
de Kroniek van Kunst en Kultuur, beschreef hoe Greshoff kantoor hield in zijn
stamkroeg. ‘Hij zat over drie stoelzittingen de kopij te verdelen voor Groot Nederland,
Het Hollandsche Weekblad en de Kroniek van Kunst en Kultuur. Redigeren was voor
hem een geheel natuurlijke bezigheid, bijna als ademhalen.’13 Braat herinnerde zich
later hoe hij vanuit Schaarbeek stapels kopij toegeschoven kreeg van Greshoff
waarvan hij vermoedde dat dit voor Groot Nederland en Het Hollandsche Weekblad
geweigerde artikelen waren.14

J. GRESHOFF MET ZIJN ZOONS, BRUSSEL, 22 SEPTEMBER 1940 [LETTERKUNDIG MUSEUM]
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V.L.N.R. JAN VAN NIJLEN, S. VESTDIJK, D.A.M. BINNENDIJK EN J. GRESHOFF, EIND JAREN DERTIG
[LETTERKUNDIG MUSEUM]

De bemoeienissen met al deze bladen verschafte Greshoff een prominente rol in
het letterkundige leven in Nederland en België. D.A.M. Binnendijk omschreef
Greshoff als een ‘reiziger in de literatuur’. Greshoff werd volgens hem gekenmerkt
door een rusteloze activiteit. Zijn geestelijke en lichamelijke beweeglijkheid,
gewapend met een feilloos journalistiek instinct, stelde hem in staat telkens de mensen
op te sporen die hij nodig had. Desnoods zocht hij de schrijvers persoonlijk op om
ze over te halen voor zijn blad te schrijven.15 Inmiddels was Greshoff teruggekeerd
naar zijn grootste passie namelijk de
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V.L.N.R. E. VAN LIDTH DE JEUDE, A.A.M. STOLS, JAN GRESHOFF EN ATY GRESHOFF-BRUNT, OP DE
KERMIS, BRUSSEL 1930 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

fraaie letteren en in het bijzonder de poëzie. Sinds zijn vertrek bij de Nieuwe
Arnhemsche Courant verscheen er tot 1937 bijna jaarlijks een dichtbundel van zijn
hand.
Maar dichten en redigeren waren niet zijn enige bezigheden. In de jaren dertig
waagde hij zich steeds vaker aan een totaal ander genre; de polemiek. Altijd trachtte
hij zich buiten de politiek te houden, maar in de beklemmende jaren voor de Tweede
Wereldoorlog lukte dit niet meer. ‘Ik heb nooit iets voor politiek gevoeld, ik voel
niets voor politiek en ik zal nooit iets voor politiek voelen. Maar die verdomde
politiek, welke wij jaren lang buiten onze belangstelling hebben weten te sluiten,
dringt zich nu onafwendbaar aan ons op. Het gaat nu er op of er onder. Je kunt je er
niet meer buiten houden: je moet je zelf, en alles wat je aan zedelijke en intellectueele
waarden verworven hebt, met hand en tand verdedigen tegen de schandelijke
zielsziekte, welke men fascisme gedoopt heeft. Een overwinning van het fascisme,
dat zien wij met verpletterende duidelijkheid voor onze oogen, beteekent de dood
van ieder vrij, zuiver en onbaatzuchtig geestelijk leven.’16
Daarom beschouwde Greshoff het als een plicht alles te doen om die ramp te
voorkomen. Vanuit deze morele taakopvatting schreef Greshoff verscheidene
vlammende essays tegen de massacultus en de kritiekloze zelfgenoegzaamheid van
de Nederlandse bevolking die de intellectuele erfenis van de Verlichting,
ondermijnden.
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Die essays verschenen eind jaren dertig steeds vaker in Het Hollandsche Weekblad,
dat door zijn toedoen al lang niet meer een gezelligheidsblad was voor de
Nederlanders in Vlaanderen. Bijna de gehele vriendenkring van Greshoff kreeg een
podium in Het Hollandsche Weekblad. Zelfs zijn huisarts publiceerde een enkele
maal in het blad.
Het Hollandsche Weekblad laat zich het best vergelijken met het literaire blad
Groot Nederland, hoewel in Het Hollandsche Weekblad ook veel aandacht was voor
buitenlandse politiek. Vanaf 1936 schreef de bekende NRC-journalist Marcus van
Blankenstein bijna wekelijks de paginagrote (inmiddels uitgegroeid tot A3-formaat)
rubriek ‘De Toestand’. Behalve Van Blankenstein schreven ook Maurits Kann,
oud-directeur van opinieblad De Groene Amsterdammer, en parlementair journalist
Ernst van Raalte (NRC) regelmatig over de buitenlandse politiek.

WONINGEN VAN J. GRESHOFF EN A.A.M. STOLS
[LETTERKUNDIG MUSEUM]

AAN DE BOULEVARD
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Vreemde eend in de bijt tussen die journalistieke en literaire vedetten was Rommert
Casimir (voorheen Kasimier, hij veranderde zijn naam in 1932). Casimir was de
eerste professor in de pedagogiek in Nederland aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Daarnaast was hij rector van het Nederlandsch Lyceum, doceerde hij Nederlands en
Geschiedenis en schreef hij stukjes over ethiek en pedagogiek in De Telegraaf. De
meeste journalisten woonden niet in Brussel en werkten veelal op freelance basis
voor Het Hollandsche Weekblad. Casimir woonde vermoedelijke wel een tijdlang
in Brussel, wat ten dele zijn actieve rol voor het weekblad verklaart. Zijn
vooraanstaande rol blijkt uit het feit dat hij, toen Adriaan van der Veen bepakt en
bezakt in Brussel aankwam om voor Greshoff te gaan werken, door de hoofdredacteur
werd aangewezen om de jonge Van der Veen te helpen met het bijspijkeren van zijn
kennis van filosofie en geschiedenis.17
Ruim een half jaar voor het begin van de Tweede Wereldoorlog schreef Casimir
nog een opvallende open brief, afgedrukt op de voorpagina van Het Hollandsche
Weekblad en gericht aan Adolf Hitler. In de brief waarschuwde Casimir de Duitse
leider voor de gevolgen van zijn daden. Hitler was bijna vijftig en volgens de
pedagoog kon een man op die leeftijd twee dingen doen: voortgaan in de oude lijn
of zichzelf vernieuwen. Casimir hoopte het laatste; de wereld zou Hitler in dat geval
zegenen. Hij spiegelde Hitler, indien hij voor die optie koos, een wereld van vrede
voor. Een wereld waarin niet de dreiging van het Duitse wapengekletter, maar de
Duitse geest in zijn hoogste en beste openbaringen een leidende factor op het
wereldtoneel zou zijn.18

J. GRESHOFF MET POES, PORTOFINO MARE, 1936 [LETTERKUNDIG MUSEUM]
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Groot Nederland
De Groot-Nederlandse gedachte loopt als een rode draad door de cultuurartikelen in
Het Hollandsche Weekblad. Die gedachte hield een verruiming in van het nationaal
bewustzijn en was onder veel Nederlandse intellectuelen in zwang. Aanhangers van
de Groot-Nederlandse gedachte meenden dat de Nederlandse cultuur zich uitstrekte
over het gehele Nederlandse taalgebied. Deze brede cultuuropvatting sluit naadloos
aan bij de formule van het weekblad. Midden jaren dertig lazen niet alleen
Nederlanders het, ook Vlamingen werden in de gelegenheid gesteld het blad in te
zien: het lag immers voor de losse verkoop in de kiosken. Voorzover er een culturele
kloof bestond tussen Vlaanderen en Nederland, werd die voor een deel overbrugd
door Het Hollandsche Weekblad.
Vooral Jan Greshoff deed zich in zijn letterkundige rubriek gelden als een
voorstander van Nederlandse cultuurverbreding. Greshoff wist ook Vlaamse schrijvers
te vinden die een voorbeeld namen aan het literaire klimaat in Nederland. In een
artikel getiteld ‘Wat de Vlaamsche schrijvers aan Nederland danken’ penden Gerard
Walschap, Ernest Claes en Felix Timmermans een serie dankbetuigingen aan het
buurland op. De Nederlandse en Vlaamse literatuur zijn één, meenden zij. Claes
verwoordde het als volgt: ‘Al wat politieke dromers, met hun stelsels en
mogelijkheden, voor of tegen, zus en zóo, vooruitzetten, kan niets veranderen aan
het feit, dat het volk van boven de grens, en het volk bezuiden de grens, niets anders
nodig hebben dan bij mekaar te komen, om mekaar te leeren kennen en te waarderen,
en van mekaar te houden. Want dan worden ze gewaar, dat één groot Nederlandsch
hart klopt’.19
De Groot-Nederlandse gedachte, ook wel Dietse beweging genoemd, was een
culturele en apolitieke aangelegenheid. Het al genoemde literair tijdschrift Groot
Nederland, waar Greshoff ook bemoeienis mee had, was eveneens een exponent van
die gedachte. Intellectuelen als Pieter Geyl en Anton van Duinkerken meenden dat
Nederland leed aan culturele blikvernauwing. Een inniger samenwerkingsverband
met Vlaamse schrijvers en kunstenaars kon in dit opzicht uitkomst bieden.
Het overwicht van Holland was slecht voor het Groot-Nederlandse cultuurideaal,
meende Van Duinkerken. De gemiddelde Hollander had een verkeerde waardering
voor Vlaanderen, daarin rustte steeds het latente bewustzijn van een gemis, het gemis
aan ‘Vlaamse sappigheid’. Het burgerlijk leven van de Hollander was door en door
droog. Het was verdord in een vaste vormelijkheid, volgens Van Duinkerken.20 Of
zoals de Vlaamse schrijver Karel van den Oever het omschreef in zijn boek De
Hollandsche natie voor een Vlaamsche spiegel: ‘De levensvreugde in Holland is
onder het dood gewicht van schoolsch protestantisme zoek geraakt’.21
Een revitalisering van de cultuur door haar aan te vullen met Vlaamse elementen
was een streven dat ook in Het Hollandsche Weekblad was terug te vinden. In zijn
literatuurbeschouwingen stelde Greshoff meer dan eens dat topografi-
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sche en politieke grenzen niet synchroon lopen met die van culturele gebieden.
Culturele grenzen werden volgens hem bepaald door taal. Hij spoorde zijn lezers aan
om meer te doen met die talige saamhorigheid: ‘En zoo vormt, geheel natuurlijk, de
Nederlandsche letterkunde een éénheid, waar Groningers en Vlamingen,
Geldersmannen en Limburgers in opgenomen zijn. Wij moeten alles doen om dit
eenheidsbesef te versterken; te meer waar het in geen enkel opzicht afbreuk doet aan
welke plaatselijke eigenaardigheid ook’.22
De historicus Pieter Geyl benadrukte in zijn boek De Groot-Nederlandse gedachte
de kunstmatigheid van de Vlaamse afscheiding van Nederland in 1830. Toch erkende
hij België als land, zij het als ‘een land zonder ziel’. De Vlaamse cultuur hoorde bij
Nederland en stond niet op zichzelf, aldus Geyl.23
Het symbool voor de eenheid van Noord en Zuid was de van oorsprong Antwerpse
dichter Joost van den Vondel (1587-1679). Hij verenigde de culturele verschillen in
zijn dichtkunst. ‘Hij heeft van Holland geleerd, wat iedere Zuid-Nederlander van
Holland heeft te leeren: de kracht tot het helder bedwang, maar hij heeft aan Holland
gegeven, wat Holland van den zuiderling zoo vaak heeft af te wachten: de spontaniteit
der bezieling tot het waarachtig grootsche. Hij is voor Noord en Zuid, de zuiverste
vertegenwoordiger van het ongeschonden Nederlanderschap.’24
In zijn strijdschrift Bakkeleien met Jan Greshoff beschuldigde Maurice Roelants
Greshoff van anti-Vlaamsgezindheid. Roelants en Greshoff waren oude vrienden
(zij kenden elkaar via het tijdschrift Forum), nu bond Roelants de strijd aan met zijn
vroegere compagnon. Greshoff bedierf zonder enig nut voor de literatuur, een deel
van de goede betrekkingen tussen schrijvers van Noord en Zuid, vond Roelants. Hij
was die mening toegedaan vanwege een negatieve recensie van Greshoff over een
boek van de Vlaamse belofte Maurice Gilliams.25 In Het Hollandsche Weekblad
diende Greshoff hem van repliek. Van ‘bakkeleien’ was volgens hem geen sprake,
dat woord duidde op een wederzijdse handeling en Roelants' polemiek was een
eenzijdige aanval. Roelants leidde in zijn strijdschrift de aandacht af van de werkelijke
inzet van de discussie. Hij trok rookwolken op, bleef hameren op Greshoffs
onderschatting van Gilliams in plaats van in te gaan op Greshoffs stelling dat de
Vlaamse literatuurcritici minder strenge eisen stelden aan Vlaamse schrijvers dan
hun Nederlandse vakbroeders in Nederland.26
Het Hollandsche Weekblad gaf in advertenties blijk van een volstrekte neutraliteit,
het blad stond naast de verzuilde Nederlandse samenleving. ‘Stipt neutraal op politiek
en godsdienstig gebied’, aldus een advertentietekst van het blad om nieuwe abonnees
te werven. Stilaan veranderde die principiële grondhouding. Greshoff ging zich, zoals
gezegd, in zijn Brusselse periode steeds meer bezighouden met politiek. Hoewel hij
wars was van elk verenigingsverband en uit overtuiging nooit gebruik maakte van
zijn stemrecht, kwam in de
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J. GRESHOFF MET ZIJN VROUW ATY GRESHOFF-BRUNT, BOSVOORDE, 1932 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

Brusselse tijd een bepaalde maatschappijkritische visie bovendrijven. Die
wereldbeschouwing was een afgeleide van zijn literatuuropvatting en valt grofweg
in te delen in vier samenhangende thema's: kunst, kritiek, massa en democratie en
dictatuur. Deze vier thema's kwamen met regelmaat naar voren in Greshoffs recensies,
artikelen en columns voor Het Hollandsche Weekblad. Omdat hij hoofdredacteur
was, is die maatschappijkritische visie geen dissident geluid, het was de opvatting
van het blad zelf.
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Protest
De massa heeft afstand gedaan van haar vermogen tot denken en oordelen,
constateerde Greshoff. Er is sprake van een geestelijke en zedelijke luiheid, men
gelooft weer op gezag als in vervlogen tijden. Denken, en daarmee het vermogen tot
kritiek, is taboe geworden. Hier is één grondoorzaak voor: het ideaal van de mens is
vervangen door het ideaal van de massa, met als gevolg openbare domheid. Hoe deze
lamlendigheid te bestrijden?
In ieder geval niet door op een zelfde manier te reageren. Massa tegenover massa,
beweging tegenover beweging ontneemt bij voorbaat iedere kans op resultaat.
Greshoff is niet tegen het protest van burgers die zich te weer stellen tegen de duistere
machten die het op de rede voorzien hebben. Maar hun werkwijze staat hem niet aan.
De stelsels waartegen geprotesteerd wordt in optochten en demonstraties doen een
beroep op een zeker gemeenschapsgevoel. Die fascistische stelsels kunnen alleen
effectief bestreden worden door de oorzaak (het beroep op gemeenschapsgevoel)
aan te pakken. ‘Het is onjuist en gevaarlijk om tegenover een massa door hemlkleur
en leuzen gebonden een andere massa te stellen, met andere hemden en andere leuzen.
Wie de cholera invoert om de pest te bestrijden, toont een zonderlinge opvatting der
geneeskunde en helpt het menschdom niet vooruit.’
Protesteren tegen de tijd begint met een absoluut wantrouwen. De maatschappij
is dusdanig vergiftigd door demagogie, dat ontgiften noodzakelijk is. De enige
remedie is de eenzaamheid. Wie verbintenissen met andere mensen aangaat, moet
concessies doen, daarom is iedere samenwerking uitgesloten. ‘Wij moeten de massa,
iedere massa aanvreten. Wij moeten het ontbindende element zijn, de onvolprezen
splijtzwam.’27 De strijd tegen de massa wordt gevoerd op basis van een integrale
achterdocht. Men mag niets meer aannemen, geloven of toestaan. Kritiek, een
ongebreidelde vrijheidsdrift gecombineerd met een flinke dosis stijfkoppigheid zijn
de belangrijkste ingrediënten van het antigif.
Greshoff houdt er al met al een zeer radicale vrijheidsopvatting op na. Vrijheid
bereikt men pas door een ultieme vorm van eenzaamheid. Een ideaal kan alleen
gekoesterd worden in complete afzondering. ‘Elk ideaal verliest
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voor den oprechten idealist alle waarde en bekoring, zoodra de buren er zich meester
van maken en het in hun werkelijkheid trachten door te voeren.’28 Maar wat is nu het
eindstadium van de Greshoviaanse vrijheidstheorie? Die is er uiteindelijk niet. Het
ideaal is een voortdurend streven tegen de keer in. Vrij zijn is een principieel en
individueel protest. Een ideaal kan niet in de praktijk verwezenlijkt worden maar
kan alleen bestaan in de afzonderlijke hoofden van mensen. ‘Wij moeten dus niet
zeggen: ik ben tegen dit of dat bewind, tegen dit of dat beginsel. Wij zijn

JAN GRESHOFF, 1938 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

tegen èlk bewind, op welke ideologie het ook gebouwd zij, tegen iedere bewindsman,
hoe aantrekkelijk hij als mensch ook wezen moge; en tegen alle beginselen, zoodra
ze de gelegenheid krijgen zich in de practijk te verwezenlijken. Het komt er niet op
aan waar we tegen zijn; het is alleen van belang tégen te zijn. Het is om het Protest
te doen en de waarde van de mensch wordt bepaald door de verbetenheid en de
hardnekkigheid wanneer hij protesteert. Ik ken en erken maar een richting: de
Averechtse. Zoodra anderen ook willen wat ik wil, wil ik het niet meer.’29
Principieel protest, ongehoorzaamheid, individualisme en onafhankelijkheid; het
zijn allemaal richtingaanwijzers die leiden naar dezelfde bestemming: de eenzaamheid.
Greshoff predikt een extreme vorm van individualisme die riekt naar anarchie. Toch
is hij daar niet op uit. Het bestaan van anarchie zou Greshoff beroven van zijn
voornaamste drijfveer. In een toestand van anarchie ontbreekt elke vorm van orde,
er is een totale afwezigheid van gezag. Er is geen gevestigde macht, geen
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establishment, geen stelsel. Er is niets om zich tegen te verzetten, geen ideaal om
voor te strijden. Daarom ook typeert Greshoff zich als een conservatieve anarchist;
hij is overal tegen en wil nergens bijhoren maar hij deinst terug voor de chaotische
gevolgen van zijn anarchisme.
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OOK EEN LEEUW, KARIKATUUR VAN ROMMERT CASIMIR DOOR CORNELIS VETH [COLLECTIE
LETTERKUNDIG MUSEUM]

Afscheid
In maart 1939 besloot Greshoff Europa de rug toe te keren en te emigreren naar
Zuid-Afrika. Niet geheel toevallig, Zuid-Afrika kon net zo goed als Vlaanderen tot
het Nederlandse taalgebied worden gerekend. Zijn afscheid van Europa werd
ingegeven door de ontwikkelingen op het internationale politieke toneel. Met name
het Verdrag van München - of het ‘Verraad van München’, zoals vroege criticasters
het noemden - was een veeg teken voor Greshoff. Met dat verdrag uit september
1938 gingen de Engelse premier Chamberlain en zijn Franse collega Daladier akkoord
met de eis van Adolf Hitler om het Tsjechische Sudetenland te bezetten. Chamberlain
en Daladier zeiden de vrede te hebben gered met deze appeasement-politiek. In
werkelijkheid werd de oorlog verschoven naar een tijdstip dat Duitsland beter
uitkwam. Daarnaast voorzag Greshoff een sombere toekomst voor zijn twee zoons
in Europa. Zij zouden ongetwijfeld onder de wapenen worden geroepen als de oorlog
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uitbrak. Na een korte afscheidstournee langs zijn vrienden in Nederland, Frankrijk
en België vertrok Jan Greshoff in april 1939 definitief naar Zuid-Afrika.
Het Hollandsche Weekblad liet hij achter in de handen van journalist Gerrit Hartogh
(Bob) Wallagh en directeur Simon Aldewereld. Onder een stuk of vijf verschillende
pseudoniemen verzorgde Wallagh gedurende het laatste anderhalf jaar van het
weekblad bijna de helft van de rubrieken.30 Wallagh maakte geen deel uit de Brusselse
coterie van Greshoff. Hij schreef zijn bijdragen vanuit zijn woonhuis aan het
Amsterdamse Rokin. Formeel bleef de hoofdredacteurpost onbezet na het vertrek
van Greshoff. Wel schreef Wallagh vlak voor de vertrekdatum een brief waarin hij
Greshoff vroeg hem tot zijn opvolger te benoemen.31 Het antwoord op die vraag is
niet bewaard gebleven. Maar feit is dat de plek van Greshoff in het colofon nooit is
opgevuld.
Praktisch was Wallagh wel degelijk de man met de meeste redactionele
verantwoordelijkheid. Van Aldewereld kreeg hij in ieder geval carte blanche. De
bevoorrechte positie van Wallagh valt ook af te lezen uit het feit dat hij in de zomer
van 1939 als een van de weinige medewerkers nog betaald kreeg door Aldewereld.
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Hoe anders verging het Adriaan Morriën, die nog door de oude baas was aangesteld
als poëziemedewerker. Morriën werd door Aldewereld op bruuske wijze aan de kant
gezet en hij kon fluiten naar zijn honorarium voor reeds geplaatste stukken. De jonge
Morriën liet het er niet bij zitten en vroeg vriend en collega Fred Batten om raad.
Batten adviseerde hem Aldewereld te bestoken met boze brieven. Dit viel slecht bij
de directeur; ook Batten werd niet betaald voor een recensie die hij had geschreven
voor Het Hollandsche Weekblad.32
Net als bij het aantreden van Greshoff als hoofdredacteur, veranderde ook na zijn
afscheid het weekblad van inhoud. Er verscheen meer licht verteerbare kost in de
kolommen. Er werd zelfs een aparte entertainmentpagina ingeruimd met de titel ‘Met
een korrel zout’.

Conclusie
Het Hollandsche Weekblad was een tijdschrift met een verborgen ideologie. De
functie van het blad was in beginsel helder: het informeren van Nederlanders in het
buitenland.
Aanvankelijk koos de hoofdredactie voor een conservatieve koers: volgzame
verslaggeving en een onomstreden onderwerpkeuze; de samenbindende factor voor
Nederlanders in den vreemde stond centraal. In de verzuilde Nederlandse samenleving
nam het blad geen positie in, het was volstrekt neutraal - althans dat deed men de
lezer geloven in wervende advertentieteksten.
Het blad stond naast de verschillende zuilen, het maakte bovendien geen deel uit
van de Nederlandse tijdschriftenmarkt. In het begin was het weekblad niet eens in
het vaderland te koop. De afstand was niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk; de
redactie zetelde in Brussel. Zo kon men de gebeurtenissen in Nederland letterlijk
van een afstandje gadeslaan. Volgens de redactie had dit het grote voordeel dat men
niet in een bepaalde positie ten opzichte van de politieke actualiteit werd gedwongen.
De neutrale koers kwam de inhoud niet ten goede. Tot de komst van hoofdredacteur
Jan Greshoff was het een kleurloos en weinig opwindend blad. Maar de nieuwe
hoofdredacteur zette het blad geleidelijk naar zijn hand en voorzag het van een
bepaalde signatuur. De neutrale en passieve positie werd verlaten.
In eerste instantie leek de neutrale grondslag van het tijdschrift goed bij Greshoff
te passen. Hij moest evenmin iets hebben van verenigingen of politieke partijen. Hij
was onafhankelijk en vertegenwoordigde geen enkele maatschappelijke groepering.
De opkomst van massabewegingen als fascisme en communisme dwong de
hoofdredacteur en daarmee het weekblad tot een herpositionering. Er begon
maatschappijkritisch commentaar door de kopij heen te sijpelen.
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Intussen toverde Greshoff het advertentieblaadje voor de Nederlandse kolonie in
België om tot een algemeen politiek-cultureel weekblad dat via postabonnementen
werd gelezen door Nederlanders in Europa, Australië en Afrika. Het aantrekken van
populaire journalisten en schrijvers was geen probleem, Greshoff wierf ze uit zijn
omvangrijke literaire netwerk. Er kwamen vaste rubrieken voor buitenlandse en
binnenlandse (Nederlandse) politiek, literatuur en toneel. De omvang van het blad
verdubbelde in enkele jaren van twintig naar veertig pagina's.
De activiteiten van de hoofdredacteur breidden zich in de loop der jaren uit. Eerst
hield hij zich alleen bezig met zijn letterkundige rubriek en de algemene koers van
het blad, later namen de bemoeienissen toe en ontdekte hij in het blad niet alleen een
podium voor aanstormend talent maar ook voor zijn eigen maatschappelijke
leerstellingen. Onder druk van de tijdsomstandigheden schreef hij enkele vlammende
betogen tegen de geestelijke lamlendigheid.
Het verlaten van de neutrale positie liep synchroon met Greshoffs persoonlijke
vermaatschappelijking. De passieve neutraliteit werd ondergraven door Greshoviaanse
uitgangspunten als protest en eenzaamheid. Het pleidooi voor eenzaamheid, dat
steeds vaker opdook in artikelen, was in essentie een oproep tot geestelijke
onafhankelijkheid. Het publiek moest zich niet langer als makke schapen laten leiden
door collectieve eenheidsbeginselen: men moest zich individueel verzetten tegen de
massa en zich nergens bij aansluiten.
Dit lijkt op neutraliteit, maar dat is het niet. Op zijn zachtst gezegd kan het worden
omschreven als een vorm van actieve neutraliteit, in tegenstelling tot de passieve
neutraliteit zoals die is beschreven in de oprichtingsverklaring. Het Hollandsche
Weekblad werd een medium voor Greshoviaanse propaganda en verloor zodoende
haar politieke onpartijdigheid maar won tegelijk als tijdschrift aan cachet. Na de
intrede van hoofdredactionele maatschappijkritiek kon het blad niet langer worden
omschreven als ‘een vriend van het huisgezin’. Het was eerder een hardnekkige
indringer geworden, die het ingeslapen intellect van de lezer opschudde en hem
opriep tot een eenzaam en standvastig verzet tegen de tijdgeest.33
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De kleine garnaal
Frans Carolina Ridwit
... [Jan Lampo]
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.

FRANS CAROLINA RIDWIT [AMVC-LETTERENHUIS]

In 1933 verscheen bij J.A. de Ridder, ‘uitgever’, Dijk-Noord 15 te Antwerpen, de
roman Wereldsche Menschen van Frans Carolina Ridwit.1 Ridwit was een pseudoniem
van de 26-jarige schrijver Frans Lodewijk de Ridder (o6 augustus 1908), de broer
van de uitgever. Zijn ongewone schuilnaam was een samentrekking van zijn eigen
naam en die van zijn vrouw, Carolina Withaegels.

Knabenliebe
Wereldsche Menschen was zo goed als in eigen beheer gepubliceerd. Toch maakte
gelegenheidsuitgever Jozef de Ridder er werk van.2 Hij liet zich inschrijven in het
handelsregister, betaalde lidgeld aan de Vereeniging ter Bevordering van het
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Vlaamsche Boekwezen en kocht een valies om het boek mee te nemen naar de
boekhandel. Tussen 27 december 1934 en 12 januari 1935 lukte het hem nog 22
exemplaren te slijten. Dat blijkt uit een overzicht dat de uitgever met potlood bijhield
in een dummy. Aan de andere kant plakte hij (of was het zijn broer-schrijver?)
recensies uit dag- en weekbladen. Wereldsche Menschen werd opgemerkt, ook al
omdat Ridwit het boek aan heel wat literatoren toestuurde.
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Mamix Gijsen (1899-1984) schreef over de roman: ‘De eerste helft van het boek
behandelt de lamentabele geschiedenis van een jongen man zonder veel roeping die
in een kloosterschool geplaatst, onder verdenking van een “Knabenliebe” wordt
doorgezonden. Alhoewel het leven in de school al te eenzijdig gezien wordt van uit
het standpunt der freudiaansche bekommernissen, is dit deel soms zeer suggestief.
Het verder verloop van het verhaal is chaotisch en ongerijmd’. Gijsen voegde er
echter aan toe: ‘Ridwit heeft genoeg talent en opmerkingsgave om tot een aardig
resultaat te komen. Hij schrijft vlot, ietwat grijs maar boeiend’.
In het Antwerpse weekblad Pan stak Marc Edo Tralbaut (1902-1976), die later
vooral naam maakte als kunsthistoricus en -criticus, de loftrompet: ‘Men denke van
dezen roman [...] maar liefst niet te weinig! Een zwaar boek van driehonderd
welgevulde bladzijden samengedrongen druk, boeiend van inhoud en geschreven
door een jongen Antwerpenaar [...] die wat te zeggen heeft’. Tralbaut en Ridwit
kenden elkaar vrij goed. Dat blijkt uit tal van lange brieven die Tralbaut vooral tijdens
de Tweede Wereldoorlog aan Ridwit stuurde. Hoe ze met elkaar in contact kwamen,
is niet bekend maar het gebeurde zeker via Emmanuel de Bom, met wie ze allebei
bevriend waren.
De anonieme recensent van het Gentse tijdschrift Reinaert - het ontbrak hem niet
aan zin voor overdrijving - sleepte er zelfs Louis Ferdinand Céline bij: ‘En toch doet
het ons zeer sterk denken [...] om [sic] dat fantastische werk van Céline, dat “Voyage
au bout de la nuit” heet. Deze vergelijking met het werk van den beroemden Franschen
schrijver met dezen nagenoeg onbekenden Vlaamschen auteur is voor dezen laatste
helemaal niet verpletterend. Er steekt rythme, er steekt leven in zijn verhaal, het is
de montage van een snelontrollende film. [...] Het is iets heel eigenaardigs, hoe de
visie van de schrijver steeds wankelt tussen een preekend messianisme en een
nuchter-cynische observatie der bestiaalste werkelijkheid. Daar spreekt wel een sterke
persoonlijkheid, een oorspronkelijk talent in deze bladzijden’. Die ‘Bestiaalste
werkelijkheid’ mag in deze context met een korrel zout worden genomen.
Ook de toneelschrijver Paul de Mont (1895-1950) toonde zich enthousiast, al
publiceerde hij op 18 februari 1934 een bespreking die vooral de schizofrenie van
de toenmalige kritiek illustreert: Ridwits boek was ‘goed’ om literaire redenen, maar
de lectuur ervan was om redenen van ‘zedelijke’ aard ten stelligste afgeraden.
‘Onthoud den schuilnaam Frans Carolina Ridwit, vriend lezer’, begon De Mont, ‘er
bestaat zeer ernstige kans dat er eerlang een schrijver van onder opduikt, zooals wij
er hier niet zoo heel veel bezitten. [...] Onthoud den naam van den schrijver... en lees
zijn eersteling niet, zouden wij geneigd zijn er bij te voegen.’
Paul de Mont en Frans Carolina Ridwit maakten persoonlijk kennis in de zomer
van 1935. Ridwit, die voordien zijn boterham verdiende als bediende - voor het
handschrift van Wereldsche Menschen gebruikte hij briefpapier van de
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BRIEF VAN E. DE BOM AAN RIDWIT [AMVC-LETTERENHUIS]
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firma Muller & Co, ‘armateurs en agents maritimes’ - zat zonder werk. Het jaar
daarop wierf De Mont Ridwit aan voor de rexistische krant De Nieuwe Staat, waarvan
De Mont (als enige Vlaamse senator voor Rex, de rechts-populistische partij en latere
collaboratiebeweging onder leiding van de Waal Léon Degrelle) hoofdredacteur was.
Hoelang Ridwit in het dagblad schreef, is niet duidelijk. Wel weten we dat hij de
berichtgeving over sport voor zijn rekening nam en zijn bibliotheek verrijkte met
recensie-exemplaren van romans.

De Bom
Het was ook De Mont die zijn vriend aanzette om de steun van Emmanuel de Bom
(1868-1953) te zoeken. Pas na twee brieven ontving de schrijver van Wrakken Ridwit
in zijn Huis ten Heuvel te Kalmthout. Die eerste ontmoeting verliep stroef tot De
Bom zonder (voor Ridwit) aanwijsbare reden ontdooide. Hij gaf zijn gast een
rondleiding in zijn huis waarbij hij hem schilderijen, prenten en manuscripten toonde.
Een jarenlange vriendschap en een uitgebreide correspondentie waren het gevolg.
De Bom bestookte Ridwit met brieven, postkaarten en telegrammen. Hij sommeerde
zijn vriend hem te ontmoeten in de hal van het Centraal Station of in een café in de
buurt van de De Keyserlei. De grijze letterkundige bezorgde zijn jonge confrater
onder meer typwerk en spande zich in om hem aan een baan te helpen.
In 1938 zou Ridwit in het weekblad De Stad Antwerpen (nummer van 11 november)
getuigen: ‘Ik ontmoette Emmanuel de Bom, ik zag hem tienmaal, honderdmaal, [...],
steeds even opgeruimd, hartelijk, loyaal, met z'n rose gelaat, z'n grooten hoed, z'n
met boeken en archieven gevuld half-seizoentje, z'n onafscheidelijke paraplu of
wandelstok. In mooie hotels [...], door stad en dorp [...] vergezelde ik hem en de
jongste van ons beiden was voorzeker ik niet. Integendeel, het levenstempo van den
“man die vóór veertig jaar bleef stilstaan” matte mij af [...]. Nooit deed ik vergeefs
beroep op hem voor het bewijzen van een dienst en nóóit zag ik iemand anders
vruchteloos beroep doen op z'n dienstvaardigheid. Nimmer hoorde ik de onnoozelste
onwaarheid [...] uit z'n mond. Als een glazen serre stond hij voor eenieder
doorzichtbaar’.
De briefwisseling Ridwit-De Bom bevestigt dat de jonge schrijver grote
bewondering koesterde voor zijn oudere confrater. Weldra noemde hij hem ‘vadertje’,
‘paps’ en ‘batoeschka’. Op 6 juni 1936 meldde hij wat hij van Wrakken vond - één
van de weinige meningen over een literair onderwerp die hij ten beste gaf: ‘Ik ontdek
daar iets waar ik reeds zoo menigmaal naar zocht in de geroemde schriften onze
Vlaamsche schrijvers’, heet het. ‘Er davert werkelijk door heel het verhaal een
hartstocht die zoo brutaal-realistisch de zaken neemt zoals ze zijn, dat men er van
huivert en toch met een verdwaasde eerlijkheid zegt: “ja, zoo ben ik, zoo zijt gij,
verdoemd geen tusschenwegen, zoo zijn we allen!”’.
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RIDWIT EN DE BOM [AMVC-LETTERENHUIS]

Rex
Op 30 oktober 1937 stuurde Ridwit op instigatie van De Bom een brief aan de
letterkundige en ambtenaar Julien Kuypers in verband met een ‘plaats’ op het
ministerie. De sollicitatie leidde echter tot niets. In maart van het volgende jaar pleitte
De Bom bij de hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws voor zijn beschermeling,
maar de krantenman opperde bezwaar ‘tegen Rex’. We nemen daarom aan dat Ridwit
nog voor De Nieuwe Staat werkte. Lang duurde dat in ieder geval niet meer: de krant
werd een weekblad en versmolt in 1939 met het weekblad Rex.
Was Ridwit een rexist? Voor korte tijd, misschien. Op 8 oktober 1936 schreef hij
aan De Bom: ‘Het blok tusschen Rex en VNV [Vlaamsch Nationaal Verbond] is
sedert gisteren een voltrokken feit. Wist ge dat? Ge zult zien: Rex komt
onweerstaanbaar aan de macht. Er gaat een overrompelende bekoring van die partij
uit. Let op en onthoud: ik voorspel nog slechts één jaar en de leiding van het land
behoort aan Rex. Vergeet niet dat er aan “Rex vaincra” een nieuwen wekroep werd
toegevoegd: “Rex de Zege” en dat beduidt entwat!’.
Op 28 december van het jaar daarop liet Ridwit een totaal ander geluid horen. Hij
rekent zich tot degenen die er niet ‘de pretentie van een politieke opinie’ op nahouden.
Meer nog, hij heeft ‘nooit om dien heelen rommel wat gegeven [...]! Zou je nu al die
wroede -ieken, -isten, enz. niet op hun kop donderen? Je moet in de toekomt zelfs
oppassen in welke kleur je je huis wil schilderen! Een rotzooi is het die heel de wereld
overspoelt...’.
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Ridwit vond in de jaren 1930 de tijd om avondonderwijs te volgen. In 1938 behaalde
hij bij de Union professionelle reconnue de la Comptabilité te Brussel met
onderscheiding het diploma van ‘Comptable-organisateur’ (boekhouder-organisator).
Later legde hij met succes de examens af die het eerste leerjaar van de cursus
Bestuurswetenschappen van de Provincie Antwerpen afsloten.

Landrotten
Emmanuel de Bom introduceerde Ridwit bij de Amsterdamse uitgeverij
Wereldbibliotheek. Daar verscheen in 1937 met een bandontwerp van Jac. Gorus
(1901-1981) zijn tweede roman, Landrotten. Dit lijvige boek (416 bladzijden) speelt
zich af op de Antwerpse Linkeroever ten tijde van de aanleg van de Imalsotunnel.
Die moest autoverkeer tussen Antwerpen en de geplande nieuwe wijken aan de andere
kant van de Schelde mogelijk maken. Ridwit koos dit gebied omdat hij er was
opgegroeid en er toen nog altijd woonde. Het was bovendien een halve wildernis,
een overgangsgebied dat zijn vitalistisch levensgevoel aansprak. In Landrotten voert
de schrijver een kleine gemeenschap van marginalen ten tonele. De hoofdpersonen
zijn de eenogige Streep en Vader Monte, een man zonder armen.
In De Dag van 5 september 1937 publiceerde Lode Monteyne (1886-1959) een
lange bespreking waarvan de conclusie luidde: ‘“Landrotten” is lang geen degelijk
en zeker niet een goed geschreven roman! Het tegendeel kan zelfs met groote
stelligheid worden beweerd van deze onrijpe vrucht van een opgewonden verbeelding.
Het is echter een boek waarin een groote kracht zich op onstuimige wijze een baan
breekt en dat, hoe onbeholpen en on-schoon het ook zijn mag, toch verre van banaal
blijkt! Het heeft ons een visionnair talent van meer dan gewoon formaat veropenbaard,
dat echter nog te ongeschoold is om [de] tusschen zijn eigen visie en het leven
noodzakelijke harmonie te verwezenlijken, waaruit echte kunst in bijzonderheid
ontstaat’.

Sint-Anna
Het dorp Vlaams Hoofd - of Sint-Anna, naar zijn patroonheilige - was een geliefd
ontspanningsoord van de Antwerpenaars, die de Schelde overstaken met de
‘Sint-Annekensboot’.3 Er waren mosselrestaurants en cafés met speeltuinen voor de
kinderen. In de jaren 1930 kwam er echter een eind aan de idylle: men groef tunnels
onder de stroom en grote delen van het gebied werden rijp gemaakt voor
stadsuitbreiding.
Op verzoek van alweer De Bom beschreef Ridwit dit ‘land van zijn oorsprong’
voor het boek “Vlaandren, o welig huis”. Zooals Vlaamsche schrijvers hun land
zien dat in 1939 bij Wereldbibliotheek verscheen. ‘Maar zij die bleven waren gedoemd
den langen doodstrijd van het kleine Sinte Anneke mee te maken. Tergend regelmatig
hoorden zij het lugubere gereutel in de metalen
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pijpen der opspuitingspijpen, dat als een burlesk Requiem over het vernielingswerk
raasde. Lokkende dreven, groene kathedralen met hun dichtgekruinde canadabomen
[...], bloementuintjes rond de resten van gesloopte houten herbergjes, waarin zich
weleer Breugheliaansche tooneeltjes afspeelden van rijpere Antwerpsche smulpapen
vóór monumentale teilen rijstebrij en mosselen [...] Het eenige plekje vlakbij de
handelsmetropool, dat zoolang aan de gehandschoende klauwen van een schijnheilige
beschaving en flauwe cultuur was ontkomen, werd met één greep gewurgd.’
In de ongepubliceerde autobiografische roman Wij waren Broeders (circa 1945)
beschreef Ridwit hoe zijn familie na de Eerste Wereldoorlog in dit eigenaardige
voorstadsgebied terechtkwam:
Vader zat gewoon te ijlen bij het lezen van het lange, officiële epistel, dat
hem het recht toezegde op de linkeroever van de Schelde “op de grond
gelegen te Antwerpen, Vlaamsch hoofd - Noordelijke-Zandplaat Wijk 1,
ten voorloopigen titel: een houten noodwoning op te richten, volgens de
bijgevoegde plannen”. [...]
Met die plannen gewapend togen we met z'n allen de volgende dag naar
de linker Schelde-oever. De oude veerpont met haar indrukwekkende
paddelwielen bracht ons er heen. [...]
Een nieuwe wereld was het zeker, die wij ontdekten. Een wereld van een
dijk, door de baggermolens opgebouwd met het slijk uit de bedding der
Schelde, heel hoog en heel breed. Een grenzenloze, dorre zandgordel
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hadden de tijd, de wind en de zon van het opgeworpen slijk gemaakt. Het
oude polderland lag achter die enorme dijk als achter een vesting,
beschermd tegen de stroom en tegen de metropool, stralend van
zomergroen, van rode daken en blanke huisjes.
[...] Slaven hebben geen eer. En slaven waren wij geworden sedert de
noodlottige ochtend, dat moeder ons ter verovering van een eigen huis had
opgeroepen. [...] Met barbaarse regelmaat werden wij [...] gedwongen tot
de geweldigste karweien. Wrakhout mochten wij tot planken zagen,
autokisten tot gladde muren schaven, ijzeren golfplaten tot goten
omvormen; van betonnen kuipen moesten wij een waterput maken en
elkaar daarbij beurtelings uit de opwellende modder redden; we sjouwden
cementzakken, deuren, ramen, glas, buizen; we waggelden onder de ruwste
en vreemdste lasten door het brandende mul, tegen een wrakke ladder,
over ruwe balken; we heiden palen, sloofden met spade en hark, mepten
stukken baksteen tot grint. [...]
Op de laatste dag van de maand augustus werd door ons gezin officieel
bezit genomen van het houten huis. [...]
Door de ramen van ons huis keken we uit op de gehele wereld. Uit alle
heren landen voeren ons de machtigste schepen met de kostbaarste ladingen
voorbij; hun sirenegegil scheurde onze dromen. Dag en nacht donderde
het leven van haven en stad aan onze oren. Plechtstatig zong de kathedraal
met al haar klokken vreugde en leed over onze hoofden.
Als de drukte van atlantiekers, haven en metropool ons te machtig werd,
dan dienden wij ons slechts om te keren en te kijken door een ander raam.
Beneden ons bloeide het polderland in zijn stille heerlijkheid met golven
van kleuren, blanke waterlinten en duistere holen van schaduw. [...] Aan
de voorkant van ons huis lag de wereld, aan de achterkant de aarde.
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog verscheen Ridwits derde roman,
De Man van den Weg. De hoofdpersoon van dit boek is de landloper Dictus. De
flaptekst noemt hem ‘een vrijgevochten zwerversziel, die de benauwenis van het
geregelde en gereglementeerde maatschappelijke leven vrijwillig ontvlucht in zijn
hevige levensdrang en de onweerstaanbare drift van zijn onstuimige natuurkracht’.
Ook deze nieuwe roman speelde zich af op de Antwerpse Linkeroever.

Fout?
Toen hij nog voor De Nieuwe Staat werkte, leverde Ridwit al verhalen en reportages
aan het geïllustreerde weekblad De Stad Antwerpen. Na zijn mobilisatie als sergeant
bij de Stafcompagnie van het 37ste Linieregiment (hij was verantwoordelijk voor de
boekhouding) volgde in 16 afleveringen het Journaal van een gemobiliseerde (26
januari tot 10 mei 1940).
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Van 21 maart dateert een brief aan De Bom waarin Ridwit zijn eigen depressieve
aard aangeeft. Hij heeft in het Militair Hospitaal in Antwerpen verbleven en schrijft:
‘Physiek hapert er me eigenlijk niets, doch in mijn arme zenuwen schuilt entwat van
minder goeden aard. Er is steeds iets, dat me neerdrukt, me ontzettend melancholisch
maakt, me zware hoofdpijnen en een permanente onrust bezorgt. [...] Ik leef steeds
in desperate eenzaamheid, zelfs tusschen het grootste gezelschap’.
Hoe Ridwits militaire loopbaan eindigde, is niet duidelijk. Hij kwam echter zonder
kleerscheuren uit de Achttiendaagse Veldtocht. Na de capitulatie vestigde hij zich
om gezondheidsredenen met zijn vrouw in de Kempen, eerst in Schilde en vanaf
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1941 in Zandhoven. Op 10 mei, precies een jaar na de Duitse inval, meldde Ridwit
aan zijn mentor: ‘mijn patatten zijn gepoot, mijn erwten staan in vollen bloei, de
radijsjes komen piepen, de salaad schiet op... en 't is hier verrekt koud’. Vanuit
Zandhoven stuurde hij geregeld artikels naar De Stad. In september maakte de dood
van zijn moeder een eind aan Ridwits ‘retraite’. Hij vestigde zich in de Antwerpse
voorstad Borgerhout.
De volgende jaren publiceerde Ridwit fictie in het geïllustreerde weekblad Ons
Land. Vanaf 1943 werkte hij als bediende bij de Fotografische Dienst van
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de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. Aan deze baan hield
Ridwit een hartelijke vriendschap over met professor Paul Coremans (1908-1965).
Dankzij hem kreeg hij na de oorlog vertaalopdrachten van het Centraal Laboratorium
der Belgische Musea.
1942 was het jaar waarin bij Snoeck, Ducaju en Zoon in Gent de korte roman
Kleine Monniken verscheen. De recensenten die erover schreven, waren er zich niet
van bewust dat het om een bewerking van Wereldsche Menschen ging.
Hoewel De Man van den Weg behoorlijk verkocht was, bleef Wereldbibliotheek
zitten met een voorraadje van 564 exemplaren. Door de oorlogsomstandigheden
vonden die hun weg naar België niet. Daarom onderhandelde Ridwit met het
Uitgeversfonds Were Di - allicht een uitgeverijtje van collaborateurs - over een
herdruk van 3.000 exemplaren. Hij zou daarvoor een forfaitair honorarium van 10.000
frank ontvangen. Wat Ridwit betrof, ging het om een louter zakelijke transactie politiek kwam er niet bij kijken.
Wanneer Ridwit uit foute hoek ‘mooie aanbiedingen’ kreeg voor een baan, ging
hij daar bewust niet op in. ‘Om den held te spelen heb ik heelemaal geen lust’, schreef
hij op 8 maart 1943 aan De Bom, ‘doch er zijn dingen die niet te betalen zijn met
francs of marken. Ongelukkig genoeg ben ik een domme jongen en bezit ik een zeer
lastig geweeten, waarmee ik veel praat en waaraan ik dikwijls gehoorzaam.’ De
‘Vlaamse’ Man van den Weg verscheen in 1944.

De Palm
Gezien Ridwits werk in de hoofdstad moet het in zijn vrije tijd zijn geweest dat hij
van 1943 tot 1947 optrad als ‘letterkundig leider’ van de Palmuitgaven. Uitgeverij
De Palm maakte deel uit van dezelfde vennootschap als De Stad Antwerpen en was
gevestigd aan de Wetstraat 44, later aan de Ommeganckstraat 36. Via de
dagbladhandel bracht ze, ook in Nederland, populaire lectuur op de markt: westerns,
politieverhalen en liefdesromans.
Voor de boekjes in de Kleine Palmreeks - in principe verscheen er elke maand
één - zocht Ridwit handschriften van 25, met interlinie getikte vellen. Die van de
Grote Palmreeks waren dubbel zo lang. Voorts waren er een Palm Jeugdreeks en
‘losse’ uitgaven. In 1946 ging De Palm van start met het jeugdblad Hallo.
In een brief uit 1945 staat het volgende mission statement: ‘Het is (...) een der
principes der firma, dat wij alle verhalen, waarin maar eenigszins politieke of
religieuze personen, vereenigingen of instellingen worden genoemd, zg. problemen
van moreelen of socialen aard worden behandeld, weren, hetzij we als uitgeefster of
verdeelster optreden. Ons doel bepaalt zich uitsluitend tot het bezorgen van
eenvoudige, gezonde en ongecompliceerde ontspanningslectuur aan de gemeenschap’.
Titels als Het Geheim van de Slotgracht, In de Far-West is't ook niet alles!, en De
Dame zonder Neus vertellen in dat verband genoeg.
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Tot de auteurs die voor De Palm werkten (en per boekje forse honoraria van 1.500
à 2.000 frank ontvingen) behoorden literaire randfiguren als Antoon Van Casteren
(1911-1997), Robert Van Passen (1895-1963) en Jan Michiel Bruylants. Ridwits
uitgebreide Palm-correspondentie biedt een unieke kijk op thans vergeten
volksschrijvers en de subliteratuur waarmee ze hun boterham verdienden. Als Soe
Linkerd publiceerde hij in Ons Land zelf ook op Amerikaanse leest geschoeide
gangsterverhalen. Eén ervan, Miss Mizzy, verscheen als Palmuitgave.

Libelle
Na zijn vertrek bij De Palm schreef Ridwit artikels voor het damesblad Libelle. Uit
1948 dateert dan weer een serie bijdragen over Grote Mannen en Dingen in De
Schatkamer. Weekblad voor Jong en Oud, een uitgave van Het Laatste Nieuws.
Ridwit behandelde onderwerpen zoals Een Egyptisch Graf, De Fiets, Een
Kanaaltunnel en Dr. Zamenhof.
Uit de correspondentie blijkt dat Ridwit in 1949 hoofdredacteur was van het
weekblad Sporting, gevestigd aan de Lombaardenvest nr. 34 (Sporting verscheen
van 1944 tot 1961). Hoewel hij elders ook redactiesecretaris genoemd van het blad
wordt genoemd, staat vast dat Ridwit zelf talrijke bijdragen schreef, onder meer over
boksen dat hem bijzonder interesseerde. Onder het pseudoniem Frank publiceerde
hij trouwens de ‘sportroman’ Een zware Jongen (met illustraties van Jef Nys), later
in boekvorm verschenen bij Ignis

EMMANUEL DE BOM [AMVC-LETTERENHUIS]
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te Brussel. Het verhaal vertelt over een student in de kunstgeschiedenis die om den
brode gaat boksen.
Eerder had de auteur als Frank ook al de bundel interviews Bij groote
Sportmenschen laten verschijnen. Onder zijn echte naam publiceerde hij Het Rijk
der Sport (Herenthout, Drukkerij Ach. Bulckens, z.d.) een overzicht en geschiedenis
van de atletiek, het boksen, worstelen en wielrennen. Nog dat jaar, 1949, trad Ridwit
in vaste dienst bij De Spaarnestad, de uitgeversgroep van onder andere Libelle, Ons
Land en later Panorama. Hij verhuisde naar Haarlem, waar hij een appartement
bewoonde aan de Aelbertbergstraat.

ZL. Jaargang 5

79
In 1952 verscheen de roman De wereld lacht om tranen die de wederwaardigheden
verhaalt van een middelmatige kantoorbediende in de crisis van de jaren 1930, de
Tweede Wereldoorlog en de periode na de Bevrijding. Ivo Michiels (1923) besprak
het boek in Het Handelsblad van 17 juni 1952. Hij stelde op prijs dat de schrijver
‘voor het eerst in onze literatuur een poging gewaagd [had] om omvattend de neerslag
van het oorlogsgebeuren (met vóóren naspel) in één machtige greep te peilen’. Jammer
genoeg was Ridwit daar niet in geslaagd. Wat men in de jaren dertig als de redeeming
features van zijn schrijverschap beschouwde, vond in Michiels’ ogen geen genade.
‘De tragische, de zeer tragische en vaak schrijnende ondergrond zelfs, wordt bestendig
tot het ridicule opgedreven door schrijver's hang naar het caricaturale, naar het
sensationele effect. Er komen potentiëel-prachtige figuren voor [...] doch stuk voor
stuk worden ze door de auteur vermoord [...]’.
Of, zoals Hubert Lampo (1920) schreef in Volksgazet van 3 juli 1952: Ridwits
boek droeg niets bij tot ‘onze kennis van mens en leven en dus evenmin tot [...] onze
hedendaagse Vlaamse letteren’.
Ridwit keerde terug naar Antwerpen, maar bleef in dienst bij De Spaarnestad (later
Tijdschriften Uitgevers Maatschappij). Voor Libelle schreef hij Ontmoetingen met
mijzelf en anderen. Daarin vertelt de schrijver in de ik-vorm de wederwaardigheden
van de doktersvrouw Katelijne. Het concept van de reeks, half vervolgverhaal, half
cursiefje, is vandaag wat onduidelijk. De lezeressen van Libelle lustten er in ieder
geval pap van: Katelijne, alias Frans de Ridder, kreeg heel wat fanmail.
Ook voor het familieblad Panorama schreef Ridwit vaak over sport. Daarnaast
maakte hij interviews en reportages, soms over ietwat ongewone onderwerpen zoals
de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof, de berging van scheepswrakken of de
dood van Maria 's Heeren, de jonge vrouw die levend verbrandde tijdens de Lichtstoet
van 1902.4 Het zijn lange, boeiende stukken, waaraan de journalist De Ridder een
zeker narratief élan gaf.

Jeugdherberg
Le plaisir de se voir imprimé bleef Frans Carolina Ridwit als weekbladjournalist
frequent te beurt vallen. Maar voor zijn literair werk hadden uitgevers geen
belangstelling meer. Het archief van de schrijver omvat het manuscript van romans
als Wij waren Broeders en Een vaste Burcht, verhalen, hoorspelen en toneelstukken.
Vooral van het stuk Engelen wachten ons - hij liet een Franse en een Engelse vertaling
maken - moet hij veel verwacht hebben. Een blad met een motto gaat sommige
handschriften vooraf, wat wijst op deelname aan literaire wedstrijden. In 1966 hoopte
Ridwit tevergeefs op de publicatie van een boek bij de Standaard Uitgeverij. Pas in
1971 verscheen weer een verhaal van hem. Ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig
bestaan had DAP-Reinaert Uitgaven een novellewedstrijd uitgeschreven. De zeven
beste verhalen werden
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gepubliceerd in de bundel 7 bekroonde novellen. Ridwit was de nestor van de
winnaars, tot wie ook de jonge Gaston van Camp behoorde. Zijn verhaal Overal zijn
Indianen sloot het boek af.
In het korte autobiografietje dat hij aan de Reinaert Uitgaven bezorgde, maakte
Ridwit gewag van een ‘niet al te stevige gezondheid’. Had die iets te maken met zijn
vroegtijdig vertrek bij de Tijdschriften Uitgevers Maatschappij? Vast staat dat de
schrijver op 7 februari 1958 ontslag nam.
Hij ruilde zijn journalistenbestaan in voor dat van jeugdherbergvader van de
jeugdherberg 't Paddevenne in het Rijksdomein van Hofstade bij Mechelen. Ridwit
werkte daar zeker tot 1963. Inmiddels was hij verhuisd naar Kontich waar hij overleed
op 30 oktober 1980.

Eindnoten:
1 Het AMVC-Letterenhuis verwierf onlangs de papieren van Ridwit. Het gaat om een uitgebreide
verzameling handschriften, brieven, documenten, foto's en knipsels, bewaard onder het nummer
R 467.
2 Jozef De Ridder maakte carrière bij Gevaert Photoprodukten. In de jaren 1950 leidde hij de
Zuid-Amerikaanse activiteiten van het bedrijf. Met de roman Pensioenhuis in de Galg won hij
in 1963 een debutantenwedstrijd van de uitgeverij Kosmos. Zijn tweede roman, Jorre en het
blauwe Lint, verscheen in 1966 bij Hollandia in Baarn in de reeks Hollandia Bibliotheek der
Hedendaagse Letteren onder leiding van Willem Brandt.
3 Zie over de ‘Sint-Annekensboot’ onder andere Maurice Gilliams, Oefentocht in het Luchtledige
en Edmond Van Offel, Antwerpen 1900 (De Sikkel, Antwerpen 1950). Over Sint-Anna zelf
handelen onder meer Frans Lauwers, Antwerpen een terugblik: en op Sint-Anneke Mosselen
(History, Ljubljana 2002) en Odile Poppe, Lief en Leed op het oude Sint-Anneke (De
Vries-Brouwers, Antwerpen 1988).
4 Brigitte Raskin beschreef de lotgevallen van Maria 's Heeren in De Maagd van Antwerpen
(Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, Antwerpen 1992).
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[Ter verkenning niet mijn ziel maar mijn lichaam]
...[Hans Groenewegen]
Toen in 2002 de grote verzamelband met de gedichten van Kees Ouwens uitkwam,
had de titel Alle gedichten tot dusver voor de mensen die van zijn ziekte wisten een
bezwerende klank: ‘tot dusver’, dat hield de toekomst open. Daar zou, nee daar moest
nog meer komen.
De verzamelband bevatte zelf ook zo'n bezwering. Ouwens had niet alleen een
aantal gedichten toegevoegd die hij in vroeger jaren had verworpen, aan
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het eind van de band stond een elftal gedichten onder de bundeltitel Etgroen. Die
titel had hij geënt op die van de Stones Elpee Aftermath. De betekenis stemde niet
optimistisch Etgroen is nagras, het wat bleekgroene gras dat opkomt als er gemaaid
is. Een dichte grasmat wil dat niet meer worden.
En als je met de Stones in je achterhoofd het Engels Aftermath laat meeklinken
dan klinkt ‘Etgroen’ nog definitiever: naspel, en dan nog met de bijklank van ‘kater’.
Maar in de aantekeningen heet het dat de bundel Etgroen is ‘in statu nascendi’. Ons
werd daarmee beloofd dat nog een hele bundel onderweg was. Het werd zo bezworen.
Hij moest er komen. En die bundel is gekomen. Kees Ouwens heeft de geboorte
ervan voor zijn dood voltooid. ‘Etgroen’ is geen bundel in wording meer, maar een
afdeling in de voltooide dichtbundel Ben jij het, ik? De bezwering is geslaagd.
Soms hechtte Kees Ouwens eraan te melden dat hij aan Etgroen was begonnen voor
hij ziek werd, of voor hij wìst dat hij ziek was. Waarom hij dat deed? Ik weet het
niet. Misschien hoorde dat bij de bezwering. Misschien wilde hij de lezing van de
bundel vrij houden van een al te directe verbinding met de dood.
Toch kon ik er toen al nauwelijks omheen lezen. Het laatste gedicht begint
weliswaar met de regels:
ik ben nog niet aan de dood toegevallen
ver houdt zich nog de einder

Maar daarin is de gedachte eraan toch al vervat. Bovendien eindigt het met een
onontkoombaarheid:
waarheen?
vanwaar zijn vraag
als de weg bekend is, het antwoord
niet zijn behoud zal geweest zijn?

Mogelijk is die ‘hij’ een ander dan het ‘ik’ waarmee Ouwens voor zichzelf verscheen
als hij zich schrijvend tevoorschijn riep. Maar als lezer van zijn gedichten ben ik
eraan gewend dat hij mij in vele gestalten verschijnt. Hij verdeelt zich over personages
met namen als Winfried of Godhelp. In deze laatste bundel duikt een Wieland op
die iets gemeen lijkt te hebben met Ouwens en daarom een nieuwe geschreven
afsplitsing van hem kan zijn. Hij spreekt vaker over zichzelf in de derde persoon, of
spreekt zich zelf aan in de tweede persoon.
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Die grammaticale tweede persoon is daarbij niet een gebruikelijke dichterlijke of
spreektalige figuur, zo uitgesproken en vervolgens aangesproken staat hij ook
werkelijk voor een andere, vreemde persoon van de schrijver. Denk aan de titel: Ben
jij het, ik?
Nog een reden om al aan het bewustzijn van de naderende dood te denken is te
vinden in de toon van sommige delen van dit laatste gedicht van Etgroen. Die klinkt
naar het opmaken van een persoonlijke balans:
(..)
wat er te zeggen valt
heeft zich toonbaar gemaakt, voor zichzelf spreekt
wat zich voordoet
en niet anders gezegd kan worden, ik heb mijn ogen
geloofd, ben er niet blind
voor gebleven

Nu, in deze voltooide bundel, ligt het perspectief definitief vast. Zo geeft Ouwens
met een vrolijke knipoog naar de film ET van Stephen Spielberg een antwoord op
de vraag ‘waarheen?’: Hey Chap, this boy is going home. Er is geen twijfel meer
onder welk gesternte de bundel geschreven is: dat van het levenseinde van de dichter.
Dat blijkt ook uit de opbouw. Ben jij het, ik? bestaat uit drie afdelingen ‘Etgroen’,
‘Hey Chap, this boy is going home’ en ‘Hou toch op met dat afgrijselijke gelach!’.
Aan deze drie afdelingen gaat als een proloog een viertal gedichten vooraf waarmee
de hele bundel in het teken is gezet van het opmaken van de eindbalans. Het eerste
van die gedichten is een zonnehymne. Ze is geschreven in de stellende en ontstellende
stijl die de poëzie en het proza van Ouwens zo uitzonderlijk maakt. Zo begint ze:
mondigmaker, schepper
en overweldiger, door het zuiden omlopende bron en doem, van
ver gekomen onbereikbaar
geblevene
(..)

De zon, bron van licht, schept de dingen door ze zichtbaar te maken. Met hun
zichtbaarheid spreken de dingen zich uit.
Hoewel in het gedicht gesteld wordt dat de mens voor deze mondigmaker niet telt,
komt er een menselijke hij in het gedicht voor. Opnieuw is daar de dichter als
personage in zijn eigen poëzie. Er is in de poëzie van Ouwens naast
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de zon een tweede bron van de zichtbaarheid der dingen: de ogen vormen die bron.
Ook in het licht van de ogen worden de dingen zichtbaar. Hoewel de status van de
dingen over het hele werk van Ouwens onduidelijk blijft - zijn de dingen projecties
van de ziende persoon, of zijn ze als buitenwereld in die persoon geprojecteerd - kun
je wel zeggen dat in de poëzie van Ouwens het zien - als moment van scheiding
tussen iets wat je ‘ik’ zou kunnen noemen en wereld, of als moment van het ontstaan
van een scheur in de binnenwereld van het ik - dat het zien verbonden is met het
moment van de bewustwording. Op dat moment van bewustwording ontstaat ook
het spreken.
Dus als de zon de grote mondigmaker is, vormen de ogen van de dichter de kleine
mondigmaker. Zij maken de dichter mondig. Dat Ouwens in deze zonnehymne de
onverschilligheid van de zon voor de mens benoemt, verhindert hem dus niet zichzelf
als analogie vna diezelfde zon te postuleren. Vanuit dat perspectief zijn de slotwoorden
van de hymne te verstaan die de toon zetten voor de hele bundel: ‘de zich / scheidende
/ wegen’. De bron van licht die de dingen zich in hun zichtbaarheid laat uitspreken,
de zon, en de bron van dit specifieke zien van de poëzie van Kees Ouwens, waarmee
wij als lezers kunnen meekijken, gaan als gelijken uit elkaar, nu de dichter sterven
gaat.
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Vanuit afscheidsbewustzijn lijkt nu de hele bundel geschreven. Hij krijgt daardoor
het karakter van het opmaken van de balans van het dichterleven. Bij het tweede van
de vier gedichten van de proloog kreeg ik het beeld voor ogen dat u misschien ook
wel kent. Het is het beeld van het dodengericht uit de oude Egyptische dodenboeken.
Anoebis, de God met de jakhalskop, staat bij een weegschaal. Op de ene schaal ligt
het hart van de overledene, op de andere schaal ligt een veer, symbool van de
waarheid. Als de balans in evenwicht is, kan de overledene als rechtvaardig worden
aangemerkt. Bij het weegproces is nog een god aanwezig de god met de ibiskop:
Toth. Hij is de god van de wijsheid en het schrift. Hij noteert de uitkomst van het
wegen.
Dit beeld komt mij met een kleine maar essentiële wijziging voor ogen als ik het
tweede gedicht met de titel ‘Narcisme’ lees. Anders dan in het klassieke Egyptische
beeld is er maar één handelende persoon. Al vervult hij wel alle rollen. Bij leven en
schrijven legt de dichter zijn eigen hart op de weegschaal. Hij maakt zijn eigen balans
op. Hij vraagt rekenschap, van zichzelf. Hij legt met de gedichten van deze bundel
die rekenschap af, voor zichzelf. Hij monstert zich met de absolute blik van de god
van het schrift.

Narcisme
Wat, in godsnaam, heb je uitgevoerd? Heb je - ten
minste - je dag geboekstaafd? Heb je alsnog
geboekstaafd - de volgende dag - de niet geboekstaafde
vorige onder vermelding? Ben je tekortgeschoten (in
gebreke gebleven, nalatig geweest, laakbaar) op het stuk
van plicht, regelmaat, tucht, zelfverachting? Heb je - met
niet aflatende verwerping - in het werk gesteld alles
om de beperkingen van milieu, erfelijkheid, voorland, noodlot die aan het daglicht traden klemmender
naar de mate van je verzuim
en die je mes
op de keel zetten in een slop, te overwinnen?

Aan welke maat meet de dichter zich hier? Wat ziet hij als zijn taak? Ik noem er
twee. Hij moet zijn dag, zijn leven boekstaven, dat ten eerste. Ten tweede, de inhoud
van dat boekstaven is het verwerpen - het woord doet denken aan
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het woord ‘afdanking’ dat al eerder in het werk opduikt, de zesde bundel is getiteld
Afdankingen. Hij moet zijn biologische en sociale afkomst verwerpen. De dichter
dient zijn menselijke/dierlijke natuur af te danken. Hij dient zijn afkomst, zijn
lichamelijke geboorte uit te wissen.
De dichter moet zichzelf ter wereld brengen uit de taal. Met dat hij uit zijn taal
geboren wordt - en hij zal onmiddellijk vragen: ‘Ben jij het, ik?’ - schept hij zijn
moedertaal. Die moedertaal gaat natuurlijk aan hem vooraf. Dat ‘weet’ Kees Ouwens
ook wel. Maar met dat hij zichzelf uit de taal geboren laat worden, wordt ook de taal
opnieuw geboren als zij zich herkent, zich terughoort in de spraak van de dichter.
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In het dichterschap kan de dichter een eigen ‘ik’ articuleren, een eigen vréémd ik dat
bevrijd is van milieu en erfelijkheid. Het gedicht zou je dan kunnen zien als zijn
individuele tekstlichaam met zijn te kennen eigenaardigheden. Hij articuleert daarmee
een vreemd ik, dat hij wil, dat hij moet onderzoeken. Nadat Ouwens in de bundel de
vraag heeft gesteld die de titel van de bundel is geworden, ‘Ben jij het, ik?’, vervolgt
hij met
aangenomen ‘ik ben het’
op de vraag wie daar is
wat is dan de aard van dit het?

Deze vraag speelt door de hele bundel. Wat de aard is van dit ‘het’. Dit ‘het’ is niet
zo makkelijk eigen te maken. Het is in deze bundel eerder het eigene dat vreemd
blìjft, dat niet in een eenduidig zelfverstaan kan worden opgelost. Ouwens gebruikt
daarvoor veelvuldig het beeld van de rots. De rots is het indifferente element in het
ik, dat toch zo bepalend is voor hoe de stroom, de golven van de taal op- en
uiteenspatten. Je zou de regels daarom ook met een ander accent kunnen lezen: ‘ben
jij het, ik?’ en ‘ik ben het’.
Als je Ouwens leest is het tussen de taal en de spreker netzo gesteld als tussen de
zon, de mondigmaker, en degene die ziet. De kijker is een afspiegeling van de zon,
de dichter is een echo van de taal. Zij zijn het wel op zelfstandige wijze, ingekeerd,
in zelfbespiegeling een zelf vormend en vervormend, een eigen beeld, een eigen taal.
Die narcistische zelfbespiegeling van Kees Ouwens gaat wel voorbij aan ons cliché
van narcisme als zelfbehagen, verliefd op eigen spiegelbeeld. Bij Ouwens heet het
‘het stuk van plicht, regelmaat, tucht, zelfverachting’. Alleen al in die verwerping
van het oorspronkelijk eigen ik, komt het nieuw ik als vreemde, als ander naar voren.
Dat maakt dit narcisme ook van belang voor de lezer. Het is niet in zichzelf besloten.
Het maakt een opening. In geen bundel van Ouwens wordt de opening zo vaak
benoemd als in deze. In die zin ligt Klem, waaraan hij in ‘Narcisme’ nog kort refereert,
in deze laatste bundel ver achter hem. De dichter biedt zo zichzelf, zijn tekstlichaam
aan zijn lezers aan als hun eigen vreemde spiegelbeeld.
Kees Ouwens vergelijkt in deze bundel enkele malen zijn eigen vreemde spiegelbeeld
met een bloem, met de lelie die op het spiegelende water drijft. Hij daalt zelfs een
keer in de vijver af om dat beeld te plukken, ‘aanmodderen[d] op de waterbodem /
van oude angst’. Een vegetatieve zelfbeeld gebruikt hij ook in de slotstrofen van het
laatste gedicht van deze bundel, maar wel in het meervoud van ‘al wat groeit en
bloeit’. Hij sluit ons allen in.
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Het lijkt of hij in deze strofen opnieuw de zon aanspreekt, maar het kan ook zijn
eigen zien en schrijven zijn. Ik citeer de laatste vier strofen van de bundel Ben jij
het, ik?, de laatste bundel van Kees Ouwens.
Gij dan, zichtbaarmaking, kent de uitingen
van al wat groeit en bloeit,
of kent mij niet
Ge weet ook dat de mei, eeuwig lieflijke,
niet geschorst vreest te worden
net of zij uw aandacht koestert
Dat ik u niet ontbreek, het dat is
wat mij mankeert, kan me echt helemaal niets schelen,
mijn ander
En zal een god, noemend zich mens, mij ontdekken
komen, ter verkenning hem bieden zal ik
niet mijn ziel maar mijn lichaam

De mondigmaker zon moge onverschillig zijn voor dood en leven van deze dichter,
en van u en mij, dat betekent niet dat er mensen zijn aan wie Kees Ouwens wel
ontbreekt. Mondig gemaakt, kunnen we lezen. Als die in Ouwens genoemde mens
de lezer is die gij, hier aanwezig, zijt, dan is het lichaam dat u ter verkennig
aangeboden wordt het tekstlichaam van deze bundel. U bent vrij om het te verkennen,
en daarin uw ziel te leggen.
Dit is de tekst van een lezing gehouden tijdens de presentatie van Ben jij
het, ik? in het Letterkundig Museum op 9 november 2005. Bij die
gelegenheid las Anton Korteweg enkele gedichten van Kees Ouwens en
haalde Kees Verheul persoonlijke herinneringen op. Uit de nalatenschap
stelden Sjoerd van Faassen en Maaike Kramer een kleine expositie samen,
bestaande uit handschriften, typoscripten, portretfoto's uit diverse
levensstadia en persoonlijke parafernalia.
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Personalia
SJOERD VAN FAASSEN (Assen, 1949) is hoofd Collecties van het Letterkundig
Museum. Hij publiceerde onder meer over de uitgevers A.A.M. Stols, Geert van
Oorschot, W.L. & J. Brusse en Van Loghum Slaterus. Op het ogenblik werkt hij aan
een boek over het tijdschrift Criterium (1940-1942).
JORIS JANSSENS (Leuven, 1974) werkt als onderzoeker voor het Vlaams Theater
Instituut en is verbonden aan de vakgroep Nederlandse literatuur van de KU Leuven,
waar hij in 2004 promoveerde. Hij publiceerde in onder andere Nederlandse
letterkunde en Spiegel der letteren. In mei 2006 verschijnt van hem De weifelende
ezel. Over Vlaamse identiteit en Nederlandse poëzie, 1893-1925.
ERIC BOSMAN (Gendringen, 1980) studeerde geschiedenis en journalistiek aan de
Rijksuniversiteit Groningen en schreef een doctoraalscriptie over Jan Greshoff en
HET HOLLANDSCHE WEEKBLAD. Hij is werkzaam als redacteur bij de
Rijksvoorlichtingsdienst.
JAN LAMPO (Antwerpen, 1957) studeerde geschiedenis. Hij is wetenschappelijk
medewerker in het AMVC-Letterenhuis. Hij publiceerde twee romans en een zestal
boeken over Antwerpse geschiedenis. Recent verscheen van hem Antwerpen in
Letters, een bundel opstellen over schrijvers die in de Scheldestad actief waren en
zijn.
HANS GROENEWEGEN (Haamstede, 1956) is dichter, essayist en bloemlezer. Hij
publiceerde een drietal dichtbundels: grondzee (2000), lichaamswater (2002), en
gingen uit sterven (2005) en twee bundels met essays: Schuimen langs de vloedlijn
(2002), Overvloed (2005). Hij redigeerde essaybundels over onder andere Lucebert
(Licht is de wind der duisternis, 1999) en Kees Ouwens (En gene schitterde op de
rede, 2002) en maakte een thematische poëziebloemlezing uit de periode 1989-2004:
Vrede is eten met muziek. Sporen van oorlog in de Nederlandse (en Vlaamse) poëzie
(2005).
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MAURICE ROELANTS HOUDT EEN TOESPRAAK BIJ DE BEGRAFENIS VAN AUGUST VERMEYLEN, 1945
[AMVC-LETTERENHUIS]
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Voorwoord
...[Sjoerd van Faassen (eindredactie), Stefan van den Bossche, Ernst
Bruinsma & Yves T'Sjoen]
De schrijver Maurice Roelants (1895-1966) staat in de literatuurgeschiedenis vooral
geboekstaafd als de auteur van Komen en gaan (1927), de eerste Vlaamse variant
van de roman d'analyse. Jean Weisgerber bestempelde het boek ooit als mijlpaal in
de Vlaamse interbellumliteratuur en begon zijn nog steeds als standaardwerk geldende
Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960 met deze modernistische roman.
Weisgerber rekende Roelants tot schrijvers die ‘een zuiver analytische en
introspectieve kunst’ voorstaan en ‘de feiten tot een minimum’ beperken, in
tegenstelling tot zulke uiteenlopende tijdgenoten als Gerard Walschap en Maurice
Gilliams. Komen en gaan geldt als een voorloper van de psychologische roman in
Vlaanderen. Die visie op Roelants' werk is sindsdien weinig veranderd, maar zijn
werk is tegenwoordig nagenoeg vergeten. Zijn romans worden, op een enkele titel
na, niet meer herdrukt. Roelants' poëzie is al langer bijgeschreven in het vergeetboek.
Sinds kort is er een studiecentrum aan de Katholieke Universiteit Brussel naar
hem vernoemd vanuit de behoefte nieuw wetenschappelijk onderzoek naar zijn werk
te genereren. Dit centrum heeft inmiddels een colloquium aan Roelants gewijd,
waarvan de bundel Ik begrijp deze variaties in een gemoed (2004) de neerslag vormt.
Op initiatief van dat centrum heeft ook het Kunsttijdschrift Vlaanderen een aflevering
gewijd aan de Vlaamse schrijver (februari 2005).
Die vergetelheid van Roelants' werk is in onze ogen onterecht. Dat blijkt niet alleen
uit bovengenoemde publicaties, maar ook uit het feit dat ZL in het verleden enkele
bijdragen aan verschillende aspecten van Roelants heeft gewijd. Roelants heeft een
literair-historische betekenis, die onder meer - zoniet vooral - te maken heeft met
zijn redacteurschap van het tijdschrift Forum. Voor Forum was Roelants al redacteur
van het blad 't Fonteintje, dat als exponent van het Vlaamse neoclassicisme in de
periode tussen de beide wereldoorlogen geldt. Van neoclassicisme naar modernisme,
het lijkt in de literaire overzichten maar een kleine stap.
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Dat Roelants' scheppende werk vandaag niet meer uitnodigt tot een nieuwe lezing is
een understatement. De figuur Roelants daarentegen is een interessant
onderzoeksobject. Daar hebben zijn positionering in het literaire landschap van het
interbellum, zijn redacteurschap van toonaangevende tijdschriften, zijn werk als
literair criticus, zijn onduidelijke en nog onvoldoende bestudeerde rol tijdens de
bezettingsjaren en zijn betrokkenheid bij uitgeverij A. Manteau veel mee te maken.
Kortom, de plaats van Roelants in het toenmalige netwerk van literaire instituties
dient dringend te worden onderzocht.
In dit Roelants-dossier van ZL bieden wij enkele aanzetten voor dat verdere
onderzoek. Het vroege scheppende werk van Roelants staat centraal in de bijdrage
van Stefan van den Bossche. Dat is de periode voor de oprichting van 't Fonteintje
(juni 1921), toen Roelants zich een plaats op het literaire voorplan veroverde. Toch
moet zijn eigenlijke debuut vroeger worden gesitueerd. Ook Yves T'Sjoen vestigt
de aandacht op de vroege Roelants, maar gaat in op een ander aspect van Roelants'
literaire engagement: diens eerste stappen als literair uitgever tijdens en kort na de
Eerste Wereldoorlog en de plannen die Roelants had met de dichtbundel van zijn
Gentse vriend Richard Minne. De andere bijdragen concentreren zich op een latere
periode in het schrijverschap van de auteur. Elke Brems herlas Gebed om een goed
einde (1944) en weegt vanuit een hedendaags lezersstandpunt de betekenis van deze
roman. Liesbeth van Melle is de bezorger van de briefwisseling tussen Roelants en
Maurice Gilliams, die binnenkort verschijnt bij de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent. Op basis van die brieveneditie presenteert
zij een verhaal over het bizarre contact tussen twee schrijvers. Haar bijdrage schetst
een boeiend psychologisch portret van Roelants.
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Maurice Roelants als Maurice Minne
Feit en fictie in de jeugdwerken Eros en ‘De bange Verwachting’
...[Stefan van den Bossche]
Maurice Roelants publiceerde twee boeken onder het pseudoniem Maurice Minne,
beide in samenwerking met Raymond Herreman die zich voor de gelegenheid van
het alter ego Ray Vere bediende: de dichtbundel Eros (1914) die verscheen bij
Drukkerij Plantyn in Gent en de prozabundel Verwachtingen (1916) bij Boek- en
Steendrukkerij P. de Troyer in Koekelberg. Ze vormen Roelants' intrede in de
Nederlandse letteren. Het relaas achter deze boekwerkjes loopt voor een deel parallel
met zijn jeugdherinneringen, zoals beschreven in de autobiografische roman Gebed
om een goed einde (1944). In een interview met Joos Florquin in de reeks ‘Ten huize
van’ vertelde Roelants:
Ik ben inderdaad de zoon van eenvoudige lieden: mijn vader was werkman,
mijn moeder stamde uit het boerenbedrijf en wij woonden te Gent in een
achterbuurt. Ik heb al heel vroeg moeten bijspringen om iets te verdienen.
Toen ik 11 jaar was, ging ik twee keer per week baarden inzepen bij de
kapper op het hoekje en drie jaar lang heb ik een foorkramer geholpen met
loden bodems te gieten in flessen, die vanzelf moesten kunnen
rechtspringen. Mijn moeder is zeer vroeg gestorven en oom Gerard heeft
mij inderdaad in zijn huis opgenomen.
Roelants liep school tot zijn veertiende, werd daarop bediende en kassier in een
meubelzaak en studeerde verder in de avonduren.1 Uiteindelijk kon hij naar de Gentse
Rijksnormaalschool in de Ledeganckstraat. Daar stichtte hij in 1912 met enkele
andere onderwijzers in spe het handgeschreven tijdschriftje Moderne Kunst. Bij de
medewerkers bevonden zich: Achilles Mussche, Gaston Crommen en Raymond
Herreman.2
In de herfst van 1915 behaalde Roelants zijn onderwijzersdiploma. Enkele weken
later verhuisde hij al naar Brussel. De reden van dit overhaaste vertrek is altijd een
goed bewaard geheim gebleven, maar ze ligt besloten in zijn vroegste werk. Hij ging
aan het werk als onderwijzer maar verkoos, na een
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DRUKKERSVIGNET OP DE ACHTERFLAP VAN EROS

zware ziekte en op aanraden van zijn arts, voor een bestaan als boekhandelaar en
uitgever. In 1917 stichtte Roelants in de hoofdstad De Nieuwe Boekhandel om het
meteen ook als uitgever te proberen.3
Maurice Roelants ontplooide verscheidene van zijn activiteiten met Maurice Minne
als schaduw. Op 11 april 1916 werd de druk afgewerkt van de prozabundel
Verwachtingen. In januari had Roelants zijn eigen bijdrage, het autobiografische
verhaal ‘De bange verwachting’, voltooid. Raymond Herreman leverde drie korte
toneelstukjes: ‘Ymé’, ‘Liefde’ en ‘De stervende’. De dichtbundel Eros, nog in Gent
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geschreven, dateerde van twee jaar eerder. Voor hun gezamenlijke dichtbundel
zorgden Roelants en Herreman elk voor 35 gedichten.
Een bijzondere of onverdeelde receptie zou Eros noch Verwachtingen te beurt
vallen. Nochtans bestempelde co-auteur Herreman jaren later Roelants' eerste
gedichten als ‘zuiver van vormgeving en diep van innerlijke bewogenheid’.4 Herreman
wist waarover hij het had. In Vlaamsch Leven (1915-1918), het activistisch gezinde
‘Zelfstandig Vlaamsch-Geïllustreerd Weekblad’ van hoofd-
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redacteur Willem Gijssels, werden zowel Eros als Verwachtingen met veel empathisch
vermogen en goede wil bejegend. Wellicht was het Gijssels zelf, die in 1917 Herreman
en Roelants flink wat lof toezwaaide, dit ondanks ‘de zware weemoed die traant door
heel hun werk, die bibbert in elken versregel, in elken volzin [...] als 'n grauwe koepel
van looden melankolie’. Het jeugdwerk werd hier in de schaduw van het decadentisme
geplaatst, met ‘het weeke, het stervens-grage, de ziekelijke liefde’ als voornaamste
exponenten. Maar het was de recensent van dienst, blijkbaar een ingewijde,
overduidelijk dat Maurice Minne in zijn verhaal ‘De bange verwachting’ weinig
anders dan zijn persoonlijke gemoedsgesteltenis en ervaringen had beschreven,
‘zonder namen of data, de juiste auto-biographie’, zoals de recensent zich het leven
van de auteur had voorgesteld. Ook Eros zat op die lijn, een bundel die ‘ons veel
schoons aanbiedt [...] dat we gelukkig zijn het zonder voorbehoud te kunnen
bewonderen’. Maar het verschil tussen de gedichten van Ray Vere en Maurice Minne
was opvallend, namelijk ‘dat eene wezenlijke noodlottigheid den jongen Minne heeft
aangegrepen; men voelt de kwellende aanwezigheid van haar dwingend geweld, alle
oogenblikken zonder maar een tikje verpoozing te gunnen. Zijne kunst roert ons dan
ook dieper, omdat zij de trouwe weerspiegeling is van wat er in zijn binnenste roert
en wringt en worstelt. Het is met hem alzoo gelegen omdat het niet anders kàn’.5

De normaalschool
Op school leerde Roelants de toekomstige schrijvers Raymond Herreman en Karel
Leroux kennen.6 Met de twee latere medestichters van het traditionalistische tijdschrift
't Fonteintje kwam een intrigerende en levenslange vriendschap tot stand. De
Limburgse schrijver Lambrecht Lambrechts gold als inspirator van hun generatie:
In het jong struikgewas van onze geest en ons gemoed wierp hij
brandlonten. Ging het bij de een of de andere vunzen, dan blies hij erop
met volle wangen. In onze opstellen prikkelde hij ons tot zelfbewustzijn
en overmoed. [...] We waren met 24 in het eerste studiejaar, 24 schrijvers,
deed hij ons geloven: één Verhaeren, Achilles Mussche, één Heinrich
Heine, dat was Raymond Herreman, één Louis Couperus - dat was ik want
ik had een opstel geschreven van tien vellen ministerpapier over het
innerlijk groeien van een liefde bij een ziekenverpleegster voor haar
patiënt.7
We zullen zien dat het niet zomaar een opstel en niet zomaar een ziekenverpleegster
betrof. De veelbelovende generatie getalenteerde jongeren die Lambrechts in Gent
vanaf 1911 onder zijn hoede kreeg, bestond niet alleen uit Maurice Roelants, Achilles
Mussche, Raymond Herreman en Karel Leroux. In hun klas zaten voorts onder meer:
Gaston van de Veegaete, later doctor in de
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letteren en wijsbegeerte, vanaf 1944 verbonden aan de Gentse universiteit en in 1956
directeur-generaal van het onderwijs en auteur van vooral pedagogische bijdragen.
Georges Bekaert schreef gedichten en zou in 1939 directeur worden van het Stedelijk
Handelsinstituut in Gent. Georges ‘Geo’ Verbrugge zou het tot hoofdinspecteur van
het Gentse stedelijk onderwijs schoppen en schreef jeugdverhalen en pedagogische
werken. Maurits Vuylsteek werd na zijn onderwijzersstudies medewerker aan het
Zondagsblad van de krant Vooruit. Daarin publiceerde hij een aantal novellen en
gedichten. Ook de eenakter De moeder was van zijn hand. Gaston Crommen ten
slotte hield zich vooral bezig met grammatica - hij bezorgde een Spraakkunst voor
het Lager Onderwijs - en schreef een toneelstuk, om na een korte onderwijscarrière
redacteur van Vooruit te worden en na de oorlog zelfs hoofdredacteur van die krant.
Hij was senator van 1946 tot 1968.8 Van andere, in 1962 nog levende medestudenten
als Arthur Claes, Jules Crommar, Jérôme de Roo, Leon Faelens, Germain Lefever,
Piet Mattheessens, Edèse Meesens of Adolf van der Auwera zijn geen literaire sporen
te traceren.9
Het leerplan werd door de voortvarende studenten te licht bevonden, wat toeliet
dat de aandacht voor Nederlandse maar ook Franse, Duitse en Engelse talen en hun
letterkunde werd aangescherpt, zodat de jongeren zich ‘streng verboden boeken’
aanschaften en zelfs dweepten met Oosterse en andere kunst- en denkrichtingen:
‘Roelants en ikzelf [Herreman] [...] grepen ongedurig naar wat wij in bibliotheken
buiten de school of in goedkope edities konden vinden van boeddhistische en daarmee
verwante teksten. Mussche ging recht naar de universiteitsbibliotheek en verdiepte
zich maandenlang in de studie van de grote Engelse uitgave van de Sacred Books of
the East. Zelf wijst hij erop, dat de religieuze verzen uit De Twee Vaderlanden
herinneringen aan die periode bevatten’.10
Ondanks het feit dat in de normaalschool het internaat verplicht was en als een
soort gevangenis werd ervaren, was het voor Achilles Mussche en zijn vrienden toch
ook ‘een fantastische tijd’ met diepe vriendschappen: ‘Wij Gentenaars hadden het
voordeel dat we een heel stuk op het leerplan vooruit waren en zo moesten wij niet
veel uitrichten om bij te blijven’.11 Naast de oprichting van een ‘symfonie’, een koor
en een fanfare en het gebruikelijke kattenkwaad, werd spoedig het met de hand
geschreven tijdschrift Moderne Kunst op touw gezet. In de loop van het schooljaar
1912-1913 werden elf nummers uitgebracht: fraai gestileerde schriftjes die gewoon
onder de leerlingen werden doorgegeven, zodat slechts één exemplaar werd
aangemaakt. De kaften ervan werden in art nouveau-stijl ontworpen door
medeleerlingen, de illustraties waren vaak van de hand van Geo Verbrugge.
Van Moderne Kunst was Roelants de drijvende kracht: hij schreef het inleidend
woord, behalve voor het eerste nummer dat met een tekst van hem eindigde. Het was
de bedoeling dat het schriftje maandelijks zou verschijnen.
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Leerlingen zouden elkaar wijzen op zwakten in de stijl of redenering van hun
bijdragen. Het clandestiene karakter van het tijdschriftje diende gewaarborgd:
leerlingen van andere jaren mochten het niet in handen krijgen, ‘noch ter inzage,
noch ter lezing. Ook de surveillanten moeten er volstrekt buiten gehouden worden
en zelfs indien zij ons tijdschrift eischten, raden wij diegenen met wilskracht aan het
niet te geven’. Roelants dreigde met herrie als hiertegen gezondigd werd: ‘Het schijnt
dat zekere heren het tijdschrift aan leerlingen van andere jaren laten zien. Als dit nog
gebeurt zullen er strenge maatregelen genomen worden’.12
Er bestaat ook nog een bundeltje met twee verhalen van zijn hand: ‘Zuster
Angélique’ en ‘Verzoenen’, beide opgedragen aan zijn vriend Gilbert Lemajeur.
Wellicht werden deze verhalen begin november 1913 geschreven.13 Kort daarop
debuteerde Roelants als dichter in het ‘Vlaamsch Strijdblad’ De Witte Kaproen
(1910-1914), met het gedicht ‘Schippersleven’. Later volgde een tweede gedicht,
‘Wees gelukkig’. Roelants gebruikte daarvoor het pseudoniem R. Moritz. De
gedichten werden opgenomen in Eros. Ook Herreman publiceerde, na Roelants, als
H. Peters twee gedichten in De Witte Kaproen. Hun gedichten werden naar Alfons
Sevens gesmokkeld, die ze opnam na goedkeuring van poëzieredacteur Paul Kenis.14
Het gebruik van schuilnamen was overigens geen overbodige luxe. Herreman
getuigde: ‘Dat was een tijd toen men in de scholen nog abominabel streng was voor
alles wat men zedeloos of onzedig achtte. Een leerling van het atheneum [een zekere
Van Durme, SvdB] die een bundel erotische verzen had uitgegeven, werd daarvoor
uit de school gezet. Achteraf is hij te Parijs gestorven en dat heeft toen veel indruk
op ons gemaakt’. Precies daarom ook verscheen Eros onder twee schuilnamen.15 De
keuze van hun pseudoniemen had te maken met hun beider gevoeligheden. Herreman
bewonderde Louis Couperus' Eline Vere en Roelants bevond zich in de zevende
hemel: hij koos voor ‘Minne’. De liefde is het thema bij uitstek van zijn eerste
pennenvruchten.

De bange Verwachting
Roelants' vroege werk is sterk autobiografisch. Het verhaal ‘De bange verwachting’
werd vermoedelijk geschreven tussen 6 en 19 december 1914. Na zijn onverwachte
verhuizing naar Brussel voegde Roelants er nog een appendix aan toe, ‘De rustige
verwachting’, een nabeschouwing die pas in januari 1916 vorm kreeg. Het
hoofdpersonage is de dan tienjarige Ray V. die een meisje leert kennen, Angèle, die
hij als een ‘geheime liefkozing van haar naam Géline gaat noemen. Angèle: het zit
erg dicht in de buurt van Roelants’ ongepubliceerde, teruggevonden verhaal over
Zuster Angélique. Er is wat met die naam. In ieder geval wordt in ‘De bange
verwachting’ de jongen meteen stapelverliefd op Géline. Ray is arm, is als kleuter
zijn moeder verloren en woont bij zijn oom. Het zijn toneelrepetities en voorstellingen
die het kind een nieuwe
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wereld openen, met Géline in het centrum van zijn belangstelling: ‘Het meest
ontmoetten we elkaar in de tooneelzaal, waar we samen koren en tooneelspelen
aanleerden voor kinderfeestjes. Een veertigtal meisjes en een zestal jongens, oudere
vrienden, stonden we onder de leiding van den dichter van “Wijding”. Van mijn
oud-onderwijzer, een fikschen en verstandigen geest, hield ik zoo veel te meer daar
hij me voorgesteld had in den kring. Hij had me den weg naar mijn bestemming
gewezen’ (p. 44).
Het is meteen duidelijk dat Roelants hier dicht bij de werkelijkheid blijft: de dichter
van de bundel Wijding (1902) was Richard de Cneudt, toentertijd onderwijzer in
Gent en in 1906 stichter van het gemengde jeugdtoneelgezelschap ‘Onder Ons’.
Roelants was er tot zijn vijftiende lid van en vertolkte rollen in de stukken die De
Cneudt voor de toneelvereniging had geschreven. In het begin werd zelfs bij De
Cneudt thuis in de Stropstraat gerepeteerd. Medestichter van de vereniging was
alweer Roelants' onderwijzer Karel Baetslé, die de jongen het toneelgezelschap
binnenloodste. Vaste stek van de vereniging was de zaal achter herberg De Kroon,
aan de Hundelgemsesteenweg. De meeste stukken waren dus van de hand van De
Cneudt, maar Baetslé zorgde eigenhandig voor een reeks ‘alleenspraken’, die speciaal
op het lijf van zijn poulain, de kleine Roelants waren geschreven.16
In Roelants' verhaal wordt Ray overrompeld door de aanwezigheid van de meisjes:
‘Allemaal luchtig en wit: witte vlinders in een witten droom’. Griet, Jeanne en Géline
maken onherroepelijk deel uit van een haast gedroomde werkelijkheid. Ik noem de
namen, omdat Griet al voorkwam in een gedicht in de bundel Eros en Jeanne in de
autobiografische roman Gebed om een goed einde in precies dezelfde context zal
terugkeren. We kunnen ervan uitgaan dat de namen echt waren en als personage in
Roelants' jeugdverhaal geen andere naam hebben gekregen. We zullen op zoek
moeten gaan naar een zekere Angèle of Angélique, zoveel is nu wel zeker. In Gebed
om een goed einde zal van haar vrijwel geen sprake meer zijn, tenzij zijdelings en
in bedekte termen.
Interessant is wel de manier waarop Roelants in Gebed op de toneelvoorstellingen
terugkomt. De situatie is identiek: zijn onderwijzer heeft hem in de toneelvereniging
binnengeloodst. De beschrijvingen zijn al even uitvoerig als in ‘De bange
verwachting’, drie decennia eerder. Niettemin heeft de romancier in 1943-1944 - in
zijn herinnering - niet minder last van zenuwen en opspelende vlinders in de buik:
‘Het zag er eerst uit alsof mijn vroegere meester mij een erge kwelling had aangedaan.
Ik kwam in een tooneelzaal. De trap had reeds gehelmd tot diep in mijn hart. Ik stond
voor vijftig zingende meisjes. Ik helmde geheel van het vinnig pianospel van een
man, die zelf meezong. Een andere man, met een zwarten puntbaard en een hooge
stem, gaf af en toe luide tooneelaanwijzingen. Ik werd bij de eerste pauze als de
jonge hofnar aan iedereen voorgesteld. Mijn bloed sloeg overal. Ik voelde mij beklemd
ademen. Mijn blik boog schuchter weg’.17
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Scherper kon De Cneudt, met zijn zwarte puntbaard, in Gebed om een goed einde
niet getekend worden. Enkele regels verderop wordt de jongen in de toneelrepetitie
omhelsd door Jeanne. Als hofnar wordt hem aangeleerd met een kromme bochel te
lopen. Hij bedwingt stilaan de zenuwen en ziet zichzelf uitdagender en buitelend
voortbewegen. En heel even maar verschijnt in Gebed, drie decennia na de feiten,
tijdens een repetitie Géline ten tonele: ‘Het leek alles wel droomen. Van waar ze
kwam zal ik mijn heele leven niet kunnen zeggen [...]. Mijn gloeiend hoofd nam zij
in haar handen en zij zoende mij op de beide wangen. Tezelfdertijd kletsten de heldere
castagnetten van wel duizend meisjeshanden, die luide en vrolijk toejuichten. Ik wist
niets meer van overgangen. De herhaling werd voortgezet. Hoe kwam ik tusschen
de scher-
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men terecht? Van waar klonken die koren van serafijnen? Er kwam een eind aan den
droom, maar dien avond kwam er geen eind aan mijn roes. Ik was in een
tooneelgezelschap van meisjes opgenomen’.18
Exit Géline, zonder dat in Gebed om een goed einde haar naam wordt genoemd.
Enkele bladzijden verderop lezen we de verklaring daarvan: ‘Ik zou nochtans blijven
ervaren hoe het beste en het slechtste in een hart, en in het hart van de wereld,
verstrengeld zijn. Het beste, zijt gij dat, mijn eerste jongensliefde? Was het de droom,
waardoor ik dat speelvriendinnetje zag, of bevond het zich waarlijk buiten mij, daar
in dat broos figuurtje, dat zooveel jaren heeft vervuld als de zin zelf van het bestaan?
Het beste zijt gij, gezellin van mijn leven, gij die mijn dagen hebt doen rijpen en
mijn rijpe dagen deelt’.19
Een intrigerende passage, die bovendien erg veel interpretatieruimte schept. De
eerste verliefdheid wordt bevraagd als het beste, terwijl de ‘gezellin van mijn leven’
kordaat als het beste wordt aangeduid omdat zij de dagen van de schrijver heeft doen
rijpen. Maar waarom worden in deze passage aan de jeugdliefde, aan Géline dus,
opvallend meer regels gewijd? Natuurlijk blijft men levenslang zijn eerste verliefdheid
met zich meedragen, dat zal bij Roelants niet anders geweest zijn. Anders wordt het
wél, als men vaststelt dat in zijn eerste publicaties, als Maurice Minne, die jeugdliefde
mythische allures en de gestalte van de meest innige herinneringsdroom krijgt
toebedeeld.
Keren we terug naar dat poëtische verhaal uit 1914 en zijn appendix uit 1916, ‘De
bange verwachting’, alvast het eerste deel daarvan. De 10-jarige Ray komt met zijn
toneelkring op allerlei feestjes terecht. Roelants blijft steeds bij de historische feiten:
hij schrijft een ware sleutelroman, waarvan het tweede gedeelte, de paar in 1916
geschreven bladzijden, qua omvang en inhoud erg dun uitvalt. Precies dat wekt de
indruk dat de schrijver aan een sleutelroman heeft gewerkt, een boek zoals dat met
Gebed om een goed einde eerst drie decennia later gestalte zou krijgen. De feestjes
waarbij Roelants en de meisjes met hun opvoeringen de show stalen, spreken in ‘De
bange Verwachting’ alleszins tot de verbeelding:
Het gewoel van onze kinderfeestjes wond op, want telkens heerschte er
een kommerlooze vreugde. Wat een pret wanneer ik, op de scène
slenterend, door een kleine opening in 't gordijn mijn stralenden blik van
welgevallen liet glijden in de schitterend verlichte, met festoenen bloemen
getooide zaal, waar de toeschouwers traagjes binnenschoven! [...] Géline,
haar vriendin Jeanne, en ik slopen achter de schermen. Wij stonden roerloos
en luisterden naar de zingende harmonieën, die gedempt verdroomden...
Ik proefde den adem van Géline. Jeanne en Géline leunden tegen elkaar
aan, de handen om elkanders lendenen, zeer zeker zenuwachtig
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door de muziek, beiden bleek als witte vlinders. [...] Toch hing er na een
poos om Géline een nevel van rustige kalmte. [...] Géline glimlachte. Het
roze van haar lippen gloeide ook onder de doorschijnende huid van haar
wangen. Toen ging zij... Zij ging. Zóó zag ik haar steeds gaan. Zóó zou
ik haar altijd zien gaan! [p. 48-51].
In zijn verhaal laat Roelants zijn alter ego Ray de ‘luimige rollen’ vertolken. Hij
wordt bijzonder opgemerkt en wordt daardoor het troetelkind van velen, het halve
weesjongetje dat met geschenkjes overstelpt wordt: ‘Na ieder feest bracht gansch de
tooneelgroep mij thuis in vrolijken optocht. Toen trokken wij, uitbundige jonge jeugd
en verjeugdigde oudere lui, tot lange, warrelende ketens gearmd, zingend en dansend
door de nacht-stille straten. Heel dikwijls trof het of hielp ik het toeval, dat ik mijn
arm in dien van Géline mocht plooien’ (p. 52).
Ondanks de vaak grote feestvreugde, is Ray nooit wild of vrolijk: hij wordt
overvallen door de angst Géline te verliezen. Dat is niet anders op de uitstap met de
leden van de toneelvereniging, een beloning die de kinderen naar het zuidelijke deel
van de provincie Oost-Vlaanderen brengt: Flobecq, Ronse en Oudenaarde. Géline
is vergezeld van haar ouders en haar beide broers, waarvan de oudste Ray's vriend
Charly is. De ontmoeting met de ouders heeft mystieke allures: ‘Soms dacht ik hoe
ik háár mama zou liefhebben en zij mij misschien; hoe ik mijn nooit-gekende moeder,
- o mijn doode!... - en háar mama langs de transcendente wegen van hun moederschap
elkaar zouden begrijpen en hun glimlach van goede verstandhouding wisselen...’ (p.
53).
De uitstap betekent de afronding van het eerste toneelseizoen. De sfeer is tegelijk
ingetogen en gelukkig, het landschap dat het kind met volle teugen en in synesthesie
in zich opneemt, vormt een verlengstuk van zijn gemoed. Enkele beschrijvingen
ervan tonen de kiemen van een getalenteerd prozaïst. Zijn geluk is dat van het
‘hoffelijk riddertje’ dat zijn arm om Géline mag buigen: ‘En dan het ruischende
woud, waar het bronzen mos, onder den tred, en de bruine kruinen der groengestamde
boomen geurden en ruischten, waar de stramme struiken ruischten, waar de dennen
ruischten, waar de adem en de lucht ruischten!...’ (p. 56).
Het tweede deeltje van het autobiografisch verhaal speelt zich af in 1906. De 11-jarige
Ray blijft nog als enige jongen in het toneelgezelschap over. Voor een bepaald
toneelstuk moet hij zich een meisje als danspartner kiezen, maar hij kiest Marguerite
omdat hij niet wil dat de anderen over zijn liefde voor Géline zouden praten en die
liefde op die manier als het ware zouden ontmythologiseren. Het brengt een eerste
schok teweeg, een scheurtje in de ‘relatie’ met Géline. Zij noch haar vriendin begrijpen
Ray's keuze (p. 60). Van dan af krijgen liefde en verlangen vrijwel louter ideële en
platonische contouren. Om het

ZL. Jaargang 5

14
anders uit te drukken: Maurice Minne wordt als het ware Maurice Roelants. De
tijdruimtelijke setting van het verhaal blijft altijd even realistisch: ‘Géline volgt de
lessen van de hoofdschool der Van Hulthemstraat; ik die der Lindenlei. Wanneer op
het Sint-Pietersplein, waarlangs ik ter school ga, de foor lokt kan ik haar iederen dag
zien, omdat zij de kleintjes afhaalt en thuisbrengt van haar kennis, een carroussel-heer’
(p. 63).
Roelants liep inderdaad school in het basisonderwijs in de Lindenlei. De afstand
met Géline wordt nu ook geografisch, en vervolgens merkbaar op het podium in
1907, in de loop van het tweede toneelseizoen: ‘Op de scène hebben de engeltjes
bijna al het engelachtige verloren; in hun lange, blauwe en witte gewaden beweegt
reeds de gemaakte gracie en aan hun lokkige hoofdjes met de vergulde kronen sterft
dat lieve kinderlijke’ (p. 65).
In 1908 wordt de toneelkring opgesplitst in een meisjes- en een jongensafdeling.
Ray kan Géline nog slechts zien als zij met haar ouders naar de jongensvoorstelling
komt kijken. Nadien vermenigvuldigt de afstand in ruimte: Géline trekt naar de
normaalschool in Brugge om er haar ‘superieure roeping’ van onderwijzeres te
beantwoorden. Het onderwijzerschap is ook voor Ray een verre droom: op zijn vraag
thuis om voor onderwijzer te mogen studeren, volgt ten gevolge van armoede een
negatief antwoord. Ray wordt klerk op een bureau. Maar van zijn vroegere onderwijzer
krijgt Ray boeken in bruikleen waarin hij zich na de kantooruren verdiept. De
leerkracht bemiddelt bij de pleegouders en overtuigt ze hun neefje naar de
normaalschool te sturen.
Alles krijgt plots een ander timbre, andere kleuren. Het nieuwjaarsbal van de
jongenskring maakt het verhaal feestelijker, zeker als Ray er met Géline neerstrijkt:
Verrukking trilde in al mijn gebaren en woorden. De drie maanden
scheiding hebben niet gesloopt aan de beteekenis van onzen handdruk en
aan de teederheid van onzen blik. [...] Wat deert het dat de tijd zijn
schaduwen legt in de trekken van ons aangezicht, op den glans van ons
oogen, wat deert het dat hij zijn zwaarte drukt in onzen stap, wanneer wij
de onvergankelijke jeugd der oneindige Liefde voelen in den klop van ons
hart? Wij dansten enkele malen samen: een luchtigen dans van dubbele
jeugd... Want de jeugd bloeide in de distinctie van haar slankheid, in het
gedempt goud van haar losse lokken, in de op- en neerdeining van haar
vluggen adem, in den zwevenden zwaai van ons samen... en de jeugd, de
onvergankelijk jeugd der Liefde, zinderde in onze harten!... [p. 74].
Nadien volgen weer drie maanden van scheiding: Géline verblijft zolang in Brugge,
en het is daarna opnieuw op een bal dat het koppeltje elkaar terugziet. Maar de
psychologische afstand is nu groter geworden. Ray vindt een therapeutische uitlaatklep
in de lectuur van grote schrijvers - Jacques Perk, Alfred
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de Musset en Heinrich Heine - en in het leven op de normaalschool: ‘De
normaalschool is me lief! Zij draagt de kiem van alle somberheid, spiegel van mijn
ziel. De zalen rusten koel en naakt. Ook in mij sluimert alles, koel en naakt, want de
gloed van mijn verlangende liefde is gedoofd, - moet gedoofd worden!... - en de
bloeiende tooi van geluk is verwelkt...’ (p. 80).
Noodgedwongen moet de liefde wijken voor de letterkunde, de spiegel van de ziel
van de jonge normalist. De geliefde schrijvers helpen hem zijn emoties controleerbaar
en beheersbaar te houden: ze houden het lichamelijke verlangen naar Géline op de
achtergrond. Het is duidelijk dat het eigen schrijven gaandeweg als therapie zal
moeten fungeren om een grote, maar onbereikbare liefde verteerbaar te maken.
Met het hoofdstukje ‘De laatste jaren’ van Roelants' verhaal ‘De bange
verwachting’, wordt duidelijk de periode 1913-1914 bedoeld.20 Het is de tijd van het
echte ontluiken van het schrijverschap van de hoofdpersoon. In het verhaal wordt
het verschijnen van een dichtbundel aangekondigd: ‘Mijn vriend heeft me overhaald
mijn verzen, opgeteekende droefenis, samen met de zijne tot een bundel te vereenigen
en uit te geven. Het zal een boek wezen van droeve min en het zal “Eros” heeten.
Maar die het lezen zullen het noemen: “De lijdende Eros”’ (p. 91).
De waarheid wordt hier nauwelijks geweld aangedaan. Met Herreman stelde
Roelants de genoemde dichtbundel samen. En ook in die bundel zullen we enkele
merkwaardige raakvlakken met de tastbare werkelijkheid vinden. ‘De bange
verwachting’ eindigt in mineur: Ray blijft met zijn ‘droeve melancholie’ worstelen
en kan de verwijdering van Géline nauwelijks verwerken. Op een bal wordt dat des
te scherper voelbaar: ‘En waarom kan ik niet van me weren de droeve melancholie,
die als een hartstochtelijke beminde haar armen om mijn hals geslagen heeft, terwijl
daar, in de schitterende zaal voor dans en muziek, de wiegende schimmen der vrouwen
lokken, met hun liefste lachjes en vleiende gebaren van geheime weelde-beloften’
(p. 91).
Ray maakt kennis met Rose, een alternatief voor de afwezige en onbereikbare
Géline. Maar zelfs in het samenzijn met Rose herkent Ray de contouren van zijn
grote liefde. Het decor is een afspiegeling van zijn onzekere gemoedstoestand:
Er nevelde een avond van ondoorzichtbare donkerte en van wilder,
klaagloeienden wind, toen wij elkaar terugzagen op de afgesproken plaats.
De linden geselden elkaar met woeste zwiepen en rukten aan elkanders
blaren, die verstoven in het water. Verder op de rivier moest een boot
liggen, want een oranje raam deed een fijnen reep gloeilicht dansen op
den vluggen stroom. Leek het niet een brandende lamp, op de Leie
spoelend? Als een heel natuurlijke verstandhouding sloegen we de zelfde
richting in, langs de rustige eenzaamheid van de koele baai [p. 97].
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Het is duidelijk dat Roelants met ‘De bange verwachting’ het begin van een
sleutelroman heeft willen schrijven: personages en omstandigheden zijn
waarheidsgetrouw weergegeven en voor de contemporaine lezer zeker herkenbaar
geweest. Roelants heeft in zijn verhaal zeker de aanwijzingen aangebracht. Nadien
liet hij het stuk een jaar lang liggen, om er dan in januari 1916, na zijn onverwachte
vertrek uit Gent en het definitieve afscheid van Géline, in Brussel een wat bruusk
slot aan te breien. Meteen daarop werd het gepubliceerd onder de titel Verwachtingen,
zoals gezegd gebundeld met de drie toneelstukjes van Herreman.

Eros
Zoals hierboven aangestipt, kondigde Roelants in zijn verhaal de gezamenlijke
dichtbundel Eros aan die evenwel twee jaar voor Verwachtingen van de persen was
gerold. Roelants' deel in Eros beslaat drie afdelingen die, elk op zich, een verdichting
zijn van de schrijnende liefdesproblematiek uit ‘De bange verwachting’.
Eros was niet zomaar een debuutbundel. Eerst en vooral was hij het prille resultaat
van de samenwerking van twee bevriende jonge auteurs die zich omwille van
vermeende represaillemaatregelen verscholen achter hun pseudoniem. In deze tijdens
hun opleiding gepubliceerde dichtbundel waren Roelants en Herreman op een
bijzondere wijze met elkaar verbonden. Jaren later attendeerde Herreman de
Roelants-lezer én de critici op die eerste gedichten van zijn kompaan. Diens vroege
verzen
getuigen reeds van de blijde inspanning om het goede ambacht: zij zijn
reeds waarachtige belijdenis. Zij hebben, dank zij deze eerlijkheid
tegenover de eigen gevoelens, reeds een persoonlijke toon, en men kan er
zich, bij iemand die nimmer nalaat in Karel van de Woestijne zijn vereerde
meester te zien, over verbazen dat zij ook naar de vorm slechts af en toe
aan diens klank en woordgespeel herinneren. Zij dragen reeds het kenmerk
van Roelants' neiging tot het sierlijke woord en beeld, en van zijn
dramatische ingesteldheid op het leven.21
Herreman duidt hier exact de waarde aan van Roelants' eerste verzen: ze zijn een
belijdenis, illustreren zijn dramatische en wat gepijnigde aard. Nochtans was de
poëzie van Roelants geen onverdeeld succes. Zijn latere onvolkomenheden op
dichterlijk vlak zijn in zijn vroegste gedichten in uitvergrote mate aanwezig: te
retorisch, artificieel, overladen met courante stijlfiguren, de natuur wordt aangewend
in alle soorten en maten maar verliest daardoor haar draagkracht, zodat een soort
vage algemeenheid het gedicht determineert. Bovendien wordt dat gekoppeld aan
een oubollig poëtisch en clichématig taalgebruik.22

ZL. Jaargang 5

18
Roelants schreef naar eigen zeggen de gedichten uit Eros op zijn zestiende. Toen E.
du Perron in 1930 uit Roelants' poëzie de bloemlezing Het verzaken samenstelde,
werden toch vijf van de vijfendertig Eros-gedichten geselecteerd.23 Ondanks de
uitgesproken romantische lading ervan en de alomtegenwoordige sentimentaliteit,
was één zevende van de gedichten uit Eros volgens hun maker blijkbaar het bewaren
waard. In een brief van 15 maart 1930 aan Du Perron, opgenomen ‘Bij wijze van
inleiding’ op Het verzaken, zet Roelants het expliciete belijdeniskarakter van zijn
vroegste gedichten kracht bij: ‘Er is voor mij niets dat boven de directe zelfbelijdenis
gaat, tenzij naderhand het toesnoeren van de lippen, het zich resorbeeren van de
schoonste gevoelens en gepeinzen in een gouden stilt. Zich uitstoten eerst, zich daarna
terugwinnen’.24
Om de poëzie uit Roelants' deel van Eros even van dichtbij te bekijken, kan best
begonnen worden bij de gedichten die hij en Du Perron in Het verzaken onderbrachten.
De gedichten resoneren in een neoklassiek en laatsymbolisch idioom dat bovendien
duidelijk aanleunt bij het werk van het grote voorbeeld Karel van de Woestijne. De
teneur laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het vlinderlichte, witte, dartele
van Géline contrasteert met de koortsachtige, bezeerde status van de ikfiguur, zoals
in het gedicht ‘Een avond’:
Uw bleek gelaat is in den Lente-avond
gelijk een witte, vleugel-matte vlinder.
Uw blikken vloeien in mijn oogen, lavend,
maar toch en wordt hun dorst naar u niet minder.
Uw toeë mond verroert niet in den avond,
ofschoon mijn blikken u tot fluistren dringen.
In beide handen 't aangezicht begravend,
kan ik mijn rijpe snikken niet bedwingen.
Gij windt me om 't gloeiend hoofd uw kille handen,
uw zakdoek bet de tranen van mijn oogen,
maar 'k voel uw koude vingers pijnend branden:
ik mag uw mededoogen niet gedoogen.
Want uw gelaat is vlinderbleek van zorgen
voor mij, die enkel maar uw vriend kan wezen...
Ach neen! Ik zal niet wederkeeren morgen
om uit uw oogen weer die vrees te lezen!25

In zijn gedichtencycli in Eros volgt Roelants als het ware de omfloerste anekdotiek
van ‘De bange verwachting’, het verhaal dat hij kort daarop begon te schrijven. In
het gedicht ‘Een bal’ is dat goed zichtbaar:
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[...]
Muziek-geruisch en dans-geraas;
één joelen om den rijken den...
Mijn lach lacht over 't stemmenwaas
en zingt hoe zeer 'k uitbundig ben.
Gij stille vrouw met blooten hals,
die 'k gansch den avond droomen zie,
kom wals met mij deez’ tragen wals
op deze vage melodie.
[...]
O droeve vreugde op dit feest!
o Nacht van dwaasheid en van leed,
ik plooi mijn armen om uw leest
en joel en lach: één wanhoopskreet!...26

Géline is alomtegenwoordig, zelfs in haar afwezigheid. De kortstondige maar
onvoldragen toenadering tot Rose (‘De bange verwachting’, p. 97-99) krijgt in Eros
een eigen gestalte, met ook hier de rustige, avondlijke Leie als decor. Dat de dichter
het betrokken gedicht ‘Avondflirt’ heeft getiteld, onderstreept het voorlopige en
momentane karakter van zijn escapade met Rose. Maar het gedicht vormt wel een
treffende illustratie van de feiten en omstandigheden die aan Roelants’ vroege
letterkundig werk ten grondslag lagen. In ‘Avondflirt’ corresponderen zelfs de details
met de in ‘De bange verwachting’ beschreven situatie:
We gingen langs de Leie en spraken stil;
de winden woeien wild ons wangen kil,
in 't water scheen de matte maan,
we voelden d'avond aan ons zijde gaan.27

Zijn tweede cyclus in Eros draagt Roelants op ‘Aan mijn moeder en mijn geliefde’.
De geliefde moet, net als in het verhaal ‘De bange verwachting’, een deel van de
verloren moeder incorporeren. In zijn geliefde zoekt Roelants het vervagende nabeeld
van zijn gestorven moeder. Wie die geliefde is, staat buiten kijf. In de voorlaatste
strofe van het gedicht ‘Zeg niet verwijtend’ licht Roelants een tipje van de sluier:
Gij ziet haar blonde vlechten niet,
gewonden in een schoonen wrong...
Gij proeft den lach niet, dien ze biedt,
haar glimmelach die mij doordrong!28
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In dezelfde cyclus, nauwelijks vier gedichten verder, wordt haar naam genoemd. In
‘Ik denk aan...’ koppelt Roelants het beeld van zijn overleden moeder aan dat van
zijn geliefde: de moeder vindt haast een verlengde in de geliefde, ook al zijn beiden
afwezig. Het is een tragisch gedicht en door zijn beknopte zegging wordt die tragiek
nog navranter en scherper. De poëzie van Van de Woestijne is niet ver uit de buurt
en de natuur draagt bij tot de primerende gevoelens. Dit gedicht is zonder meer het
belangrijkste uit de jeugdbundel Eros. Ik citeer het integraal:
De dag verwaast in grijzen schemer
en de avond-wijding wenkt me lijze.
Daar verre pijpt een laat Bohemer
een doedel-wijze.
De geur zweeft aan van bloei der linde
en stemt me tot een vroom bevroeder
van vree. Ik denk aan u, beminde,
en aan mijn moeder.
Er klimt aan 't kruis op 't graf een winde,
die uit haar hart is opgerezen...
Zult gij, Géline, mijn beminde
en moeder wezen?29

Géline en Angélique
Het moet voor bevriende tijdgenoten zonder meer duidelijk geweest zijn op wie hun
bevlogen schrijvende vriend reddeloos verliefd was: Géline, Angèle of Zuster
Angélique, zoals Roelants haar in het aan zijn vriend Gilbert Lemajeur opgedragen
en ongepubliceerde verhaal met die titel heeft genoemd. Wie was Géline? Was zij
een vrouw van vlees en bloed? De varianten van haar naam blijven te sterk in dezelfde
richting wijzen zodat, ook gelet op het sterk autobiografische karakter van Roelants'
eerste pennenvruchten, wel met zekerheid mag aangenomen worden dat ze Angèle
of misschien Angélique heette, hoewel de eerste naam veel meer gangbaar was rond
de eeuwwisseling en de tweede veeleer als een soort literaire verkleuring mag
beschouwd worden. Haar precair profiel valt uit ‘De bange verwachting’ bijeen te
lezen: ze had blonde haren, was ongeveer Roelants' leeftijd, had een broer met wie
hij goed bevriend was en die in het verhaal Charly wordt genoemd, liep school in de
hoofdschool in de Van Hulthemstraat in Gent, trok naar de normaalschool in Brugge
en keerde in 1914 naar Gent terug om er als onderwijzeres aan de slag te gaan.
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MAURICE ROELANTS [AMVC-LETTERENHUIS]
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Als men in Brugge op zoek gaat naar normaalscholen waar rond 1910 meisjes hun
studies konden volbrengen, is men spoedig rond: er is slechts één valabele
mogelijkheid, met name de Rijksnormaalschool in de Sint-Jorisstraat, een
indrukwekkend gebouw uit 1879, opgetrokken in rode baksteen en met veel
geveltrappen en nissen. In 1883 werden er de eerste lessen gegeven.30
Op 3 oktober 1910 vatte een 15-jarig meisje uit Gent in de Brugse
Rijksnormaal-school haar studies aan. Ze zou in 1914 haar diploma behalen en naar
haar geboortestad Gent terugkeren om er als onderwijzeres aan het werk te gaan. Ze
werd, zoals dat toen gebruikelijk was, geschikt bevonden om toezicht te houden was pedagogisch bekwaam, zeg maar - en behaalde met een score van 538,1 op een
maximum van 700 punten de twintigste plaats op 49 gestarte studentes. Haar naam:
Angèle Lemajeur, geboren op 17 november 1894 in Gent.31 Zij was de zus van Gilbert,
de vriend aan wie Roelants zijn ongepubliceerde verhaal ‘Zuster Angélique’ en ook
nog een ander ongepubliceerd verhaal, ‘Verzoenen’ opdroeg.
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MAURICE ROELANTS AL SCHRIJVEND, CIRCA 1930 [AMVC-LETTERENHUIS]

Beide ‘novellen’ werden geschreven in november 1913. ‘Zuster Angélique’ is
zelfs exact gedateerd: 8 november, geschreven in de normaalschool. De opdracht
luidt: ‘Mijn goeden vriend Gilbert dit korte verhaaltje’.32 Het was natuurlijk niet
zomaar een verhaaltje. In negen bladzijden van een schoolschrift schetst Roelants
het wedervaren van een doodzieke, aan tuberculose lijdende jongeman. Het lijden
wordt in het verhaal als het ware gesublimeerd, volkomen conform de tijdgeest. Maar
er is meer: Roelants gaat een ander aspect van die tijdgeest het - bloeiende
kloosterleven - nogal gedurfd te lijf. Willem Zane, de zieke hoofdfiguur, wordt in
het ziekenhuis verzorgd door Zuster Angélique. Bij een zware hoestbui komt zij
toegesneld, ‘en haar zorgzame arm ondersteunde zacht zijn lijdend hoofd, terwijl
haar andere hand hem het suikerwater voorhield, waarvan hij een gulzigen teug dronk
[...]. Zijn weemoedige ogen dankten haar, maar ze kon zijn blik niet dulden en toen
liet ze hem los en zocht een houding de drankfleschjes schikkend’ (p. 2-3).
Het gaat hier inderdaad om Roelants' Couperus-achtige opstel ‘van tien vellen M.
ministerpapier over het innerlijk groeien van een ziekenverpleegster voor haar patiënt’,
zoals hij het jaren later in zijn lezing over Lambrecht Lambrechts zou formuleren.
Zijn geheugen had hem alleszins niet in de steek gelaten. Het verhaal was blijkbaar
belangrijker dan men zou kunnen vermoeden.
Zuster Angélique wil de kamer verlaten, maar de zieke smeekt haar bij hem te
blijven. Angélique twijfelt, keert terug aan Willems ziekbed. Onder
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haar blauwe pij versnelt haar hartslag. Willem vertelt haar dat zijn zus zich erover
heeft verwonderd dat Angélique geestelijke geworden is. Angélique moet erom
glimlachen, maar schrikt van haar eigen vreugde en loopt rood aan. Gaandeweg voelt
de zieke echter het einde naderen. ‘Hij hoestte weer lang. En haar liefderijke arm
leunde weer om zijn blondgelokt hoofd en zijn schuddende hand zocht de hare als
een zachte steun. Toen, bij die zachte aanraking, rilde er door haar warm lijf een
ijzige koude en met haar huivering beefden de stijve vleugels van haar witte huif
mede’ (p. 5).
Willem verwondert zich erover dat Angélique ogenschijnlijk heeft gekozen voor
een leven zonder liefde. Daarop barst de non in tranen uit en geeft ze toe dat ze hem
liefheeft: ‘Ik wou mijn geheime liefde geheim houden voor jou en mezelf en de
wereld... En jij... jij hebt de verzoeking zóó ver gedreven, tot ik er onder bezweek...
o Spijt! Ik heb je lief... Vergeef me. En op zijn koude, bleeklange hand lei ze
smachtend haar warmen mond in een innigen zoen’ (p. 7).
Angélique worstelt met haar geestelijke roeping, bekent steeds weer haar liefde
voor Willem. Voor die liefde is zij tot grote offers bereid: ‘Die liefde, die ik vervloek
en veracht en haat en waarom ik mijn geluk, mijn leven, mijn ziel offeren wil... O,
waarom ik bereid ben mijn God te verloochenen...’ (p. 7-8). Ze vraagt Willem haar
niet meer als ‘Zuster Angélique’ aan te spreken: ‘Noem jij maar mijn wereldschen
naam... Angèle... als je iets voor me gevoelt’ (p. 8).
Het verhaal kreeg een open einde, met een aanhoudende hoestbui die wellicht
wilde suggereren dat Willems einde gekomen was en zijn nakende dood als het ware
de prijs is die Angèle moet betalen voor een onmogelijke liefde. Onmogelijk dan
vanuit twee kanten: de een wordt belemmerd door ziekte en onmacht, de andere door
een geestelijke roeping die een vurige lichamelijke hunker in de weg staat.

Enkele feiten
Nog een ander verhaal droeg Roelants in november 1913 op aan zijn vriend Gilbert
Lemajeur: ‘Verzoenen’.33 Het beslaat 24 bladzijden en werd opgetekend in eenzelfde
schoolschrift à la Moderne Kunst en ‘Zuster Angélique’. Hier wordt een echtelijke
liefde beschreven van een onderwijzersechtpaar, waardoor het misschien wel de
allures van een soort toekomstvisioen krijgt.
De relatie van Hilde en Onno staat bloot aan roddels, want collega's van Hilde
hebben Onno opgemerkt met een andere vrouw die echter naar het einde van het
verhaal toe zijn eigen zuster blijkt te zijn. Hilde heeft zich nodeloos ongerust gemaakt
en is ten prooi gevallen aan grote twijfels. Maar de liefde overwint uiteindelijk alle
onzekerheden.
Ook in dit verhaal beschrijft de net geen 18-jarige Roelants de innerlijke
ontwikkeling van die twijfel, die tezelfdertijd aanleiding geeft tot een zekere rust en
beheersing in de persoon van Onno. Hij legt alle zwakten naast zich neer, blijkt een
man van weinig woorden, staat psychisch erg sterk. Als hij dan
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toch spreekt, krijgen zijn woorden een optimale draagkracht. Dat is vooral het geval
op het einde van het verhaal, als ook Hilde zich realiseert dat hun liefde groter en
sterker is en probleemloos kan optornen tegen allerlei verzoekingen en tegen de
kleine en venijnige kantjes van de andere vrouwen.
Het lijkt me niet ondenkbaar dat Roelants met dat laatste verhaal via Gilbert
Lemajeur een boodschap aan Géline heeft willen doorspelen, waarbij de in grote
letters gekalligrafeerde titel ‘Verzoenen’ als blikvanger meteen de trend voor een
gebeurlijke verdere lectuur heeft gezet, een leessleutel als het ware voor Gélines
lectuur ervan. In dat geval is het best mogelijk dat het verhaal op een reëel voorval
berust. Angèle zou dan door vriendinnen geattendeerd zijn op het feit dat ze de jonge
Roelants met een ander meisje hadden opgemerkt, maar dat dit meisje zijn zus was.
Om een of andere reden werd het niets tussen Angèle Lemajeur en Roelants. Dat zal
zeker niet aan die laatste gelegen hebben, gezien zijn vergevorderde staat van
verliefdheid. De feiten waren voor Roelants weliswaar behoorlijk pijnlijk. Angèle
knoopte namelijk een relatie aan met collega-onderwijzer Geo Verbrugge. Lemajeur
en Verbrugge traden op 23 maart 1921 in Gent in het huwelijk. Het echtpaar zal geen
kinderen krijgen. Angèle Lemajeur overleed in Gentbrugge op 28 november 1953.
Haar echtgenoot, inspecteur van het Gentse stedelijk onderwijs, zal haar 23 jaar
overleven.34 Later zal Verbrugge hertrouwen met Denise Demanet. Angèle Lemajeur
bleef haar leven lang in de schaduw van haar man die al op 1 maart 1930, hij was
toen amper 33 jaar, tot hoofdinspecteur van het stedelijk basisonderwijs werd
benoemd. Meer dan 23 jaar bleef hij een ‘eenvoudig, gemoedelijk, werkzaam, joviaal,
hulpvaardig en tegemoetkomend man’, vervuld van het idee van de christelijke
naastenliefde. Het eenvoudige en minderbedeelde kind genoot zijn bijzondere
belangstelling. Bij zijn pensionering werd een fonds naar hem genoemd, bedoeld om
aan zee een home te bouwen om achtergestelde kinderen van een vakantie te laten
genieten.35
Geo Verbrugge trok na zijn onderwijzersstudie in 1916 naar het IJzerfront, samen
met een andere studiegenoot van de Ledeganckstraat, Germain Lefever (1896-1969).
Het toeval wilde dat Lefever in 1941 als schepen van onderwijs de politiek
verantwoordelijke werd van Verbrugge.36 In februari 1943 werd Lefever zelfs
oorlogsburgemeester van Gent.37 Midden de Tweede Wereldoorlog verbleef Verbrugge
een maand in Frankrijk; hij verkeerde er al die weken in de waan dat zijn vrouw
Angèle in de buurt van Armentières om het leven was gekomen.38
Verbrugge had zoals gezegd enkele pedagogische publicaties op zijn naam staan
en jeugdverhalen als Dirk aan zee (1940), In 't Vraagsteertje (1933), Tybaert en Lotje
(1933) of Ons leesuurtje (1927). Dat laatste verhaal werd geïllustreerd door een
andere oude bekende, zwager Gilbert Lemajeur. Verbrugge
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probeerde tussendoor ook poëtisch actief te zijn, echter met wisselend succes. Zijn
grootste eer viel hem in juli 1946 te beurt, toen hij - weliswaar samen met Sidy de
Keizer - de literaire prijs van de Stad Gent in ontvangst mocht nemen. Juryvoorzitter
was Richard Minne.39 Voor de rest was Verbrugges passage in de letteren niet meteen
indrukwekkend: hij schreef vooral gelegenheids- en andere gedichten, maar
beleefdheidshalve hielden literair getalenteerde kennissen als Raymond Herreman
zich veeleer op de vlakte, hoewel Verbrugge hem vaak enkele gedichten opstuurde.
Richard de Cneudt daarentegen leverde ongezouten kritiek op de hem bezorgde
verzen.40 Of een schrift met 165 gedichten bij Herreman terechtkwam, is weinig
waarschijnlijk, want er werd door Verbrugge nadien niet meer op teruggekomen.
Bovendien vroeg de hoofdinspecteur zich ietwat smalend af of Herreman genoeg
vrije tijd had om de gedichten te lezen en tegelijk met Roelants biljart te spelen.41
In 1939 stelde Verbrugge de bescheiden bloemlezing Mijn vredesboek samen. In
1941 volgde een andere bloemlezing proza en poëzie, Moeder, uitgegeven ten
voordele van Winterhulp. Dat boek bevatte werk van erg uiteenlopende kwaliteit
van 75 schrijvers van verschillende pluimage. Dit ‘Monument ter eere van de
“moeders”, opgebouwd door 75 Vlaamse schrijvers’ werd in Vooruit meteen
neergesabeld als ‘bijna een volledig miskraam’. De samensteller had niet één
inzending durven weigeren: ‘De veronderstelling dat hij zelf voor een oordeelkundige
schifting niet opgewassen was laten wij beleefdheidshalve terzijde’.42
In 1949 bracht Verbrugge onder het pseudoniem Filosoof van 't Biezekapelleke
eindelijk een eigen dichtbundel op de ‘markt’: Int amoureus verscheen in een oplage
van 400 exemplaren43 en bevatte uitsluitend liefdesgedichten voor Angèle. In de
flaptekst lichtte Verbrugge de teneur van zijn werk toe: ‘Er is ook poëzie van het
hart, deze van de eeuwig-ontroerde, van de minnaar van leven en natuur, de apostel
van het geloof, de hoop en de liefde. Ik verkies deze laatste, omdat zij de natuurlijkste,
de eerlijkste en de schoonste is, omdat zij de poëzie is van de levende werkelijkheid,
omdat zij boven alles lief is. Mijn poëzie wil een lied zijn, gevedeld op de gevoeligste
snaren mijner intiemste ontroeringen van het hart en de ziel’. Een stuntelige
versificatie en onhandig rijm geven ook dit werk weinig reliëf, laat staan blijvende
waarde.
Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Verbrugge hier een antwoord op Roelants
heeft willen formuleren, misschien op zijn enkele jaren eerder verschenen Gebed om
een goed einde, dat voor sommige vrienden ongetwijfeld aanleiding moet geweest
zijn om diens jeugdwerk te herlezen. Toen moet het eenieder duidelijk geworden
zijn: Roelants verliet Gent om een wel heel specifieke en erg persoonlijke en intieme
reden: Angèle Lemajeur.
Karel Leroux probeerde de zaken te relativeren en moedigde Roelants aan met
hetzelfde sérieux als zijn letterkundige ondernemingen voortaan ook zijn lief-
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desleven te verzorgen: ‘Door vrees den kluts niet kwijtgeraken en u niet door 't
koesteren van zachte verwachtingen aan ontgoochelingen blootgeven, aldus de leus.
Het stelt mij gerust dat gij, langs den serieuzen weg die gij in liefdezaken tracht te
bewandelen, u van zulke schoone wijsheid inspireert’.44 De ‘bange verwachting’
werd gaandeweg getransformeerd tot ‘zachte verwachtingen’. Ontgoochelingen zoals
Roelants die ook nog in Eros had beschreven, vielen voortaan maar beter te vermijden.
De woorden van Leroux klonken bemoedigend: ze wilden Roelants stimuleren om
op de ingeslagen weg verder te gaan.
Blijkbaar beseften de beste vrienden dat Roelants nog altijd bezig was een
ontgoocheling te verwerken. Was de ontgoocheling om Géline dan zo groot geweest,
dat Roelants de vaderlijke vertroosting van zijn vrienden steevast kon gebruiken?
De aan Gilbert Lemajeur opgedragen handschriften bleven uiteraard ongepubliceerd,
maar hoe dan ook: Roelants heeft ze zijn hele leven lang bewaard, tot ze 21 jaar na
zijn dood samen met de schriftjes van Moderne Kunst in Gaasbeek werden ontdekt.
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Maurice Roelants, vasthoudend uitgever van Richard Minne
Drie vroege plannen, op het eind van en kort na de Eerste
Wereldoorlog, voor een uitgave van Minnes dichtbundel ‘Den Zoeten
Inval’
...[Yves T'Sjoen]
Den Zoeten Inval en De Nieuwe Boekhandel van Maurice Roelants
(augustus 1918)
De boekhandel en latere uitgeversfirma De Nieuwe Boekhandel van Maurice Roelants,
in 1915 al gevestigd op een zolderkamertje op de Steenweg op Gent 216 (in
Sint-Jans-Molenbeek) en vanaf begin 1918 in de Dekenijstraat 75 te Ukkel (ook bij
Brussel), is in moeilijke omstandigheden opgericht, tijdens de Eerste Wereldoorlog.1
Roelants, Karel Leroux en Raymond Herreman, zijn medestudenten en latere
co-redacteuren van het tijdschrift 't Fonteintje (1921-1924), verhuisden na hun studies
aan de Gentse Rijksnormaalschool in 1915 naar Brussel. Roelants verliet om
gezondheidsredenen al gauw het onderwijs en keek uit naar een nieuwe baan. Brussel
was op dat moment een bezette stad, waar de Kommandantur (of het hoofdkwartier
van de militaire politie) was gevestigd. ‘De bezetting had [...] van België een
politiestaat gemaakt. De militaire politie was alomtegenwoordig. [...] De politiechef
van Brussel [...] was “in veel opzichten de machtigste man van Brussel, want het
leek of hij niemand rekenschap was verschuldigd en zich kon bewegen in een wijde,
tragische sfeer van onverantwoordelijkheid, die hem een geweldige vrijheid toestond
in de uitoefening van zijn verschrikkelijke macht”. [...] De militaire bezetting werd,
kortom, algemeen ervaren als een “regime van terreur”.’ Het reizen tussen de steden
was uiterst moeilijk, ‘tijdrovend en duur’, zodat de burgers van gemeenten en steden
zich van de buitenwereld afgesloten voelden. Zelfs Duitse intellectuelen die het
gerantsoeneerde Duitsland wilden inruilen voor een comfortabeler leven in bezet
gebied hadden het over een ‘bevreemdend-akelige’ sfeer in de hoofdstad.2
In die penibele omstandigheden, in het begin van de bezettingstijd, richtte de jonge
flamingantische, inmiddels teruggetreden onderwijzer Roelants,
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RICHARD MINNE, X EN MAURICE ROELANTS [AMVC-LETTERENHUIS]

ZL. Jaargang 5

30

MARIËTTE EN LILY VAN DE WOESTIJNE, MAURICE EN MADELEINE ROELANTS, KAREL VAN DE
WOESTIJNE EN SCHOONMOEDER, 1922 [AMVC-LETTERENHUIS]

met activistische sympathieën, zijn boekhandel/uitgeverij op. Hij zou in het fonds
van zijn uitgeverij werk van bewonderde oud- Van Nu en Straksers en van jonge
activistische én bevriende schrijvers ambiëren.
De bewaard gebleven correspondentie tussen Roelants en Lode Baekelmans uit 1917,
die voornamelijk handelt over de uitgave van Baekelmans' Vacantiekrabbels (1917)
in de Beiaardserie van De Nieuwe Boekhandel, levert enkele gegevens op over
Roelants' ambities met zijn boekhandel/uitgeverij.3 Zoals Karel Leroux later getuigde
was Roelants' onderneming de ‘eerste zuiver litteraire boekhandel in de hoofdstad,
hoe bescheiden ook zijn middelen’.4 De Nieuwe Boekhandel - eerst een kleinschalige
boekhandel ‘zonder uithangbord’ en na het eerste succes een bescheiden uitgeverij
- besteedde drukwerk uit aan verschillende drukkerijen in (de omgeving van) Gent,
zoals Drukkerij Plantyn.5 De oorlogsomstandigheden zorgden er echter voor dat er
veel mis ging. Roelants schreef aan Baekelmans: ‘Het spijt mij werkelijk ten zeerste
u nog geen voldoening te hebben kunnen geven. Meen niet dat het mij ontbreekt aan
kopij: ik zou immers al lang uw stuk gedrukt hebben. Maar het postverkeer tusschen
Gent en Brussel liet me tot nu alleen toe [Felix] Timmermans te eindigen en [Herman]
Teirlinck te beginnen. Daarna komt [Karel] Van de Woestijne’. Bijna drie maanden
later, toen er maar weinig beterschap te melden viel, meldde Roelants aan Baekelmans:
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Men is inderdaad aan uw Vacantiekrabbels begonnen. Maar nieuwe
moeilijkheden zijn al weer te overwinnen: het papier is grootendeels
aangeslagen voor de Gentsche universiteit en nu sta ik voor dit dilemma:
ofwel een onooglijk papier nemen, ofwel een overdreven hoogen prijs
betalen. In de twee gevallen is de tegenwoordige verkoopprijs te behouden.
En veel speling blijft er al niet! [...] Eenerzijds gaat de zaak uitstekend
goed, anderzijds gaat zij uitnemend slecht. Ik stel al het mogelijke in 't
werk om de moeilijkheden te overwinnen.
Op 24 augustus 1918 maakte Roelants, ondanks alle praktische problemen, voor het
eerst melding van de traditionalistisch, neoclassicistisch ingestelde jongere auteurs
in de traditie van Van Nu en Straks zoals Richard Minne en Raymond Herreman,
van wie hij een boek wilde uitgeven:
Vacantiekrabbels gaat door, zoodra de kwestie van papier opgelost is,
gezamenlijk met een paar andere nummers. Aan 't uwe was men reeds
begonnen - Mocht ik moeilijkheden hebben om de zaak eervol in orde te
brengen, dan zou ik onderzoeken of ik uw Vacantiekrabbels niet buiten
de Beiaardserie kan uitgeven. Dat zou voor prijs en vorm meer elasticiteit
geven en dat gaat tegenwoordig veruit het gemakkelijkst maar, wonderlijk!, - als de uitgave niet groot is. Ik doe dat overigens voor een
paar bundels van jongeren Minne, Herreman en een boek van mij.
Roelants was genoodzaakt de plannen op te bergen:
Ik zou graag de serie voort uitgeven, maar voorloopig valt er nog niet aan
te denken. Te Gent zijn bij Plantijn, waar ik uw stuk te drukken gaf, de
zegels gelegd en bevindt zich de bestuurder in hechtenis om activistische
redenen. Over gedrukte boeken van mijzelf kan ik zelfs niet beschikken.
Ik kan mij dus niet in het minst verplichten zoolang de gemoederen niet
meer of min gestild zijn. Dat is treurig, nietwaar, maar wat wilt ge?
Uitgeverij De Nieuwe Boekhandel drukte vermoedelijk in augustus 1918 een
prospectus. Precies in die maand is trouwens de laatste uitgave van Roelants'
eenmansuitgeverij gerealiseerd: De kom der loutering van Roelants zelf, gedrukt
door Plantyn, met houtsneden, omslag en lay-out van Jozef Cantré. Naast afzonderlijke
uitgaven met poëzie van de inmiddels helemaal vergeten Lucien de Coster (In gouden
zonnelicht, 1915) en Leroux (Van het beginsel des levens, 1917) was in december
1917 ook De driedubbele verrassing van Roelants uitgegeven. Eros (1914) van Ray
Vere (pseudoniem van Raymond Herreman) en Maurice Minne (pseudoniem van
Maurice Roelants) en Verwachtingen (1916) van dezelfden, waren al eerder
verschenen, respectievelijk bij
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Drukkerij Plantyn te Gent en P. de Troyer in Koekelberg, maar stonden ook vermeld
onder de ‘verschenen werken’ van De Nieuwe Boekhandel. Het restant van de oplage
werd op die manier aangeboden. Het opkopen van restoplagen en het plaatsen van
bestellingen bij andere boekhandels waren de strategieën die Roelants gebruikte voor
zijn oorspronkelijke boekhandel. De jonge ondernemer speelde handig in op de
wensen van kooplustige en leesgierige welgestelden in de hoofdstad. Zo getuigt
Leroux dat Roelants vijftig exemplaren van Herman Teirlincks Johan Doxa. Vier
herinneringen aan brabantschen gothieker (1917) en evenveel exemplaren van
Goddelijke verbeeldingen (1918) van Karel van de Woestijne van de oorspronkelijke
uitgevers, respectievelijk Fonteine-Uitgaven te Gent en W.P. van Stockum te
's-Gravenhage/De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen, had overgenomen.6
Door de vlotte verkoop van die boeken kon Roelants zich toeleggen op het uitgeven
van boeken.
De oprichting van een reeks stelde Roelants in staat zijn contacten met Vlaamse
boekhandels te verstevigen. De Beiaard-serie zorgde er ook voor dat met andere
uitgeverijen ‘een ruilhandel’ kon worden gedreven. Door toedoen van Roelants' latere
zwager en mentor Karel van de Woestijne werkte De Nieuwe Boekhandel voor de
reeks van meet af aan samen met C.A.J. van Dishoeck in Bussum.7 In de reeks van
De Nieuwe Boekhandel is, naast werk van F.V. Toussaint van Boelaere (Petrusken's
einde. Een spel van luttel gebeuren, 1917) en Felix Timmermans (De zeer schoone
uren van juffrouw Symforosa, begijntjen, 1918), een essay van Isidoor van Beugem
(pseudoniem van Isidoor Verdoodt) over de Gentse dichter en activist Richard de
Cneudt gepubliceerd (Richard de Cneudt en zijn dichtwerk, 1914). Volgens de
prospectus waren ook teksten van de door Roelants zeer geadoreerde Herman
Teirlinck (Het Hof van Cleef) en Karel van de Woestijne (De dag der schoonheid)
ter perse. Het is niet denkbeeldig dat de ongerealiseerde uitgave van Van de Woestijne
een anthologiebundel uit Verzen (1905) en De gulden schaduw (1910) betrof, want
Van de Woestijne schreef op 15 februari 1917 aan Van Dishoeck:
Eene jonge Vlaamsche uitgeversfirma met durf en draagkracht wil o.a.
een bloemlezing uitgeven - éen 10tal vel druks maar - van mijne gedichten
uit ‘Verzen’ en ‘De Gulden Schaduw’. Zij verzoekt mij U daaromtrent te
schrijven en toelating te vragen. De uitgave zou goedkoop zijn, voor
verspreiding vatbaar, en is, meen ik, juist op dit oogenblik gewenscht: er
wordt thans meer gelezen dan in gewonen tijd, zelfs verzen, en zelfs mijne
verzen. Zoo'n boekje zou een soort inleiding kunnen zijn tot de volledige
uitgaven, de uwe. Er bij verliezen zoudt gij dus zeker niet, - althans naar
mijne opvatting. Ik zou trouwens in het voorwoordje dat men mij vraagt
wijzen en drukken op de bundels waaruit geput is, met vermelding,
natuurlijk, van uw naam als uitgever. Mij lacht het plan toe. Er ontbreekt

ZL. Jaargang 5

33
alleen nog Uwe instemming. Kunt of wilt gij die geven? Ik zou U voor
een spoedig antwoordje, waar ik durf op aandringen, dankbaar zijn. Gij
kunt schrijven langs den weg der drukproeven: dat gaat vlug en zeker. Ik
hoop dan ook, u over enkele dagen te lezen.8
Dat De dag der schoonheid niet verscheen, is niet alleen te wijten aan papierschaarste
of oorlogsomstandigheden. Mogelijk heeft ook de verstoorde relatie tussen dichter
en uitgever hiertoe bijgedragen. Op het ogenblik dat De bestendige aanwezigheid
bij Van Dishoeck ter perse was, liet Van de Woestijne in november 1918 bij Van
Stockum en De Nederlandsche Boekhandel Goddelijke verbeeldingen verschijnen.
Dat leidde tot wrijvingen.9 Ook dit kan een reden zijn waarom de Nederlandse uitgever
weinig fiducie had in een uitgave van zijn auteur in het fonds van een Vlaamse
uitgeverij, zelfs al was er een samenwerkingsverband.
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Na de dood van Roelants getuigde De Boekuil (een pseudoniem van Herreman) over
Roelants' bibliofiele drukkersactiviteiten:
Roelants werd onderwijzer te Gent, maar toen hij naar Brussel was
uitgeweken, werd hij daar spoedig drukker, niet zozeer als handelsman,
maar vooral omdat hij van het boek hield. Hij drukte er eigen werk. Voor
mij ligt het kleine boekje ‘De driedubbele verrassing’, op japans. Het zijn
de korte verhalen, ‘De late missie’, ‘De lach’ en ‘De stille verbranding’.
De colophon zegt o.m. ‘Albert Daenens sneed de platen en de
band-versiering in perelaarhout terwijl de schrijver leerde om dit te zetten
de edele drukkunst...’. Roelants wilde alles schoon doen. Dit was 1917 en
Roelants was toen 21-22 jaar. Hij drukte inderdaad zelf, en hij had voor
zijn uitgaven een firmanaam gekozen: ‘De Nieuwe Boekhandel’. Een
tweede uitgave van de N.B. was Roelants' eerste grote verzenbundel ‘De
kom der loutering’. Het is een prachtige editie van 1918, met zeer mooie
houtsneden van Jozef Cantré, opgedragen aan Karel van de Woestijne en
Herman Teirlinck. In de Nieuwe Boekhandel richtte Roelants ook nog de
Beiaardserie op een reeks verhalen [...].1011
Roelants kan, niettegenstaande dat lovende ‘in memoriam’, niet worden vrijgepleit
van jeugdige profileringsdrang en van een zeker literair opportunisme als uitgever
van gevestigde auteurs, teneinde zich een weg als jong aanstormend schrijftalent te
banen.
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Het plan voor Den zoeten inval
Onderaan de enige overgeleverde aanbiedingsfolder van De Nieuwe Boekhandel
wordt melding gemaakt van Den zoeten inval van Richard Minne met houtsneden
van Jozef Cantré. Minne kende Cantré uit de studentenjaren aan de vernederlandste
Gentse universiteit (1916-1918) en uit de redactie van Regenboog. Cantré tekende
voor dit Gentse periodiek initialen en maakte enkele houtsneden. Hij was, op grond
van de schetsen op de overgeleverde proeven van Minnes gedichten, ook betrokken
bij de totstandkoming van het tweede nummer (juli 1918). Het plan om Minnes
gedichten te bundelen dateert uit de Regenboog-periode. De Nieuwe Boekhandel
fungeerde overigens als distributiekanaal voor het tijdschrift. Het is onduidelijk welke
gedichten Roelants wilde uitgeven. Waarschijnlijk was dit de eerste ontwerpbundel
uit oktober/november 1917, maar mogelijk ook de tweede ontwerpbundel die in twee
verschillende stadia van november 1917 tot januari 1919 is tot stand gekomen. Ik
presenteer hier de reconstructie van de eerste ontwerpbundel.12

De genese van de eerste ontwerpbundel van Den zoeten inval
Over het ontstaan en de samenstelling van het vroegste ontwerp van Minnes
dichtbundel zijn weinig gegevens bekend. Vermoedelijk kort na oktober 1917 en
vóór 25 november 1917 stelde de schrijver de eerste ontwerpbundel van Den zoeten
inval samen. Die terminus post quem is vastgesteld op grond van een inhoudelijke
analyse. Vooral de reeks ‘De viering van het oosten’ leverde enkele
aanknopingspunten op. De reeks omvat de gedichten [41] ‘De viering van het oosten
I’,13 [42] ‘De viering van het oosten II’ en [43] ‘De viering van het oosten III’ en is
opgenomen in de zevende en laatste afdeling ‘Het weelderig geloof’. Van het tweede
en derde gedicht is een vroegere versie overgeleverd. Het tweede gedicht kreeg
aanvankelijk als titel ‘1917’ en bezingt de oktoberrevolutie in Rusland. De referentie
aan die historische gebeurtenis levert een nog vrij globale datering op. In dezelfde
afdeling nam Minne het gedicht [119] ‘Aan een krantje’ op, met als oorspronkelijke
titel: ‘Aan “Roode Jeugd”’. De titel verwijst naar het spreekorgaan van de
Socialistische Jonge Wacht (afdeling Gent) en de dissidente Vredesgroep der
Socialistische Partij die in augustus 1917 is opgericht. Minne was niet alleen lid van
de antimilitaristische en marxistische SJW, hij behoorde ook tot de redactie van
Roode Jeugd.14
Daarnaast is er nog de reeks ‘Liedjes aan den wandelaar’, in de eerste
ontwerpbundel opgenomen als afzonderlijke afdeling (de afdelingstitel op het later
toegevoegde ongelinieerde schutblad luidt: ‘De liedjes aan den wandelaar’), waaruit
drie gedichten zijn overgeleverd: [83] ‘Liedjes aan den wandelaar I’, [84] ‘Liedjes
aan den wandelaar II’ en [85] ‘Liedjes aan den wandelaar III’. Het gedicht op pagina's
73 en 74 van het overgeleverde netafschrift - de versie van dat gedicht is niet
overgeleverd, de pagina's ontbreken in de documentaire bron - is gezien het aantal
versregels van de vroegst bewaarde versie, de duc-
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tus van de overige gedichten in de bundel en de interlinie waar Minne in de
nethandschriften op ruitjespapier gebruik van maakte, waarschijnlijk [84] ‘Liedjes
aan den wandelaar IV’. De variantenstudie leverde materiaal op teneinde de genese
van de versies in de vroegste ontwerpbundel te dateren voor de publicatie van de
gedichten in het tijdschrift Regenboog (1 maart 1918). De kopij voor de eerste
aflevering van Regenboog is ten vroegste zomer, ten laatste najaar 1917 ingestuurd,
aangezien het manuscriptexemplaar op 25 november 1917 aan Hugo Verriest is
overhandigd.15 Op die manier kon een terminus ante quem worden bepaald voor de
genese van dit ontwerp van Den zoeten inval’.
Raymond Herreman, die later samen met Roelants als uitgever van Minnes
dichtbundel zou optreden, schreef op de bladen met gedichten allerlei
schoolmeesterachtige opmerkingen in zwarte inkt. Het eerste contact tussen Minne
en Herreman is ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is waarschijnlijk dat
Minne de ontwerpbundel in 1918 eerst aan Roelants bezorgde, die op zijn beurt
Herreman het nethandschrift voorlegde. Wanneer de bundel precies is ontstaan,
waarom de bundel niet is gepubliceerd, wanneer en op welke wijze Roelants de
bundel ontving, wanneer Roelants de bundel doorgaf aan Herreman en wanneer
Herreman zijn opmerkingen op de documentaire bron noteerde, blijven biografisch
interessante vragen waar de variantenstudie geen sluitend antwoord op heeft gegeven.
In de nalatenschap van Richard Minne worden twee blaadjes bewaard met titels en
reekstitels die samen de aanzet lijken te vormen voor de compositie van een bundel.
Op grond van de documentaire bronbeschrijving kunnen we het eerste blaadje dateren
vóór oktober 1917. Het tweede blaadje bevat enkele titels die voor het eerst opduiken
in de derde ontwerpbundel, die ontstaan is na januari 1919. Het vroegst te dateren
blaadje ruitjespapier, uit een schrift gescheurd (met afgeronde buitenhoeken), formaat:
22,2 × 14,3 cm, is aan beide zijden beschreven. Het bundelontwerp is geschreven
op de versozijde van de bron met het ongepubliceerde gedicht [114 MI] ‘Zacht en
ver-weesd zijn donkre zuiderknapen’. De volgende (reeks)titels zijn in grijs potlood
door Minne genoteerd; de cijfers tussen rechte haken heb ik voor de duidelijkheid
toegevoegd:
[1] De viering van het oosten
[2] In den vereischen liefde-toon.
[3] Balladen.
[4] Medaillons.
[5] Van huis en tuin.
[6] Drie liedjes aan den wandelaar.
[7] Het alpenjaar
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In de eerste ontwerpbundel komen de reeksen [3] + [4], [5], [6] en [7] in een licht
gewijzigde vorm als afdelingstitels voor: [3] + [4]: ‘Medaillons en balladen’ (=
afdeling 5), [5]: ‘Hymnen uit den tuin en de stille kamer’ (= afdeling 3), [6]: ‘De
liedjes aan den wandelaar’ (= afdeling 6) en [7]: ‘Het alpenjaar’ (= afdeling 4). In
vergelijking met de titels op het blaadje zijn in de vroegste ontwerpbundel drie
afdelingen toegevoegd. Beide reekstitels die op het blaadje staan vermeld, zijn later
in afzonderlijke afdelingen geordend (op het ogenblik dat Minne dit eerste ontwerpje
genereerde, waren die drie afdelingen waarschijnlijk nog niet klaar; de titels zijn
wellicht ook later ontstaan): [1] ‘De viering van het oosten’ is een reekstitel die is
ondergebracht in de slotafdeling ‘Het weelderig geloof (= afdeling 7) en [2] ‘In den
vereischten liefde-toon’ is geweerd uit de oudste ontwerpbundel. De volgende
gedichten maakten deel uit van die laatste reeks, die ik op grond van de materiële
beschrijving van de bronnen kon reconstrueren: [45] ‘Drie zeer mistroostige liedjes
uit de jeugd opgeschreven I’, [46] ‘Drie zeer mistroostige liedjes uit de jeugd
opgeschreven III’ en [114] ‘Zacht en ver-weesd zijn donkre zuiderknapen.’. Die drie
gedichten zijn in de ontwerpbundel ondergebracht in ‘De kleine ervaring’ (= afdeling
1). Het blaadje representeert m.a.w. een voorlopige samenstelling van een bundel.
Mogelijk heeft Roelants dat ontwerp onder ogen gekregen op het moment dat hij
Minne heeft gesproken over de uitgave van ‘Den zoeten inval’ in zijn Beiaardserie.

De samenstelling van de eerste ontwerpbundel
Vermoedelijk in oktober/november 1917 heeft Minne de poëzieproductie van de
afgelopen 22 maanden, sinds de eerste publicatie in het socialistische letterkundig
weekblad Zondagsblad op 2 januari 1916, geordend in zeven afdelingen. Hieronder
volgt een beschrijving van de samenstelling van de eerste ontwerpbundel.16 De bundel
bevat geen inhoudsopgave en is als volgt samengesteld:
[1

Titelblad]

2

[Afdelingstitel] De kleine ervaring

3-4

[159] ‘Portret’

5

[45] ‘Drie zeer mistroostige liedjes uit de
jeugd opgeschreven I’

6

[127] ‘Drie zeer mistroostige ledjes uit
de jeugd opgeschreven II’

7

[46] ‘Drie zeer mistroostige liedjes uit de
jeugd opgeschreven III’

8

[153] ‘Met weinig was mijn angst
gestild,’

9

[145] ‘Kwade nacht’
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[114] ‘Zacht en ver-weesd zijn donkre
zuiderknapen.’

11

[124] ‘De luime lach berst door een splete
van het leed’

12

[Afdelingstitel] Dankbaarheden

13

[34] ‘Carrousel der minne I’

14-15

[24] ‘Liefde en zekerheid I’
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16

[25] ‘Liefde en zekerheid II’

17

[26] ‘Liefde en zekerheid IV’

18

[148] ‘Liefde en zekerheid V’

19

[147] ‘Liefde en zekerheid III’

20

[149] ‘Liefde en zekerheid VII’

21-22

[136] ‘Herinnering’

23

[Afdelingstitel] Hymnen uit den tuin en
[/] de stille kamer.

24

[126] ‘Drempelrede’

25-26

[137] ‘Hier I’

27

[61] ‘Hier II’

28

[123] ‘De boom’

29-30

[162] ‘Uit den tuin en de stille kamer V’

31-32

[62] ‘Hymne aan een sofa’

33

[138] ‘Hier V’

34

[150] ‘Lof I’

35

[158] ‘O wie in 't nukkig dààr-zijn van
zijn dagen’

36

[Afdelingstitel] Het alpenjaar

37

[131] ‘Genève’

38

[143] ‘Kleine nachtmuziek’

39

[109] ‘Uit het gerijmde dagboek II’

40

[164] ‘Uit het gerijmde dagboek III’

41

[165] ‘Uit het gerijmde dagboek IV’

42

[132] ‘Grindelwald’

43

[135] ‘Het alpenjaar III’

44-45

[58] ‘Het alpenjaar I’

46

[Afdelingstitel] Medaillons en [/]
balladen17

47

[170] ‘Zij: De zuivre dag ligt in mijn
borst daarbinnen,’
[171] ‘Hij: Ge zijt een meisken en de
nacht is dàar.’
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[172] ‘Zij: Wat was ik u al meer dan
vlammend vleesch,’
[173] ‘Hij: Wàt ge mij zijt?... Als
maagdeken 't groen hout’

49

[174] ‘Zij: O schemer, wanhoop, dood...
Wie komt mij redden?’
[175] ‘Hij: Poesje, niet klauwen nu. Van
u door-zónd’

50

[176] [‘Zij: 'k Voel al de mis-daad in mij
wegen... maar’]
[177] ‘Hij: Ik deed u veel on-recht,
verheugd een rimpel’

51

[178] ‘Zij: Iedere lach was er slechts een
om mij,’
[179] ‘Hij: Hoe kan ik nu zoo heilig rustig
zijn,’

52

[129] ‘Kransje I’

53

[55] ‘Geslacht ligt dieper dan cultuur’

54

[144] ‘Kransje III’

55

[155] ‘Ontwerp van epigraaf op een
ontbonden kameraadschap’

56

[163] ‘Uit het gerijmde dagboek I’

57

[154] ‘O mensch-in-côma, 't zapig luieren
en smekken’
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[151] ‘Medaillons I’

[59

onbekend gedicht]18

60

[139] ‘In den dool I’

61

[140] ‘In den dool II’

62

[141] ‘In den dool III’

63

[133] ‘Harlekijn of de eclecticus’

64

[167] ‘Vier heeren speelden whist. Hun
arm ging op en neer.’

65-66

[168] ‘Voor haar’

67-68

[157] ‘Oude prent’

69

De liedjes aan den [/] wandelaar.
[Afdelingstitel]19

70

[83] ‘Liedjes aan den wandelaar I’

71

[84] ‘Liedjes aan den wandelaar II’

72

[85] ‘Liedjes aan den wandelaar III’

[73-74

[86] ‘Liedjes aan den wandelaar IV’]20

75

[Afdelingstitel] Het weelderig geloof.21

76

[117] ‘Aan Amedeo Catanesi’

77

[13] ‘Voor Eén Mei 1916 I’

78

[14] ‘Voor Eén Mei 1916 II’

79

[41] ‘De viering van het oosten I’

80

[42] ‘De viering van het oosten II’
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[43] ‘De viering van het oosten III is
toegevoegd]
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[119] ‘Aan een krantje’

82

[169] ‘Wij vechten’

83

[146] ‘Liedjes I’

84

[12] ‘Lof II’
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[10] ‘Morgen’

86

[82] ‘Liedjes II’
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De tweede ontwerpbundel bouwde hierop voort, met wijzigingen in reeksen,
herordeningen van reeksen, nieuwe gedichten enzovoort.22 Slechts negen gedichten
uit de eerste ontwerpbundel hebben uiteindelijk in een min of meer gewijzigde versie
de definitieve druk (de zogeheten editio princeps) van mei 1927 gehaald.23 Enkele
gedichten heeft Minne later nog grondig bewerkt en in een vergaand afwijkende
vorm een plaats gegeven in In den zoeten inval.24
Door het ontbreken van brieven uit deze periode zijn weinig gegevens bekend
over het plan Minnes ‘Den Zoeten Inval’ in 1918 te laten verschijnen.

Minnes voorstel uit te geven bij de Nederlandse uitgever C.A.J. van
Dishoeck (september 1919)
Minne schreef op 11 september 1919 aan Roelants: ‘Wat mijn “Zoeten Inval” betreft,
ik hoop te lukken bij Van Dishoeck voor de uitgave. Kent gij het adres van Karel
V.d. Woestijne? Een woordje van u ware mij zeer aangenaam. Hartelijk’. Dit is de
enige melding in Minnes correspondentie van het plan om Den zoeten inval door de
Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck te laten verzorgen. Al vóór 1900 liet Van
Dishoeck zijn belangstelling voor de Vlaamse literatuur blijken. Vlaamse schrijvers
als Cyriel Buysse, Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne publiceerden in zijn
fonds. In het tijdschrift De Arbeid, dat door Van Dishoeck van 1898 tot 1902 is
uitgegeven, publiceerden jonge Vlaamse auteurs als Lode Baekelmans, Ary Delen,
Victor de Meyere en Herman Teirlinck. Van Dishoeck was ook de uitgever van
Vlaanderen (1903-1907), de opvolger van Van Nu en Straks. Van de Woestijne
publiceerde gedurende circa vijftien jaar (1904-1919) vrijwel uitsluitend in het fonds
van Van Dishoeck.25 De correspondentie tussen de Nederlandse uitgever en Karel
van de Woestijne (18 maart 1903-21 mei 1929) vertoont in de loop van 1919 een
cesuur: uit de periode 1920-1927 zijn nagenoeg geen brieven bewaard gebleven.26
We kunnen dan ook niet achterhalen of Roelants, zwager van Van de Woestijne, het
contact heeft gelegd. Ook in het Van Dishoeck-archief (Letterkundig Museum) is
geen verwijzing naar Minnes voorstel terug te vinden.

Plannen voor een 't Fonteintje-fonds (najaar 1923)
In mei 1923 ontstond in de boezem van de redactie van 't Fonteintje het plan om een
fonds op te richten dat gelieerd zou zijn aan het tijdschrift. Raymond Herreman
hoorde tot de initiatiefnemers, en wellicht ook Maurice Roelants. Op het eind van
de tweede jaargang, in elk geval nog voor november, maakten de redacteurs plannen
voor een derde jaargang. De periodiciteit van het blad zou worden verhoogd (van
een drie- naar een tweemaandelijkse publicatie), het aantal pagina's zou worden
verdubbeld (van 32 pagina's naar 64 pagina's) en naast het tijdschrift zou er een
boekenreeks worden gecreëerd. Minne werd ten laatste voorjaar 1923 ingelicht over
die ambities. Hij schreef aan
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VOOR LA FRONDAIE IN ZWIJNAARDE. STAANDE V.L.N.R. PAUL VAN DE WOESTIJNE, MARIËTTE VAN
HENDE, NORA DE BOM, MADELEINE VAN HENDE EN MAURICE ROELANTS. ZITTEND: KAREL VAN DE
WOESTIJNE, CYRIEL BUYSSE, JORIS EEKHOUT, LILY VAN DE WOESTIJNE EN EMMANUEL DE BOM
[AMVC-LETTERENHUIS]

Herreman: ‘De gedachte van bundeltjes uit te geven verheugt me zeer. Of ik echter
genoeg kopij heb om zulk, zelfs een zeer minuskuul dingetje, te vullen, is een andere
historie. Enfin Zondag a.s. oneindig meer daarover’.27 Blijkbaar hadden Herreman
en/of Roelants Minne al gevraagd naar kopij voor een bundel in de reeks. In de zomer
van 1923 werd Minne nogmaals gevraagd naar kopij:
Weeral vraag naar kopij? Wat zijt ge veeleischend! Ik heb hier te Bachte
[Maria-Leerne] niets voor 't oogenblik, en 't zal nog wel eenige weken
duren vooraleer ik naar Gent ga, (waar ik helaas niet veel meer bezit). Ik
deed in de laatste maanden meer dan ik kon en mocht. Gun me een tijdje
rust. Wat mijn ‘Verzamelde Werken’ betreft, ik meen dat de zaak nog niet
in 't vuur ligt. We zouden overigens nog eens ernstig over het uitgeven
van afzonderlijke bundeltjes moeten praten, en nauwkeurig nagaan hoever
we daarbij ons broek kunnen scheuren. (Intusschen hartelijk dank voor
uw inzicht mijn ‘Verzamelde werken’ met een voorwoord op te luisteren).
Het is niet duidelijk wat Minne met de ‘Verzamelde Werken’ bedoelde. Hij verwees
niet naar de samenstelling van de derde ontwerpbundel (stadium 2), waar hij op dat
ogenblik echter nog maar weinig affiniteit mee had.
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Waarschijnlijk wees hij op de gedichten die hij tot dan in Regenboog (in totaal: 3)
en in 't Fonteintje had gepubliceerd (in totaal: 22) en de gedichten die hij op dat
moment klaar had of die nog in wording waren. In elk geval trachtte Minne een
uitgave in 't Fonteintje-fonds uit te stellen en hij milderde op sceptische toon de
ambities die de drie andere redactieleden bij de aanvang van de derde jaargang
koesterden en die ze wilden uitdrukken in een manifest: ‘Wat het uitgeven van boeken
betreft meen ik dat daar nog geen haast bij is. We kunnen er ons bij bepalen meen
ik, de mogelijkheid in uitzicht te stellen’.28 Minne ging op die kwestie door in een
brief aan Roelants:
Met het Fonteintje-fonds ben ik natuurlijk ingenomen. De zaak verdient
echter grondiger bespreking, alhoewel ik er niets tegen heb dat ze in 't
manifest in uitzicht worde gesteld. Wij kunnen, meen ik, slechts aan de
zaak beginnen als we de beste beschikking hebben over een serie van

RICHARD MINNE [AMVC-LETTERENHUIS]
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3-4 werken. Ik voor mijn part heb slechts de gedichten die reeds in 't F.
verschenen, hetgeen double emploi zou maken. [...] 'k vertrouw en doe
mijn best.
In november/december 1923 nam het plan om Minnes poëziebundel Den zoeten inval
uit te geven concreter vorm aan. Eind december kwam 't Fonteintje-fonds niet meer
ter sprake in de brieven. Een laatste vermelding staat in de volgende brief van Karel
Leroux aan Minne:

DE ‘ZWIERIGE TITELPLAAT’ VAN JAN VAN KRIMPEN

[...] uit uw verzenoogst een schoonen bundel lezen: dat is 't Richard wat
gij vernemen moest met dezen, daarom Richard verzamel wat gij hebt
geschreven in verzen zelfs waar rijm en rhythme achterwege bleven, kus,
keur en werk wat nog uw gunst geniet, maar wat gij minder vindt, onthou
't uw vrienden niet. Stuur alles onverwijld naar Brussel of naar Laken, 't
zal van 't Fonteintjesfonds numero éen uitmaken. [...] P.S. Maurice die dit
epistel zag, zei dat het zoo vertrekken mag.
Maurice Roelants zou ook later nog pogingen ondernemen om Minnes debuutbundel
te laten verschijnen. In 1923 zou In den zoeten inval eerst in de reeks Palladium van
Jan van Krimpen worden uitgegeven en nadat ook dat plan was mislukt, heeft Roelants
samen met Herreman - en na een mislukte druk die door Pieter Céoen was verzorgd
(december 1926) - op initiatief van Herreman, de bundel dan maar zelf gezet, gedrukt
en uitgegeven.29 Over die bemoeienis van de eertijdse drukker Maurice Roelants
getuigde Herreman in het eerder geciteerde in memoriam voor Roelants:
Als drukker moet ik Roelants nog in een andere omstandigheid herdenken.
Ik had ook eens voor uitgever willen spelen, en ik verknoeide op de
treurigste manier de uitgave van Richard Minne's verzenbundel ‘In den
zoeten inval’. Het onooglijk boekje kon niet eens in de handel komen, en
Roelants snelde mij ter hulp: het werd de prachtige editie van 1927 met
een eigenhandig portret van Minne en een zwierige titelplaat van Jan van
Krimpen. Verder ontwierp Roelants de uitgave van ‘'t Fonteintje’ en drukte
verscheidene nummers van dit tijdschriftje...30
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MAURICE ROELANTS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, MAURITS LIESENBORGHS EN THEO BOGAERTS
AAN DE OURTHE IN LA ROCHE [AMVC-LETTERENHUIS]

Met dank aan Kris Landuyt, Paul Roelants en Paul van den Abbeel.

Eindnoten:
1 Over de oprichting van De Nieuwe Boekhandel en de samenstelling van de Beiaard-serie, zie
Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen (2). Lannoo, Tielt 1987, p. 21-22;
Marco Daane, ‘Een papieren kaartenhuis. De geschiedenis van Regenboog, Gents
“oorlogs”-tijdschrift’, in: Revolver 26 (1999), nr. 2, p. 5-44 & Stefan van den Bossche, ‘Maurice
Roelants als boekhandelaar en uitgever’, in: ZL, Literair-historisch tijdschrift 3 (2003-2004),
nr. 4, p. 54-66.
2 Sophie de Schaepdrijver, De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 1997, p. 125-126, 133.
3 De in dit artikel ter sprake gebrachte brieven bevinden zich in het AMVC-Letterenhuis te
Antwerpen.
4 Karel Leroux, ‘Een man van actie’, in: Anton van Duinkerken e.a., Van en over Maurice
Roelants. Manteau, Brussel 1956, p. 25-26.
5 De Gentse flamingantische drukkerij-uitgeverij Plantyn was opgericht in 1901. Zie L. Simons,
Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, p. 16-18.
6 K. Leroux, ‘Een man van actie’, p. 26.
7 Van de Woestijne schreef op 17 december 1917 aan Van Dishoeck: ‘De boodschap voor de
Beiaard-serie heb ik gedaan’. Zie Karel van de woestijne, ‘Altijd maar bijeenblijven’. Brieven
aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929 (ed. Leo Jansen & Jan Robert). Letterkundig Museum,
Den Haag/Bas Lubberhuizen, Amsterdam 1997, p. 200.
8 Altijd maar bijeenblijven, p. 195-196.
9 Altijd maar bijeenblijven, p. 197.
10 ‘Roelants de bouwer’, in: Vooruit, 13 juni 1966. Het ‘in memoriam’ Maurice Roelants omvatte
drie afleveringen, van 13 tot en met 15 juni.
11 M. Daane, ‘Een papieren kaartenhuis’, p. 24.
12 Voor een gedetailleerde en uitvoerige beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en compositie
van het tweede ontwerp verwijs ik naar: Yves T'Sjoen, In duizenden varianten.
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Historisch-kritische editie van Richard Minnes Gedichten. Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 2003.
Alle cijfers tussen rechte haken refereren aan de chronologisch bepaalde volgorde (op basis
van de eerste voltooide versie) in In duizenden varianten. De (reeks)titels of beginregels zijn
ontleend aan de zgn. Fassung letzter Hand (of ultima manus) die merendeels samenvalt met
de derde ontwerpbundel. Minne heeft vrijwel alle gedichten uit de eerste drie ontwerpbundels
met het oog op de definitieve druk van In den zoeten inval verworpen.
Marco Daane, De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965. De Arbeiderspers,
Amsterdam/Antwerpen 2001, p. 64-132.
In duizenden varianten (2), p. 101-104.
De titels worden weergegeven in onderkast, tussen enkele aanhalingstekens; bij het ontbreken
van een titel is de eerste versregel cursief gezet tussen enkele aanhalingstekens. De cijfers in
de linkerkolom geven de bladen weer. Voor meer details van het handschrift verwijs ik naar de
documentaire bronbeschrijving (H-48) in de studie In duizenden varianten (2), p. 363-369.
De afdelingstitel is op een ongelinieerd blocnotepapier geschreven. De paginanummering loopt
door (dezelfde inktsoort en ductus).
Er is geen blad met paginanummer 59 overgeleverd. Waarschijnlijk is het een van de gedichten
die op hetzelfde ruitjespapier, in dezelfde inktsoort en dezelfde ductus zijn geschreven en
waarvan het blad geen paginanummer draagt. Die gedichten zijn opgenomen in de
Bronbeschrijving van H-48 (Addendum 1: tabel 1b). In duizenden varianten (2), p. 363-369).
De afdelingstitel is op een ongelinieerd blocnotepapier geschreven. De paginanummering loopt
door (dezelfde inktsoort en ductus).
Beide bladen met dit gedicht zijn niet overgeleverd.
De afdelingstitel is op een ongelinieerd blocnotepapier geschreven. De paginanummering loopt
door (dezelfde inktsoort en ductus).
De volledige reconstructie is opgenomen in In duizenden varianten.
Het betreft de gedichten [55], [83], [84], [85], [132], [133], [136], [157] en [159].
Deze tien gedichten [170-179] zijn bewerkt tot de driedelige reeks ‘Medaljons voor Galathea’.
Zie over Van Dishoecks affiniteit met Vlaamse schrijvers: Marloes van Buuren & Marije de
Jong, C.A.J. van Dishoeck, mercator en mecenas. De geschiedenis van uitgeverij Van Dishoeck
1898-1931. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1985 (ongepubliceerde doctoraalscriptie);
Sjoerd van Faassen, ‘Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck’, in:
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 4 (1988), p. 7-38 en 5 (1989), p. 35-66.
Feitelijke gegevens over de briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en C.A.J. van Dishoeck
zijn ontleend aan de inleiding in ‘Altijd maar bijeenblijven’, p. 3-9.
Op zondag 20 mei 1923 vergaderde de redactie van 't Fonteintje in Gent.
Zie Marco Daane, ‘De cultus van het naakte woord, 't Fonteintje, rococo in Vlaanderen’, in:
Spiegel der Letteren 41 (1999), nr. 1, p. 1-46, m.n. p. 25 en 29.
Zie onder meer Yves T'Sjoen, ‘Van den Blootvoet. Plannen voor een nieuwe dichtbundel van
Richard Minne bij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande (1930), in: ZL. Literair-historisch
tijdschrift 1 (2002), nr. 4, p. 3-21, en vooral: In duizenden varianten (2), p. 137-139 en 165-212.
‘Roelants de bouwer’, in: Vooruit, 13 juni 1966.
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DE TWEE MAURICEN [AMVC-LETTERENHUIS]

Die Onvinbare Ene of een gemaniëreerde gemeentesecretaris
De contacten tussen Maurice Roelants en Maurice Gilliams
...[Liesbeth van Melle]
In een aflevering van Nieuw Vlaams Tijdschrift uit 1967 verscheen het gedicht
‘Nachtwake / toen Maurice Roelants ontslapen was, 1966’ van Maurice Gilliams.1
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Tien jaar later werd het gedicht opgenomen in De kunst der fuga. Dagboekbladen
en essays (1941-1975) dat deel uitmaakt van de door Gilliams zelf bezorgde editie
van Vita brevis. Tweede en herziene uitgaaf van het verzameld werk.2 In Vita brevis
luidt de titel van het gedicht ‘Nachtwake in Antwerpen / In memoriam Maurice
Roelants’:
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Het is een zwelling van verdrietig water.
De boten stomen door de nacht der winden.
De stad waarin ik woon glijdt af in jaren
van waan, bederf en dingenloze schimmel.
Een vriend ging dood. Zijn vers heb ik herlezen.
Door 't open venster klauwt de stilte binnen.
Van de tot zout versteende trans der eeuwen
bleekt maanlicht neer op 't doopceel van de vlinders.
- Is droom een wasem van verloren zielen?
Het vriest in 't oude huis. Hier worden spiegels
holten van tijd waarin geen klachten zuchten.
Geronnen gal van vis kleeft aan de messen.
De middernachtelijke etensresten
verlenen schaduw aan 't berusten.

Dat Gilliams een gedicht voor publicatie vrijgaf, was op zich al vrij uitzonderlijk.
Gilliams was de voortdurend malcontente die zijn werk inbedde in een
hyperindividuele schrijverscultus en zijn werk en persoon een mythisch cachet
meegaf. Van de zesenzestig gedichten die hij voor het nageslacht selecteerde om in
de vierdelige auteurseditie Vita brevis als de definitieve versie van zijn ‘ars longa’
te fungeren, is er geen één met een opdracht, met uitzondering van de ‘in
memoriam’-gedichten voor zijn moeder en zijn vader.3 Het naar aanleiding van de
dood van Roelants geschreven gedicht is om meerdere redenen opmerkelijk. Het
bevat de kenmerken van het sonnet dat eigen is aan Gilliams' poëtisch oeuvre en het
heeft de typische Trakliaanse aanhef die doet denken aan de eerste versregels van
‘Herfst’ (‘Het is een land van grijsaards na de zomer’) en van ‘Winter te Schilde’
(‘Het is een vlakte waar geen moeders wonen’). De Duitse expressionist Georg Trakl,
wiens werk ongetwijfeld dat van Gilliams beïnvloed heeft, liet ook vaak zijn gedichten
beginnen met ‘Es ist’ om een subjectieve gevoelsstaat te objectiveren en absoluut te
verdichten (bijvoorbeeld het begin van ‘De profundis’: ‘Es ist ein Stoppelfeld, in das
ein schwarzer Regen fällt’).4 Het beeldregister van ‘Nachtwake’ sluit nauw aan bij
de akelige en verderfelijke atmosfeer die meerdere verzen van de cyclus ‘Tien
gedichten’ karakteriseren. ‘Sterven te Antwerpen’ bijvoorbeeld begint als volgt:
De stenen engel van de Cathedraal
heft zijn balans te middernacht voor die bezwijken.
Het heir der luizen kraakt. De katten zijken
in kromme gangen waar geen tocht door jaagt.

ZL. Jaargang 5

48
Bovendien is het motief van het venster aanwezig, als symbool voor de moeilijke
communicatie tussen dichter en buitenwereld en voor de spanning tussen het beleefde
en het geschrevene.5 Het venster blijft open, maar alleen ‘de stilte’ van de overleden
vriend ‘klauwt’ binnen. Slechts de geschriften zijn de stille getuigen van een
schrijverschap, maar de diepere betekenis van zijn verzen neemt de dichter mee in
het graf. Het motief van het open of gesloten venster wendde Gilliams ook aan in
het prozawerk Winter te Antwerpen (1953) waar de dood van zijn moeder, een centrale
figuur in zijn werk, beschreven wordt: ‘Daarna heb ik ze in mijn arm voelen sterven;
doch dit geschiedde thuis, in het bijzijn van vader. Op een gegeven moment waren
wij drie wijd open vensters in de opkomende dageraad, waar één venster werd van
toegedaan en met het blind metselwerk van de smart gevuld’.6 De ondertoon en de
referentiële context van ‘Nachtwake in Antwerpen’ is echter zeer tragisch. Gilliams
en Roelants hebben elkaar vrij goed gekend maar bij Gilliams was er steeds een vals
kantje aan de vriendschap. Uit die vriendschap is de goedgelovige Roelants als
bedrogene uitgekomen.
Er is een uitvoerige correspondentie tussen beide auteurs bewaard. Daarin gaat het
niet uitsluitend om formele en zakelijke brieven, maar dikwijls om lange epistels
met persoonlijke confidenties, poëticale beschouwingen en oordelen over
gebeurtenissen in het letterkundige wereldje. In totaal zijn er 119 brieven overgeleverd
die een periode van 33 jaar bestrijken: 1933-1966, het sterfjaar van Roelants, met
hier en daar lacunes van enkele jaren.7 Hoewel beide auteurs een belangrijke rol in
de literatuurvernieuwing van het interbellum speelden, vertonen ze nauwelijks
raakpunten in hun letterkundig engagement en evenmin op artistiek-literair gebied.8
In de correspondentie zijn twee episodes te onderscheiden. De jaren dertig en
veertig tonen een zeer drukbezette Roelants. Hij heeft een actieve journalistieke
loopbaan, zetelt in tal van letterkundige verenigingen en commissies, bekleedt een
sleutelpositie in de contacten tussen het literaire Vlaanderen en Nederland en
publiceert verscheidene belangrijke romans en verhalen. Gilliams daarentegen lijdt
in die periode onder zijn beperkte financiële middelen, zijn vergeefs ijveren voor
erkenning en een professionele loopbaan, de ellendige oorlogssituatie, de dood van
zijn moeder, een echtscheidingsaffaire en frequente ziektes en depressies. Gilliams
kan in die omstandigheden regelmatig op de steun van Roelants rekenen en is hem
daar wellicht altijd dankbaar voor geweest. Die dankbaarheid vormt echter ook de
tragiek van de briefwisseling. De tweede periode, de jaren zestig, vormt meteen ook
het zwaartepunt van de briefwisseling. Gilliams is er ondertussen materieel,
persoonlijk en professioneel bovenop. In 1960 wordt hij vast secretaris van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (thans Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde). In 1961 treedt

ZL. Jaargang 5

49
Roelants als lid van deze academie toe. Op die manier komt de correspondentie weer
op gang. De rol van Roelants is dan echter grotendeels uitgespeeld. Zijn rol als
romanvernieuwer in het interbellum wordt door diverse jongere schrijvers als Paul
de Wispelaere en Julien Weverbergh op polemische wijze onder vuur genomen.
Terwijl hij mismoedig de ene literaire aanval na de andere ondergaat, schrijft hij zich
uit in zijn brieven aan Gilliams, bij wie hij een echte vriend meent te vinden.

Bakkeleien om Gilliams
In 1938 verscheen van Maurice Roelants bij Nijgh & Van Ditmar een polemisch
essay, Bakkeleien met Jan Greshoff. Het was de neerslag van de onenigheid die er
tussen beide spilfiguren in de jaren dertig bestond over de heersende literaire kritiek
in Vlaanderen. Greshoff en Roelants hadden daarover in de loop van 1937 in
verscheidene dagbladartikels de degens gekruist. Al eerder was er onenigheid gerezen
in de marge van de kwestie rond de opheffing van Forum, eind 1935.9 Bovendien
hadden ze een woordenwisseling gehad omtrent een Karel van de
Woestijne-herdenking.10
In het najaar van 1937 verschenen in Het Hollandsche Weekblad, Het Vaderland
en De Standaard enkele ‘open brieven’ en ‘vlugschriften’ waarin Greshoff de in zijn
ogen bestaande ‘overschatting’ door Vlaamse critici van werk van eigen bodem
duchtig op de korrel nam.11 Als exemplarisch haalde Greshoff de besprekingen aan
die naar aanleiding van Maurice Gilliams' debuutroman Elias of het gevecht met de
nachtegalen (1936) verschenen waren. Greshoff verwees daarbij naar recensies door
Roelants over Elias die in Contact, Maandschrift voor boekenvrienden en in het
dagblad De Telegraaf zouden hebben gestaan en waarin de recensent Elias een
‘meesterwerk’ had genoemd.12 Volgens Greshoff had Roelants niet opgemerkt dat
Elias ‘ontstaan is uit een kruising van Rilke en Alain-Fournier’. Greshoff erkende
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wel de waarde van Gilliams' roman, maar betwijfelde of het hier om een meesterwerk
ging. Hij vond het veeleer een ‘aardig beginboekje’. Door het werk ‘onvolprezen’
te noemen, bewijst Roelants volgens Greshoff dat hij ‘alle gevoel voor de
schakeeringen van de Nederlandsche taal [mist] en er een abnormale waardeschaal
op na[houdt]’ (p. 19).
Op 12 december 1937 schreef Roelants aan Gilliams of deze hem
het genoegen [kan] doen uit de critieken over uw werk, in Nederland (of
andere landen) verschenen, mij een bloemlezing te zenden? Ik zou er
gebruik van willen maken in een brochuretje betreffende mijn polemiek
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met Jan Greshoff. Kunt gij mij verder niet bezorgen de artikelen, welke
ik aan Elias heb gewijd in De Telegraaf en in Contact? Zoo mogelijk,
kreeg ik ook gaarne de bespiegeling, die gij hebt gewijd aan Van Schendel
in hetzelfde blad. Ik bedoel de bladzijden waarin gij hebt uiteengezet
waarom wij met Van Schendel niet zoo dwepen als de Nederlanders.
In Bakkeleien met Jan Greshoff bundelde Roelants de hele polemiek en voorzag hij
de verschillende bijdragen van uitvoerig commentaar. Elias of het gevecht met de
nachtegalen is voor Roelants hét voorbeeld bij uitstek om de verwijten van Greshoff
te weerleggen. Ten eerste stelde Roelants dat hij wél op de verwantschap van Elias
met Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910) en
Alain-Fourniers Le grand Meaulnes (1913) heeft gewezen, maar impliciet, want
Elias en Le grand Meaulnes vertonen slechts in het summiere verhaalgegeven enige
overeenkomsten. ‘Heeft Jan Greshoff wel mijn artikelen gelezen?’, vroeg Roelants
zich grimmig af. Hij hield verder
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staande dat Elias binnen de Europese context één van de belangrijkste werken was
die sedert de Eerste Wereldoorlog waren verschenen. Toen Greshoff merkte dat
Roelants zijn mening niet herzag, reageerde hij op 25 september 1937 verbolgen.
Hij richtte nu ook zijn pijlen op Roelants' eigen schrijverschap: ‘Roelants zelf is
overschat en neemt een plaats in, welke in geen enkele verhouding meer staat tot
zijn werkelijke talenten, die overigens onmiskenbaar zijn’.13
Een tweede argument om Greshoffs kritiek te ontkrachten, vond Roelants in het
feit dat Elias niet uitsluitend aan Vlaamse zijde geprezen werd maar dat ook de
Nederlandse critici Victor van Vriesland en Anton van Duinkerken zich lovend over
Elias hadden uitgelaten. In een zijdelingse opmerking meende Roelants misschien
de oorzaak van Greshoffs fixatie op Gilliams' werk ontdekt te hebben; dit verklaart
ook waarom hij in zijn brief aan Gilliams naar diens Contact-bijdrage over Arthur
van Schendel vraagt. In Contact, een bibliografisch tijdschrift van uitgeverij De
Nederlandsche Boekhandel, had Gilliams een kritisch stuk gepubliceerd naar
aanleiding van het verschijnen van Van Schendels roman De rijke man.14 Gilliams
haalde nogal spottend uit naar de Nederlandse kritiek die Van Schendel als ‘een groot
nationaal schrijver’ en ‘de belangrijkste schrijver-van-proza’ beschouwde, wat volgens
Gilliams een vrij loze uitspraak was omdat er daarbij niet op ‘zijn kwaliteiten als
kunstenaar’ werd gewezen. Roelants haalde deze recensie aan om de verdienste van
Gilliams als criticus te bewijzen en tegelijkertijd om Greshoff een hak te zetten die
met een ‘onbesuisd lyrisme’ over zijn goede vriend Van Schendel had geschreven
en daardoor blijk gaf van een even weinig ‘critische methode’ als hijzelf de Vlamingen
verweet.
Gilliams toonde zich in een brief aan Roelants van 2 mei 1938 opgetogen over de
polemiek tussen hem en Greshoff:
Ik zou U in de eerste plaats moeten danken voor de dienst die U mij bewijst
door uw polemiek met Greshoff. Maar al dadelijk in het eerste stuk van
zijn ‘ongesigneerde vluchtige krantencorrespondentie’ werd er iets
aangeraakt, dat onze plaats als Vlaming in de Nederlandsche litteratuur
aanbelangt. Nog steeds houden de Hollandsche Heeren de ‘Nederlandsche’
litteratuur geheel voor zich; af en toe geheugen zij zich het bestaan van
een ‘Vlaamsch’ of een ‘Zuid-Afrikaansch’ schrijver. Waarom de appel
telkens in drie stukken snijden? Op de koop toe worden wij niet in staat
geacht ons eigen werkelijke cultuurbezit (b.v. K.v.d. Woestijne) te
waardeeren of te begrijpen. Uwe brochure is een voorbeeld van
waardigheid, tevens van hardnekkigheid die het zonder goochelaarstrukjes
à la Greshoff stellen kan. En er is ook een stil geproefde lach, maar ik zie
telkens Uw tanden blinken!
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Roelants' optreden in Bakkeleien met Jan Greshoff is maar één voorbeeld van de
ijver waarmee hij zich in de jaren dertig en veertig voor Gilliams inzette. Hoewel
Gilliams zelden inging op Roelants' genereuze voorstellen een bijdrage of kopij voor
een of ander periodiek te leveren, verloor Roelants de moedeloze schrijver niet uit
het oog. Zo zorgde hij in de oorlogsjaren als voorzitter van het Comité voor Kunst
en Letteren van Winterhulp herhaaldelijk voor een financiële bijdrage voor Gilliams.
Roelants verving vanaf 1939 F.V. Toussaint van Boelaere als voorzitter van de
Vereniging van Letterkundigen en zetelde van begin 1941 in het Comité voor Kunst
en Letteren van Winterhulp onder het voorzitterschap van Firmin van den Bosch.15
Winterhulp was bedoeld voor iedereen die onder de oorlogsomstandigheden financieel
te lijden kreeg. Na de oorlog verschafte Roelants enkele cijfers, onder meer dat ‘[d]e
volstrekte politieke neutraliteit een offer van 21.000 fr. [vergde] aan schrijvers, die
in grootere of in mindere mate dwaalden’.16 Dat Gilliams onder die schrijvers mag
gerekend worden, kan afgeleid worden uit enkele brieven tussen beide schrijvers.
Op 21 april 1941 schreef Roelants: ‘Het Steunfonds van de Vereeniging van
Letterkundigen kreeg opdracht van Winterhulp om links en rechts wat financieel
genoegen te brengen. Het heeft aan u gedacht. Ik werd verzocht u twee duizend frank
te zenden’. In de loop van de oorlogsjaren werden er nog verschillende bedragen
door Winterhulp overgemaakt. De laatste tegemoetkoming dateert van 14 november
1944, enkele maanden na de bevrijding. De kleine wederdienst die Roelants voor dit
alles vroeg, namelijk een korte bijdrage voor het tijdschrift van Winterhulp, werd
door Gilliams op 23 april 1941 beloofd - ‘ik begin zoo goed en zoo kwaad als het
meevalt aan iets te werken’ - maar uiteindelijk niet ingewilligd.
Gilliams zag in dat Roelants hem zorgzaam bijstond en hem zelfs ongevraagd
behulpzaam was. Dat gaf hem moed zelf diens hulp in te roepen. De eerste keer deed
hij een beroep op Roelants als zwager van Karel van de Woestijne. Gilliams was
sinds het begin van de jaren veertig bezig met de voorbereiding van de ‘roman’
Winter te Antwerpen die pas in 1953 zou verschijnen en waarin hij als Leitmotiv voor
het eerste hoofdstuk een versregel uit De modderen man (1920) van Van de Woestijne
wilde verwerken. Toen hij een ogenschijnlijke variant opmerkte in de geautoriseerde
drukken, ging hij bij Roelants te rade. Hij wist immers dat Roelants onmiddellijk
toegang had tot het archief van Van de Woestijne.17 Hoewel Roelants heel duidelijk
aangaf dat de door Gilliams bespeurde variant ‘mijne slaap’ in de eerste druk van
De modderen man wel degelijk een drukfout betrof en dat die in de volgende drukken
gecorrigeerd werd naar ‘mijn slaap’, heeft Gilliams de problematiek van het
dichterschap willen illustreren aan de hand van de zogenaamd bewuste metrische
afwijking in Van de Woestijnes versregel: ‘Doch dit gehamer van de koorts zou in
het vers zijn natuurlijke nood moeten missen, was er niet die éne, schijnbaar
overbodige maar in feite mirakuleus organisch-noodzakelijke
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lettergreep uit de pen van de meester gevloeid’.18 De brief van Roelants waarin hij
Gilliams inlichtte, is ten slotte als ‘verantwoording’ in Winter te Antwerpen
opgenomen. In de zesde druk van de roman, de versie in Vita brevis (1976), heeft
Gilliams deze verantwoording weggelaten. Over de reden hiervoor heeft hij zich
nergens uitgesproken, maar het effect dat hij door de verwijdering van dergelijke
realia of becommentariërende uitdrukkingen sorteert, is een grotere verdichting van
zijn kunstwerk. Bovendien waren de verantwoording en de interpretatie van de
‘manke’ versregel tegenstrijdig. Of hij de verantwoording al veel eerder had willen
schrappen, maar daarvan afzag gedurende Roelants' leven, is onduidelijk.
De enige moeite die Gilliams zich op zijn beurt voor Roelants getroostte, betreft
de mededelingen van zijn persoonlijke indrukken over diens romans. Zo had hij in
een brief uit 1938 breedvoerig Alles komt terecht (1937) positief becommentarieerd
en uit een niet overgeleverde brief uit juli 1944 sprak waardering voor Gebed om
een goed einde (1944).19 De oprechtheid van Gilliams' epistels valt hier sterk te
betwijfelen. Zelden heeft hij zich immers openlijk, in een bijdrage of essay, over een
werk van Roelants uitgelaten.20 Zijn affiniteit met Roelants' werk was in wezen dan
ook zeer gering. In een brief van januari 1944 aan zijn vriendin Maria-Elisabeth de
Raeymaekers schreef hij:
de Nederl. Literatuur in het algemeen, en sinds de renaissance, is een ding
dat vol ‘woordkunst’, vol ‘stijloefeningen’ steekt [...] Ik heb hem [...] een
reeks voorbeelden gegeven, echte extremen, om mijn opvatting te belichten
o.m. Teirlinck en Toussaint, Roelants, Walschap en Vermeylen. [...]
Roelants is evenzeer onecht en valsch; bij hem zit men op een
notariskantoor profijtig en met propere vingers acten te schrijven, zoo
leesbaar en zoo schoon mogelijk.
Gilliams' opportunisme ging voor alles en ging ook ten koste van echte vriendschap.
In 1945 had Gilliams Roelants alwéér nodig. Hij toonde interesse voor de functie
van conservator van het Brusselse Museum Antoine Wiertz. Omdat Gilliams niet de
juiste diploma's had, kwam hij niet in aanmerking. Als drogreden voor deze beslissing
werd aangevoerd dat het de beurt was aan een Waalse conservator. Roelants schreef
onder het pseudoniem ‘De Zwerver’ op 22 april 1945 in het weekblad De Spectator
onder de titel ‘In het land van den Pompier’ een stukje hierover. Hij fulmineerde
tegen het systeem van een wisselend Vlaamse en Waalse conservator en uitte kritiek
aan het adres van het ministerie. Hij zag Gilliams als de meest geschikte kandidaat.
Gilliams bedankte Roelants op 7 mei 1945, die het uit zichzelf nogmaals voor hem
had opgenomen, voor diens verdedigingsrede, maar sprak tegelijkertijd de hoop uit
dat Roelants als voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen een goed woordje
voor hem zou willen doen in verband met een functie van leraar lite-
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ratuurgeschiedenis aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium. Of Roelants ook in
dat geval stappen ondernam, is niet duidelijk. Uiteindelijk heeft Gilliams ook deze
functie gemist.
Na 1945 viel de briefwisseling tussen Gilliams en Roelants stil tot 1961, op enkele
strikt zakelijke briefjes in de jaren vijftig na. Inmiddels waren de verhoudingen anders
komen te liggen. Gilliams was sedert 1955 bibliothecaris van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten in Antwerpen. Daarvoor had hij zich in 1953 gericht tot
Roelants, die sinds 1953 letterkundig adviseur bij het Ministerie van Openbaar
Onderwijs was. Gilliams verzocht hem op 4 november 1953 of hij ‘de Heer Minister’
eventueel kan aanklampen om hem ‘een vriendelijk stootje te geven’. Met de steun
van hoofdconservator Walter Vanbeselaere werd Gilliams in 1955 benoemd tot
bibliothecaris van het Antwerpse museum. Hij zou die functie bekleden tot hij in
1960 vast secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
werd. Roelants was sinds 1954 conservator van het Domein van Gaasbeek en redacteur
van Elseviers Weekblad, waarvoor hij tot zijn dood wekelijks een bijdrage zou blijven
leveren. Sedert 1942 was hij tevens, in opvolging van August Vermeylen, bestuurder
geworden van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Academische reünie
Op de plenaire vergadering van 20 december 1961 van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde werd Roelants ter vervanging van Jozef Muls
tot lid verkozen. Gilliams had hem op instigatie van de toenmalige voorzitter Raymond
Brulez als mogelijke kandidaat aangewezen. De hervatte correspondentie tussen
Gilliams en Roelants was aanvankelijk van louter zakelijke signatuur en deed weinig
vermoeden van de vroegere contacten tussen de schrijvers. Gilliams, in zijn
hoedanigheid van vast secretaris, hield het op 21 december 1961 routineus plechtig
in zijn brieven aan Roelants: ‘Geachte Heer Roelants, Het verheugt mij u te mogen
mededelen, dat de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde [...] u
tot lid verkozen heeft van haar genootschap. Met mijn oprechte gelukwensen, gelieve
de betuiging van mijn hoogachting te willen aanvaarden’. Roelants daarentegen slaat
in zijn antwoord op 30 december een lossere toon aan en onderneemt in zijn reactie
een subtiele poging het ijs te breken: ‘Zeer geachte Heer Vaste Secretaris, Excuseer
dat ik nog niet vertrouwd ben met de hiërarchische vormen van de Academie. Ik
hoop, dat ik eventueel een misstap mag begaan en u van Maurice tot Maurice
schrijven: dank voor uw bericht en uw gelukwensen’.
Gilliams ging daar niet op in. Wanneer hij zich echter twee jaar later naar aanleiding
van een opmerking van Roelants op een Academievergadering van 18 september
1963 tot zijn vroegere vriend richt, is het pad geëffend voor een
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langdurige en uitvoerige persoonlijke correspondentie tot Roelants' dood. Op 20
september 1963 schreef Gilliams aan zijn ‘Confrater en Vriend’: ‘Uw wel zeker
snaaks bedoelde opmerking aan mijn adres - op de vergadering der Academie van
woensdag 18 september j.l. - nl. dat ik me mocht spiegelen aan de bedrijvigheid van
mijn collega der franstalige Academie, de Heer Marcel Thiry - heb ik tot mijn spijt
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niet goed begrepen. Betreft het de litteraire of de administratieve bedrijvigheid van
de hierboven vermelde Heer?’ Roelants nam in zijn antwoord zijn troostende rol van
weleer weer op zich en schreef een breedvoerige verantwoording voor zijn ‘guitige
uitval’ door er sterk de nadruk op te leggen dat hij Gilliams' ‘litteraire bedrijvigheid
zeer bewonder[t]’ en hij hem met zijn ‘administratieve doortastendheid verbaast’.
De briefschrijver verwees zelfs naar het gevoelige hoofdpersonage van Gilliams'
herinneringsproza dat hij met de auteur vereenzelvigde: ‘Ge hebt Elias in u niet
afgezworen, merk ik, aangezien ge uit een grapje een allergiepijn haalt. Ik herhaal
het: ik weet niet meer wie ik verdedig. Hoofdzaak is, dat ik u zelf verdedig tegen
een, in dit geval, overbodige kwetsbaarheid.’ En zijn verdedigingsrede ging zo
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nog even door. Vanaf dit kleine incident volgden de brieven elkaar in ijltempo op.
Ze worden ook steeds langer en persoonlijker. Toch is er een gradueel verschil te
merken in de wijze waarop de auteurs zich vriendschappelijk tot elkaar richtten.
Roelants deed dit zeer openlijk en oprecht. Hij vertelde openlijk over
familieperikelen, de pijnlijke aanvallen die op hem vanuit polemische hoek werden
ondernomen en zijn angst voor de ouderdom en de dood. Hij gaf tevens veel meer
dan Gilliams blijk van waardering voor de vriendschap die hij tijdens deze laatste
jaren van zijn leven bij Gilliams vindt. Gilliams daarentegen verschanste zich vaak
achter groteske bewoordingen om zijn genegenheid voor Roelants uit te drukken.
Wanneer hij op 13 november 1963 schrijft, in een kalligrafisch verzorgd schrift, ‘Die
Onvinbare heb ik bij u gezocht, Maurice’, doet dit vrij potsierlijk aan naast uitingen
van Roelants die van een meer spontane hartelijkheid getuigen.

Spreek over Minne
Wanneer Roelants steeds neerslachtiger wordt en gebukt begint te gaan onder zijn
ouderdom en hevige kritieken, is het Gilliams die nu onophoudelijk Roelants een
begripvolle en troostende hand boven het hoofd moet houden. Tussen september
1963 en de zomer van 1964 gingen er heel wat brieven heen en weer. In de vaak
exuberante ontboezemingen trachtte Gilliams Roelants toch af en toe te strikken voor
een of andere academische opdracht. Zo vroeg hij hem op 19 juni 1964 een lezing
te geven over 't Fonteintje, ‘over de merkwaardige “aanwezigheid” in onze literatuur
van zoveel idealisme en poëzie’. Roelants antwoordde weinig ter zake met een
klaagrede waarin hij over de auto-ongelukken van twee van zijn zoons en over de
onverwachte thuiskomst van zijn zoon-missionaris vertelt. Gilliams reageerde daar
zelfs niet op. Vanaf juli 1964 gaf Roelants aan zich minder met het werk in de
Academie te willen inlaten. Hij wilde niet meer in allerhande commissies en jury's
zetelen en hij vroeg Gilliams zijn afwezigheid op de Academievergaderingen te
excuseren. Hij zei bovendien niet te begrijpen dat Gilliams zich wèl gewonnen geeft
voor dergelijke ‘aardse’ servitudes. Zijn onbegrip onderbouwde hij met een verwijzing
naar het personage Elias:
Versta mij niet verkeerd. Ik heb mijn leven lang zeer veel geofferd aan
min of meer ijdel of min of meer nuttig sociaal werk. Ik betreur niets, al
vraag ik mij soms af of ik Elias niet benijden moet, omdat hij meende - in
strijd met de bewijzen, die gij nu zo overvloedig levert - niet in een wereld
van veel stof en veel herrie zijn man te kunnen staan.21
Gilliams negeerde Roelants' uitdrukkelijke wens zich minder met de Academie in te
laten. Hij schreef enkele bemoedigende brieven zonder dieper in te gaan
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op de gevoeligheden die Roelants aanhaalde. Zelfs de schrijnende brief waarin
Roelants de dood van zijn zus, de inzinking van zijn vrouw en het angstige afscheid
van zijn zoon voor diens vertrek naar het onveilige Stanleystad betreurde, weerhield
Gilliams niet hem zonder veel omhaal mee te delen dat in een Academievergadering
het voorstel is goedgekeurd dat Roelants in de jury voor de tweejaarlijkse Emile
Bernheim-prijs zou zetelen. Roelants antwoordde op 23 april 1965 uiteraard afwijzend
en liet opnieuw niet na te refereren aan Gilliams' alter-ego Elias die zich zinledig
houdt met zaken die diametraal tegengesteld zijn aan zijn levensvisie:
Mijn taak kan thans niet gericht zijn op die van de Academie, haar mooie
en sommige mij persoonlijk minder boeiende bezigheden. Ik breng aan
eenieder de hulde, die hij verdient. Gij weet, dat ik uw vernieuwend
vermogen, zo verrassend vanwege Elias, zeer bewonder. Maar laat iedereen
begrijpen, dat ik de academische servitudes thans moeilijk opstapelen kan
bij mijn zware lasten.
Gilliams antwoordde hierop niet. Pas wanneer hij weer een beroep wil doen op
Roelants, getroost hij zich de moeite de jammerlijke aantijgingen aan het adres van
Roelants door de redacteuren van de polemische tijdschriften Bok en Komma te
bestrijden.22 Maar waar het hem werkelijk om te doen is, is Roelants zover te krijgen
een lezing over Richard Minne, de pas overleden dichter en jeugdvriend van Roelants,
te laten verzorgen. Ook op dat verzoek weigerde Roelants in te gaan. Gilliams hield
echter voet bij stuk. Bijna twee maanden blijft Gilliams erover doorzeuren totdat
Roelants aan Gilliams op 2 augustus 1965 voor de laatste keer duidelijk maakte dat
hij er in geen geval mee zal instemmen. Deze definitieve weigering werd door
Gilliams prompt onthaald met een stilzwijgen van een maand.
Een opmerkelijk aspect van de correspondentie is de uitwisseling van gedichten
in de jaren zestig. Vooral omdat Gilliams erg gesloten was over zijn werk, is dit
uitzonderlijk. Bovendien was het Gilliams zélf die begon met gedichten ‘in wording’
aan Roelants op te sturen. Hij zond Roelants in oktober 1963 zijn gedichten ‘Winter
te Schilde II’ en ‘De weergekeerden uit een vroeger leven’. Zijn correspondent
becommentarieerde de teksten uitvoerig en deed zelfs enkele suggesties voor
verbetering. Bepaalde uitdrukkingen zoals ‘heim’ en ‘woon’ vond Roelants te
archaïsch en een versregel in ‘Winter te Schilde II’, waarin de ‘onmondigheid’ van
een roestend kruis verbeeld wordt, stelde hij voor te herformuleren. Gilliams toonde
zich echter weinig erkentelijk voor de moeite die Roelants zich getroostte om op zijn
gedichten in te gaan. Wellicht was het ook niet zijn bedoeling geweest op commentaar
van Roelants aan te sturen. Hij antwoordde Roelants op 13 november 1963 na diens
uitvoerige
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reactie: ‘Ik had u niet met mijn gedichten mogen lastig vallen! Schrijf mijn
“verwaandheid” toe aan een slap gevoelsmoment’. Niettemin heeft Gilliams kennelijk
rekening gehouden met Roelants' opmerkingen over ‘Winter te Schilde II’. De laatste
versregels heeft hij gewijzigd. Die luiden niet meer: ‘Het kruis van ijzer, / onmondig
in zijn leed en vastgekluisterd, / roest op de torenspits der eenzaamheid’ maar ‘Het
kruis van ijzer / onmondige symbool en vastgekluisterd, / roest op de torenspits der
eenzaamheid’.
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Op 18 februari 1964 zendt Gilliams opnieuw een gedicht aan Roelants: ‘Er loopt een
leeuw waar kinderen mee praten’. Hij voegt eraan toe dat hij Roelants als ‘een
oprechte, verre Vriend’ beschouwt en dat hij door zijn ‘wijze van leven’ nooit ‘door
vriendschap verwend’ is geweest. Dergelijke uitingen tonen nu eens een openhartige
Gilliams die zich in zwakkere, eenzame momenten tot een lotgenoot wendt van wie
hij niet hoeft te vrezen dat deze zijn ontboezemingen zal misbruiken. De betreffende
brief schreef hij naar aanleiding van een ziekte die hem een tijdje geveld had en die
nu ‘op [z]ijn moraal begint te werken’. Roelants antwoordde onmiddellijk, maar veel
uitgebreider en gemoedelijker dan de meestal grootsprakerige brieven van Gilliams.
Hij voegde zelf ook een gedicht bij zijn brief, maar gaf in zijn brief van 19 februari
nederig toe dat het ‘de vergelijking niet [kan] doorstaan met uw verrukkelijk gedicht’.
Het betrof ‘Grijs in 't groen’, dat is opgenomen in Roelants’ laatste gedichtenbundel
Vuur en dauw (1965).23 Het gedicht kan inderdaad bijlange niet de vergelijking met
Gilliams' poëtisch werk trotseren en het is welhaast ondenkbaar dat Gilliams eerlijk
was toen hij op 22 februari 1964 schreef: ‘Met uw gedicht “Grijs in 't groen” ben ik
alleen gaan zitten, gelijk een echte romantieker! Zover ik het weten kan, is er zich
iets “nieuws” in u aan het voltrekken, als mens en als dichter - al is de vroegere
Maurice Roelants er onbetwistbaar in te herkennen. Doch, hoe getormenteerd wat
de inspiratiebron betreft, is de “harmonische” verwoording buitengewoon’.
Gilliams is Roelants ongetwijfeld genegen geweest. Hij was Roelants zeer dankbaar
voor diens inspanningen in de jaren dat hij het moeilijk had, maar de retoriek die de
meeste van zijn brieven typeert laat hem tevens van een onbetrouwbare kant zien.
Gilliams drukte bijvoorbeeld op 12 september 1964 ook onomwonden zijn appreciatie
uit voor Roelants' gedicht ‘Dood van een bosduif’ met de groteske aanhef: ‘O borst
der bosduif, blauw en zwart gemordoreerd, / er lekt een druppel bloed uit een
verborgen wonde’ evenals op 31 augustus 1965 voor het ongepubliceerde gedicht
‘Dapper betrouwen’, dat evenmin veel diepgang bezit. Gilliams' empathie voor de
ontredderde Roelants moet wel zo groot geweest zijn dat hij het niet aandurfde zijn
poëticale aversie tegenover diens werk uit te drukken. Tegenover een auteur als
Gerard Walschap bijvoorbeeld had hij daar niet de minste moeite mee.

Gezellesnoer
De laatste brieven uit hun correspondentie dateren uit 1966. Hoewel ze op het eerste
gezicht misschien het hoogtepunt lijken te zijn van een intense vriendschap tussen
twee schrijvers, symboliseren ze in werkelijkheid de grote tragiek van de hele
briefwisseling.
In veruit de uitvoerigste brief uit de correspondentie berichtte Roelants op 1 maart
1966 aan Gilliams over een bijzonder exemplaar van Guido Gezelles Gedichten,
gezangen en gebeden (1862) dat Gezelle eigenhandig van een
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opdracht aan Hendrik Conscience had voorzien. Conscience had het op zijn beurt
aan Prosper van Langendonck geschonken en deze had het op zijn sterfbed in 1920
aan Maurice Roelants doorgegeven. Roelants schreef daar in 1924 in het door J.
Greshoff geredigeerde tijdschrift De Witte Mier in 1924 over:
Nochtans, twee dagen voor zijn overlijden [...] viel de storm in dat
machteloos geworden lichaam [...]. Sereen wilde hij een vroeger gedane
belofte volbrengen. Hij bezat een bundeltje gedichten en gezangen van
Guido Gezelle, opgedragen aan Hendrik Conscience. Het lag vóór hem.
Met vaste hand schreef hij zijn naam op het schutblad om mij het boekje
op te dragen. [...] Toen reikte hij mij het boekje en zeide met moeite: ‘Geef
het later voort op uwe beurt’. Bewonderenswaardige mensch,
bewonderenswaardige dichter, waarvan de laatste gedachte en de laatste
daad is geweest een band te leggen tusschen de verleden en de komende
geslachten.
Roelants nam de opdracht van Van Langendonck letterlijk en vond midden jaren
zestig de tijd rijp het ‘snoer te verlengen’. In november 1965 was Roelants al met
Gerard Schmook, de toenmalige conservator van het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven, in bespreking over het merkwaardige boekje. Roelants wilde
van het spontaan ontstane snoer een officiële traditie maken. Hij besloot het exemplaar
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door te geven aan Gilliams. Het was Schmook die Gilliams als eerste op de hoogte
bracht van Roelants' plan. Op 26 februari 1966 schreef hij Gilliams over een ‘comité
van 3 à 5 man’ dat zou moeten worden aangesteld en dat ‘om de drie, vier, vijf jaar’
een nieuwe dichter zou moeten aanwijzen om de ‘keten’ verder te zetten. Het boekje
zelf zou dan in een ‘schrijn in het AMVC’ bewaard worden. Wie in het snoer wordt
opgenomen zou een oorkonde krijgen. In de brief van 1 maart 1966 zette Roelants
zelf de plannen uitvoeriger uiteen. Op enkele punten weken ze af van Schmooks
mededelingen. Roelants deelde Gilliams het volgende mee:
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Ik schenk het Gezelle-boekje

[COLLECTIE PIET ROELANTS]

thans met een opdracht aan u. Het wordt u een korte tijd toevertrouwd.
Daarna geeft gij het ter bewaring aan het Muzeum, dat er een speciale
vitrine voor beschikbaar stelt. Daarin worden meteen opgenomen een
verzenbundel, een manuscript en een foto van hem, die het laatst het boekje
toegewezen kreeg. Het is te klein om nog van een groot aantal opdrachten
voorzien te worden. Zij kunnen voortaan in een speciaal door u
gecalligrafeerde oorkonde worden opgenomen. Om te voorkomen dat door
overmacht de traditie wordt afgebroken, stel ik voor dat om de vijf of tien
jaren de naam van een dichter (niet een belofte, maar iemand die reeds als
een verworvenheid mag geacht worden) in de oorkonde zou worden
opgenomen. Om alle traditieonderbreking te voorkomen stel ik voor de
aanwijzing collegiaal te laten gebeuren door drie dichters: 1) door de drie
laatst op de oorkonde voorkomende dichters, als ze nog alle drie in leven
zijn, wat met een ritme van vijf jaar mogelijk is; 2) door de twee laatst
overlevenden als er één gestorven is (en een dichter, die door de
Koninklijke Vlaamse Academie wordt aangeduid?) 3) door de laatst
overlevende, als er twee overleden zijn, en een dichter, die door de
Koninklijke Vlaamse Academie wordt aangeduid, (ik heb schrik voor
cijferkundige meerderheden, er kristalliseert zich meestal een meerderheid
op de derde, die met het been gaat lopen) - daarom zou ik de eis stellen
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dat twee personen het eens worden op de naam van de beste; kan dat
toevallig eens niet, dan moet de laatste laureaat zijn gezag doen gelden.
4) is er na één lustrum geen enkele laureaat meer in leven dan duidt de
Koninklijke Vlaamse Academie één dichter aan die, zoals Gezelle, Van
Langendonck en ik deden, op eigen houtje een nieuwe laureaat aanwijst.
Een filiatie van dichters, die niemand kan aanvechten, is ondenkbaar. Het
staat voor mij vast, dat ze op niets meer gelijken zou, indien ze door
politieke groepen in gekonkel, zoals wij het in de Academie maar al te
goed kennen, liet bepalen. Ik zocht naar een systeem, - er bestaat geen
perfect systeem -, waarin tenslotte toch het grootst[e] gezag altijd opnieuw
aan één
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HET ZOGENAAMDE ‘GEZELLESNOER’, EXEMPLAAR VAN GUIDO GEZELLE, GEDICHTEN, GEZANGEN EN
GEBEDEN: EEN SCHETSBOEK VOOR VLAEMSCHE STUDENTEN (1862), MET DE OPDRACHTEN VAN
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dichter of een kleine kern dichters wordt gegeven. Schakel ik mij zelf even
uit dan is het Snoer der Dichters Gezelle, Van Langendonck,..., Gilliams,
telkens door één figuur bepaald, een bemoedigend begin.
Gilliams toonde zich in zijn antwoord van 6 maart 1966 enthousiast, maar somde
toch wel wat bezwaren op: ‘Ik voel er voor, dat de laatste bezitter alléén zijn opvolger
kiest. Van de Academische tussenkomst bij de keuze verwacht ik totaal niets’. De
bemoeienis van een jury vindt hij overbodig en ‘[g]efoeter met Staats- en andere
prijzen ben ik moe’, schrijft hij. Daarmee geeft hij expliciet te kennen dat hij het
‘Gezellesnoer’ liever als een intieme dichterlijke aangelegenheid ziet. Een andere
aanmerking formuleerde Gilliams met betrekking tot de keuze van dichters: ‘Enkel
een bedenking brengt mij in de war. In het ‘snoer’ ontbreken: Van de Woestijne,
Van Nijlen, Van Ostaijen, Minne. In het gedroomde snoer ontbreken parels van hoge
waarde, wat pijnlijk zal opgemerkt worden’. Roelants kan het ontbreken van die
grote namen natuurlijk niet ontkennen, maar - en zo formuleerde hij het in de oorkonde
- ‘er bestaat nu eenmaal geen methode om alle literaire tegenstellingen van een
periode uit te sluiten en te garanderen dat alle waardigen zijn omsloten’. Roelants
geloofde in de poëticale verwantschap tussen hem en Gilliams. Maar het is uitgesloten
dat Gilliams, die Roelants ooit als een ‘gemaniëreerde gemeentesecretaris’ omschreef
en die dweepte met zijn grote voorbeelden Karel van de Woestijne en Paul van
Ostaijen, zich graag in het ‘snoer’ met Gezelle, Conscience, Van Langendonck en
Roelants verbonden wist. Een maand voor Roelants' overlijden is de kwestie met het
‘Gezellesnoer’ beklonken. Op 20 maart 1966 schrijft Gilliams de op een na laatste
brief uit de correspondentie:
Beste vriend Maurice, Ik ontving het ‘kostbaar’ boekje. Het komt van u.
Mijn hart loopt over van dankbaarheid en - van dankbare schroom wegens
de diepere zin van het geschenk, door uw vriendschap voor mij eraan
verleend. Veroorloof mij er, met rode inkt, een uitroepingsteken aan toe
te voegen! De idee van het ‘Gezelle-snoer’, in eenzame uren gerijpt, komt
van u, Maurice. Ik hoop mij die idee waardig te tonen. Met mijn beste
wensen en groeten, van huis tot huis. Voor u een bijzonder warme handdruk
van uw verkleefde Gilliams.
Deze woorden zijn vermoedelijk de laatste die Roelants van Gilliams te lezen kreeg.
Met een gerust hart kon hij er op vertrouwen dat het boekje in goede handen was en
dat zijn plan, een laatste stuiptrekking van een ooit zeer geëngageerde schrijver, zou
gerealiseerd worden. Gilliams heeft echter helemaal niets meer ondernomen met het
exemplaar van Gedichten, gezangen en gebeden. Het boekje heeft zijn laatste
rustplaats gevonden in de persoonlijke bibliotheek van Gilliams, waar het zich nog
steeds bevindt.24
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TIJDENS EEN TOCHTJE OP DE LEIE: GERARD WALSCHAP, MAURICE ROELANTS, LODE ZIELENS EN
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, MEI 1938 [AMVC-LETTERENHUIS]

In het derde deel van zijn verzameld werk Vita brevis (1977) werd behalve het
gedicht ‘Nachtwake in Antwerpen. In memoriam Maurice Roelants’ voor het eerst
de volgende notitie opgenomen: ‘Roelants schrijft gemaniëreerd als een
gemeentesecretaris, doch de geledingen van zijn proza hebben dààr geen schuld aan’.
De dagboekschrijver suggereerde bovendien dat Roelants' schrijftrant als
‘telegramstijl’ te typeren valt. Dit toont duidelijk de ambivalentie aan in Gilliams'
levenslange houding tegenover Roelants. Terwijl hij hem als persoon mettertijd ging
waarderen, aanvankelijk voor zijn steun gedurende de oorlogsjaren en later voor de
vriendschappelijke grondtoon van zijn brieven, heeft hij zich poëticaal nooit met
Roelants verwant gevoeld. De tacticus die Maurice Gilliams was, heeft de
vereenzaamde Maurice Roelants daar echter nooit wat van laten merken.

Eindnoten:
1 Nieuw Vlaams Tijdschrift 20 (1967), nr. 1, p. 1. De enige variant tussen de versie in NVT en de
versie in Vita brevis bevindt zich in de laatste versregel. In de eerste versie luiden de laatste
regels: ‘De middernachtelijke etensresten / zijn vastgeklemd aan schaduwbeelden van berusten’.
2 De kunst der fuga, in: Vita brevis III. Orion, Brugge 1977, p. 118.
3 ‘Requiem. In memoriam Matris. Obiit 28-III-1936’ (twee gedichten in de cyclus ‘Verzen 1936’)
en ‘Requiem. In memoriam Patris. Obiit 20-XI-1945’ (in de cyclus ‘Tien gedichten’).
4 Martien de Jong wees op de invloed van Trakl op de poëzie van Gilliams in Een klauwende
muze. De tussenwereld van Maurice Gilliams. KANTL, Gent 2001, p. 53-54. De aangehaalde
gedichten van Gilliams behoren tot de cyclus ‘Verzen 1936’.
5 Vergelijk ook met de titel van Gilliams' schrijversdagboek De man voor het venster naar het
gelijknamige schilderij van Henri de Braekeleer.
6 Winter te Antwerpen, in: Vita brevis, IV. Orion, Brugge 1978, p. 164.
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7 In 2006 verschijnt bij de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
een kritische en geannoteerde editie van de brieven tussen Roelants en Gilliams: Die Onvinbare
heb ik bij u gezocht, Maurice. De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Maurice Roelants,
bezorgd door Liesbeth van Melle. Bij citaten uit de brieven wordt naar die editie verwezen.
Alle andere correspondentie waaruit in dit artikel geciteerd wordt, bevindt zich in het
AMVC-Letterenhuis.
8 Gilliams ging met zijn subtiel sensitivistische poëzie en introspectief autobiografisch proza niet
onopgemerkt voorbij aan de toenmalige literaire kritiek maar hij figureerde veeleer als eenzaat
in het literaire Nederlandstalige klimaat. Daarenboven moet zijn werk gesitueerd worden in het
Europese modernisme, waarin zijn werk verwant is aan dat van Rainer Maria Rilke, Georg
Trakl, Gottfried Benn en Paul Valéry. Roelants daarentegen wordt als één van de voormannen
in de Vlaamse prozavernieuwing beschouwd en zijn roman Komen en gaan (1927) werd
meermaals als eerste psychologische roman vernoemd.
9 De Nederlandse oprichters van Forum, E. du Perron en Menno ter Braak, beschouwden J.
Greshoff meer als Forum-man dan Roelants. Dat heeft de laatste danig gekrenkt. In Roman van
het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965) wijst Roelants er geïrriteerd op dat hij
in verschillende naslagwerken niet in verband met Forum wordt vermeld, maar dat Greshoff
wel als één van de sleutelfiguren van Forum wordt aangeduid. De naweeën van de misgelopen
relatie met de Nederlandse redactie lieten zich in dit essay voelen. Daarin geeft Roelants een
partijdig verslag van de onenigheid rond de opname van het verhaal ‘Virginia’ van Victor
Varangot, dat de Vlaamse redacteuren vanwege hun geloof niet voor hun rekening wensten te
nemen.
10 M. Roelants, Bakkeleien met Jan Greshoff. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1938, p. 22. Roelants
verwijst naar een reactie van Greshoff in Den Gulden Winckel van januari 1933 op de
huldeviering voor Karel van de Woestijne. Daarin had Greshoff zich spottend uitgelaten over
dergelijke huldigingen van Vlaamse dichters waar plots ‘honderden eenvoudige zielen’ komen
opdagen. Hij maakte er zich vrolijk over dat hij ooit een ‘Brusselse tramconducteur’ erop
betrapte ‘de rust aan het eindpunt’ te benutten ‘door de lectuur van Gezelle’ (p. 9). Vlamingen
overdrijven in hun lofbetuigingen van hun schrijvers, meende Greshoff, en spektakels zoals
bijvoorbeeld de huldeviering van Van de Woestijne zijn ‘idiote aangelegenheden’. Roelants
verdedigde de opzet van het genootschap dat voor zijn zwager Van de Woestijne in het leven
was geroepen en wees erop dat er naast herdenkingen vooral geijverd werd voor de blijvende
studie en bekendheid van zijn werk via publicaties en heruitgaven.
11 Zie ‘Schatten en overschatten. Maurits Roelants verdedigt zijn standpunt. Het antwoord van
Jan Greshoff’, in: De Standaard, 25 september 1937 en ‘Schatten en overschatten. Een
wederwoord van Maurice Roelants’, in: De Standaard, 2 oktober 1937.
12 Maurice Roelants, ‘Elias of het gevecht met de nachtegalen. Een Vlaamsch boek van belang’,
in: De Telegraaf, 28 juni 1936. In Contact verscheen geen artikel van Roelants over Elias;
uitsluitend een bijdrage van de Vlaamse criticus Urbain van de Voorde in het mei-nummer van
Contact is aan Gilliams' debuutroman gewijd. Roelants besprak Elias wel in Elckerlyc, 8 augustus
1936.
13 Toen Greshoff zijn verspreid gepubliceerde kritieken bundelde in Rebuten liet hij het
polemiserend karakter achterwege door de reacties van Maurice Roelants weg te laten. Wel
herstelde hij zijn vergissing omtrent het feit dat Roelants de verwantschap tussen Elias en Le
grand Meaulnes niet zou hebben opgemerkt als volgt: ‘dat het ontstond uit een kruising van
Rilke en Alain-Fournier schijnt hem niet te hinderen’ (p. 27), een opmerking die Roelants alweer
tegen de borst stuitte, want ‘kruising’ vond hij wel zeer ongelukkig gekozen. Roelants ging
vervolgens nog verder in zijn uitgesproken bewondering voor de uitzonderingsfiguur Gilliams
die volgens hem in de voetstappen van Rilke, Alain-Fournier, Poe en Hölderlin treedt en die er
bijzonder scherp in slaagt uitdrukking te geven aan zijn subtiele ‘gemoedsleven en zijn eigen
verbeeldingswereld’. Zie Bakkeleien met Jan Greshoff, p. 28.
14 Maurice Gilliams, ‘Boekennieuws’, in: Contact 2 (1937), nr. 1, p. 2-3. Over Van Schendels
werken Avonturiers (1936) en De rijke man (1936).
15 Zie ook Ernst Bruinsma, Louis Boon en het modernisme in Vlaanderen. L.P.
Boon-Documentatiecentrum/Universiteit Antwerpen, Antwerpen 1998, p. 47 e.v. Vgl. ook
Roelants' verslag van 9 oktober 1944: ‘Het Steunfonds van de Vereeniging van Letterkundigen
en zijn samenhang met het Comité voor kunst en letteren van het nationaal hulpcomité
(Winterhulp) onder den oorlog’, (AMVC-Letterenhuis, V37336 (oorlogsdossier),
119712/500a-b).
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16 ‘Verslag over het bestaan der Vereeniging van Letterkundigen tijdens den oorlog’,
(AMVC-Letterenhuis).
17 M. Gilliams aan M. Roelants, 7 december 1942; M. Roelants aan M. Gilliams, 9 december
1942.
18 Winter te Antwerpen, p. 150-151.
19 Roelants schrijft Gilliams op 18 juli 1944: ‘Ik meende u een paar woorden te schrijven naar
aanleiding van uw brief over mijn Gebed om een goed Einde. [...] Dat gij dat naar aanleiding
van mijn Gebed hebt geschreven, ‘onmodisch, want romantisch’, is mij naar het hart gegaan.
Dat het vette ‘brok’ der handeling en der ontknooping u slechts in bijkomende orde interesseert,
ook dat stemt met mijn eigen visie overeen’.
20 Behalve de inleiding bij Roelants' laatste dichtbundel Vuur en dauw (1965) heeft Gilliams nooit
een werk van Roelants besproken.
21 Elias is het personeel alter-ego-personage van Gilliams' autobiografisch herinneringsproza.
Kenmerkend zijn het hypergevoelig wezen, de onophoudelijke strijd tussen verbeelding en
werkelijkheid en de onmogelijkheid zich aan de buitenwereld aan te passen. In De man voor
het venster, in: Vita brevis II. Orion, Brugge 1976, p. 57 is een passage opgenomen over Elias
die ontleend is aan het sinds de tweede druk van Elias weggevallen ‘tweede cahier’: ‘Door aan
de troebele hoeveelheden droom gewoon te worden, die hem sedert zijn kindertijd niet onthouden
waren, was hij langzamerhand vergiftigd gelijk een hartstochtelijk onmatig roker, die na jaren
met blindheid wordt bedreigd. Naar mijn gevoel kon hij de alledaagse werkelijkheid niet meer
eerlijk begrijpen; hij was in de loop der jaren een valse speler geworden, belust op romantisch
verhevigde gemoedservaringen. [...] Hij kon niet van iets gemeten zonder te verlangen en hij
vervormde de ruwe, harteloze realiteit naar de behoeften van zijn wispelturige verbeeldingszucht’.
22 In Bok 1 (1964), nr. 10 verscheen het artikel ‘Adieu, Maurice.... Over Maurice Roelants' “Komen
en Gaan”’. Het is niet onwaarschijnlijk dat Hedwig Speliers de auteur is van de bijdrage:
‘“Komen en Gaan ergert [mij], omdat het boek ambitieus is, omdat de auteur zich als een geniaal
vernieuwer beschouwt, omdat [hij] er heilig van overtuigd is dat “Komen en Gaan” een goed
boek is, een belangrijke katholieke roman. En dan nog psychologisch ook’. Ook in Komma 1
(1965), nr. 3. p. 16-30, schrijft Paul de Wispelaere in zijn artikel ‘Weisgerber en de Vlaamse
roman’ over Komen en gaan (1927): ‘Dat Maurice Roelants de vernieuwer van het Vlaamse
proza zou zijn, is evenzeer fictie als dit proza zelf’. In Komma 1 (1965), nr. 4, p. 65-75
publiceerde Wim Hazeu ‘Maurice schreef een nieuw Roelantslied’ waarin Roelants' Roman
van het tijdschrift Forum of les liaisons dangereuses (1965) onder vuur wordt genomen. Na de
fusie van Bok en Diagram in Komma werd het tijdschrift Bok in 1965 heropgericht als Mep,
dat als 1 (1965-1966), nr. 12/13 een themanummer wijdt aan Maurice Roelants' Komen en gaan:
‘Roelants: Het einde van een mythe[,] over komen en gaan’.
23 In Vuur en dauw is het gedicht ‘Grijs in het groen’ getiteld.
24 Bewaard in het AMVC-Letterenhuis.
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Ik verstond mijn moeder
De laatste roman van Maurice Roelants: Gebed om een goed einde
uit 1944
...[Elke Brems]
Het geheel is waar
‘Ik heb altijd uiterst moeilijk over mezelf gesproken; er grijpt me een gevoel aan
alsof het onbehoorlijk ware, wanneer ik het toch zou willen doen. En toch spreken
we over niemand anders dan over onszelf wanneer we schrijven, al pogen wij het te
vermommen en in fictieve levens te herscheppen.’ Dat schreef Maurice Roelants in
een brief aan de criticus Albert Westerlinck op 25 april 1944 naar aanleiding van het
verschijnen van zijn roman Gebed om een goed einde.1
Die roman wordt door de kritiek beschouwd als een vermomde autobiografie. Zo
schreef Raymond Herreman, een goede vriend van Roelants, in Zondagspost dat de
roman ‘resoluut autobiografisch’ was: ‘Het leven van den knaap, naar lichaam en
gemoed, vormt een harmonieus geheel, ongesplitst, onvertroebeld door Dichtung.
Het geheel is waar’.2 Die waarheid is zowel te vinden in de feitelijke overeenkomst
met de werkelijkheid als op een dieper niveau: de roman wordt authentiek genoemd
in de weergave van Roelants' wezen. Hubert van Herreweghen schreef in De Nieuwe
Gids bij de tweede druk van Gebed om een goed einde in 1956 dat men Roelants in
geen enkel ander boek zo volledig en consequent terugvindt.3

Een somma van wel tien romans
Gebed om een goed einde wordt in het colofon in de eerste druk van 1944
aangekondigd als ‘proloog van den in voorbereiding zijnden roman Oidipoes gaat
ziende voorbij’. Die aankondiging heeft de literaire kritiek onmiddellijk gefascineerd.
Veel critici merkten op dat ze moeilijk een oordeel over dit boek konden vellen omdat
het waarschijnlijk meer structuur en betekenis zou krijgen in het licht van de roman
die erop zou volgen. Het collaborerende tijdschrift Het Vlaamsche Land was niet
tevreden met de genreaanduiding ‘proloog’: ‘“proloog” klinkt in mijn ooren enigszins
als een verontschuldiging’, schreef Herman Oosterwijk. Toch waren de verwachtingen
voor het vervolg ook bij deze criticus hooggespannen: ‘Met zijn levensinzicht, dat
menigmaal naar de
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diepte dringt, en zijn vinnige, origineele schrijverstalent moet dat gave, evenwichtige
en duurzame boek te schrijven zijn, dat wij zo gaarne van hem verwachten. Ofschoon
de titel “Oedipoes gaat ziende voorbij” mij bezwaarlijk voor zich kan innemen, wil
ik hopen dat het reeds aangekondigde werk aan deze verwachting voldoet’.4 Herreman
was heel wat positiever: ‘Als de roman Oidipoes zich verder op deze toonhoogte en
gevoelshoogte handhaaft, zal Roelants er zijn levenswerk mee geschreven hebben’.
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En André Demedts viel Herreman in Dietsche Warande en Belfort volmondig bij:
‘Door dezen proloog staan onze verwachtingen nopens “Oidipoes gaat ziende voorbij”
hoog gespannen [...]. Indien Roelants slaagt, zal hij naast Couperus, Buysse en
Streuvels zijn plaats innemen’.5
In een brief aan Emmanuel De Bom van 23 februari 1944, op het moment dus dat
Gebed uitkwam, toonde Roelants zelf zich erg optimistisch over zijn
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toekomst als romancier: ‘de oorlog, het is schandelijk om schrijven, heeft mij, door
mij vrije tijd te bezorgen, aan mij zelf onthuld; ik heb mij kort geleden plotseling in
staat gevoeld om mij in een somma uit te spreken, een somma van wel tien romans
- misschien gaat die zottigheid wel over; hoe het ook lopen mag, ik ben begonnen
met er één te schrijven; ik begin straks den tweede’. Maar de hooggespannen
verwachtingen van de literaire kritiek moeten Roelants toch wat zenuwachtig gemaakt
hebben. Op 8 februari 1946 schreef hij in een brief aan J.Th. Piek, de directeur van
uitgeverij Nijgh & Van Ditmar:
In de U toegezonden exemplaren komt een colophon voor, die
onnauwkeurig geworden is en de critiek op dwaalpaden lokt. De roman
‘Oedipoes gaat ziende voorbij’ heb ik opgegeven en de critiek schrijft in
den regel meer over wat niet bestaat en niet bestaan zal, dan over het
Gebed, dat nochtans volledig en in zichzelf een geheel vormt. Mevr. Closset
[= Angèle Manteau] laat een nieuwen colophon drukken en zal hem U
toezenden. Ik verzoek U nadrukkelijk U de moeite te getroosten den ouden
colophon door den nieuwen te laten overplakken.6
Twee jaar na de eerste druk had Roelants dus zijn plannen voor een vervolgroman
al laten varen en leek het enthousiasme dat uit zijn brief aan De Bom sprak, helemaal
verdwenen. In de tweede druk van 1956 is het colofon helemaal verdwenen.
Vele jaren later heeft Roelants verschillende malen uitleg gegeven over dat
geaborteerde boek. Het meest uitgebreid deed hij dat in een gesprek met R.F. Lissens
dat plaatsvond tijdens een weekend van Dietsche Warande en Belfort:
Oidipoes is niet geschreven, en ik denk niet dat ik hem ooit schrijven zal.
Gebed om een goed einde is zeker geschreven in een staat van grote
vermurwing, van grote pijn, en wat ik verder zou uitschrijven, dat moest,
steunende op dat gebed om een goed einde, een nog veel grotere pijn met
zijn uitlopers, uitlopers van familiale aard, omvatten. Er werden toen
ontzettend pijnlijke dingen gedaan, maar [sic] waarvan ik zag dat ze slecht
zouden eindigen, en daarvoor moest Gebed om een goed einde als een
soort verzoening zijn, een soort smeekbede, en toen heb ik gezien dat mijn
vrees niet zo groot was in de werkelijkheid als ze aanvankelijk geweest
was, en dan heb ik gezegd, nee, ik ga dit niet uitschrijven, want ik zou
verscheuren wat alweer door het leven aaneengegroeid is, en ik heb u al
gezegd, bij mij heeft het leven voorrang op de literatuur. Ik zou geen gezin
verstoren, of ik zou geen mensen waarlijk pijn doen om een schoon boek
te maken. Het ongeluk wil, dat ik helaas later toch gelijk gehad heb,
ellendig gelijk, en dat is nu ook een reden om het boek niet te schrijven.
Ik wens daar niet verder over te spreken.7
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MAURICE ROELANTS ALS KLEINE JONGEN MET ZIJN VADER [COLLECTIE PIET ROELANTS]

Uit enkele dagboekaantekeningen van Roelants uit augustus 1944 komen we nog
iets meer te weten. Hij vertelt daarin dat hij zich al maanden het hoofd breekt over
de vraag hoe hij Oidipoes gaat ziende voorbij gaat aanpakken. Hij maakt een
vergelijking met Willem Elsschot die zijn boek Tsjip wel op papier kreeg: ‘hij stond
aan de zijde van zijn dochter’. Roelants immers heeft schrik om in zijn boek verwijten
te maken die onherstelbare schade zouden aanrichten. Hij heeft het over M.,
vermoedelijk zijn dochter, die hij wil sparen. Hoe kan hij dat boek schrijven? ‘Zonder
M. te beleedigen als ik zeg hoe ik haar ver-
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AANKONDIGING OP DE FLAP VAN
SCHRIJVERS, WAT IS ER VAN DE MENS? DEEL 2 (1957)

loofde achtereenvolgens heb gezien?’ Hij spreekt van een verdriet dat zij ‘gemeend
heeft ons te moeten aandoen’ en komt ten slotte tot de conclusie dat hij maar liever
zwijgt dan te ergeren, want hij wil geen onheil stichten bij wie hem lief zijn.8 Het
mag dus duidelijk zijn dat er onder meer een problematische persoonlijke situatie
aan de basis van het niet geschreven boek ligt.
Gebed om een goed einde is daarom Roelants' laatste roman geworden. Roelants
presenteerde zichzelf steeds als crisisschrijver, als iemand die ‘eigenlijk’ geen
schrijver was, maar die af en toe door een crisis werd gedwongen om ‘zich uit te
schrijven’. Telkens weer beklemtoonde hij in interviews dat voor hem het leven op
de eerste plaats komt en dat zijn boeken bijkomstig waren. Toch zijn er in zijn
briefwisseling veel aanwijzingen te vinden dat hij zich de kritiek op zijn werk (zowel
positief als negatief) erg aantrok en dat hij zijn schrijverschap veel ernstiger opnam
dan hij doorgaans wilde doen geloven.

ZL. Jaargang 5

Ter gelegenheid van Roelants' zestigste verjaardag begon bij uitgeverij Manteau
in 1956 een reeks ‘Keurboeken’ uit zijn werk te verschijnen. Er werden twaalf delen
aangekondigd, de eerste twee daarvan waren Gebed om een goed einde en het eerste
deel van Schrijvers, wat is er van de mens? Als laatst te verschijnen deel werd een
boek getiteld Tot onze verrassing aangekondigd, wat Hubert van Herreweghen in
De Nieuwe Gids de uitspraak ontlokte: ‘Misschien een nieuwe roman? Laten wij het
hopen.’9 De Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef over de aankondiging van Tot
onze verrassing: ‘Maar de mogelijkheid bestaat dat de inhoud daarvan voorlopig ook
voor de schrijver zelf een verrassing blijft - in geval hij het boek wil bestemmen voor
werk dat hij in de naaste toekomst nog denkt te schrij-
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ven’.10 Toch bleek in 1958 dat er in elk geval een deel van het boek geschreven was.
In een testamentachtige brief aan zijn kinderen van 3 oktober 1958, naar aanleiding
van een voorgenomen reis naar de Congo, lezen we immers dat zij het begin van Tot
onze verrassing moeten bewaren, om postuum uit te geven in de Keurboeken.
Eveneens in 1958 schreef Roelants een brief aan zijn Duitse vertaler Georg
Hermanowski. Daarin somde hij een aantal mogelijk te vertalen boeken op. Tot onze
verrassing is daarbij. In september 1959 liet hij Hermanowski weten dat Tot onze
verrassing een roman was die nagenoeg voltooid was en uiterlijk eind 1961 klaar
moest zijn. Een manuscript getiteld Tot onze verrassing is niet achterhaald, wel
enkele notitieboekjes met ongepubliceerde stukken proza. Het langste stuk daarvan
telt 118 geschreven bladzijden en is op de eerste pagina gedateerd ‘±12-12-57’. Het
is een incompleet verhaal over de ontmoeting van een ik-persoon met een zekere
Karel Van Hofstade die beweert model te hebben gestaan voor het hoofdpersonage
in Zelfportret of Het galgemaal van Herman Teirlinck. Wat dan volgt is het
levensverhaal van deze Karel, dat ook opgevat kan worden als een soort commentaar
op Teirlincks Zelfportret. Zou dit het begin van de roman Tot onze verrassing kunnen
zijn? Op de eerste bladzijde vinden we alvast de zin ‘Hoe was ik dan ook verbaasd’
terug, en dat is een aardige indicatie.11

Een manke compositie voor een hygiënische levenswereld
Terug naar Gebed om een goed einde. De meeste kritiek had betrekking op de
compositie en op de hooggestemde toon. Herman Oosterwijk noemde dat in Het
Vlaamsche Land ‘de O, dit - O, dat-stijl’. Een aantal jaren ná de Tweede Wereldoorlog
vond ook Lissens dat het boek overwoekerd werd door lyriek, wat hem tijdens het
interview op het DW&B-weekend nog eens door Roelants werd aangewreven.12 Het
boek bestaat uit drie delen, van lang naar kort. Het eerste deel (‘Ik zie mij in uw
oogen’) gaat over de dood van de moeder en wat daarmee samenhangt, het tweede
deel (‘Zijt gij, ook gij, in mij aanwezig?’) behandelt de dood van de grootvader en
het derde deel, dat maar enkele bladzijden beslaat, is dan het ‘Gebed om een goed
einde’. Veel critici hadden bedenkingen bij die ongelijke en haast willekeurige
structuur. In de socialistische Volksgazet vond Hubert Lampo ‘dat Roelants zich
ditmaal volkomen heeft laten gaan, zonder zich om de orthodoxe constructie van het
orthodoxe verhaal te bekommeren’13 en C.J. Kelk bekende in Critisch Bulletin: ‘Van
de compositie van het boek heb ik niet veel begrepen’.14 Simon Vestdijk signaleerde
een andere tweedeling in de compositie, namelijk die tussen verhalende stukken en
lyrische ontboezemingen, die elkaar afwisselden door de drie stukken heen. Op een
eigenaardige manier koppelde Vestdijk die in zijn ogen typisch Vlaamse bipolariteit
aan een uiteenzetting over het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders. Hij hield
er een zeer essentialistische visie op dat verschil op na en maakte van Gebed om een
goed einde een typisch Vlaams boek: ‘Geen
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beter voorbeeld van Vlaamsche intelligentie op haar best en Vlaamsche zintuiglijkheid
op haar kleurigst dan de nieuwe roman van Maurice Roelants'. Vestdijk betoogde
ook dat Roelants roman misschien wel gedateerd was, maar dat ook dát typisch
Vlaams was.15

MAURICE ROELANTS, MARIËTTE VAN HENDE, GUSTAVE VAN DE WOESTIJNE, MADELEINE VAN HENDE
EN KINDEREN, 1925 [AMVC-LETTERENHUIS]

De kritiek dat Gebed om een goed einde een nogal ouderwetse roman was, kwam
vooral tot uiting bij de tweede druk in 1956. Ook toen, twaalf jaar na de eerste
publicatie, werd er uitvoerig aandacht aan de roman besteed. Hubert van Herreweghen
meende in De Nieuwe Gids: ‘het kan een verademing zijn na de morele bas-fonds
van het mensdom, zoals zij in vele moderne literatuur al te opzettelijk worden
vertoond, te hebben verlaten, een ethisch meer hygiënische levenswereld te betreden’.
Op deze manier werd Gebed om een goed einde verbonden met ethisch conservatisme
en een beladen zuiverheidsretoriek. In De Groene Amsterdammer werd Roelants
door de eerder genoemde Kelk met Boon vergeleken. Daar kwam tot uiting dat
levensopvatting en mensbeeld van Roelants een decennium na de Tweede
Wereldoorlog achterhaald leek. ‘In tegenstelling tot Boon, schreef Roelants dit boek
nog van het vertrouwen uit, dat de blik van één mens op de wereld, mits scherp en
doordringend, voldoende is om een wereld te scheppen, die ook voor anderen leeft.’16
Roelants werd gesteld tegenover de veel modernere en modernistischere Boon, die
een calei-
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doscopische blik op de werkelijkheid biedt. Bij de herdruk in 1967 was er al heel
wat minder aandacht voor het boek.17 J. Boey schreef in Kultuurleven dat ‘deze zeer
fijnzinnige psychologische roman [...] bijna tot de klassiekers van onze letterkunde
is gaan behoren’.18 Vooral de warme menselijkheid en de levenswil spraken aan:
‘Voor de moderne lezer die zo gewoon geraakt is aan troosteloosheid en miserabilisme
in de hedendaagse literatuur, is dit alleen al een deugddoende ervaring’. Hoewel dus
niet letterlijk werd gezegd dat het geen roman ‘van deze tijd’ meer was, werd wel
duidelijk geïmpliceerd dat de toon en sfeer niet ‘modern’ waren. Maar dat werd in
Kultuurleven juist als een pluspunt ervaren.
Het valt op dat Gebed om een goed einde vrijwel meteen na eerste publicatie als een
niet-modern boek werd onthaald, terwijl Roelants' proza tijdens het interbellum
steevast als modern (maar ook als klassiek) werd ervaren.19 Gebed om een goed einde
kwam in 1944 - en helemaal bij de herdrukken in de jaren vijftig en zestig - in een
volledig veranderd literair universum terecht. Roelants' moderne poëtica, die vooral
in verband werd gebracht met de opvallende en consequente psychologisering en de
grote rol van het bewustzijn in zijn proza, was ná de Tweede Wereldoorlog
achterhaald. De context die Vestdijk schetste, liet een stroomversnelling in de
literatuur zien, waaraan Roelants niet deelnam. Hij werd in de jaren zestig dan ook
regelmatig mikpunt van genadeloze aanvallen.
In Restant publiceerde Eddy Buellens in 1971 een artikel over Gebed om een goed
einde.20 Beullens vond dat de personages ‘flat characters’ waren, dat er een algemene
geestelijke gelijkmatigheid uit sprak en dat Roelants' beroemde thematiek van het
verzaken niet meer was dan een ‘suikerwaterglimlach’. ‘Samenvattend mogen we
wel zeggen dat Roelants op een eerder ongelukkige manier zijn “roman-carrière”
heeft afgesloten: analytische uitvoerigheid, lyrische stijl, geestelijke egaliteit en
fragmentair karakter zijn hiervan de hoofdoorzaken.’
Daarna is het stil geweest rond Gebed om een goed einde, tot Julien Vermeulen
in 2005 in Kunsttijdschrift Vlaanderen een artikel publiceerde over het typoscript
van de roman. Daarin concludeerde hij op basis van de door Roelants aangebrachte
correcties tot een voorzichtige poëticale verschuiving in het oeuvre van Roelants:
meer actie, minder abstractie en meer beschrijving.21

Ik weet dat mijn moeder dood is
Wie nu Gebed om een goed einde ter hand neemt, kan de kritiek op de ondoordachte
en rommelige structuur zeker bijtreden.22 Het eerste en langste stuk (‘Ik zie mij in
uw ogen’) is een novelle, die, autonoom gepubliceerd, meer waard was geweest dan
in de context van dit ongelijke drieluik. In dat stuk spreekt een ‘ik’ zich uit in
afwisselend anekdotische en bespiegelende trant,
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naar aanleiding van zijn jeugdherinneringen. Het is een soort proza waarmee de
hedendaagse lezer zeer vertrouwd is: een volwassen verteller die zichzelf als kind
ten tonele voert en in de literaire zoektocht naar zijn wortels zijn huidige identiteit
tracht te verklaren en construeren. De relatie tot de ouders en andere familieleden,
de verhouding tot de vriendjes en leraren op school, de verbondenheid met de
geboorteplek, huizen en straten van de kindertijd, de eerste seksuele ervaringen
enzovoorts, ze spelen allemaal een rol in de Bildung van jongen (het zijn bijna altijd
jongens die in zulke romans de hoofdrol spelen) tot man. De volwassen verteller
selecteert een aantal anekdotes die exemplarisch worden voor een bepaald facet van
de volwassen identiteit. Het is niet zozeer de kindertijd die bepaalt hoe de volwassen
verteller geworden is tot wat hij nu is, maar vooral ook de volwassen verteller die
zijn kindertijd construeert naar eigen beeld en gelijkenis. Dat merken we in ieder
geval heel duidelijk bij Maurice Roelants. Zoals altijd is Roelants' verteller ook hier
sterk toegespitst op het ontleden van zijn eigen (jeugdige én volwassen) bewustzijn.
Hij vertelt zijn kindertijd expliciet vanuit een later bewustzijn: ‘ik ben het met de
jaren hoe langer hoe beter bewust geworden’ (p. 16) of ‘ik ben alles slechts bij
terugblikken, in later jaren, bewust geworden’ (p. 21). De volwassen verteller stelt
zich dan ook superieur op ten opzichte van het kind dat hij vroeger was, net door dat
ontwikkeld bewustzijn dat bij Roelants de belangrijkste verworvenheid van de mens
is. Het bereiken van zelfkennis is het hoogste goed: ‘Ik weet nu, veertig jaar later’
(p. 40), of: ‘Ik kon in dien tijd maar alleen ervaren. Nu zie ik bovendien klaar in mijn
jeugd’ (p. 92).
Hoewel de volwassen verteller meer ‘weet’ dan de jongen - en daardoor een
vergevorderd stadium van menszijn heeft bereikt - wordt ook de jongen
gekarakteriseerd door het ‘weten’. Als hij vier jaar is, sterft zijn moeder. Hij wordt
opgenomen in het gezin van zijn oom Gerard en tante Emelie. Door hen en door alle
anderen uit zijn omgeving wordt de dood van zijn moeder doodgezwegen. Er mag
niet over worden gepraat. Het wordt voor Paul - zo heet de jongen, dus niet Maurice
- een wapen om uitdagend te zeggen: ‘Ik weet dat mijn moeder dood is’ (p. 21),
waarop steeds een scène ontstaat. Dat ‘weten’ is een katalysator voor de rest van het
verhaal. Op een bepaald moment verneemt hij dat de dood van zijn moeder suïcidale
trekjes heeft gehad. Hij legt er sterk de nadruk op dat hij zich niet meer kan herinneren
wanneer en hoe hij dat vernomen heeft.
Hoe of wanneer de woorden, die daartoe aanleiding gaven, in mijn oor
hebben geklonken blijft een der raadselen waarmee ik mijn geheugen heb
gekweld telkenmaal zij op oogenblikken van mismoedigheid als een
melopee opnieuw in mijn geest zijn opgedoken. [...] Ik vind niets van hun
simpele zegswijze terug, maar de zin stond mij altijd voor oogen, al kon
ik hem, jong nog, niet formuleeren. Het is alsof mij een schuld treft omdat
ik
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het moment en de omstandigheden kon vergeten van een zoo gewichtige
onthulling. Daardoor lijkt het alsof een onwerkelijke stem, verwant met
een soort van orakel, ze voor altijd in mijn ziel heeft gestort.23
Hier wordt de mededeling in verband met de zelfmoord van de moeder zeer expliciet
van elk anekdotisch gehalte ontdaan. Het weten wordt een Weten. Doordat de jongen
in het bezit is van dat weten, lijkt zijn lot bezegeld. Steeds weer identificeert hij zich
met de zwaarmoedigheid, melancholie en zelfvernietiging van zijn moeder. Het
Weten is een vorm van zelfkennis geworden: ook hij heeft die depressieve natuur,
ook hij lijkt voorbestemd voor een ‘verzaking van het leven’. Dat idee wordt nog
versterkt door het tweede deel (‘Zijt gij, ook gij, in mij aanwezig?’), waarin de
grootvader van moederskant eveneens verzaakt aan het leven. Na de dood van zijn
vrouw wordt hij op een tragische manier uit zijn huis gezet door zijn volwassen
zoons. Vervolgens sterft hij in een klooster uit onwil om te leven. Dat tweede deel
is dus bedoeld als versterking van het eerste deel, vandaar dat er talrijke parallellen
aan te wijzen zijn, zoals het dichttrekken van de gordijnen tijdens het stervensuur.
Het gevolg is dat het tweede deel veel te geconstrueerd aandoet en dat verzwakt de
geloofwaardigheid van het geheel. Ook jammer is dat de ‘ik’, waar de lezer zich mee
had geïdentificeerd in het eerste deel, erg naar de achtergrond verschuift in het tweede
deel, waardoor er een afstandelijkheid gecreëerd wordt die de authenticiteit en
overtuigingskracht van het verhaal niet ten goede komt.

STAANDE V.L.N.R.: MARNIX GIJSEN, RAYMOND HERREMAN, GERARD WALSCHAP, RAYMOND BRULEZ,
FILIP DE PILLECYN EN KAREL JONCKHEERE. ZITTEND: DOEKE ZIJLSTRA, AUGUST VERMEYLEN,
MAURICE ROELANTS EN F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE [AMVC-LETTERENHUIS]
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In het derde en laatste deel dan, legt Roelants die verbanden nogmaals zeer expliciet:
‘Zullen mijn moeder en mijn grootvader voortaan in donkere uren getweeën in mijn
mismoed aanwezig zijn? [...] In welke mate ben ik van het gebeente van mijn moeder
en mijn grootvader en sta ik tegen mij zelf te weer? [...] Broeit in ons gansch geslacht
een verdriet om al de menschelijke eenzaamheid, verdriet dat uit de diepten van ons
wezen tranen doet kwelmen met zulk menschelijk heimwee, dat wij maar liever de
oogen sluiten?’ (p. 228). Hoewel het Weten de jongen aanvankelijk leek voor te
bestemmen voor een ‘slecht einde’, wordt nu het omgekeerde gesuggereerd. De
suggestie wordt gewekt dat de verteller aan zijn ‘erfenis’ kan ontsnappen door zijn
sterk ontwikkeld bewustzijn, zijn zelfkennis, die hij hier tentoonspreidt. Het
bewustzijn fungeert dan als levensreddend, als Bejahung van het leven. Het gebed,
hier als een uitspreken van het zelf, een zelfonderzoek, bewerkstelligt het goede
einde. Het beroep op de Heer aan het einde lijkt dan ook een onverwachte kunstgreep,
want het hele boek suggereert dat de redding uit jezelf moet komen.

Hallucinaties en hyperbolen
De stad Gent speelt een belangrijke rol in het boek, wat ook door verschillende critici
werd opgemerkt. Aan het begin van het boek is er een haast danteske beschrijving
van de stad, en meer bepaald van de Tichelrei. Er spreekt veel dreiging, angst en pijn
uit: bloed, nauwe wegjes, gebolder van vaten, zure reuk, zwart water, vuur en ratten
geven een beklemmend beeld van de straat, dat uiteraard gekleurd wordt door de
associatie met de dood van de moeder, wanneer de jongen in de Tichelrei terechtkomt.
Heel het verdere boek door zal Gent fungeren als een spiegel voor de ziel van de
jonge en de volwassen Paul. Zoals ook in andere boeken van Roelants is de
buitenwereld slechts bijkomstig en staat ze ten dienste van de psychologisering. Toch
is hier veel meer ‘buitenwereld’ aanwezig dan in de andere romans, er zijn meer
beschrijvingen en er is meer concrete situering. Zo zijn er de wandelingen die Paultje
met zijn vader maakt de zeldzame keren dat die hem 's zondags komt ophalen.
De weg langs de Sint-Jacobskerk, de Keizer-Karelstraat, de Sint-Anna-kerk,
naar de waterwijk der Heirnisse leek mij eindeloos toe. Het gebeurde dat
ik in stilte liep te huilen. Die atmosfeer van de avondstad, die weemoed
der zondagen van snuif en speelkaarten en mijn gedwongen stilzitten, dat
waren een paar heimelijke vormen van den dood van mijn moeder, een
mysterie, dat ik alleen in zijn uitwerking begreep.24
De wandelingen van zoon en vader stellen een droevige plattegrond van de stad op.
De opsomming van de straten geeft het gevoel van eindeloosheid en doelloosheid
weer dat de ontmoeting tekent. Deze tochten met de vader kennen twee tegenhangers.
Ten eerste zijn er de wandelingen met de moeder. Dat
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zijn gehallucineerde wandelingen. Tijdens die zich steeds herhalende visioenen komt
de gestorven moeder de jongen halen voor een wandeling in een ‘zeer oud en zeer
vreemd klooster’ (p. 58). ‘Van gang tot gang, van zaal tot zaal werd het eenzamer
en stiller.’ De wandeling wordt abstracter en abstracter en verliest elke vorm van
lichamelijke of zintuiglijke beleving: ‘Eerst hadden onze stappen geklonken, daarna
waren onze voeten van wol geworden, tenslotte werd het een schuiven en zweven’
(p. 59). Zo concreet en aards als de wandelingen met de vader zijn, zo abstract en
transcendent zijn die met de moeder: ‘Ik had een innigen afkeer voor deze
hallucinaties, maar mijn moeder was toch mijn moeder en ik was te zeer aan haar
gehecht wanneer zij mij voor die wandelingen halen kwam’ (p. 59).
Geheel anders verlopen ten derde de tochten met oom Gerard. De verteller meent
dat tochten met sleden en paarden door Russische dorpen en steppen verbleken bij
‘de avonturen, die voor mij die vrachtreizen van Gent naar Aalst, of Sint-Niklaas,
of Oudenaarde waren’ (p. 35). Daarop volgt een lange, lyrische beschrijving van zo'n
wonderlijke tocht met paard en wagen. Die wordt gepresenteerd als een hoogtepunt,
een ijkpunt in zijn kindertijd. De kritiek heeft deze passage vaak aangehaald als het
meest geslaagde stuk van de roman. Mythische allures worden eraan verleend door
zinnen als ‘Een zweep kletst en mijn hart slaat wild. Die jeugd gaat niet meer over’
of ‘Ik heb als knaap de zon zien opstaan’ of ‘Er vielen Bijbelsche avonden’. Het
anekdotische vertrekpunt wordt geladen met zware symboliek. Soms levert dat
ontroerende passages op, soms wordt het echter lachwekkend. ‘Wie zou den waren
omvang overzien van de ramp, die ons eens op den berg van Oordegem is overvallen,
toen een wagenrem brak en een as lossloeg?’ (p. 43). Zowel de hyperbool als de
herhaling (‘Ik zie ze weer [...]. Ik zie ze weer [...]. Ik zie ze weer [...]’, p. 40) zijn
stijlfiguren die Roelants niet altijd even goed doseert. Hij overspeelt daardoor soms
zijn hand. De scène van de tocht met oom Gerard wordt symbool voor de levensweg,
maar de geëxalteerde toon bemoeilijkt de geloofwaardigheid daarvan. Anderzijds
kan die exaltatie ook geduid worden als een tegenhanger van die andere
gethematiseerde gemoedstoestand, de zwaarmoedigheid. Dan zien we een verteller
in actie die zijn emoties niet onder controle heeft en in beide richtingen kan doorslaan.
Dat staat in scherp contrast met één van de hoofdthema's in Roelants' werk dat ook
hier aanwezig is, het zoeken naar evenwicht en harmonie, naar gemoedsrust en
aanvaarding. Dat een verteller als deze, die meent te ‘weten’ en te ‘kennen’ en die
zo prat gaat op zijn ontwikkeld bewustzijn, in staat is tot zo'n extreme (geëxalteerde)
vorm van vertellen, duidt op een échec bij het vinden van dat evenwicht. De stijl van
de tekst, soms heel somber, bijvoorbeeld in sommige beschrijvingen van de stad,
dan weer euforisch-hyperbolisch, werkt die belangrijke evenwichtsthematiek tegen.
Op verschillende plaatsen in het boek zien we merkwaardige omkeringen in de
beleving van de werkelijkheid. Zo is de beschrijving van Gent op pagina 61 erg
somber
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om vervolgens op de volgende pagina om te slaan in een verheerlijking en weer twee
pagina's later te eindigen in beklemming en vernedering. Ook de beleving van de
kermis is tweeslachtig. Ook hier eerst een hyperbole beschrijving: ‘Het is hopeloos
hoe sommigen zich ergens ter wereld kunnen verbeelden, dat er grootschere kermis
dan de Gentsche foor bestaat’ (p. 65). Daarop volgt een dynamische beschrijving,
met veel opsommingen, gebruik van meervoud en herhaling, waardoor - zoals bij
sommige beschrijvingen van de stad - de nadruk op ‘veelheid’ komt te liggen. Enkele
bladzijden verder echter is de kermis de aanleiding voor een existentieel gevoel ‘dat
het op aarde niet
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goed is’. En: ‘Ik begreep wat het is, het hoofd van alles af te wenden. Ik verstond
mijn moeder’ (p. 70). Maar slechts enkele zinnen verder luidt het: ‘Elken dag was
ik met nieuwen ijver op leeren en spelen belust’ (p. 71). Het is daarbij onduidelijk
of het de jongen of de volwassen verteller is die zo'n emotionele slingerbewegingen
tentoonspreidt.
De ‘veelheid’ waar zo de nadruk op komt te liggen bij de beschrijvingen van de
indrukken die de knaap opdoet, contrasteert met de grondeloze eenzaamheid waaraan
hij ten prooi valt. Roelants heeft zelf aangegeven dat zijn levenshouding is: ‘Het
komt er op aan systematisch, zelfs al wanhopend, de kaart van het vertrouwen uit te
spelen’.25 Dat lukt maar gedeeltelijk, zoals gezegd overspeelt hij zijn hand soms
wanneer hij dat (rustige) vertrouwen al te jubelend uitschreeuwt waardoor de terugslag
onvermijdelijk lijkt. Het banale lijkt hem af te schrikken, hij heeft een drang tot
ritualiseren in zijn vertelling. Als oom Gerard zich wast, wordt dat een doop, een
zuivering, op een vreemde hyperbolische manier beschreven. Hetzelfde wanneer hij
door een leraar onrechtvaardig behandeld wordt. De toenadering tot en gelijkenis
met de moeder wordt dan telkens een soort van rechtvaardiging van die zware,
existentiële betekenissen waarmee elke anekdote, en zeker elke tegenslag wordt
opgeladen. De verwijzing naar de suïcide doorsijpelt het hele boek via die
aanwezigheid van de moeder, waardoor alles op leven en dood lijkt te gebeuren.
Het thema van de Muttersuche is zeker nog actueel. In Gebed om een goed einde
verdiept Roelants de tragiek van dat thema nog door de seksuele initiatie van Paul
door een oudere, rijpere vrouw. De beklemming, verwarring en woede die de jongen
dan beleeft, zijn zeer overtuigend en vormen duidelijk een uitlaatklep voor de toch
gedeeltelijk verdrongen emoties rond de dood van de moeder. Die parallel is in elk
geval beter geslaagd dan de parallel met de dood van de grootvader.

Tot slot
Voor een lezer van nu is niet zozeer de thematiek, maar wel de stijl van Maurice
Roelants het meest problematisch. Het is moeilijk om de hyperbole verteltrant niet
te zien als een ‘lyrische overwoekering’ en hem dus als een ‘fout’ te beschouwen.
Anderzijds kan hij toch ook functioneel gemaakt worden door hem te interpreteren
als een weergave van het karakter van de verteller en het hoofdpersonage. In dat
geval maak je je als lezer wel wat zorgen over deze verteller, die mijlenver van zijn
zo verlangde evenwicht verwijderd is. In ieder geval lijkt de authenticiteit, waar
normaal gezien in dit genre van herinneringsproza zo hard aan gewerkt wordt, door
de sterk retorische vertelwijze ver te zoeken. Raymond Herreman vond het boek
onvertroebeld door Dichtung en noemde het geheel waar. Een hedendaagse lezer
leest deze roman echter anders: de waarheid (over de verteller) zit in de Dichtung,
die toch heel wat weerstand oproept.
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‘Als een goed vaderlander’
Gerard Walschap en de collaboratie
[Jos Borré]
In de biografie van Gerard Walschap is de periode van de Tweede Wereldoorlog een
precair onderwerp. Nog altijd weergalmt een oude roep dat Walschap tijdens de
oorlog, zo hij zich al niet verbrand heeft aan intellectuele collaboratie of sympathie
voor de bezetter, dan toch te weinig distantie in acht genomen zou hebben of gebruik
zou hebben gemaakt van de omstandigheden om er persoonlijk voordeel uit te halen.
Om dat aan te tonen worden hem nog steeds, zoals vlak na de bevrijding, een aantal
feitelijkheden voor de voeten geworpen, die onomstotelijke bewijslast zouden leveren.
Die feiten zijn: dat Walschap tijdens de oorlog benoemd werd tot inspecteur van
openbare bibliotheken, dat hij voorzitter werd van de Antwerpse Kamer van
Letterkundigen, dat hij op uitnodiging van de bezetter in 1941 in Berlijn een rede
ging houden, dat hij thuis bezoek kreeg van Duitse officieren en dat hij een
correspondentie voerde met de Gestapo. Los van hun context hebben deze feiten
aanleiding geven tot speculaties of voortvarende gevolgtrekkingen. Een reconstructie
kan er een ander licht op werpen.
In 1923 wordt Gerard Walschap redactiesecretaris van het weekblad Het Vlaamsche
Land. In 1924 kiezen de beheerders van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort
hem, en niet Marnix Gijsen, als adjunct-secretaris voor de administratie. Twee
maanden later wordt hij ook redacteur. In 1926 verdwijnt Het Vlaamsche Land
weliswaar, maar dit leidt in 1927 tot de oprichting van het weekblad Hooger Leven,
waar Walschap, samen met pater Emiel Valvekens, bezielend redacteur van wordt.
Nadat zijn opleiding tot missionaris in 1921 is afgebroken, raapt hij met deze functies
een inkomen bijeen.
In 1923 is Walschap gedebuteerd als dichter met de bundel Liederen van leed. In
de loop van de jaren twintig schrijft hij een aantal toneelstukken, al dan niet samen
met Frans Delbeke. Pas in 1928 verschijnt zijn eerste roman, Waldo, die hij enkele
jaren nadien al verloochent. In 1929 verschijnt zijn ‘officiële’ debuut Adelaïde. Het
is ondertussen genoegzaam bekend dat Walschap met deze roman, en met de twee
vervolgen erop, Eric en Carla, niét de gangbare zedelijke normen zoals gepredikt
door de kerk op de korrel wilde nemen, maar wel het vizier van de katholieke roman
in Vlaanderen wilde verruimen,
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naar buitenlandse voorbeelden. En het is ook bekend dat hij verrast en ontstemd was
door de scherpe, afwijzende reacties op zijn boeken. De hetze breidt uit en ze leidt
ertoe dat Walschap eerst de autoriteit van zijn katholieke critici - meestal leden van
de clerus - ter discussie stelt. Vervolgens bekritiseert hij de rol van de kerk in de
samenleving, omdat ze als instituut vervreemd is van de werkelijkheid van de gewone
mens. Ten slotte wijst hij het katholieke geloof in zijn geheel af omdat het steunt op
onbetrouwbare of broze fundamenten.
Naar buiten uit neemt deze ontwikkeling tien jaar in beslag. In 1938, na het
verschijnen van Sibylle, wordt Walschap ontslagen als redacteur van Dietsche
Warande en Belfort. Juffrouw Maria Elisa Belpaire schrijft dat ‘men niet begreep
hoe Walschap nog redacteur kan blijven van een katholiek tijdschrift’ en hij wordt
gevraagd ontslag te nemen.1 In 1939 verdwijnt Hooger Leven als gevolg van interne
strubbelingen en Walschap verliest zijn vast inkomen. Pas in april 1940 publiceert
hij zijn pamflet Vaarwel dan, waarin hij openlijk afscheid neemt van het geloof.
In de beslotenheid van zijn overtuiging heeft dit proces veel minder lang geduurd.
De verdediging van ‘katholieke’ kunst en cultuur verdwijnt uit zijn geschriften in
1935. Karel Wauters situeert het breekpunt in 1934.2 Uit Walschaps brieven is nadien
gebleken dat zijn afvalligheid nog verder teruggaat. In een brief aan August van
Cauwelaert van 2 september 1933 heeft hij het over ‘de mensenkloterij op grote
schaal’ die hij de rug heeft toegekeerd. En twijfels hebben hem al veel eerder
overvallen.3

Een moegetergd man
De meeste zorgen maakt Walschap zich over zijn engagement in Hooger Leven. Op
1 oktober 1930 heeft de abdij van Averbode afstand gedaan van het blad en na veel
gekrakeel hebben Walschap en Valvekens een overeenkomst getroffen: het blad is
ondergebracht in een Naamloze Vennootschap Hooger Leven, met onder anderen
hen beiden als aandeelhouders en beheerders. Walschap zit nu erg in over een clausule
in een ‘onderhandse akt’ die hij met Valvekens heeft ondertekend, waarin staat dat
zij geen van beiden kunnen worden ontslagen zolang ze niet ‘publiek zodanig van
staat of faam veranderen’ dat ‘de betrekking met het blad moreel onmogelijk’ wordt.4
Die clausule verhindert dat Walschap zijn geloofsverlies openlijk naar buiten kan
brengen, omdat hij vreest daardoor zijn inkomen te verliezen. Hij lijdt erg onder het
feit dat hij met zijn overtuigingen nog altijd ‘katholiek brood’ moet eten.
Maar niet minder raakt hij ontmoedigd in zijn vruchteloze pogingen om zich uit
de ideologische gevangenschap van het contract met Hooger Leven te bevrijden door
ambtenaar te worden. Reeds in 1926 ziet hij een baan als ‘toezichter over de erkende
bibliotheken’ in Antwerpen wel zitten, maar er is geen betrekking vrij. Twee keer
weigert hij op voorstel van Frans van
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Cauwelaert redacteur van De Morgenpost (1921-1940) te worden, de Antwerpse
editie van De Standaard. Hij mikt hoger, ook om praktische redenen. Vanaf 1933
ambieert hij ‘een plaats aan de staat’ die hem voldoende vrije tijd moet leveren om
daarnaast te kunnen schrijven. Hij solliciteert (en roept daarnaast de voorspraak van
goed gesitueerde kennissen in) naar een baan als perssecretaris bij het Nationaal
Instituut voor de Radio (NIR) - (‘redacteur’ vindt hij te min) - of ‘onderbestuurder
bij de gesproken uitzendingen’. Achtereenvolgens wordt hij ook geen leraar
Nederlandse letterkunde aan de Koloniale Hogeschool in Antwerpen of leraar
toneelletterkunde aan het Conservatorium, conservator van het Wiertzmuseum,
bestendig secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,
conservator van het Rubenshuis of docent aan het Hoger Instituut ter vervanging van
Marnix Gijsen en Lode Zielens, als die voor langere tijd in het buitenland verblijven.
Elke keer loopt hij de betrekking mis, vaak, meent hij, uit wantrouwen jegens hem
om zijn onduidelijk geworden ideologische en levensbeschouwelijke achtergronden.
Zo ontgoocheld en gekrenkt is hij omdat men hem met zijn faam en staat van dienst
blijft weren als ambtenaar, dat hij op 22 september 1938 ontstemd een brief aan
koning Leopold III schrijft: ‘Sire, Een moegetergd man wendt zich vertwijfeld tot
U’.5
Bij herhaling wordt in de briefwisseling met August Vermeylen, Fernand Toussaint
van Boelaere en Julien Kuypers over een overheidsbetrekking gerefereerd aan zijn
eventuele toetreding tot de vrijmetselarij. Walschap weigert aanvankelijk om de
indruk te vermijden dat hij het doet ‘om een plaats te krijgen’.6 Als hij in het voorjaar
van 1939 geen uitzicht meer heeft op een benoeming, zoekt hij alsnog contact via
Raymond Herreman. Die vergist zich in de motieven van Walschap en ontmoedigt
hem zo dat Walschap zijn verdere leven lang alle uitnodigingen om tot de loge toe
te treden (van onder meer Hubert Lampo en Carla Walschap, zijn dochter) afwijst.7
Het liefst wilde hij inspecteur van openbare bibliotheken worden. In 1935 loopt
hij een eerste keer een betrekking mis. In 1938 gaat het op het laatste ogenblik fout,
als men het ‘statuut Camu’ inroept, dat zegt dat wie niet reeds tot het kader behoort
of geen universitair diploma heeft, een examen moet afleggen. Maar dat examen
wordt niet georganiseerd omdat het programma ervan niet vastgelegd is. Walschap
ziet er een zoveelste ‘katholieke conspiratie’ tegen hem in.8
Als na de bezetting de dichter Aimé de Marest ontslag neemt als inspecteur van
Openbare Bibliotheken, suggereren de Duitsers Wies Moens als vervanger aan te
stellen. Dan komen de ‘de Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen en enkele
vrienden’ tussen bij secretaris-generaal Marcel Nyns.9 Nyns is één van de hoge
ministeriële ambtenaren die het feitelijke bestuur van het land in handen hebben
genomen, een Franstalige Brusselse vrijmetselaar die soms dwars tegen de wens van
de bezetter in durft te gaan. Walschap krijgt de baan aangeboden, ‘mede om het
opdringen van een minder gewenste kandidaat
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te voorkomen’.10 Hij accepteert, aan het eind van zijn geduld, opgelucht omdat hij
na een jaar zonder werk weer een vast inkomen heeft, zich van geen kwaad bewust,
en op 24 oktober 1940 wordt hij aangesteld als inspecteur van Openbare Bibliotheken
voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Kamer der Letterkundigen
Een maand eerder, in september 1940, beslist de Vlaamsche Vereeniging van
Letterkundigen te decentraliseren en in Antwerpen, Brussel en Brugge gewestelijke
Kamers op te richten. Als reden daarvoor wordt onder meer de afgenomen mobiliteit
genoemd. Maar het plan is ook onderdeel van een strategie. Voorzitter Maurice
Roelants wil kost wat kost de eenheid bewaren, al herkent hij aanhangers van de
‘nieuwe orde’ onder de leden. Niemand hoeft daardoor partij te kiezen, niemand
wordt genoopt zich openlijk tegen de bezetter uit te spreken. En zo kunnen represailles
worden vermeden. Om dit te realiseren verklaart het bestuur van de Vereniging zich
bereid een nieuwe structuur aan te nemen ‘waarbij gebruikt gemaakt werd van een
aan de “nieuwe orde” ontleende terminologie en tegelijkertijd van een handige
dosering van pro- en anti-duitsgezinde personaliteiten, om op die manier een voor
iedereen voorlopig aanvaardbaar evenwicht te bereiken. (...) De bedoeling was
kennelijk om alle literaire opvattingen en alle auteurs tegen mogelijke ingrepen te
vrijwaren’.11
Het plan komt al in juli 1940 ter sprake op verschillende vergaderingen en er
circuleert ook een ontwerp ter ‘Reorganisatie van de Vereeniging van Letterkundigen
die in de Federatie van Vlaamsche Kunstenaars de Landelijke Kamer der
Letterkundigen wordt en leiding heeft op letterkundig gebied’. Om te zetelen in een
‘Algemene Raad’ worden gevraagd: Raymond Brulez, Filip de Pillecijn, Willem
Elsschot, René Lissens, Marcel Matthijs, Wies Moens, Jozef Muls, Stijn Streuvels,
Felix Timmermans en Cyriel Verschaeve. Een ‘Steunfonds’ zou worden beheerd
door Jan Grauls, René Verbeeck, Emmanuel de Bom en Maurice Roelants. Walschap
zou voorzitter van het ‘dagelijks bestuur’ van de ‘gouw Antwerpen’ worden, Roelants
ad interim van de ‘gouw Oost-Vlaanderen’. Hoe weinig serieus het bestuur deze
reorganisatie neemt, blijkt uit een ironisch briefje van Walschap aan Roelants,
gedateerd ‘augustus 1940’. Het gaat uit van ‘Stadsgildemeester Gerard Walschap
aan Rijksgildemeester Maurice Roelants' en de aanhef luidt ‘Mijn Leider’. Roelants
heeft er (om toch misverstanden te vermijden?) bijgeschreven: ‘Te lezen in dezelfde
geest als J. Kuypers: Rijksleider Roelants (Steunfonds). We lachten ons thuis zot’.12
Walschap krijgt van Roelants de opdracht om bij Elsschot persoonlijk de
bedoelingen van de ‘reorganisatie’ uiteen te gaan zetten en hem ertoe te overhalen
in de ‘algemene raad’ te zetelen. Maar hij kan hem niet overtuigen.13 De ‘Kamer der
Letterkundigen’ van Antwerpen wordt gesticht op 7 september 1940 in het Billard
Palace aan het Koningin Astridplein.
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[AMVC-LETTERENHUIS]

Onder meer door de vertragingspolitiek van secretaris-generaal Nyns krijgt de
collaborerende Kunstenaarsgilde niet de greep en de invloed op het culturele leven
die ze zich had voorgesteld. Daardoor kunnen de Kamers van de VVL het zich
veroorloven te weigeren samen te werken met de Kunstenaarsgilde. Walschap wordt
voorzitter van de Antwerpse Kamer van Letterkundigen van de VVL, en ‘Mijn eerste
voorzittersdaad was, eigenmachtig en tegen het overig bestuur in, een vrijmetselaar
als penningmeester aan te stellen en een andere vrijmetselaar als erevoorzitter’,14
respectievelijk Frans Smits en Lode Baekelmans. Er wordt van in den beginne
afgesproken dat men door een aanwezigheidspolitiek gaat proberen de invloed van
de bezetter en de collaboratie op een afstand te houden. ‘De redenering was de
volgende: waar wij zijn, komen er geen pro-Duitse elementen’, schrijft Herman van
de Vijver.15 Het is ook de bedoeling de activiteiten van de Kamer te laten stremmen.
Eerst organiseert ze een avond over Gezelle, met wie ze zich niet compromitteert,
in de KNS in Antwerpen. Maurice Gilliams heeft een tekst over Gezelle geschreven
en de oude acteur Free Waelens draagt gedichten voor. Een aangekondigde avond
over middeleeuwse literatuur die specialist pater Van Mierlo moet samenstellen,
wordt altijd maar uitgesteld. Volgens de afspraak informeert voorzitter Walschap af
en toe naar de vorderingen en antwoordt Van Mierlo dat het allemaal niet zo
eenvoudig is. De avond is er nooit gekomen; een andere ook niet.
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JEF VAN DE WIELE IN ZIJN ELEMENT [AMVC-LETTERENHUIS]

De stroom
In de loop van de bezetting heeft de Kunstenaarsgilde met weinig succes enkele
keren geprobeerd de eenheid in de VVL, die voorzitter Maurice Roelants te allen
prijze in stand wilde houden, te breken, door nieuwe structuren voor te stellen of
organisaties op te richten en schrijvers daarnaar te laten overstappen. In 1942 krijgt
Walschap de vraag, van Emiel Hullebroeck, de voorzitter en secretaris van het
Kunstenaarsgilde, van Jef Van de Wiele en van de Nederlandse Cultuurraad, om toe
te treden tot het bestuur van de Kamer voor Letterkundigen van de Kunstenaarsgilde.
Hij weigert. In de ‘Richtlijnen’ van de Kunstenaarsgilde staat dat joden en
vrijmetselaars worden uitgesloten. Na de oorlog krijgt Walschap van ‘epurator’ van
de VVL Toussaint van Boelaere de vraag hoe hij zich daarmee akkoord kon verklaren.
Ook Ernst Bruinsma meent dat Walschap ‘statutair verplicht was’ de ‘Richtlijnen’
te onderschrijven en dat ook gedaan zou hebben. Maar uit Walschaps repliek aan
Van Boelaere leidt hij af ‘dat hij zich daar niet veel van aan heeft getrokken of van
zou hebben aangetrokken. Hij ging immers, al schipperend, zijn eigen gang’.16 Als
Walschap zoals het zich laat aanzien buiten de invloed van de Kunstenaarsgilde is
gebleven, heeft hij de ‘Richtlijnen’ niet hoeven ondertekenen en heeft hij dat allicht
ook niet gedaan.
Als Walschap in 1942 weigert toe te treden tot de Kunstenaarsgilde, is hij al een
aantal keren in aanvaring gekomen met Jef van de Wiele. Jef van de Wiele, leraar
in Antwerpen, is de stichter (in 1936) en leider van de Vlaamsch-Duitsche
Arbeidsgemeenschap, de DeVlag, een culturele vereniging, vooral actief in de
letterkunde en aan de universiteiten, die de culturele contacten tussen Vlaanderen
en Duitsland wil bevorderen. Tijdens de oorlog is Van de
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Wiele de belangrijkste Vlaamse collaborateur van de Groot-Duitse strekking. In de
lente van 1941 wordt de DeVlag de politieke mantelorganisatie van de Duitse en de
Vlaamse SS, om het Vlaams-nationalisme van het Vlaamsch Nationaal Verbond
(VNV) te bestrijden.17
Van bij het begin van de bezetting neemt Van de Wiele het voortouw in een aantal
culturele aangelegenheden. Op 6 augustus 1940 is hij betrokken bij de plannen voor
de stichting van een nieuw cultureel tijdschrift voor Vlaamse eenwording, Moerland,
maar dat komt nooit tot stand. Dan wordt er, in het najaar van 1940, aan een nieuw
tijdschrift gedacht, De Stroom, dat alle bestaande zou vervangen. Maurice Roelants,
present als voorzitter van de Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen, laat
Walschap na een voorbereidende vergadering weten dat de redactie van De Stroom,
met onder anderen Jef van de Wiele, erg eenzijdig is samengesteld en dat hij, Roelants,
weigert in deze redactie te zetelen omdat zijn aanwezigheid ook die van Urbain van
de Voorde moet goedmaken. Ook Ernest Claes laat Walschap weten dat hij niet tot
een redactie wil toetreden die zo eenzijdig is samengesteld. Dan stelt Walschap aan
uitgever Pelckmans voor zelf binnen heel korte tijd (niet meer dan 24 uur) een redactie
bijeen te brengen, en dat lukt hem: Timmermans, Claes, De Pillecijn en Roelants
zouden een ‘dagelijkse redactie’ vormen, met Walschap als redactiesecretaris, en
Van de Wiele zou in de redactieraad zetelen, die tweemaal per jaar geraadpleegd zou
worden. Als Van de Wiele alsnog voor René Verbeeck en zichzelf een plaats opeist
in de dagelijkse redactie, zogezegd om de instemming van de bezetter met de
publicatie te verkrijgen, en De Pillecijn ermee dreigt op te stappen als dat niet gebeurt,
gooit Walschap Van de Wiele de stichtingspapieren naar het hoofd.18 Ook deze
onderneming loopt voortijdig af met een sisser.

Kranige woorden
In november 1937, ter gelegenheid van de

ZL. Jaargang 5

DE BLINDE SCHRIJVER ADOLF VON HATZFELD [AMVC-LETTERENHUIS]

Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren, heeft de Vlaamsche Vereeniging van
Letterkundigen naast de Franse schrijver Jules Romain ook de Duitse dichter Adolf
von Hatzfeld (1892-1957) uitgenodigd. Als een van de eerste grote manifestaties van
de DeVlag in oorlogstijd organiseert Jef van de Wiele in het najaar van 1940 een
rondreis door Vlaanderen van deze Adolf von Hatzfeld. De Antwerpse Kamer van
Letterkundigen, aangespoord door Van de Wiele, weigert driemaal haar medewerking
hieraan te
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verlenen. Met erevoorzitter Baekelmans ontboden op de Feldkommandantur wil
voorzitter Walschap, na lang aandringen, de dichter wel uit eigen naam toespreken
en dan zonder dat de Kamer zou worden uitgenodigd. Vijf jaar later herinnert
Baekelmans zich in een brief de gelegenheid ‘waar wij ruim een half uur gestreden
hebben om de ontvangst af te weren en gij, ten einde raad en om uw collega's uit het
gedrang te houden, hebt aanvaard uit eigen naam de blinde dichter toe te spreken.
Eens terug buiten waren we blij nog vrij door de straten te lopen’.19 Walschap zégt
ook dat hij op persoonlijke titel spreekt bij de ontvangst van von Hatzfeld op zondag
24 november 1940 in een hotel op de Meir in Antwerpen. Volgens een verslag in het
blad van de DeVlag van januari 1941 zou Walschap zich echter ook als volgt hebben
uitgelaten: ‘De komst van deze Duitse dichter is een eerste bijdrage, niet enkel ter
inleiding van een Nieuwe Orde, maar ook van een nieuwe liefde. Zoals de Vlamingen
Duitsland trouw bleven in zijn nederlaag, zo zullen zij het evenzeer in zijn triomf
trouw terzijde staan’.20
Het valt niet meer na te trekken wat Walschap bij die gelegenheid precies gezegd
heeft. De verslaggever van de DeVlag is als bron onbetrouwbaar, omdat hij geknoeid
heeft met aanhalingstekens en het niet duidelijk is waar hij citeert en waar hij zelf
uiting geeft aan zijn verheven gevoelens. Het citaat kan dus ook uit zijn pen gevloeid
zijn.
Walschap deponeert de tekst van zijn inleiding van Von Hatzfeld bij twee trouwe
vrienden, laat hij zelf weten, maar hij noemt ze jammer genoeg niet bij naam. Tijdens
de oorlog verbergt hij de tekst voor de bezetter bij hem thuis in een encyclopedie,
na de oorlog stuurt hij hem naar de Ereraad van de Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde. Daar is hij niet meer teruggevonden, en sindsdien is men
het spoor van de tekst bijster.
Zelf zegt Walschap over zijn optreden: ‘Ik durf in alle bescheidenheid zeggen dat
de bezetter nergens in België zo trots en op een afstand is toegesproken’.21 De dag
van het evenement, zondag 24 november 1940, feliciteert juffrouw Maria Elisa
Belpaire Walschap in een brief voor zijn ‘kranige woorden. Ik kan u mijn bewondering
niet zeggen voor zo'n kloeke daad’.22 Drie dagen later schrijft ze ter attentie van de
kinderen in het familiealbum: ‘Ik kan niet beter doen dan in dit dagboek van Gerard
Walschaps kinderen wijzen op het edel gedrag van hun vader. Daar mogen zij hun
leven lang fier op zijn, naar hem opzien als naar iemand uit één stuk, zichzelf getrouw,
een zeldzaam toonbeeld van moed’.23

Lezing
Nog voor de oorlog krijgt Walschap drie keer een uitnodiging om voor de
Deutsch-Belgische Gesellschaft in Berlijn een rede te gaan houden: in november
1939, in februari 1940 en in april 1940. Eerst weigert Walschap onder het voorwendsel
dat hij wacht op een benoeming en niets kan doen dat kan worden
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opgevat als een inbreuk op de Belgische neutraliteit. Zodra de bezetting een feit is
en hij een nieuwe uitnodiging krijgt, kan hij zich daar niet meer op beroepen. Hij
heeft zich dan al weerbarstig getoond in zijn beleid als voorzitter van de Antwerpse
Kamer van Letterkundigen, tegenover Van de Wiele bij de mislukte stichting van
het tijdschrift De Stroom, en nog eens bij Van de Wiele en bij Dr. Petri, van de
Kulturdienst, in verband met de ontvangst van von Hatzfeld. Hij vreest nu dat bij
een nieuwe weigering hij als schrijver gebroodroofd zal worden en dat zijn benoeming
tot inspecteur van openbare bibliotheken ongedaan zal worden gemaakt. Bij Lode
Baekelmans en August van Cauwelaert gaat hij om raad vragen. Dan stemt hij toe.
Niet in een grote voordrachtreis die men hem aanbiedt, maar in één lezing in Berlijn,
op 1 februari 1941.
In een artikel in De Morgen beweerde Jeroen Brouwers dat Walschap in Berlijn
een ‘gloedvolle rede’ hield, betogende ‘dat er zoveel overeenkomstigs aan te wijzen
is in de Vlaamse en Duitse volksaard en literatuur’.24 Toen dit artikel verscheen, was
de tekst ervan echter nog niet opnieuw bekend. Hij verscheen integraal in De Vlaamse
Gids in 1997.25 Daaruit blijkt dat in deze rede geen enkele uitspraak voorkomt die
op enige sympathie voor de nazi-ideologie of op meningen over de verwantschap
van de Vlaamse en de Duitse volksaard zou wijzen. Brouwers baseert zich wellicht
op een andere tekst uit die periode, waarover dadelijk meer. Als Walschap eind
november 1940 bij de ontvangst van von Hatzfeld in Antwerpen zich instemmend
met die verwantschap zou hebben uitgelaten, zoals de verslaggever van de DeVlag
suggereert, terwijl ideologische critici hem daar op de vingers stonden te kijken, dan
zou hij twee maanden later, ver weg in Berlijn, omringd door gelijkgestemde
luisteraars die zeker ontvankelijk waren voor zo een boodschap, de kans niet hebben
laten liggen hebben om die verwantschap nog eens aan te halen.
Omdat hij slechts één lezing wil houden en bedankt voor een rondreis, krijgen zijn
Duitse uitgevers voortaan geen papier meer om zijn vertalingen te herdrukken.26
Nieuwe contracten voor Duitse vertalingen heeft hij tijdens de oorlog niet willen
tekenen.27 In Nederland valt de verkoop van zijn werk volledig stil. Op 12 mei 1940
velt een verdwaalde kogel uitgever Doeke Zijlstra en tijdens het bombardement van
Rotterdam diezelfde dag wordt de hele boekenvoorraad van uitgeverij Nijgh & Van
Ditmar in een magazijnbrand vernield. In Vlaanderen daarentegen lopen de zaken
helemaal anders. Weliswaar wordt Walschaps essay Nooit meer oorlog (1931) door
de bezetter tot verboden boek verklaard en mag de roman Moeder, die hij in 1943
voltooit, van de Propaganda Abteilung niet verschijnen omdat hij de zinloze
vernietiging van de oorlog aanklaagt. Maar door de grote vraag naar lectuur pieken
de verkoopcijfers van zijn boeken.
Een paar maanden na de brand in de magazijnen van uitgeverij Nijgh & Van
Ditmar vraagt Walschap aan Angèle Manteau zijn boeken in licentie bij haar uit te
geven. De uitgeefster herinnert zich:

ZL. Jaargang 5

12
Tijdens de oorlog stegen de oplagen van de boeken die ik verkocht enorm.
Voor bepaalde werken van Walschap bij voorbeeld gaat het om een
vertienvoudiging ten opzichte van de vooroorlogse verkoop. [...] De auteur
kende in die tijd werkelijk een fenomenaal sukses, maar de voorwaarden
die hij aan de uitgever stelde waren er dan ook naar: met twintig percent
op de verkoopsprijs was hij nauwelijks tevreden. Toch dééd je Walschap,
het verkocht ongelooflijk. Als ik de boekhandels bezocht vroeg ik niet:
“Mag ik u deze Walschap leveren?” Ik zei: “Van deze titel krijgt u 20
exemplaren, en van die kan ik er u misschien 50 leveren.” Aan de Standaard
Boekhandel, die al enkele filialen had, leverde ik er dan 200 of 250
exemplaren van.28
Een probleem is voldoende papier te verkrijgen. Manteau koopt het op de zwarte
markt, zegt ze, en bij herdrukken vermeldt ze dan niet dat het om een nieuwe druk
gaat. Of ze vraagt een grote hoeveelheid papier aan voor de vertaling van een Duits
boek, drukt het in een minieme oplage en gebruikt de rest voor andere uitgaven.29
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Nonnekens en Duitsgezinde bibliothecarissen
In mei 1942 stichten Gerard Walschap, Felix Timmermans, Herman Teirlinck en
Ernest Claes, tot groot ongenoegen van Angèle Manteau, de literaire reeks ‘De
Blauwe Snoeckjes’ van de uitgeverij Snoeck-Ducaju in Gent. Het idee komt van
Herman Teirlinck. Het is de bedoeling dat ze zelf werk zullen schrijven voor de reeks
en dat ze andere auteurs zullen vragen: August van Cauwelaert, Maurice Roelants
en Stijn Streuvels. Er verschijnen acht delen. Walschap droomt er dan al van na de
oorlog een uitgeverij te stichten, schrijft hij aan Yvonne Batta-Snoeck, de weduwe
van een van de broers Snoeck, ‘waarin ik gegronde hoop heb alle Vlamingen van
naam en elk nieuw talent dat opduikt te kunnen verenigen in een reeks die letterkundig
hoog zou staan en ook zakelijk iets nieuws zou zijn’.30 Voor de distributie zou
Dechenne zorgen. Walschap heeft er blijkbaar geen vermoeden van dat Dechenne
na de oorlog een rekening gepresenteerd zou kunnen krijgen.
De Agence Dechenne-Messageries de la Presse was opgericht in 1908 en leverde
voor de oorlog vooral Franse boeken aan zowat tweeduizend Belgische
krantenwinkels. Toen de aanvoer als gevolg van de oorlogsomstandigheden sterk
afnam, gaf de raad van beheer verkoper Paul Pevenage de vrije hand om met een
reeks goedkope volksuitgaven van start te gaan, met Ernest Claes als adviseur. Er
verscheen werk van onder anderen Claes, Timmermans, Walschap en Teirlinck.
Raymond Herreman weigerde mee te werken, een aantal andere auteurs die zich
aanboden, vingen bot.31
Reeds tijdens de oorlog kwam de firma Dechenne in een slecht daglicht te staan.
De meerderheid van de aandelen was oorspronkelijk in handen van de Parijse Société
Hachette, maar in november 1940 kregen de Duitsers controle over het agentschap
en in 1941 namen ze het volledig over. Na de oorlog schotelt Toussaint van Boelaere
Walschap het gerucht voor dat hij bij Dechenne te veel in het gezelschap van Claes
en Timmermans gezien zou zijn. Walschap reageert gepikeerd: ‘Ten eerste, Fernand,
zeg aan de “men” die U dat gezegd heeft, dat ik tijdens de oorlog in de bibliotheken
nog veel meer omgegaan heb met nonnekens en ook met Duitsgezinde
bibliothecarissen en zeg hen ten tweede vooral dat ze mijn k..... kunnen kussen en
dat ik godverdomme zolang ik leef zal omgaan met wie ik wil’.32

Drie keer vier boeken
In december 1937 liet Walschap het aan zijn uitgever Doeke Zijlstra over om een
keuze te maken uit het aanbod van drie Duitse uitgeverijen.33 Hegner, waar al eerder
werk uitgegeven was, maar waar hij niet tevreden over was, had in 1936 een
beroepsverbod gekregen omdat hij jood was, maar zijn opvolgers bieden Walschap
een nieuw contract aan. Voorts tonen ook Insel Verlag en Diederichs Verlag
belangstelling. De relatie van Walschap met zijn Duitse uitgevers is uitgespit door
Bert Govaerts.34 Walschap was in 1933 in Duitsland
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gedebuteerd bij Hegner-Verlag met Die Sünde der Adelaïde (De familie Roothooft).
Maar omdat Hegner te laat en te weinig royalty's betaalde, wilde Walschap bij hem
weg. Zijn contract maakte hem dat moeilijk: Walschap moest elk te vertalen boek
eerst aan Hegner voorleggen en pas na vier weigeringen op rij zou het contract
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verbroken worden. Drie keer biedt Walschap een reeks van vier boeken aan
(waaronder oud werk als Waldo en zijn twee poëziebundels), in de hoop dat Hegner
er geen brood in zal zien. Eén keer kiest hij als laatste Bejegening van Christus, dan
nog niet in het Nederlands verschenen. In 1934 is bij Insel toch Heirat (Trouwen)
verschenen en daardoor zijn Hegner en Insel in een juridische twist verwikkeld
geraakt. Aan Peter Mertens, contactpersoon bij Insel, die op de afloop van het contract
met Hegner zit te wachten, schrijft Walschap over Bejegening van Christus: ‘Ik was
stellig van meening dat dit boek in Duitsland geen kans op succes zou hebben te
meer daar ik er zelf niet over tevreden ben en voor het ooit in het Nederlands
uitgegeven wordt, moet ik het totaal wijzigen’.35 ‘Geen kans op succes’, omdat het
‘een joodse geschiedenis’ is, meent Govaerts, en Walschap zou gehoopt hebben ‘dat
daar in Duitsland weinig sympathie voor zou bestaan.’ Bejegening van Christus
speelt in Palestina ten tijde van Christus en handelt over twijfels van een jonge rabbijn
aan de onwrikbare, overgeleverde religieuze dogma's.
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Hij legt zijn twijfels voor aan een fel besproken jonge man die met een nieuwe
boodschap door de omgeving trekt. Kon Walschap ook niet gehoopt hebben dat een
roman over geloofstwijfels in het Duitsland van die tijd geen uitgeversrisico waard
zou zijn? Het boek had vooral dik moeten zijn, laat Peter Mertens Walschap achteraf
weten, om de productiekost onoverkomelijk te maken. Als Hegner dit boek nu toch
accepteert (en dat deed hij) ‘en indien het zooals U zelf zegt, niet geschikt is om in
Duitsland te slagen, zal het waarschijnlijk meer schade veroorzaken dan goeds’.
Mertens bedoelde daarmee ‘dat Hegner een “besmet” uitgever was en dat al wie zich
met hem identificeerde zelf besmet raakte’, meent Govaerts.36 Er is een aannemelijker
uitleg. Heirat is ‘niettegenstaande de buitengewone goede pers’ toch geen
verkoopsucces geworden, beweert Mertens, omdat de Hegner-uitgaven van Walschap
(na Die Sünde der Adelaïde ook Himmelfahrten (1933) - de volkse verhalen uit De
dood in het dorp, een volstrekt verkeerde keuze, meent ook Govaerts) op stapels in
de winkels waren blijven liggen. Daar nu nog een onverkoopbare titel aan toevoegen
zou een nog grotere hypotheek leggen op zijn faam en op de verkoop van nog te
vertalen boeken.
Op 21 december 1937 laat Walschap aan Mertens bij Insel weten dat hij ‘definitief
en gansch los van Hegner’ is. Een maand eerder heeft hij op de ‘Hoogdagen van de
Vlaamse Letteren’ in Antwerpen kennisgemaakt met Anton Kippenberg, uitgever
van Insel.37 Hij laat hem verstaan dat hij wel graag bij Insel zou komen, maar voor
het afsluiten van contracten verwijst hij door naar Doeke Zijlstra. Die beslist op 31
januari 1938 echter, totaal onverwacht, met Diederichs in zee te gaan. Walschap zou
daarbij door Zijlstra ‘onder druk’ gezet zijn. Aan een verdwaasde Peter Mertens
expliqueert Walschap: Insel heeft op vier jaar tijd slechts 1787 exemplaren van Heirat
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de roman Der Gang auf der Hügel (Het licht achter den heuvel - 1929) gepubliceerd.
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De uitgeverij heeft hem een heel voordelig contract aangeboden. Na zes maanden
zijn meer dan tweeduizend exemplaren van het boek verkocht. Nu wil Walschap
niets afdingen van de kwaliteit van het werk van zijn vriend, maar dan moet er met
zijn werk toch meer succes te realiseren zijn.38
In het najaar van 1938 verschijnt Der Mann der das Gute wollte (Een mens van
goede wil) nog bij Insel omdat het contract daarvoor al getekend was, eerder dat jaar
is Walschap al scheep gegaan met Diederichs. Om de ondermijnde verstandhouding
onder de uitgevers weer uit te klaren schrijft Peter Diederichs, zoon van de stichter,
een brief naar Anton Kippenberg. Daaruit citeert Bert Govaerts, in verband met
Walschaps pogingen om bij Hegner weg te raken: ‘... voor het tot de beoogde
juridische oplossing van het hele geval kwam, zorgde een aantal gelukkige
omstandigheden voor een wrijvingsvolle opheffing van de bestaande verplichtingen’.
‘Daarmee werd de schrapping door de RSK van Jakob Hegner bedoeld’, meent
Govaerts, het beroepsverbod dus. Dat is onwaarschijnlijk. Walschap verklaarde zich
vrij eind december 1937. De ‘Reichsschrifttumskammer’, waarvan iedere auteur en
uitgever lid moest zijn en die ook mensen een beroepsverbod kon opleggen, had
Hegner al in 1936 geschrapt. Dat Hegner verdween uit de uitgeverij (die hij in 1934
had doorverkocht) had geen invloed op de afgesloten contracten: die binden een
auteur en een uitgeverij, niet een uitgever persoonlijk. Bovendien zou Walschap het
dan in de loop van 1937 niet nodig gehad hebben een derde keer een rij van vier te
vertalen titels aan te bieden. Deze reeks sluit hij af met het toneelstuk De Spaansche
gebroeders, dat op 12 maart 1937 in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in
Antwerpen in première is gegaan. Het is een stuk over de Spaanse burgeroorlog,
doordrongen van een pacifistische tendens, dat de absurditeit van de oorlog, de
mensonterende uitwassen en de nutteloze verspilling van mensenlevens aan de kaak
stelt. Dit maakte geen kans op publicatie. Dat Walschap opportunistisch van de
anti-joodse tijdsgeest in Duitsland gebruik gemaakt zou hebben, is dus een
aanvechtbare interpretatie van Govaerts. Dat hij uit was op de beste opbrengst voor
zijn werk, staat buiten kijf. Zijn inkomen in Vlaanderen kalft tegen het einde van de
jaren dertig steeds meer af en hij vindt maar geen andere baan. Van 1938 tot 1940
schuift Frans Delbeke, vriend, mede-auteur van enkele toneelstukken en ondertussen
succesrijk zakenman, die gehoord heeft dat het gezin aan de grond zit, Walschap
geregeld wat geld toe.39

Duits-Vlaamse artistieke verwantschap
De eerste oplage van Der Mann der das Gute wollte is in drie maanden uitverkocht.
Insel brengt een tweede druk uit in 1939, ongeveer tegelijk met de vertaling van Das
Kind (Het kind) en Flandrische Erde (Volk) bij Diederichs. Walschap geniet in
Duitsland inmiddels een zekere bekendheid. Daardoor vraagt men van hem ook
andere teksten dan verhalen of romans. In 1940 levert
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hij een bijdrage aan de bundel Dichter schreiben über sich selbst, een uitgave van
Diederichs waarin auteurs zichzelf presenteren. Wist hij op voorhand dat hij daarin
omringd zou zijn door nazi-auteurs? In een stuk over de ‘Vlaamse literatuur’ in de
Europäische Revue in 194140 zoekt hij een verklaring voor het succes van de
Nederlandse literatuur in Duitsland, en meer bepaald van de Vlaamse literatuur.41
Hij weet het niet, schrijft hij. Maar hij vermoedt dat de Vlaamse literatuur, geschreven
door kleinburgers en boeren die het over hun eigen ervaringen hebben, van aard
Heimatkunst is, en dat de Duitse ziel van haar kant een ‘heimwee naar naïviteit,
eenvoud, landelijkheid en rust’ koestert. En hij concludeert: ‘Vermoedelijk ligt de
Duits-Vlaamse artistieke verwantschap in deze hoofdkenmerken’.
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Hier valt het woord ‘verwantschap’ dus wel, maar uitsluitend in een
historisch-artistieke context, niet in een volksverbonden politieke of ideologische.
Overigens, schrijft Lut Missinne, had de nationaal-socialistische literatuurkritiek
haar bedenkingen bij het werk van Walschap en had ze problemen - hoe cynisch dit
ook klinkt - met het uitgesproken katholieke karakter ervan. Vandaar bijvoorbeeld
dat de vertaling van Houtekiet met zoveel vertraging verscheen. In een uitvoerig stuk
van criticus Fritz Peuckert uit 1943 over jonge Vlaamse auteurs in wie hij graag
Germaanse trekken onderkende, komt Walschap niet voor.
Uitgever Peter Diederichs is getrouwd met Suzanne de Coninck, die secretaresse
was bij de Nederlandse uitgever Alexander Stols tijdens diens Brusselse jaren. Tijdens
de oorlog is Diederichs gelegerd in Antwerpen. Bij gelegenheid bezoekt hij Gerard
Walschap, in uniform, in het gezelschap van twee andere officieren, zijn
‘studiemakker’ - zoals Walschap hem noemt - Hans Teske, hoogleraar literatuur aan
de universiteit van Hamburg, en één keer ook van Franz Petri, historicus,
gespecialiseerd in de geschiedenis van België en Nederland en collega van zijn Duitse
vertaalster, Marthe Bärlecken-Hechtle. Petri is Kulturreferent bij de Militärverwaltung.
Teske is verantwoordelijke voor de literatuur bij de Propaganda Abteilung. Hij beslist
over de toewijzing van papier en vanaf 1943 over de licentienummers voor nieuwe
boeken. ‘Een intellectueel tot in zijn vingertoppen’, herinnert Angèle Manteau zich.42
Gastprofessor aan de Université Libre de Bruxelles bovendien.43 Hij heeft haar bij
zich laten roepen om te vragen of zij in Vlaanderen niet het Verzameld Werk van
Karel van de Woestijne wil uitgeven, om het uit de handen van uitgeverij De Lage
Landen te houden, de uitgeverij die de Duitsers bij het begin van de oorlog hebben
opgericht, maar die hij, zo vermoedt zij, daarvoor niet capabel acht.44 Zij accepteert,
maar het hele project sleept langer aan dan de oorlog duurt. Angèle Manteau wrijft
Walschap graag aan dat hij opportunistisch met de bezetter omging. Nochtans had
zij ook geen bezwaren tegen samenwerking met het hoofd van de Propaganda
Abteilung.45 Opportunistisch handelt Walschap zeker, als hij bij Teske tussenbeide
komt om papier te verkrijgen, of om een vriend van zijn schoonfamilie in Maaseik
van de executie te redden, die verklikt is omdat hij een Engelse piloot geholpen heeft.
Peter Diederichs slaagde er in zijn positie in, met ‘de steun van het
Goebbels-ministerie én van het militaire bestuur in Brussel’, om voor zijn auteurs
het verbod op de deviezen-export op te heffen, schrijft Bert Govaerts. ‘Dat werd ook
voor Walschap geregeld. Diederichs had als extra argument aangevoerd dat veel
Walschap-boeken verbrand waren bij het bombardement van Rotterdam. In augustus
1940 werden voor Gerard Walschap 510 Rijksmarken overgeschreven’.46 Wellicht
heeft Walschap, in geldnood in de eerste maanden van de bezetting, zijn
uitgever-officier bereid gevonden hem nog een deel van zijn in Duitsland uitstaand
honorarium te bezorgen.
Ondertussen gaat Walschap niet in op de vraag van Oswald Everaert,
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auteur, in 1939 collega-leraar van mevrouw Walschap in het Koninklijk Atheneum
in Antwerpen, om lid te worden van de nationaal-socialistische beweging.
Nadat hij op 12 april 1944 fel gereageerd heeft tegen de recensie van Tor door
Jeanne de Bruyn in het collaboratiedagblad Volk en Staat, een recensie die stelde dat
hij leeggeschreven was, krijgt hij van het blad de uitnodiging om een reeks
voordrachten over niet-politieke onderwerpen te gaan houden voor Vlaamse arbeiders
in Duitsland. Hij antwoordt niet.

Gesloten te bewaren
Enkele jaren later, in november 1949, in de aanzet tot een dispuut over het geloof
dat pater Jozef van Mierlo per briefwisseling probeert uit te lokken, weigert Walschap
in te gaan op de (op dat ogenblik zoveelste) uitdaging. Van Mierlo reageert boos op
Walschaps afwijzing met een onthutsende aantijging. Een kennis van Van Mierlo
heeft in het huis van de Gestapo aan de Louisalaan te Brussel brieven ontdekt waarin
Walschap ‘met de chef van de Gestapo correspondeerde over de beste propaganda
in België tegen de Katholieke Kerk’ en Walschap ‘prees in het bijzonder aan de
verspreiding van het nationaal-socialisme’. Walschap repliceert ‘nog trillend van de
gevoelens in mij opgewekt door uw brief’. Hij ontkent niet zes brieven aan de Gestapo
geschreven te hebben, maar dan betrof het een repliek op de aankondiging van een
bezoek van een lid van de Gestapo, met een vraag om inlichtingen die Walschap niet
gegeven heeft, of een paar ontwijkende brieven aan deze man over Een mens van
goede wil, of een begeleidende brief bij zijn kinderboeken, die hij opstuurde nadat
er een klacht tegen neergelegd was, of een brief aan een studiekring van Duitse
officieren (‘wel te verstaan niet in de Gestapo!’) die zijn mening over het klerikalisme
in Vlaanderen had gevraagd. Maar de verspreiding van het nationaal-socialisme
aanbevelen? Walschap: ‘Dat kan niet waar zijn. Ik heb zonder enige twijfel gezegd
dat de bestrijding van het klerikalisme door het nationaal-socialisme in Duitsland
hier verkeerd zou zijn’.47
Al kan hij zich de inhoud van zijn brieven niet meer precies herinneren, Walschap
heeft er een gerust geweten in. Hij geeft Van Mierlo ‘de toestemming (...), welke u
aan anderen moogt overmaken, om al mijn brieven aan de Gestapo openbaar te
maken’. Maar Van Mierlo heeft de brieven niet. Hij heeft het verhaal, zo blijkt later,
van Jan Grauls, oorlogsburgemeester van Brussel, die na de bevrijding tot zes jaar
gevangenisstraf veroordeeld is, en die heeft het van een medegevangene die voor de
Gestapo werkte.
Walschap stuurt zijn correspondentie met Van Mierlo met een luchtige brief naar
het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) in Antwerpen,
waar conservator Ger Schmook ze in een kluis stopt met de vermelding ‘Gesloten
te bewaren tot nader order’. Daar werden ze in 1995 door de samenstellers van het
brievenboek gevonden. De gewraakte brieven konden tot nu toe niet worden
opgespoord.
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WALSCHAPS BESMEURDE HUIS IN DE LEMMÉSTRAAT, 1945 [UIT: ALBUM GERARD WALSCHAP]

Ereraad
Vlak na de bevrijding wordt het Walschap dus allemaal aangewreven: dat hij zich
te weinig van de bezetter zou hebben gedistantieerd, dat hij een lezing in Berlijn is
gaan houden, dat hij von Hatzfeld officieel ontvangen heeft, dat hij voorzitter van
de Kamer van Letterkundigen is geweest, dat hij bezoek kreeg van hoge Duitse
officieren. In de nacht van 29 mei 1945 wordt een hakenkruis op zijn huis geschilderd.
Op 6 juni krijgt hij een naamloze dreigbrief, ondertekend door ‘La Résistance’.48
Walschap wendt zich tot de vier erkende weerstandsbewegingen, de Nationale
Koningsgezinde Beweging (NKB), de Witte Brigade Fidelio, het
Onafhankelijkheidsfront en de Armée Secrète. Ze bezorgen hem een attest waarin
ze elke verantwoordelijkheid voor de naamloze brief verontwaardigd afwijzen en
getuigen dat bij hen nooit een klacht tegen hem werd ingediend. Hij hangt het attest
buiten tegen de muur.
In een groot aantal brieven aan instanties die hij van antwoord wil dienen, verdedigt
Walschap zich uitvoerig en geëxalteerd. Brieven aan Fernand Toussaint van Boelaere
bijvoorbeeld, met bij één ervan een bijlage over ‘Mijn houding tijdens de oorlog’.
Die begint met de uitspraak: ‘Ik tracht niet mij min of meer wit te wassen van een
schuld, ik heb geen schuld, ik verdedig mijn eer’.
Aan Julien Kuypers, secretaris-generaal van de onderzoekscommissie Bekaert,
samengesteld door het ministerie van Openbaar Onderwijs, waaronder Walschap als
inspecteur van openbare bibliotheken ressorteerde, schrijft
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hij op 10 november 1944 met de vraag ‘met aandrang zo spoedig mogelijk, liefst de
eerste van allen, voor de ereraad te verschijnen’.49 Op 18 november herhaalt hij zijn
vraag.50 Als hij niet tevreden is over de officiële ‘Samenvatting’ van die ondervraging,
corrigeert hij ze in weer een brief aan de Commissie van Onderzoek en tekent hij
protest aan tegen de oppervlakkigheid van het onderzoek.51 Raymond Herreman,
August Vermeylen, August van Cauwelaert, Lode Baekelmans, Toussaint van
Boelaere en Maurice Roelants zeggen hem openlijk hun steun toe. Het baat niet.
Walschap is zwaar ontstemd als hij op 4 mei 1945 voor de commissie verschijnt en
hij er niet in slaagt de vooringenomenheid op te heffen, zodat de indruk van schuld
rond zijn optreden tijdens de oorlog blijft hangen. Nog bozer is hij als de commissie
op 20 juni 1945 beslist hem als inspecteur voor een jaar te schorsen, wat in de praktijk
betekent dat hij op 1 oktober 1945 ‘gerechtigd is zijn kandidatuur opnieuw te stellen’.
Dan schrijft Walschap de Ereraad van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde aan, verontwaardigd over de bevestiging van zijn schorsing
door de commissie - ‘Nooit zal ik in deze diffamatie berusten’ - met het verzoek aan
de Ereraad op zijn beurt het dossier te onderzoeken en daarover uitspraak te doen.52
Hij moet voor zijn gevoel recht in zijn schoenen staan. In plaats van het antwoord
van de Ereraad af te wachten, mengt hij zich in de discussies over de repressie en
neemt hij standpunten in die de verdenkingen tegen hem zouden kunnen voeden. Op
10 augustus 1945 lanceert hij een oproep aan alle vrijzinnigen om op grond van
morele principes de executies van ideologische collaborateurs te veroordelen.
In de omnachting van het humanisme die de oorlog is geweest, zijn
onnoemelijke vergrijpen tegen de menschelijkheid begaan, tegen welker
uitzonderlijke bestraffing wij ons niet kunnen verzetten. Wij kunnen niet
ten beste spreken voor de beulen van Breendonk. Maar de politieke
misdaden, gepleegd van uit een ideologie die wij diep verfoeien, dwingen
ons, hoe zwaar zij ook zijn, onze beginselen van vrijheid en
verdraagzaamheid ook voor hen te doen gelden die ze verworpen hebben
en op te komen voor de heiligheid van het leven.53
Walschap stuurt de oproep naar een aantal bekende vrijzinnigen, onder wie Ger
Schmook en Lode Baekelmans, maar het initiatief loopt dood omdat hij niemand
bereid vindt het document mee te ondertekenen.
Een klein jaar later, op 13 april 1946, schrijft hij, verontwaardigd over de executie
van August Borms de dag voordien, een gelijkaardig pamflet onder de titel ‘Salvos
knallen, gewetens knagen’.54 Daarin klaagt hij op grond van dezelfde humanistische
principes de terechtstelling van de oude Borms aan, en die van Stefaan Laureys. Deze
Antwerpse jongeman is door de school en
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de kerk bezield geraakt om tegen het communisme te gaan strijden. Op verlof van
het Oostfront in Duitsland op het einde van de oorlog, hoort hij dat de Duitsgezinden
in België gearresteerd en zwaar gestraft worden. Hij voelt zich alsnog veilig in
Duitsland en hij glipt door de geallieerde linies om zijn ouders in Antwerpen op te
halen en in veiligheid te brengen in Duitsland. Maar hij wordt gevat, gevonnist en
gefusilleerd ‘in ijltempo’. Het is niet zeker of een gratieverlening ongeopend op het
gerecht is blijven liggen. In aanleg is dit het verhaal dat Walschap in Zwart en wit
vertelt.

Zonder nutteloze bravade
De Ereraad van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
citeert in zijn verslag uit de verdediging van Walschap door Toussaint van Boelaere
voor de commissie Bekaert, namelijk ‘dat er bij den heer Walschap, gezien zijn
hyper-individualistisch karakter, nooit sprake kon zijn geweest van intellectueele
samenwerking met de Duitschers of met eenig fascistisch regiem’. En ‘tegenover
het feit dat Walschap zijn weinige sympathie voor de nieuwe orde nooit onder stoelen
of banken heeft gestoken zijn de fouten door hem begaan van geen werkelijke
beteekenis. Zij zijn in elk geval geen daden van intellectueele collaboratie’.
Over de ontvangst van de dichter von Hatzfeld zegt de Ereraad dat Walschap
sprak ten persoonlijken titel, en dat hij den heer von Hatzfeld begroette
als vreemdeling, uit hoffelijkheid voor een vreemdeling. Hij sprak er meer
over Vlaanderen en zijn zelfstandige kunst dan over den dichter. De ware
toedracht dier toespraak werd dan ook te dien tijde door alle vaderlanders
goed begrepen, zoodat sommigen zelfs den redenaar hun vrees uitdrukten
voor de gevolgen, of hem hun gelukwenschen aanboden om zijn moedig
gedrag.
Over de lezing in Berlijn zegt de Ereraad: ‘het was een zuiver litteraire lezing over
de Vlaamsche letterkunde, waarin geen enkel woord van sympathie voor het nazisme
voorkwam.’
De Ereraad vergadert op 1 augustus 1945, neemt nadien kennis van het dossier
van het ministerie en vergadert een tweede keer op 21 augustus, en wanneer hij de
teksten van de ontvangst van von Hatzfeld en de Berlijnse rede heeft aangekregen
een derde keer op 20 september. De raad besluit ‘dat de heer Walschap gedurende
den oorlog zich steeds als een goed vaderlander heeft gedragen, en in vele gevallen
blijk heeft gegeven van moed en ware burgerdeugd en zelfs in die omstandigheden
die hem ten laste worden gelegd, zich zonder nuttelooze bravade, kranig heeft
gehouden. De eereraad stelt dus voor, dat den heer Walschap geen blaam zou treffen’.55
Daar voegt de rapporteur aan toe: ‘Deze uitspraak van de ereraad werd bijgetreden
door de voltallige vergadering der Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde’.
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Nauwelijks enkele dagen na deze uitspraak, op 6 oktober 1945, verschijnt in het blad
Weerstand, uitgegeven door de Nationale Koningsgezinde Beweging, onder de titel
‘Is het u bekend?’, een naamloze aanval tegen Walschap, met de vraag: ‘Wanneer
wordt het boekje van dit heerschap eens opengedaan?’.56 Het artikel wordt
overgemaakt aan Herman Sabbe, Procureur des Konings te Antwerpen, auditeur, die
een onderzoek beveelt. Weer beklaagt Walschap zich uitvoerig bij het blad zelf, bij
de Academie, bij Herman Sabbe, over loze beschuldigingen die afdoend zijn
ontzenuwd door de uitspraken van verschillende officiële instanties. De
beschuldigingen leiden tot niets. Maar de rest van zijn leven zal Walschap achtervolgd
worden door een gelijkaardig, vaak herhaald, hardnekkig maar loos vermoeden van
schuld, terwijl die nooit met geldige bewijskracht aangetoond is.
Natuurlijk: als bekend schrijver werd Walschap niet ongemoeid gelaten in de
pogingen van het regime van de bezetter om zichzelf te legitimeren en te laten
accepteren, hij werd met bepaalde egards benaderd. Maar hij was geen verdoken
vriendje van de bezetter, geen ideologische opportunist. Wel - wat hij altijd geweest
is - een bemoeial, die zichzelf een rol met initiatief en verantwoordelijkheid aanmat
en daardoor overal bij wilde zijn waar er wat beslist of georganiseerd werd. In dat
voortvarende pragmatisme toonde hij zich wel eens impulsief en achteloos - uit
onvoorzichtigheid, niet uit overtuiging. Toch, als we al deze gegevens overlopen,
kunnen we concluderen dat Walschap, tegenover de bezetting en in zijn omgang met
de bezetter, zoals de Academie het stelde, zich altijd ‘als een goed vaderlander heeft
gedragen’.57
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Met dank aan Manu van der Aa en Lut Missinne.

Eindnoten:
1 ‘[...] na het verschijnen van Sibylle is er zo veel protest opgerezen dat ik niet langer kan wachten.
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gaan.’ Uit een brief van 18 november 1938 van Marie-Elisabeth Belpaire aan Gerard Walschap,
geciteerd in Gerard Walschap, Brieven 1921-1950. Verzameld en toegelicht door Carla Walschap
en Bruno Walschap, met medewerking van Harold Polis. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam
1998, p. 531.
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katholieke roman (1934). Universiteit Antwerpen, Antwerpen 1989.
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en andere poppen gediend hebben.’ (Brief van 2 september 1933 aan August van Cauwelaert.
Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 310.) Twijfels koestert hij blijkbaar al veel langer, van
in zijn religieuze opleiding: ‘Denk eens welk een weg ik al afgelegd heb in de laatste 12 jaar,
twijfelen, zoeken, wantrouwen, hartstochtelijk verdedigen, twijfelen, zoeken...’ (Brief van 13
september 1933 aan August van Cauwelaert. Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 260).
4 Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 276.
5 Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 518-519.
6 Aan August Vermeylen schrijft hij op 29 januari 1938: ‘Sluit ik mij bij geestverwanten aan,
dan ben ik, na mij ontworsteld te hebben aan een contract dat mij in uiterste nood is opgedrongen,
andermaal iemand “die het doet om een plaats te krijgen”’ (G. Walschap, Brieven 1921-1950,
p. 470.) Aan Julien Kuypers op 6 april 1938: ‘En nu nader aansluiten, alleen om een betrekking
te krijgen, zeg eens zelf, dat kan ik toch niet doen.’ (G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 486.)
Aan Toussaint van Boelaere op 15 september 1938: ‘Het is niet waar “dat ik vrijzinnig ben om
een plaats te krijgen”. Ik heb voor mijn overtuiging meer over gehad dan tientallen vrijzinnigen
en offer er meer voor.’ (G. Walschap, Brieven 1922-1950, p. 510.)
7 Aan Frans Smits schrijft Walschap op 2 april 1939: ‘De goede vriend Raymond begreep mij
absoluut niet. Hij zeide mij 1) dat ik mijn leed overdreef 2) dat aan zijn kant ook
“allzumenschliches” was 3) dat ik het niet moest doen om benoemd te worden’ (G. Walschap,
Brieven 1921-1950, p. 538-540).
8 In een brief aan August Vermeylen van 29 september 1938 waarin hij de absurditeit van het
statuut Camu uiteenzet, schrijft Walschap: ‘Het is eenvoudig een katholieke conspiratie, die
zich aan een uitvlucht vastklampt.’ (G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 521.)
9 Dixit Walschap, in ‘Mijn houding tijdens de oorlog’, in: G. Walschap, Brieven 1921-1950, p.
886.
10 Zie ‘Mijn houding tijdens de oorlog’, in: G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 886.
11 Zie Emiel Willekens & Bert Decorte, Schrijvenderwijs. Een documentatie. Vijfenzeventig jaar
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen 1907-1982, VVL/Soethoudt, [Antwerpen] 1982, p.
210.
12 Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 594. De samenstellers interpreteren de toon anders.
‘In werkelijkheid toont dit briefje hoezeer Walschap het op de zenuwen krijgt van Roelants
lange, nerveuze, steeds organiserende brieven waarin hij meermaals een bevelende toon aanslaat’.
Op grond van deze uitlating twijfelt ook Ernst Bruinsma aan de ironie in de toon van het briefje;
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Zie hiervoor Willem Elsschot, Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met
medewerking van Lidewijde Paris. Querido, Amsterdam 1993, p. 529-531. De samenstellers
dateren deze brief van Walschap, met een verzoek van Roelants en het ontwerp van de
‘reorganisatie’ verkeerd op ‘+/- 10.1.1944’.
Zie ‘Mijn houding tijdens de oorlog’, in: Gerard Walschap, Brieven 1921-1950, p. 888.
Herman van de Vijver, België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 8: Het cultureel leven tijdens
de bezetting. DNB/uitgeverij Pelckmans, Kapellen 1990, p. 35.
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Zie Mark Van den Wijngaert e.a., België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Standaard Uitgeverij,
Antwerpen 2004, p. 188-191.
Brieven van G. Walschap aan André Demedts, d.d. 20 november 1940 en aan Ernest Claes,
d.d. 26 december 1940. Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 614 & 616-617.
Brief van Lode Baekelmans, d.d. 3 januari 1945, geciteerd in Veerle Daelman & Carla Walschap
(red.) Album Gerard Walschap. Manteau, Antwerpen 1986, p. 89.
Geciteerd in H. van de Vijver, België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 8: Het cultureel leven
tijdens de bezetting, p. 12 en p. 44.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 889.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p 893.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 891.
Jeroen Brouwers, ‘Borms en de symbolen’, in: De Morgen, 15 maart 1996. Ook in Jeroen
Brouwers, Feuilletons, zomer 1996. Atlas, Amsterdam 1996, p. 61-71.
Gerard Walschap, ‘Berlijnsche rede’, in: De Vlaamse Gids 81 (1997), nr. 1, p. 35-38.
Zie Gerard Walschap, ‘Mijn houding tijdens de oorlog’, in: Brieven 1921-1950, p. 890. De
feiten spreken dit tegen: er verschenen in Duitse vertaling een tweede druk van Volk in 1941,
van De dood in het dorp en Trouwen in 1943, en een tweede en derde druk van Houtekiet in
1943. Ook verscheen de eerste druk van de vertaling van Houtekiet in 1941, nadat uitgever
Diederichs in juni 1940 geen toestemming had gekregen om de vertaling uit te brengen. Mogelijk
is er een verband met Walschaps bereidheid om toch naar Berlijn te gaan, zo suggereren H. van
Uffelen, Moderne Niederländische Literatur im Deutschen Sprachraum 1830-1990. Zentrum
für Niederlande-Studien, Münster 1993, p. 305, en Lut Missinne, ‘“Schönes Wetter, Mandus”.
Gerard Walschap in Duitse vertaling’, in: Revolver 27 (2000), nr. 108, p. 4-20.
Omdat de publicatie van Houtekiet (1941) maandenlang geweigerd was (omdat het boek te
katholiek was, vertelt uitgever Peter Diederichs aan Walschap), is het mogelijk dat het contract
dateert van voor de bezetting.
Greta Seghers, Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau. Prometheus, Amsterdam 1992,
p.105.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 882.
Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 949 & p. 955.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 954.
‘En van Hegner ben ik eindelijk definitief bevrijd. Zijn zaak is nu in andere, betere handen.
Die heren willen mij aan betere “Bedingungen”. Ik heb hun, alsook Insel en Diederichs, de drie
postulanten, geschreven dat mijn Nederlandse Uitgever voor mij zal contracteren en dat ik
slechts hoop met hen even prettige relaties te hebben als met U. Juist omdat ik vrees dat zulks
met een Duitser niet zo gemakkelijk gaat, zou ik u heel dankbaar zijn, Doeke, als ge een goed
contract voor me wilde afsluiten. Ik heb een voorkeur voor Insel (Diederichs is nogal nazi,
meen ik) maar zoals gij het doet vind ik het vooraf best.’ (Brief van G. Walschap aan zijn
uitgever Doeke Zijlstra van Nijgh & Van Ditmar, d.d. 21.12.1937. Zie G. Walschap, Brieven
1921-1950, p. 458.) Diederichs was in die periode inderdaad een zeer conservatieve, rechtse
uitgeverij; (zie Florian Triebei, Der Eugen Diederichs Verlag 1930-1949. Ein Unternehmen
zwischen Kultur und Kalkül. C.H. Beck, München 2004, p. 77-256).
Bert Govaerts, ‘Der Mann der das Gute wollte’, in: Literatuur 7 (1990), nr. 6, p. 332-341.
Geciteerd in B. Govaerts, ‘Der Mann der das Gute wollte’, p. 336.
B. Govaerts, ‘Der Mann der das Gute wollte’, p. 337.
Kippenberg was al in 1915, toen hij als soldaat in België was gelegerd, Vlaamse auteurs voor
zijn fonds beginnen werven. Hij deed dat duidelijk vanuit een soort van Groot-Duitse gedachte.
Zie S.A.J, van Faassen, ‘J. Greshoff, Anton Kippenberg en de Insel-Verlag (1914-1915)’, in:
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Jaarboek Letterkundig Museum 1. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
Den Haag 1992, p. 39-54.
Zie B. Govaerts, ‘Der Mann der das Gute wollte’, p. 339-340.
Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 558-559.
Gerard Walschap, ‘Wege der flämische Literatur’, in: Europäische Revue 17 (1941), nr. 2, p.
457-461.
Zie L. Missinne, ‘“Schönes Wetter, Mandus”. Gerard Walschap in Duitse vertaling’.
Angèle Manteau, ‘Het grote verdwergt ons. Mijn tijdgenoot Louis Paul Boon’, p. 109.
Zie M.B. Fincoeur, ‘De uitgeverswereld tijdens de Tweede Wereldoorlog’, in: Dirk de Geest
e.a. (red.), Hun kleine oorlog. De invloed van de Tweede Wereldoorlog op het literaire leven
in België. Peeters, Leuven 1998, p. 72.
Zie Marnix Beyen, ‘Weerbarstige collaboratie. Uitgeverij De Lage Landen’, in: Hans Renders,
Lisa Kuitert & Ernst Bruinsma (red.), Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf
in Nederland en Vlaanderen. De Bezige Bij, Amsterdam 2006, p. 64-92.
Over de totstandkoming van het Verzameld werk van Karel Van de Woestijne, zie Anne Marie
Musschoot, ‘“Een fleuron voor een uitgevershuis”. Over het totstandkomen van het Verzameld
Werk van Karel van de Woestijne bij uitgeverij A. Manteau’, in: Pierre Delsaerdt & Marcus de
Schepper (red.), Letters in de boeken. Liber amicorum Ludo Simons. Pelckmans, Kapellen 2004,
p. 179-184. Zij besluit: ‘De omstandigheden waarin Angèle Manteau de opdracht heeft aanvaard
kunnen dus, anders dan in Nederland het geval zou zijn geweest, op geen enkele manier met
collaboratie in verband worden gebracht’ (p. 181).
B. Govaerts, ‘Der Mann der das Gute wollte’, p. 341.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 1276-1277.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 982.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 896.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 898.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 967-970.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 995.
G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 996-997.
Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 1055-1060.
Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 1015-1018.
Zie G. Walschap, Brieven 1921-1950, p. 1004.
Deze tekst is de herwerkte versie van een lezing die werd gehouden op de studiedag van het
Gerard Walschap Genootschap op 2 december 2005 te Antwerpen.
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De Franse vertaling van Het land van herkomst: de geschiedenis van
een lijdensweg
... [Kees Snoek]
Wie durft het aan?
In mei 1935 verscheen Het land van herkomst, Du Perrons monumentale
autobiografische roman, waaraan hij met tussenpozen tweeënhalf jaar intensief had
gewerkt. Het was een roman als Het verdriet van België van Hugo Claus of Het boek
van het Violet en de Dood van Gerard Reve: een Grote Roman waarin de auteur de
kern van zijn bestaan tot uitdrukking zou brengen, een boek dat - door de reacties
van kritische meelezers - al een bepaalde cultstatus bezat nog voordat het was
verschenen. Du Perrons verwachtingen waren hooggespannen. Niet alleen keek hij
uit naar de ontvangst van zijn boek in Nederland en België, hij was er ook op gespitst
dat het spoedig zou worden vertaald in het Frans. Hij woonde immers al enkele jaren
in Parijs en wilde zich ook tegenover zijn Franse vrienden bewijzen als een auteur
die ertoe deed. Zijn oudste Franse vriend Pascal Pia (1902-1979) zegde zijn hulp toe
bij het corrigeren van een eventuele vertaling en André Malraux (1901-1976) zou
ervoor zorgen dat die gepubliceerd werd.
Voor de vertaalklus had Du Perron de Brusselse schilder-schrijver Marc Eemans
(1907-1998) op het oog, die al eens iets van Multatuli had vertaald.1 In januari 1935,
vier maanden voordat zijn roman bij Querido zou verschijnen, had Du Perron aan
Eemans gevraagd of hij het aandurfde. Hij had voor de vertaling, vooralsnog zonder
uitgeverscontract, 3000 Belgische frank over. Eemans zou het voorstel in overweging
nemen, maar wilde de roman eerst inzien. Du Perron schreef aan zijn vrouw Elisabeth
(Bep) de Roos: ‘Ik zal hem het boek zenden en hij zal mij nader schrijven als hij het
gezien heeft’.2 Waarschijnlijk had Eemans algauw door, dat het vertalen van Het
land van herkomst geen eenvoudige opgaaf zou zijn, maar hij reageerde niet op een
rappel van Du Perron.3 Toen ik Eemans in 1992 vroeg zijn contacten met Du Perron
te beschrijven, antwoordde hij dat hij hem bijna dagelijks als ‘tafelbuur’ tegenkwam
in de Brusselse Taverne du Passage, maar ‘de gesprekken van tafel tot tafel waren
slechts oppervlakkig, zodat het ook met Eddy du Perron aan de oppervlakte gebleven
is. Wel werd me eens voorgesteld zijn “mémoires” in het
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Frans te vertalen, voorstel waar ik niet op ingegaan ben, daar mijn interesse heel
andere wegen van de letterkunde, namelijk het surrealisme, bewandelde...’.4

Franz van Ermengem: ‘iemand die half stottert en half doof is’
Du Perron moest dus op zoek naar een andere vertaler. Hij schakelde hiervoor zijn
vriend Jan Greshoff in, die vanuit Brussel een uitgebreid netwerk aan literaire
contacten onderhield. Er was een tijdlang sprake van een mevrouw Chandler, maar
ineens kwam Franz van Ermengem (1893-1985) in beeld, jongere broer van de
Brusselaar Frédéric van Ermengem (1881-1972). Laatstgenoemde was onder het
pseudoniem Franz Hellens een bekend auteur van Franstalige psychologische romans
en stond al vele jaren met Du Perron op vriendschappelijke voet. Franz van Ermengem
was eigenlijk schilder, maar onder het pseudoniem François Maret wijdde hij zich
aan zijn literaire ambities zonder ooit uit de schaduw van grote broer te treden. Op
6 november 1935 schreef Du Perron aan Greshoff dat hij een brief had gekregen van
Van Ermengem waarin deze op eigen initiatief zijn diensten had aangeboden. Du
Perron kende de man niet persoonlijk, maar in juli 1935 was in Écrits du Nord diens
vertaling verschenen van Slauerhoffs verhaal ‘Larrios’, met een inleiding van Jan
Greshoff. Du Perron vroeg dus onmiddellijk aan Greshoff: ‘denk jij dat hij het kan?’.
De vertaling van ‘Larrios’ was in Du Perrons ogen wel correct, maar ‘in stijl en
woordkeus heelemaal ontkleurd’. Hierdoor op zijn qui vive, verzocht hij Greshoff
om enkele punten indringend met Van Ermengem te bespreken.
Ten eerste kon hij maar weinig geld bieden. Ten tweede wilde hij het recht
behouden om de vertaling helemaal te herzien en mogelijk grote veranderingen aan
te brengen in de compositie. Ten derde moest Greshoff de vertaler in spe duidelijk
maken, dat de vertaling ‘natuurlijk en toch in stijl’ moest zijn. ‘Doet de vertaler het
tè mooi, dan wordt het “guindé” [gemaakt], doet hij het te slordig dan wordt het
“plat”.’ Ten slotte wilde Du Perron de tekst getypt aangeleverd zien, met brede marge
en ruime interlinie, opdat Pascal Pia en hij de correcties moeiteloos konden
aanbrengen zonder alles te hoeven overtikken. Het kwam erop neer dat hij een goede
grondtekst nodig had, die hij met assistentie van Pia gemakkelijk zou kunnen
bewerken.5
Inmiddels lag overal in de etalages Le sang noir, het meesterwerk van Louis
Guilloux, gemeenschappelijke vriend van Malraux en Du Perron.6 Malraux'
hoofdwerk, La condition humaine, was al in 1933 verschenen. Du Perron had dit aan
hem opgedragen boek in vier maanden tijds vertaald voor de Nederlandse markt.7
Als het Franse publiek nu kennis kon nemen van zíjn chef d'oeuvre - Le pays d'origine
- zou hij er ook in Frankrijk echt bij horen. Bovendien, zo hoopte hij, zouden de
revenuen dan binnenstromen. Het was dus met enige spanning dat hij de proefvertaling
van Van Ermengem afwachtte. In december was het zover. Van Ermengem stuurde
tien bladzijden proef, die hij vergezeld
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deed gaan van ‘een nogal vervelend, d.w.z. traditioneel “franscherig” briefje’ - aldus
Du Perron, nadat hij samen met Pia de vertaling had gecontroleerd.8 Die exercitie
had hem niet erg hoopvol gestemd. Beide vrienden waren tot de conclusie gekomen,
dat ‘de man veel te “correct” fransch wil schrijven, zoodat zijn tekst èn zwaar èn plat
wordt’. Du Perron vond met name de toon ‘totaal vervalscht’. Niettemin besloten
Du Perron en Pia om Van Ermengem het voordeel van de twijfel te gunnen. Het was
immers maar een begin en volgens Pia zou het wel gaan als de man iets losser en
meer parlando kon vertalen. Du Perron schreef Van Ermengem zelf in die geest,
maar uiteraard in diplomatieke termen: ‘Over het algemeen hebt u, in deze eerste
proef, te correct vertaald, wat een zekere stijfheid geeft. Het komt minder aan op het
maken van fouten of niet, omdat die altijd nog het gemakkelijkst te herstellen zijn,
dan wel op het treffen van de juiste toon. Uw toon is meer “literair”, minder
“gesproken” dan de mijne’.9
Van Ermengems respons was niet die van een vertaler die gewetensvol samenwerkt
met zijn auteur, maar die van een autoriteit die zich onheus bejegend voelt. Du Perron
stelde Greshoff op de hoogte:
Van Ermengem was blijkbaar wat gepiqueerd dat ik zijn vertaling niet zoo
best vond; blijkbaar was zijn hoop dat ik het werk zóo prachtig zou vinden,
dat ik alles aan hem kon overlaten, zoodat een Ducroo [= Het land van
herkomst] “repensé en français” door hem naar de [uitgeverij] N.R.F.
Nouvelle Revue Française zou zijn gegaan. [...] Er is geen sprake van, dat
het boek door een Belg vertaald kan worden zonder controle hier van Pia,
Malraux en mijzelf, en wel om 2 redenen: àls Belgen correct fransch
schrijven, schrijven ze tè correct, dus “platement” en zonder een zweem
van nonchalance, in den goeden zin, of gratie (zoo is alle ironie in de
dialoog den braven Ermengem volslagen duister gebleven); - en de tweede
reden is, zooals Ermengem zelf zegt, dat ze wel met vlaamsch maar niet
met hollandsch vertrouwd zijn.
Van Ermengem maakte in zijn brieven de indruk ‘een cuistre-achtig iemand’ te zijn.
In het verweer van deze schoolmeester proefde Du Perron vooral ‘de geleerdheden
van den slechten vertaler’.10
Greshoff had verzuimd Van Ermengem volledig op de hoogte te brengen van alle
voorwaarden die Du Perron stelde, zodat hij zich met verkeerde verwachtingen op
zijn werk had gestort.11 Zo wilde Du Perron hem voor de vertaling van het hele boek
niet meer bieden dan 6000 Belgische frank, het equivalent van 300 gulden. Dit was
het dubbele van wat hij Eemans had toegezegd maar Van Ermengem vond het slecht
betaald. Op 21 december 1935 schreef Du Perron aan Greshoff dat Van Ermengem
marchandeerde over een hogere
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beloning. Kennelijk vond hij zichzelf meer waard dan de maximumprijs van 3000
frank: ‘De man heeft zich heusch in het hoofd gezet dat ik èrg blij zou zijn met zijn
magistrale weergave, wat zeg ik: zijn verbetering, van mijn tekst, enz. - en schijnt
bovendien te denken dat ik geld heb’. Du Perron vroeg Greshoff dit laatste
onmiddellijk te ontzenuwen, en hij barstte los over Van Ermengems kwaliteit als
vertaler:
Hij denkt dat hij de schrijver is, dat hij weet wat taal en literatuur is, en
dat ik maar een prul-scribent ben; [...] hij verklaart op hoge toon dat hij
“à aucun prix” vermeld wil worden als hij geen enkele “responsabilité
littéraire” draagt [...] hij, die half hollandsch begrijpt en half fransch schrijft,
hij zal mijn werk “repenser en français”, de verantwoording dragen
daarvoor, - en eigenlijk komt het niet te pas dat ik er niet verdomd blij
mee ben. Het is als iemand die half stottert en half doof is en de volle
verantwoordelijkheid eischt om je belangen te verdedigen als advocaat in
het publiek.

Een ‘luxe-werkje’ dat alleen maar geld kost
Gezien Du Perrons ernstige kritiek op de proefvertaling en zijn instinctieve afkeer
van de vertaler is het verbazingwekkend dat hij toch met Van Ermengem in zee is
gegaan. Kennelijk diende zich niemand anders aan. Du Perron heeft nog even gedacht
aan de Belgische schrijver Raymond Brulez, die een waarderend artikel over hem
had geschreven in het Franse tijdschrift Cassandre, maar Brulez is het niet geworden.
Op 28 december 1935 laat Du Perron Greshoff weten dat Van Ermengem geheel is
bijgedraaid en dat hij een eerste betaling van 1500 frank tegemoet kan zien.12 En dan
begint het echte werk. Du Perrons optimisme is verbazend. Hij stoeit zelfs met de
gedachte dat de Engelse vertaling van zijn roman misschien gemaakt kan worden op
basis van de Franse.13 Ik kan dit optimisme alleen verklaren uit zijn grenzeloos
vertrouwen in het kunnen van Pascal Pia, met wie hij Van Ermengems tekst zou
opkalefateren. Alleen wilde het noodlot dat Pia per 1 januari 1936 werd benoemd
tot redacteur van een dagblad in Lyon, zodat de vertaling niet in Parijs kon worden
bijgewerkt.
Van Ermengem vertaalde gestaag door, want al op 27 maart 1936 was er sprake
van een laatste betaling van 1500 frank.14 Vanaf 10 maart 1936, toen dus het grootste
deel van de complete vertaling binnen was, heeft Du Perron zich samen met Bep
gestort op de correctie. Al na enkele dagen moest hij constateren: ‘De man verstaat
geen hollandsch en kent geen fransch, en als hij aan het mooi maken gaat wordt het
direct heelemààl poep. Enfin, zeg hem dit maar niet: hij doet zijn best, geloof ik, en
ik zit nu toch met hem in het schuitje. Maar Pia zal er ontzettend aan moeten werken,
en ik doe het nu al’.15
Op 24 maart 1936 reist Du Perron naar Lyon, waar hij logeert bij Pia en diens
jonge vrouw Suzanne. In brieven aan Bep vertelt hij hoe het werk opschiet,
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of eigenlijk niet opschiet. Op 26 maart schrijft hij: ‘Ik heb weinig te vertellen. Gisteren
met Pia 3 uur gewerkt (van 3 tot 6 ongeveer) om... 2 blzn. Ducroo te doen! Ik heb
wroeging om dien armen Pia, als het zoo door moet gaan. Maar het zal wel wennen.’
Een dag later meldt hij: ‘Gisteren ging het werk heel wat beter: in 1 1/2 uur hebben
we even veel gedaan als in 3 uur den eersten dag. Maar o, o, o, wat een werk toch
nog! - Pia heeft ook die ontzettende fransche preciesheid. Maar hij weet tenminste
wat schrijven is; de 5 blzn. die nu klaar zijn lijken mij heel goed.’ Maar 's avonds
schrijft hij in mineur:
Ik heb nu eenige kijk op het werken met Pia, en het is zeer ontmoedigend.
Vandaag hebben we weer iets meer gedaan dan gisteren, maar het heeft
dan ook weer 3 uur geduurd, en het resultaat is... 2 blzn. In de 3 dagen dat
we er nu aan gewerkt hebben, hebben we dus 6 blzn. klaargekregen. En
er zijn er 500. Dat wil dus zeggen dat àls Pia 2 blzn. per dag doet, hij pas
over 250 dagen klaar zal zijn. Dat is: over 8 1/ 2 maand, zeg maar gerust
over 10 maanden! D.w.z. in Januari '37. Dan is de tekst nog niet klaar.
Want hij heeft me voortdurend noodig om hem van allerlei nader uit te
leggen. Als hij dus alleen overgeleverd is aan dit werk, zal hij er heel vaak
maar wat van maken. [...] Daarbij ken ik Pia: als ik er niet ben zal hem dit
werk gauw de keel uithangen, hij zal er steeds minder aan doen, en ik zie
niet goed hoe ik hem ertoe moet aansporen. Waren we het maar niet
begonnen!
Omdat Pia nachtredacteur is, heeft zijn bestaan - in de weergave van Du Perron - de
volgende indeling:
's nachts:

9.30-4 krant.

nacht:

4-4.30 naar huis loopen.

dag:

4.30-2 slapen.

middag:

2-3 eten, kleeden, opstaan {in omgek,
volgorde!}

middag:

3-8.30 z.g. vrije tijd: theedrinken,
wandelen, vrijen, brieven, etc.

avond:

8.30-9 eten

avond:

9-9.30 naar bureau loopen.

Du Perron ziet ook wel in dat Pia, ‘in deze omstandigheden, van zijn 5 1/2 uur
vrije tijd niet 2 1/2 uur aan die vertaling kan geven. Tenminste niet elke dag.’ Maar
dan is het ook nodig om een rigoureus andere berekening te maken: ‘dan wordt het
niet 2 jaar, maar misschien 3 jaar vóór die vertaling af is!’.16 Du Perron voelt zich
ook schuldig tegenover zijn vrouw: die vertaling van Het land van herkomst blijkt
achteraf een ‘luxe-werkje’ te zijn dat alleen maar geld kost.
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Ik ben geparalyseerd en voel me knullig als ik zie hoe ik op een ander
leunen moet om in het fransch een afstand af te leggen in 3 uur, die ik in
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het hollandsch in een kwartier zou hebben doorgedanst. Maar dat is alles
tot daaraan toe: het ergste is dat ik geloof dat Pia dit alles au fond erg
onbegrijpelijk en onnoodig vindt, zoodat het geen prettig vooruitzicht is
om hem hiermee 8 1/2 maand te plagen in zijn vrije uren, terwijl hij veel
liever met Suzanne stoeit of belote speelt.17
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Du Perron slaapt slecht, want in zijn slaap is hij nog aan het corrigeren, Pia komt
met hoofdpijn thuis, Suzanne wil naar de bioscoop. Van gedisciplineerd ‘opwerken’
van de vertaling is geen sprake meer. In vijf dagen hebben ze zesenhalve bladzij
gedaan. Dan doet Bep een praktisch voorstel:
Je geeft de tekst van Ermenghem aan een man van het vak, bijvoorbeeld
aan Germaine, aan wie je dan betaalt wat ze voor hetzelfde werk aan de
NRF zou krijgen, of aan een ander van dat slag. Je steekt er dan wat meer
bedrijfskapitaal in, maar je spaart je zenuwen en de vriendschapreisjes
naar Lyon uit, (Ik bedoel dus: begin met een professional, die in bepaalde
tijd van slecht fransch goed fransch maakt. Eens per week supervisie van
jou.) en practisch bereik je ermee dat je een behoorlijk werkplan kunt
maken, waardoor dat boek inderdaad eenige “zakelijke” mogelijkheden
blijft vertegenwoordigen, die het waarschijnlijk verliest als het zoo gaat
traîneeren. Dan b.v. in October drie weken naar de Roselier met André
voor de laatste hand, en klaar is Kees.18

E. DU PERRON MET PASCAL PIA, PARIJS CIRCA 1925 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

Du Perron zag ook zelf wel in dat het werken met Pia niets gedaan was. Hij gaf
er de brui aan, sans rancune jegens Pia. Maar ook heeft hij niets gedaan met Beps
voorstel om de hulp in te roepen van Germaine Wouters, die evenals haar echtgenoot
Louis Chevasson medewerker was van uitgeverij La Nouvelle Revue Française.
Andere plannen hebben dit doorkruist: in oktober 1936 ging Du Perron met vrouw
en zoontje Alain een nieuw avontuur tegemoet in Nederlands-Indië. Een maand voor
zijn vertrek was hij in Brussel, waar hij Van Ermengem voor het eerst in levenden
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lijve ontmoette: ‘hij viel nogal mee, na de beschrijvingen. Hij weet nu dat de fransche
Ducroo niet doorgaat’.19
Vele jaren later liet Van Ermengem aan de redactie van Du Perrons Brieven weten
dat hij zich slecht bejegend voelde door Du Perron, die hem nooit meer enig antwoord
had gestuurd toen hij naar Indië vertrok.20 Het heeft de redactie dan ook nog heel wat
moeite gekost om
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Du Perrons brieven aan Van Ermengem

E. DU PERRON MET ANDRÉ MALRAUX, CIRCA 1934 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

los te krijgen.21 Dit lukte pas na diens overlijden, toen zijn in Spanje wonende vriendin
na lang soebatten en tegen een behoorlijke somma afstand deed van een pak met de
brieven - zeventien in totaal - én de onfortuinlijke vertaling. Deze vertaling - van
alle 33 hoofdstukken van Het land van herkomst - bevindt zich nu in het Letterkundig
Museum te Den Haag, ten dele in manuscript, soms meerdere manuscripten van één
hoofdstuk, ten dele in typoscript. De manuscripten zijn in een nette hand geschreven,
in potlood, in zwarte of rode inkt, zelfs één keer in zwart kleurpotlood. Op vele
bladen, ook van het typoscript, zijn in dezelfde hand correcties aangebracht in potlood
of in zwarte of rode inkt. Er is een klein aantal bladen met correcties in het handschrift
van Du Perron en één blad tjokvol met correcties in de hand van André Malraux.
Correcties in de hand van Pascal Pia heb ik niet teruggevonden.22

Obscure motieven
Na de Tweede Wereldoorlog begint een nieuw chapiter in het vertaaldrama. A.L.
(Rachel) Fernhout-Pellekaan (o1905), echtgenote van de schilder Eddy Fernhout,
zou de roman voor Gallimard vertalen onder supervisie van Malraux. Twee
hoofdstukken van deze vertaling zijn gepubliceerd in het luxe-tijdschrift Botteghe
Oscure, een volumineus, op prachtig papier gedrukt tijdschrift, geredigeerd en
uitgegeven door Marguerite Caetani. Deze met een Italiaanse prins gehuwde
Amerikaanse nam uitsluitend literatuur van internationale allure op die nog niet in
boekvorm in een andere taal was verschenen.23 In Quaderno XII (1953) verschenen
hoofdstuk 3 (‘Familie-album’) en 28 (‘Het gekkenhuis’) in Fernhouts vertaling, met
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flinke coupures in het laatste hoofdstuk, die op verzoek van Caetani waren uitgevoerd
door Bep du Perron. Bovendien was bij wijze van introductie ook opgenomen een
nog onvoltooide inleiding van Malraux tot de hele roman. Malraux heeft dit essay
nooit afgemaakt en tijdens zijn leven is er ook niets meer van Le pays d'origine in
druk verschenen.
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Niettemin is er een brief van Marguerite Caetani aan Bep du Perron, waarin zij schrijft
dat zij ‘une conversation définitive’ met Malraux heeft gehad en dat zij hem zo ver
heeft gekregen dat de publicatie van de Franse vertaling van de roman zal worden
uitgesteld tot januari, zodat Marguerite Caetani de gelegenheid heeft fragmenten uit
de roman te publiceren in Botteghe Oscure terwijl deze nog niet is verschenen in
Frankrijk.24 Was in 1953 inderdaad al een volledige vertaling van Rachel Fernhout
gereed of deden Malraux en Fernhout maar alsof? In het Letterkundig Museum
bevindt zich een vertaling van mevrouw Fernhout, maar deze beslaat slechts achttien
hoofdstukken van de roman.
Jan Greshoff verschaft ons meer informatie over de in Botteghe Oscure
gepubliceerde hoofdstukken. Die zouden eerst door Pascal Pia en daarna door André
Malraux zijn herzien. Vriendentrouw over het graf heen! Greshoff vervolgt: ‘Maar
zelfs na deze bewerking was Malraux, naar hij mij zeide, er niet tevreden over omdat
hij er “de stem” van Eddy niet in horen kon. Of men echter in een vertaling “de stem”
van een schrijver kan overbrengen, ook al is de vertaler een meester in zijn vak,
betwijfel ik ten sterkste’.25 Philippe Noble brengt in een van zijn interviews toch een
andere nuance aan. Hij zegt: ‘Ik neem aan dat de vertalers nogal wat bezwaar hadden
tegen de manier, waarop Malraux hun Frans herschreef. Uit twee destijds
gepubliceerde hoofdstukken blijkt ook dat Malraux steeds verder van de
oorspronkelijke tekst kwam af te staan. Zijn Frans was prachtig, maar de vertaling
klopte niet meer...’.26
Voor zover ik het kan beoordelen, ontbeert de vertaling van mevrouw Fernhout
het geforceerde dat de vertaling van Van Ermengem zo ondraaglijk maakt. Ook in
de niet door Malraux herziene hoofdstukken zijn de zinnen veel vloeiender dan die
van Van Ermengem en vertonen de dialogen de nonchalance die voor Du Perron
essentieel was. Bovendien heeft mevrouw Fernhout passages waarin Du Perron
moeizaam formuleert - vooral waar hij uitdrukking geeft aan een ingewikkelde
gedachte - tamelijk soepel vertaald.27
In 1969 schrijft Mechtilt Meyer, ‘critique littéraire et peintre’ in Parijs, in het
tijdschrift Preuves een artikel over Du Perron, dat als volgt wordt aangekondigd:
‘Mme Meyer présente à nos lecteurs un grand écrivain hollandais, Edgar Charles Du
Perron, dont les éditions Gallimard publieront prochainement un roman “Le pays
d'origine”’.28 Maar de roman blijft uit. Waarom? J.J. Oversteegen, indertijd directeur
van de Stichting voor vertalingen en groot liefhebber van het werk van Du Perron,
had al in 1955 van Bep du Perron gehoord, dat er een - hele, halve? - vertaling bestond
van Het land van herkomst in het Frans, waar Malraux een inleiding bij zou schrijven.29
Maar - aldus Oversteegen in zijn memoires - het ging ‘niet zo vlot als wij gehoopt
hadden, ondanks de steun van Malraux en Pascal Pia, de een op en af in de hoogste
politieke functies, de ander hoofdredacteur van het intellectuelenblad Combat. Met
beide hoge heren heb ik één keer gepraat’.30 Malraux noemde de
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vertaling die hij onderhanden had onbruikbaar. Ook bij Gallimard lag de uitgave
ingewikkeld. Alle betrokkenen leken er op uit te zijn ‘rookgordijnen op te trekken’.
Oversteegen probeerde het bij diverse personen. Schrijver en Gallimard-redacteur
Queneau vertelde hem dat Malraux een vertaling in zijn bureau had liggen, maar het
boek om duistere redenen tegenhield. In 1958 had Oversteegen gesprekken met
Gaëtan Picon, één keer zelfs met Roland Barthes erbij. Maar Oversteegen liep ‘tegen
een muur op die ik voelde maar niet kon zien’. Het manuscript ging bij Gallimard
in de kluis als links aan de

ANDRÉ MALRAUX, CIRCA 1935, FOTO R. PARRY [LETTERKUNDIG MUSEUM]
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macht was en bij Malraux als rechts aan de macht was. Een andere redacteur, Michel
Mohrt, liep warm voor Het land van herkomst, maar bekoelde weer. Picon verklaarde
sterk de indruk te hebben dat Malraux het boek eigenlijk liever niet zag verschijnen.
Hij hield immers de regie over zijn eigen mythe. Een Franse vertaling van een roman
met een jeugdportret van hem als fellow-traveller van de communisten viel buiten
het programma.31
Willem Frederik Hermans heeft zich in een serie columns verkneukeld over de
rol van Malraux bij dit alles. Over diens fragmentarisch gebleven inleiding schrijft
hij: ‘In 1953 verscheen dit fragment in vol XII van het Italiaanse luxetijdschrift met
de noodlottige titel Botteghe Oscure, vergezeld van stukken uit de toen bestaande
vertaling van A.L. Fernhout. Malraux, die nog tot 1977 zou blijven leven, heeft het
nooit verder gebracht dan dit obscure fragment’.32 Maar het had volgens Hermans
ook zijn goede kanten dat de vertaling zolang uitbleef: indien eerder vertaald, zou
Le pays d'origine spoorloos zijn verdwenen, omdat het marxisme de smaak bepaalde
van de Franse intellectuelen.33

Nog meer pogingen en een happy end
Na Rachel Fernhout hebben zich nog enkele anderen gewaagd aan een Franse vertaling
van Het land van herkomst: de Belgische toneelregisseur Henri Ronse, de Franse
indonesianist Vincent Monteil, in samenwerking met enkele Nederlanders, en ten
slotte Clara Malraux, in samenwerking met de in Frankrijk wonende Indonesiër M.A.
Djoehana. Henri Ronse verliet België medio jaren zestig om in Parijs te gaan wonen.
Hij werkte toen mee aan Les Lettres françaises van Aragon, las manuscripten voor
Gallimard en publiceerde wat in Critique. Hij sprak zijn vriend Henri-Floris Jespers
aan ‘over de wens van Malraux Het land van herkomst in het Frans vertaald te zien’
en porde Jespers aan ‘een proefvertaling te maken’ waar Ronse zelf aan zou
meewerken. Maar Jespers was te jong om zich te wijden aan het werk van iemand
anders. ‘Wel moet ik nog ergens een stuk vertaling hebben. Wat er ook van zij, er
kwam niks van’, aldus Jespers.34
Vervolgens was het de beurt aan Vincent Monteil. Philip Freriks schrijft over hem:
‘De Franse Indonesië-deskundige prof. Vincent Monteil, die geen woord Nederlands
spreekt of leest, probeerde ook met Nederlanders samen een vertaling op papier te
zetten. Wederom bleek de klus te veeleisend’. Clara Malraux, die bij de scheiding
de achternaam van haar echtgenoot had gehouden, bedacht na de dood van André
dat het hoog tijd werd voor een goede vertaling. Als zij nou eens een poging waagde?
Zij was bevriend met de uitstekend Nederlands sprekende en schrijvende Indonesiër
Mohammad Akbar Djoehana (o1924), die al tientallen jaren in Frankrijk woonde en
bij de Unesco had gewerkt. Het was eind 1977, begin 1978. Djoehana had de Unesco
verlaten en zat om werk verlegen. Clara suggereerde hem een proefvertaling te maken,
die zij dan zou corrigeren. Er werd zelfs contact opgenomen met de
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ELISABETH DE ROOS MET ZOONTJE ALAIN DU PERRON, CIRCA 1936 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

Nederlandse Stichting voor Vertalingen, die bereid bleek het vertaalwerk te
financieren, mits er een uitgever werd gevonden. Clara, die bij Grasset publiceerde,
deed echter ontwijkend over de mogelijkheid om het boek door Grasset te laten
uitgeven. Zij kwam ook nooit met een contract. Terwijl Djoehana aldus in een soort
limbo verkeerde, kreeg hij te horen dat Philippe Noble al enkele jaren bezig was met
een vertaling. Daarop werd het vertaalproject van Djoehana en Clara Malraux
afgeblazen. Djoehana was blij dat er nu eindelijk een goede vertaling zou komen.35
Noble heeft heel wat meer tijd uitgetrokken voor zijn vertaling dan Van Ermengem:
een jaar of vier. Aan de Université de Paris-III (la Nouvelle Sorbonne) leverde zijn
geannoteerde vertaling van Het land van herkomst hem een ‘doctorat de 3ème cycle’
op in ‘littérature générale et comparée’. Uitgeverij Gallimard wilde het boek graag
publiceren en vroeg in september 1979 toestemming aan Alain du Perron, zoon van
de schrijver uit diens huwelijk met Elisabeth de Roos. Alain du Perron richtte zich
voor advies tot de Nederlandse schrijver Pierre H. Dubois. De lange lijdensweg van
de Franse vertalingen indachtig, wilde hij deze nieuwe vertaling alle kans geven:
‘Slechts als zou blijken dat de kennis van de vertaler dermate gebrekkig is dat de
Franse tekst op geen enkele wijze weergeeft wat er in het Nederlands stond, zou ik
bij
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Gallimard bezwaren willen maken, dan wel op revisie door een andere vertaler willen
aandringen’.36 Dubois kon hem echter geruststellen: na zorgvuldige lectuur van een
drietal hoofdstukken en een aantal steekproeven was hij tot het oordeel gekomen dat
het Frans uitstekend was en dat bovendien ‘de toon zeer goed [was] getroffen’.37
In 1980 verscheen de vertaling in een oplage van 5000 exemplaren, voorafgegaan
door het onvoltooide essay van Malraux.38 Binnen het jaar werden er 3000 exemplaren
verkocht. Noble werd voor zijn grootse prestatie beloond met de Nijhoff vertaalprijs.
Het boek is inmiddels uitverkocht en zal over enkele jaren in een herziene versie een
tweede druk beleven. Du Perron mag tijdens zijn leven geen Franse glorie hebben
geoogst, dankzij Philippe Noble heeft hij ook in Frankrijk toch nog een Nachleben.

Eindnoten:
1 Er is geen vertaling van werk van Multatuli door Eemans teruggevonden. Nochtans schrijft
Elisabeth du Perron-de Roos op 28 januari 1935 aan haar echtgenoot: ‘Heeft hij je zijn
Multatuli-vertaling laten inkijken, of stuurt hij je een hoofdstuk op proef?’ (collectie mr. A.E.
du Perron).
2 Brief van E. du Perron aan E.G. du Perron-de Roos, 26-1-1935 (Collectie mr. A.E. du Perron).
3 Zie. E. du Perron, Brieven V, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1979, p. 433 (2 september 1935
aan J. Greshoff).
4 Marc. Eemans aan mij, 10 januari 1993.
5 E. du Perron, Brieven VI, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1980, p. 17-18 (6 november 1935
aan J. Greshoff).
6 E. du Perron, Brieven VI, p. 29 (17 november 1935 aan J. Greshoff).
7 Van begin januari tot eind april 1934. Het werk aan zijn eigen roman had hij even opgeschort.
8 E. du Perron, Brieven VI, p. 78 (14 december 1935 aan J. Greshoff).
9 E. du Perron, Brieven IX, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1990, p. 191 (14 december 1935 aan
F. van Ermengem).
10 E. du Perron, Brieven VI, p. 82-83 (18 december 1935 aan J. Greshoff). N.R.F. = Nouvelle
Revue Française, uitgeverij waarvan Gaston Gallimard (1881-1975) directeur was.
11 Zie E. du Perron, Brieven VI, p. 91 (21 december 1935 aan J. Greshoff).
12 E. du Perron, Brieven VI, p. 100 (28 december 1935 aan J. Greshoff).
13 E. du Perron, Brieven VI, p. 106 (8 januari 1936 aan A. Roland Holst).
14 E. du Perron aan Elisabeth de Roos, 27 maart 1936.
15 E. du Perron, Brieven VI, p. 136 (13 maart 1936 aan J. Greshoff).
16 E. du Perron aan Elisabeth de Roos, 28 maart 1936.
17 E. du Perron aan Elisabeth de Roos, 27 maart 1936.
18 Elisabeth de Roos aan E. du Perron, 29 maart 1936. Roselier is het Bretonse kustplaatsje Le
Roselier-en-Plérin, waar E. du Perron een groot deel van Het land van herkomst had geschreven.
19 E. du Perron aan Elisabeth de Roos, 12 september 1936.
20 F. van Ermengem aan redactie Brieven, 2 augustus 1977 (Letterkundig Museum).
21 Zelfs een brief - half officieel, half in een toon van ouwejongenskrentenbrood - van de literator
Bert Decorte (tevens ‘conseiller-chef de service van het Ministerie van nationale Opvoeding
en Nederlandse cultuur’) mocht niet baten (B. Decorte aan F. van Ermengem, 26 september
1978, Letterkundig Museum, P346 B3).
22 In het jaarboek n/f 2006 van de Association des Néerlandistes de Belgique Francophone zal ik
passages uit diverse Franse vertalingen van Het land van herkomst (Van Ermengem, A.L.
Fernhout en Philippe Noble) nauwkeurig met elkaar vergelijken.
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23 Zie Sophie Levie, ‘“Botteghe Oscure” en de Nederlandse literatuur in de vroege jaren vijftig’,
in: Incontri. Rivista di studi italo-neerlandesi 6 (1991), fascicolo 2, p. 51-70.
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30 J.J. Oversteegen, ‘Kwestie van lezen VIII’, p. 209.
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Gaulle, van 1958 tot 1969.
32 W.F. Hermans, Klaas kwam niet. De Bezige Bij, Amsterdam 1983, p. 141.
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vertaling tot de helft zijn gekomen.
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38 Enkele openingsalinea's uit Malraux' inleiding in Botteghe Oscure zijn in deze versie weggelaten.
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GERARD BRUNING, CIRCA 1926 [LETTERKUNDIG MUSEUM]
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Dominicus in de Jazz Age
Cas Terburg en de Nederlandse katholieke jongeren rond 1925
[Mathijs Sanders]
Hij had God een voorstel gedaan: haal mij weg in plaats van Gerard Bruning. ‘Ik
kan beter gemist worden.’ De smeekbede van de dominicaan Casimirus Terburg
werd niet verhoord.1 Op 8 oktober 1926 overleed Bruning in zijn woonplaats
Nijmegen, achtentwintig jaar oud, aan de gevolgen van tongkanker. Radiuminjecties
en een pelgrimsreis naar La Salette hadden niet mogen baten. Het lijden en sterven
van de jonge Bruning maakten hem tot een icoon voor de jonge katholieke schrijvers
en kunstenaars die in zijn omgeving verkeerd hadden. Zijn polemisch en essayistisch
proza, dat tussen 1921 en 1926 was verschenen in De Gelderlander, De Morgen, De
Nieuwe Eeuw, Katholieke Staatkunde, Roeping, De Valbijl en De Gemeenschap en
waaruit Henri Bruning en Hendrik Marsman in 1927 een bloemlezing samenstelden,
werd een ijkpunt voor generatiegenoten die deel uitmaakten van de katholieke literaire
avantgarde, of die, zoals Menno ter Braak, hun positie ten aanzien van die beweging
moesten bepalen.2
De door pater Terburg bewonderde Bruning had zich opgeworpen als de voorman
van een tegencultuur binnen katholiek Nederland die juist in de jaren na de Eerste
Wereldoorlog uiterst vitaal bleek. De aanwezigheid van de pater dominicaan in de
jong-katholieke kringen van de jaren twintig is opmerkelijk. Deze jongeren stonden
niet bepaald bekend om hun klerikale sympathieën; in de kolommen van De Valbijl
(1924) moest menig priester het ontgelden. Aangevuurd door het radicalisme van de
Franse katholieke bohémien Léon Bloy (1846-1917), had Bruning de staf gebroken
over het burgerlijke emancipatiekatholicisme waaronder katholiek Nederland was
ingedommeld. Brunings verzet tegen de roomse gezagsdragers hing onlosmakelijk
samen met zijn fundamentele moderniteitskritiek: tegenover het liberale humanisme
en de ‘Hollandse vrijzinnigheid’ plaatste hij zijn radicale en compromisloze katholieke
standpunt waaruit scepsis en relativisme waren weggeschreven. Ware katholieken
moesten volgens Bruning hemelbestormers zijn, geen compromissensluiters. Niet
katholieke gezagsdragers als de priesters B.H. Molkenboer, A.B.H. Gielen en
Borromeus de Greeve, maar vurige godzoekers als Léon Bloy, Richard von Kralik,
Wies Moens, Wouter
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Lutkie, Henriette Roland Holst en H. Marsman moesten de nieuwe richting wijzen
voor de jonge generatie. De katholieke kunstenaar moest volgens Bruning voor alles
‘medewerken aan de uitbreiding van het Godsrijk op deze wereld’, ‘getuigenis geven
van ontwijfelbaar katholicisme’ en ‘doordrongen zijn van de overtuiging, dat een
positief getuigenis voor de katholieke geloofsen zedenleer, ook in de kunst, met name
in de litteratuur, noodzakelijk is. Dit niet te doen is onverschilligheid en lauwheid
en de lauwen spuwt Christus uit!’.3 Katholieken dienden volgens Bruning niet te
streven naar numerieke expansie, maar naar verdieping en verinnerlijking. In dat
streven vond hij pater Terburg aan zijn zijde.
Brunings uithalen werden ook buiten de kring van geloofsgenoten gehoord. Zo
ontwaarde Menno ter Braak onder de vele moderne katholieken die volgens hem van
stal gehaalde stokpaardjes bereden, in Gerard Bruning een gedisciplineerde denker
en een authentieke persoonlijkheid die zich niets gelegen liet liggen aan overgeleverde
dogmatiek en opgelegd gezag. Nog in 1930 prees hij Bruning als essayist: ‘het
essayistisch betoog was zijn lyriek, omdat zijn lyriek militant was’. Ter Braak noemde
Brunings katholicisme ‘een droom van vastheid’ die door de dromer niet als droom
werd doorzien, maar die hem meer verwant maakte aan de heidense en ketterse
dromers die hij bestreed (zoals André Gide), dan aan ‘dàt katholicisme, dat nauw
gelieerd aan Vroom & Dreesmann, van droomen niets meer weet’.4 In de argumentatie
tegenover ketters legde Bruning volgens Ter Braak meer gewicht in de schaal dan
‘goedwillige, maar slecht geconstrueerde apologeten als pater Terburg en Wouter
Lutkie’.5
Het opstel tegen Van Duinkerken waaruit het bovenstaande citaat afkomstig is,
lag in het verlengde van Ter Braaks eerste principiële essay tegen ‘het imperialisme
van den katholieken geest’: ‘Het opium der vormen’ uit De Vrije Bladen van januari
1927. In het tweede deel van dat essay verwees Ter Braak ook al naar pater Terburg
als auteur van Het innerlijke leven, een bundel levensbeschouwelijke overwegingen
die in 1925 was verschenen bij uitgeverij De Gemeenschap. Publicaties als die van
Terburg waren volgens Ter Braak bij uitstek geschikt om de katholieke jongeren
binnen hun grenzen terug te dringen, aangezien zij onbedoeld de ‘rotte plek’ van het
hedendaagse katholicisme blootlegden: het koketteren met het moderne levensgevoel
uit onvermogen de eigen dogmatiek zuiver vorm te geven. In dat opzicht kon Terburgs
boek wedijveren met de open brieven die de Franse katholieke filosoof Jacques
Maritain en diens bekeerling Jean Cocteau in 1926 wisselden (Lettre à Jacques
Maritain en Réponse à Jean Cocteau) en die de aanleiding vormden voor Ter Braaks
opstel.6
Pater C.A. Terburg O.P. is een van de minder zichtbare figuren uit de entourage
van de Nederlandse katholieke jongeren die in de jaren twintig het literaire en culturele
debat naar hun hand trachtten te zetten in en door tijdschriften als De Nieuwe Eeuw,
De Valbijl en De Gemeenschap. In het navolgende
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zullen de sporen van deze dominicaan in de kringen van de katholieke jongeren
worden getraceerd, niet omdat het een ten onrechte vergeten schrijver betreft, maar
omdat onderzoek naar een figuur als Terburg - een vrijwel onzichtbaar geworden
mecenas en bemiddelaar - de inzet en dynamiek van de jong-katholieke tegencultuur
scherp zichtbaar maakt.

De wegen van een dominicaan: C.A. Terburg
Geboren in 1892 was Casimirus Terburg ongeveer tien jaar ouder dan de katholieke
jongeren die begin jaren twintig het woord namen.7 Terburg groeide op in Nijmegen.
Hij bezocht er het Sint Dominicus College dat in 1856 door de dominicanen was
opgericht en dat feitelijk als kweekschool voor hun orde fungeerde. In 1910 trad
Terburg in en ging naar het klooster van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in
Huissen. Daar ontwikkelde hij het ideaal van ‘een op de actualiteit

HENRI BRUNING, CIRCA 1925 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

betrokken dominicaans apostolaat’.8 Naar de woorden van ordebroeder
Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861) wilden dominicanen als Terburg ‘mannen
van de tijd’ zijn en als predikers de nood van hun eigen tijd verstaan. Na zijn studie
klassieke talen in Amsterdam keerde Terburg terug naar het Sint Dominicus College,
nu als docent. In Nijmegen organiseerde hij in de jaren twintig en dertig conferenties
voor jonge katholieken en trachtte hij hen de weg te wijzen ‘in een wereld die
langzaam maar zeker leek te bezwijken voor de moderniteit in haar vele gedaanten:
liberalisme, socialisme, communisme, kapitalisme en vooral individualisme en
agnosticisme’.9
Tot de belangstellende toehoorders van Terburg behoorde ook de groep malcontente
katholieke jongeren die in de eerste maanden van 1924 het tijdschrift De Valbijl
voorbereidden. Deze jongeren - Gerard en Henri Bruning, Frans Schaepman, Rob
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de Wilt en Gerard Wijdeveld - hadden elkaar gevonden in hun afkeer van het roomse
triomfalisme en conformisme en in hun bewondering voor Pieter van der Meer de
Walcheren (1880-1970).10 Onder invloed van de Franse katholieke polemist Léon
Bloy had Van der Meer de Walcheren zich in 1911 tot het katholicisme bekeerd. In
deze jaren besefte de in Utrecht geboren jonkheer dat zijn kracht niet lag in het
schrijven van romans, gedichten en toneelstukken (geen van zijn vroege literaire
boeken beleefde ooit een herdruk), maar in de rol van
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JOZEF MULS [LETTERKUNDIG MUSEUM]

literair en cultureel bemiddelaar.11 De sterk op Frankrijk georiënteerde Van der Meer
de Walcheren bewoog zich met klaarblijkelijk gemak in de kringen van de Parijse
avantgarde en na zijn toetreding tot de katholieke kerk in die rond Bloy en diens
bekeerling Jacques Maritain (1882-1973).
Het was Maritain die het katholicisme na de Eerste Wereldoorlog een geheel nieuw
gezicht gaf door de eeuwenoude filosofie van Thomas van Aquino voortvarend te
presenteren als ‘ultramodern’, als de enige remedie tegen het algehele verval van de
westerse cultuur, een neergang die door de reformatie was ingeluid en in de
loopgraven van Verdun een voorlopig dieptepunt had bereikt. Maritain en zijn
geestverwanten namen het op zich de moderne cultuur te verzoenen met de katholieke
traditie en deze samen te brengen in een allesomvattende metafysische synthese die,
door de omarming van de avantgarde, een eigentijds, zelfs ‘ultramodern’ aanzien
kreeg. Deze beweging - die een katholieke herleving in de moderne wereld beoogde
- is door Stephen Schloesser in een recente studie aangeduid als Jazz Age
Catholicism.12
After the Great War, Catholicism came to be imagined by certain cultural
and intellectual elites not only as being thoroughly compatible with
“modernity”, but even more emphatically, as constituting the truest
expression of “modernity”. Its eternal truths were capable of infinite
adaptation to ever-changing circumstances. In a decade that mourned the
decimation of its youth, Catholicism could be forever young.13
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Youthfulness was een centraal codewoord in de ideologie van deze naoorlogse
katholieke tegencultuur, ook toen de ‘jongeren’ ouder werden.14 Met Art et scolastique
(1920), de serie Le Roseau d'or (1925-1932) en het epistolaire tweeluik Lettre à
Jacques Maritain / Réponse à Jean Cocteau (1926) won Maritains beweging snel
aan internationale bekendheid. Na ‘de uitbarsting van 1914’, aldus Terburg in een
beschouwing uit 1924, wees Maritain de weg naar het innerlijke en wezenlijke, een
weg die in Nederland werd aangegeven door Pieter van der Meer de Walcheren.15
Gedurende de Eerste Wereldoorlog werkte Van der Meer de Walcheren als
oorlogsverslaggever voor De Maasbode. In 1918 vestigde hij zich weer in Nederland,
waar hij zich ontwikkelde tot de grootste pleitbezorger van de Franse katholieke
cultuurbeweging en van het werk van Maritain in het bijzonder. De talrijke
besprekingen die hij wijdde aan het werk van de Franse katholieke voorhoede waren
niets minder dan een publiciteitsoffensief voor deze nieuwe beweging. Op uitnodiging
van Jozef Muls verzorgde hij tussen 1919 en 1921 de ‘Fransche kroniek’ van
Vlaamsche Arbeid. In 1921 werd hij aangesteld als redacteur van de rubriek ‘Kunst
en Letteren’ van het in 1917 opgerichte opinieweekblad De Nieuwe Eeuw, de
katholieke tegenhanger van De Haagsche Post en De Groene Amsterdammer (al was
de katholieke signatuur onzichtbaar in de ondertitel Weekblad voor Nederland), dat
werd uitgegeven door Drukkerij Helmond. Zowel in Vlaamsche Arbeid als in De
Nieuwe Eeuw bracht Van der Meer de Walcheren het werk van de Franse katholieke
voorhoede - Jacques Maritain, Henri Ghéon, Max Jacob en vele anderen - onder de
aandacht. Voor de jongere katholieke schrijvers in Nederland en Vlaanderen was
zijn optreden in deze tijdschriften een wekroep. Van der Meer de Walcheren werkte
als een magneet op aanstormende schrijvers als Gerard en Henri Bruning, Gerard
Knuvelder, Jan Engelman, Albert Kuyle en Albert Helman, die bij talrijke
gelegenheden op zijn rol als mentor van een literaire generatie hebben gewezen. Dat
Van der Meer de Walcheren weinig ontzag toonde voor Nederlandse katholieke
autoriteiten en niet schroomde het in zijn ogen artistiek minderwaardige werk
(voornamelijk literatuur en beeldende kunst) van goedwillende geloofsgenoten af te
wijzen, wekte verzet van het roomse establishment. Zijn sympathiebetuigingen aan
het adres van Vlaamse en Nederlandse katholieke jongeren die publiceerden in Pogen
en Roeping maakten hem in de ogen van behoudende geloofsgenoten verdacht. In
1923 opende Boekenschouw de aanval op Van der Meer de Walcheren.16 Van der
Meer was ‘de verkeerde man op een verantwoordelijke plaats’, die ‘met
Mussolini-achtige resoluutheid’ de staf brak over ‘de erkende katholieke
kunstkritiek’.17 De jezuïet Gielen, hoofdredacteur van Boekenschouw, kwalificeerde
hem vervolgens als de Nederlandse voorman van ‘het literaire fascisme’.18
Eind januari 1924 werd de vrije ruimte die Van der Meer de Walcheren in De
Nieuwe Eeuw kon benutten drastisch ingeperkt: de leiding van het
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weekblad werd overgedragen aan een groep Nijmeegse hoogleraren. De hooggeleerde
jezuïet Jac. van Ginneken poogde onmiddellijk de rubriek ‘Kunst en Letteren’ naar
zich toe te trekken.19 Van der Meer de Walcheren voelde er niets voor om door te
werken onder Van Ginnekens professorale voogdij en verruilde zijn redacteurschap
van De Nieuwe Eeuw voor dat van het weekblad Opgang, dat verscheen bij uitgeverij
Van Munster, waar hij eveneens als redacteur van de reeks ‘Geelruggen’ (waarbinnen
in 1924 zijn eigen bundel Branding verscheen) aan verbonden was. Cas Terburg
volgde hem. Als polemisch periodiek had De Nieuwe Eeuw afgedaan.

PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN, PARIJS CIRCA 1930 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

De katholieke jongeren die zich zouden groeperen in De Valbijl en De
Gemeenschap vonden in Pieter van der Meer de Walcheren een warme sympathisant.
Bovendien had hij enkele van hen, onder wie Gerard Bruning en Gerard Knuvelder,
de gelegenheid geboden hun pen te scherpen in De Nieuwe Eeuw. Zij konden het
niet verkroppen dat hun mentor door Van Ginneken en de zijnen was uitgerangeerd
en beraamden een tegenaanval. Het eerste nummer van De Valbijl (maart 1924)
kondigden zij dan ook nadrukkelijk aan als voortzetting van De Nieuwe Eeuw in
verhevigde polemische vorm.20 Dat De Nieuwe Eeuw onder Van Ginneken in korte
tijd honderden abonnees had gewonnen, kon enkel begrepen worden als het resultaat
van horizontale expansie ten koste van verdieping. Door de ‘bemoeiingen’ van
priesters als Van Ginneken ‘wordt meer acht geslagen op het aantal Katholieken dan
op den geest. Het inwendig leven wordt verwaarloosd, maar het Kath.
Vereenigingsleven wordt als godsdienst beschouwd, de R.K. Staatspartij als een
tabernakel vereerd’.21 Onder aanhaling van citaten uit Gogols roman Dode zielen en
Poe's verhaal ‘The Premature Burial’ haalde Gerard Bruning in De Valbijl uit naar
‘de Helmondse heeren’ die ‘Pieter’ knock-out hadden geslagen en van De Nieuwe
Eeuw een graftombe maakten.22
In deze roerige maanden raakte Cas Terburg bij de katholieke jongerenbeweging
betrokken. In zijn autobiografie Mensen en God schrijft Van der Meer de Walcheren
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hoe ‘pater Terburg’ de Nijmeegse radicalen (Van der Meer noemt Gerard en Henri
Bruning, Gijsbert Bertels, Gerard Wijdeveld, Rob de Wilt en Ernst Voorhoeve)
onderwees in de Summa van Thomas van Aquino.23
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Uit de handgeschreven dagboekcahiers, waarvan Mensen en God een sterk bewerkte
versie is, kan worden opgemaakt dat Terburg vanaf de zomer van 1923 regelmatig
in de omgeving van Van der Meer de Walcheren verkeerde.24 Van der Meer
attendeerde Terburg op actuele ontwikkelingen in de Franse katholieke
cultuurbeweging: ‘il avoue que c'était une révélation pour lui’.25 Van der Meer en
Terburg herkenden in elkaar geestverwanten. Bloy had Holland de katholieke Pieter
van der Meer de Walcheren geschonken, verklaarde Terburg in 1924.26 Op zijn advies
verzorgde Terburg in maart 1924 een eerste cursus over de scholastiek van Thomas
van Aquino voor de Nijmeegse jongeren.27 In de loop van 1924 was Terburg steeds
vaker te vinden onder de Nijmeegse en Utrechtse jongeren, onder andere tijdens de
periodieke ‘réunions’ ten huize van Van der Meer.28

In de kringen van de jongeren
Tussen Terburg en de katholieke jongeren

van De Valbijl ontstond onmiddellijk een gevoel van verwantschap. Op het eerste
gezicht kan dat opmerkelijk heten. In hun verzet tegen het katholieke establishment
- dat in hun eigen Nijmeegse omgeving domineerde in het tijdschrift De Beiaard
(1916-1925), onder leiding van Gerard Brom, en aan de inopgerichte Katholieke
Universiteit behalve Brom ook dominicanen als B.H. Molkenboer hoge posities
bekleedden29 - stonden zij argwanend tegenover de geestelijke stand, die zij
beschouwden als een verlengstuk van de conformistische confessionele
emancipatiecultuur van de negentiende eeuw. Het waren vooral de religieuzen die
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw het katholieke organisatiewezen
hadden geformeerd en bestendigd.30 Zowel Gerard Brom - die als leek zijn plaats
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opeiste als drager van de eigen katholieke cultuur - als de jezuïeten en dominicanen
in periodieken als De Beiaard en Boekenschouw (1906-1941) hadden hun afkeer van
het religieus radicalisme van enkele jongeren niet onder preekstoelen en kerkbanken
gestoken. In het grote project dat ‘de bekering van Nederland’ beoogde en dat enkel
kon slagen wanneer katholieken zich eensgezind zouden toeleggen op
consensusvorming en institutionele expansie, liepen deze jongeren in de weg. Op
hun beurt lieten de jongeren
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JAC. VAN GINNEKEN [LETTERKUNDIG MUSEUM]

er in 1924 geen misverstand over bestaan dat hun Valbijl ook de nekken van deze
zelfgenoegzame heren zou treffen.
Dat Terburg door deze jongeren werd omarmd, hangt onmiskenbaar samen met
diens non-conformisme. Marit Monteiro typeerde Terburg onlangs als een
‘grensganger’ die zowel binnen de gemeenschap van dominicanen - waaraan een
dwingend conformisme al wezensvreemd was - als daarbuiten tegendraadse
standpunten kon innemen en die als ‘biddende vrijdenker’ in het compromisloze
radicalisme van de katholieke jongeren zijn eigen idealen herkende.31 Tegelijkertijd
wist Terburg zich een exponent van een intellectuele katholieke voorhoede die de
verdediging van het geloof tot taak had; als rechtgeaarde dominicaan wilde ook hij
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een ‘kampvechter van het ware geloof’ zijn, een hoeder van de orthodoxie.32 De
filosofie van Thomas van Aquino - op gezag van paus Leo XIII in diens encycliek
Aeterni Patris (1879) uitgeroepen tot de kerkelijke wijsgeer bij uitstek - vormde het
onomstreden fundament van dit ideaal. Terburg praktiseerde dit hoge ideaal onder
andere als officieel adviseur in dienst van de familie Brenninckmeijer: voor het
warenhuisconcern C&A keurde en kuiste hij de kledingadvertenties op mogelijk
‘zedenbedervende aanprijzingen’ van lingerie en ondergoed (de in dit opzicht wat
rekkelijke Terburg leverde hierover een permanent gevecht met de zeer precieze
reclamechef van C&A).33
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Via Van der Meer de Walcheren raakte Terburg betrokken bij de Nijmeegse katholieke
jongeren. Voor De Valbijl viel na drie nummers (mei, juni en juli 1924) het doek.
Pogingen om het blaadje te fuseren met het eveneens noodlijdende jongerentijdschrift
Het getij (waar vanaf 1923 de katholieke jongeren Albert Kuyle en Henri Bruning
aan meewerkten) liepen op niets uit.34 Terwijl de ‘vrije’ jongeren zich in 1924
verzamelden in De vrije bladen, wist Gerard Bruning enkele van zijn bentgenoten
aan een podium te helpen in de kunstrubriek van het dagblad De Morgen, waar hij
sinds februari 1925 werkzaam was en ruime vrijheden genoot.35 Kunstenaarsvereniging
‘De Ploeg’ werd het nieuwe verzamelpunt van de Nijmeegse ‘R.K. bacchanten’.36
Zowel Van der Meer de Walcheren als Terburg waren er graag geziene gastsprekers.37
Verder was Van der Meers huis in Helmond een trefpunt voor ongeveer iedereen die
‘jong-katholiek’ was. Terburg was geregeld in deze kring te vinden. Hij deelde hun
afkeer van conformisme en hun ideaal van een ‘herstel’ van de moderne samenleving.
Terburgs engagement met de Nijmeegse en Utrechtse jongeren was niet zonder risico.
De bisschoppen stonden argwanend tegenover de antiklerikale tendensen in de
jongerenbeweging en hielden een scherp oog op de betrekkingen van enkele
dominicanen, onder wie Terburg, met deze beweging. Niet voor niets hield Terburg
in zijn lessen de jongeren de deugd van ‘voorzichtigheid’ voor, een begrip dat volgens
hem helaas in een kwade reuk stond ‘bij de z.g. mannen van de daad, bij vele jongeren
onder ons’.38 De politieke radicalisering van enkele jongeren in de richting van het
fascisme verwierp hij nadrukkelijk.

Razende honger naar het Hogere
De betrekkelijke onzichtbaarheid van Terburg in de tijdschriften van de katholieke
jongeren betekende niet dat zijn inbreng in de kringen rond deze periodieken gering
was. De ‘conferenties’ die hij organiseerde, hebben nu eenmaal weinig schriftelijke
sporen nagelaten en van de gesprekken die hij voerde met jonge katholieke
woordvoerders zijn enkel fragmentarische verslagen overgeleverd. Dat Ter Braak in
1927 zijn oog op hem liet vallen kwam ongetwijfeld doordat hij het tijdschrift De
Gemeenschap en de productie van de aan dit Maandschrift voor katholieke
reconstructie gelieerde uitgeverij op de voet volgde. Terburg figureerde vanaf oktober
1924 als enige priester op de lijst van vaste medewerkers aan De Gemeenschap en
was betrokken bij de eerste twee teksten die uitgeverij De Gemeenschap, opgericht
in oktober 1925, op de markt bracht.39
In december 1925 kwam Terburgs prozabundel Het innerlijke leven uit.40 Onder
deze titel bundelde Terburg de samenvattingen van zeventien voordrachten die hij
in 1924 had gehouden voor de eerder genoemde Nijmeegse kunstenaarsvereniging
De Ploeg. In zijn boek toonde Terburg zich een heraut van de door de jongeren
begeerde geloofsverdieping. De kern van zijn beschouwing stemde overeen met die
van Jacques Maritains programmatische
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essaybundel Antimoderne uit 1922, waarin hij het vermogen van het katholicisme
benadrukte om eeuwige waarheden in veranderende vormen te vatten, waardoor het
katholicisme in essentie ‘ultramodern’ was. In De Nieuwe Eeuw had Van der Meer
de Walcheren onmiddellijk zijn instemming met Maritain betuigd:
Juist omdat wij Katholiek zijn, zijn wij modern. [...] Niets van het moderne
leven is ons vreemd, noch de geestelijke onrust, noch het machinisme.
Alleen wij zien het niet op zich zelf, als doel in zich. Wij willen het
veroveren, dienstbaar maken, temmen en leiden naar zijn plaats in de
wereldorde. Wij willen het moderne leven omvormen en hernieuwen; wij
zijn niet slechts modern, maar ultra-modern, zooals Maritain raak zegt.41
Wat Van der Meer aanduidde als ‘het machinisme’ keerde in het hoofdstuk ‘Visibilia
et invisibilia’ in Het innerlijke leven terug in een uitgesponnen lichtmetafoor:
De laatste eeuwen en speciaal de onze, de heerlijke twintigste, zijn de
tijden van het zichtbare, de tijden van het licht.
Licht overal: Op de straat, en langs de straat, en boven de straat; licht in
de huizen en geweldig licht aan de voertuigen. Wij zien de Nibelungen en
den Karamazov, den Inferno en Raskolnikow en den Idioot; wij zien
Rembrandt op bonbondoozen.
Maar wij zien buiten ons en niet in ons; wij zien de oppervlakte, het
bijkomstige, niet het wezen.42
Aan Terburgs beschouwingen ligt een moderniteitskritiek ten grondslag die sterk
verwant is met de antimoderne/ultramoderne ideologie van Maritain, Van der Meer
de Walcheren en Gerard Bruning: de moderne tijd is een tijd van verval, van
metafysische armoede, materialisme en oppervlakkigheid, waartegen slechts één
remedie bestaat: verinnerlijking, verdieping en ‘overgave van eigen nietigheid’ naar
het ideaal van de gedroomde Middeleeuwen maar zonder uitsluiting van het
eigentijdse moderne.43 Renaissance, reformatie en revolutie hadden ook volgens
Terburg de westerse cultuur volkomen ontwricht (hier resoneerde Maritains Trois
réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau); een integraal herstel en een nieuwe
spiritualiteit waren geboden. Verinnerlijking is het kernwoord in zijn boek. De
strekking van Het innerlijke leven stond dan ook haaks op de talrijke geschriften
waarin geloofsgenoten als Gerard Brom en Jac. van Ginneken de noodzaak van
organisatorische expansie en institutionele professionalisering benadrukten. In De
Gemeenschap schreef Henk Kuitenbrouwer een lovende recensie over Het innerlijke
leven: hier geen ‘vage humaniteit’ of ‘fluwelen etiek’, maar een compromisloos en
vlammend appèl met ‘mannelike kracht’ aan alle gelovigen.44
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Enkele weken vóór Het innerlijke leven verscheen de expressionistische dichtbundel
Het huis van Mamix Gijsen, als coproductie van De Gemeenschap en de Antwerpse
uitgeverij De Sikkel met een korte inleiding van Terburg.45 Ook die inleiding bestond
uit een kritiek op de toenmalige cultuur waarin ‘den zin van het wezen der dingen’
verloren raakte. Aan de kunstenaar wees Terburg de taak toe de samenleving voor
te houden dat ‘de levenswaarde van alles niet schuilt in den omvang van het nuttig
effect; maar dat zij bepaald wordt door het innerlijk gehalte’. De ware kunstenaars
(‘onze kunstenaars’), zo vervolgt Terburg, zoeken geen esthetisch genot of publiek
succes, maar uitsluitend ‘het goed-zijn van hun werk: opdat het in staat zij, ons,
armen, de oogen te openen’. De christelijke kunstenaar heeft een apostolische zending
en moet ons voeren naar Christus door ‘razenden honger [te wekken] naar het
Hoogere’.

GERARD BROM, CIRCA 1925 [LETTERKUNDIG MUSEUM]
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Terburgs woorden wekten de spotzucht op van E. du Perron, die in een brief aan
Paul van Ostaijen zijn oordeel over Het huis kenbaar maakte: uit de bundel dreigde
hem ‘de vinger van heeroom’ tegen, ‘bij gebreke aan die van GOD’:
Ik hoop van harte er binnenkort een kritiek van jouw hand over te zien
verschijnen; ofschoon natuurlik, beste van Ostaijen, alvorens je je daaraan
waagt, ik je wel aanraad enige malen de voorrede des vroeden paters
overluid op te zeggen; want inderdaad: heb jij, voordat je van die voorrede
kennis nam, heb jij je plaats van kunstenaar hierbeneden wel begrepen?46
In Terburgs ‘Inleiding’ resoneren zowel Gerard Brunings essay ‘Het apostolaat van
de katholieke kunstenaar’ uit het eerste nummer van Roeping (1922), als - in de
herhaalde formulering ‘het goed-zijn van het werk’ - Jacques Maritains
kunsttheoretische verhandeling Art et scolastique in de vertaling van Terburg zelf.

Kunst en scholastiek
Aangevuurd door Pieter van der Meer de Walcheren begon Cas Terburg in 1923 aan
de vertaling van Maritains Art et scolastique.47 Het succes van Art et scolastique
onder Europese kunstenaars kan worden toegeschreven aan het feit dat Maritains
kunsttheorie beantwoordde aan een verlangen naar een retour à l'ordre. Kunstenaars
die de experimenten van dada, kubisme en surrealisme ombogen naar een modern
classicisme en die deze wending van een filosofisch fundament wilden voorzien,
vonden in Art et scolastique veel van hun gading. Jean Cocteau (aan wiens inzichten
uit Le coq et l'Arlequin: notes autour de la musique uit 1918 Maritain in hoge mate
schatplichtig was), Max Jacob, Julien Green, Igor Stravinsky (in wiens Poétique
musicale uit 1941 de echo's van Art et scolastique klinken), Gino Severini en Otto
van Rees bijvoorbeeld vonden in Maritains boek een wijsgerige legitimatie voor hun
terugkeer naar vormvastheid en figuratieve vormentaal. In de synthese van traditie
en vernieuwing zou de ware (ultra)moderniteit van het werk tot uitdrukking komen.
Kunstenaars die een uitweg zochten uit het estheticisme én zij die de kunst wilden
bevrijden uit de kluisters van de moraalleer konden hun argumenten met Art et
scolastique onderbouwen. Op gezag van Thomas van Aquino beargumenteerde
Maritain immers de relatieve autonomie van de kunst: de kunst is vrij binnen haar
eigen domein dat naast het domein van de moraal staat en er niet mee interfereert,
terwijl beide domeinen uiteindelijk weer ondergeschikt zijn aan het hogere (‘La
Sagesse’). Bovendien demonstreerde Maritain in zijn boek dat (moderne) ‘kunst’ en
‘scholastiek’ niet als onverzoenbare tegenpolen moesten worden beschouwd,
integendeel: ‘he showed that what is real not only could but even ought to be clothed
in avant-garde matter, the most modern Jazz Age productions’.48 Dat nogal wat
avantgardisten zich

ZL. Jaargang 5

55
aangetrokken voelden tot Maritains kunsttheorie hing verder onmiskenbaar samen
met diens metafysisch verankerde schoonheidsopvatting die uitzicht bood op een
meer dan artistieke zingeving. Het utopische programma dat Maritain ontvouwde
beoogde immers niets minder dan het opnieuw spiritualiseren van een onttoverde
wereld.
In de noten van Art et scolastique werd zichtbaar dat Maritain evenzeer uit
middeleeuwse bronnen putte als uit teksten van tijdgenoten als Cocteau, Maurras en
Gide.49 Door (veelal onvolledige) citaten uit het werk van Thomas van Aquino te
verbinden met opmerkingen van eigentijdse moderne kunstenaars, en de bronnen zo
voor eigen doeleinden om te buigen, kreeg Maritains bouwwerk het zo gewenste
‘ultramoderne’ aanschijn. Dat Maritain hiermee gevoelige snaren raakte, blijkt uit
de vele uiteenlopende reacties die Art et scolastique in heel Europa opwekte:
tegenstanders verweten Maritain dat hij de moderne kunst onder de verstikkende
stolp van een anti-moderne ideologie zette, voorstanders omarmden zijn poëtica
aangezien deze een uitweg bood uit een impasse: tegenover het l'art pour l'art konden
zij de relatieve autonomie van de kunst benadrukken, terwijl zij tegenover degenen
die de kunst onder het gezag van de moraal plaatsten de relatieve autonomie
verdedigden. Artistieke moderniteit en katholieke orthodoxie bleken opeens
verzoenbaar en - in de retoriek van Maritain - zelfs onafscheidelijk. Met Art et
scolastique plaatste Maritain zijn beweging in het centrum van de internationale
aandacht.50 In Nederland raakten schrijvers als Engelman, Marsman en (in de laatste
jaren van zijn leven) Gerard Bruning onder de indruk van Maritains poëtica, terwijl
Ter Braak - onmiskenbaar gefascineerd door Maritains werk - hem poogde te
ontmaskeren als een handige charlatan, ‘de talentvolle berijder [...] van het blijkbaar
te vroeg op stal gezette stokpaard, het thomisme’.51
In zijn autobiografie vertelt Van der Meer hoe hij in de jaren 1916-1917 getuige
was van het bloeiende kunstenaarsleven in de Franse hoofdstad, van het naarstig
zoeken van kunstenaars naar nieuwe visies en nieuwe bindingen en van de eerste
aantekeningen die Maritain maakte voor zijn Art et scolastique.52 In september en
oktober 1919 verschenen delen van Maritains verhandeling in het katholieke culturele
tijdschrift Les lettres. Beide afleveringen waren vrijwel direct na verschijnen
uitverkocht.53 In mei 1920 verscheen de tekst in boekvorm bij de Parijse ‘Librairie
de l'art Catholique’.
Van der Meer de Walcheren rekende het tot zijn persoonlijke taak om Art et
scolastique in Nederland en Vlaanderen aan de man te brengen. Direct na de
voorpublicatie in Les lettres wijdde hij een introducerende bespreking aan Maritains
thesen in Vlaamsche Arbeid.54 Toen Jozef Muls in 1919 de nieuwe reeks van dit in
1905 opgerichte tijdschrift begon, kondigde hij aan dat Vlaamsche Arbeid
‘kosmopolitische horizonten’ zou gaan verkennen. Muls was in Parijs onder de
bekoring geraakt van Bloy en Maritain en trok Van der Meer de Walcheren aan als
vaste medewerker van de ‘Fransche kroniek’.55 Toen Art
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et scolastique als boek verscheen, schreef Van der Meer voor zowel Vlaamsche
Arbeid als voor De Nieuwe Eeuw een lovende bespreking waarin hij de relevantie
van Maritains werk voor zowel kunstenaar als publiek benadrukte: ‘Alle
kunsttheorieën worden dwaas gestamel van onwetenden naast deze uiteenzetting van
het wezen der Kunst’.56
Intussen spoorde Van der Meer pater Terburg aan om de vertaling van Art et
scolastique voortvarend ter hand te nemen. Toen Terburg de klus geklaard had,
zorgde Van der Meer dat het werk in afleveringen kon verschijnen in het door hem
geredigeerde Opgang. In datzelfde weekblad publiceerde Terburg dat jaar een
beschouwing over Maritain waarin hij diens Art et scolastique interpreteerde als de
uiting van een door velen gewenste gerichtheid van de kunst op ‘het goede oude’ en
Van der Meer de Walcheren begroette als strijder voor de goede smaak en tegen het
artistiek alledaagse en onware, ‘dat zelfs tot in onze kerken is binnengedrongen’.57
Na het nihil obstat verscheen Kunst en scholastiek bij uitgeverij Van Munster,
waaraan Van der Meer als redacteur verbonden was.58 In zijn inleidende ‘Apologia
pro vita’ sprak Terburg de verwachting uit dat ook in Nederland een ‘wedergeboorte
der metaphysiek’ op handen was: ‘langzaam toch, maar vol beloften, groeit het
verlangen naar dieper inzicht: naar de kennis der volle werkelijkheid, naar de bepaling
van het wezenlijke der dingen.’59
Terburg vertaalde Maritains tekst op basis van de eerste druk van Art et scoop
lastique uit 1920. Hij kan een brontekstgetrouwe vertaler worden genoemd. Tussen
deze eerste Franse druk en de Nederlandse editie bestaan evenwel opmerkelijke
verschillen. Zo voegde Terburg twee ‘aanhangsels’ toe, vertalingen van teksten die
Maritain in 1922 had gepubliceerd in La Revue Universelle en
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Les Lettres. Ingrijpender dan deze toevoegingen waren de samenvattende
aantekeningen die de didacticus Terburg toevoegde in de marge van de hoofdtekst.
In deze vetgedrukte margeteksten werd het gehele betoog van Maritain nog eens
samengevat. In hun monografie over Stravinsky noemen Louis Andriessen en Elmer
Schönberger de Nederlandse uitgave om die reden ‘plus Maritain que Maritain’:
‘Waar de Franse editie nog de typografische schijn van een serieus boek ophield,
leek de Nederlandse uitgave, waarvan elke alinea in de kantlijn stond samengevat,
nog het meest op een catechismus’.60 Een derde toevoeging waren de vierentwintig
‘platen’ waarmee Kunst en scholastiek was versierd. Het binnenwerk van de Franse
uitgave was niet geïllustreerd. Na een reproductie van het portret van Maritain door
Otto van Rees volgden in Terburgs editie platen met werk van Fra Angelico, Jacques
Daret, Giotto, Gozzoli, Hubert en Jan van Eyck, Pieter Breughel de Oudere en de
Jongere, Puvis Chavannes, Bellini en Quenten Massys. Niet bepaald
vertegenwoordigers van de twintigste-eeuwse avantgarde die door Maritain werd
omarmd. Op 25 november 1924 schreef Maritain een brief aan Van der Meer de
Walcheren waarin hij hem bedankte voor zijn inspanningen waardoor de Nederlandse
uitgave had kunnen verschijnen. Maritain liet evenwel niet na zijn teleurstelling te
uiten over ‘l'absence de moderne’ in de keuze voor de illustraties.61

AFSCHEIDSBIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN HET VERTREK VAN PIETER VAN DER MEER DE
WALCHEREN NAAR PARIJS ALS DIRECTEUR VAN UITGEVERIJ DESCLÉE DE BROUWER, 1929. VOORSTE
RIJ, V.L.N.R.: WILLEM MAAS, ?, JAN ENGELMAN, WILLEM NIEUWENHUIS, PIETER VAN DER MEER DE
WALCHEREN, ANNE-MARIE VAN DER MEER DE WALCHEREN, HERMAN DE MAN. TWEE RIJ V.L.N.R.:
H. VAN HAASTERT, GERARD WIJDEVELD, BERNARD VERHOEVEN, C. VOS, ALBERT HELMAN, TONO
MAAS-BONEBAKKER, G.C.J.D. KROPMAN, ?, ANTON VAN DUINKERKEN, GERDA COOLEN-DE JONG,
HENK KUITENBROUWER, ANTOON COOLEN, ALBERT KUYLE, GERARD KNUVELDER, ?, ?, MAX VAN
POLL, ?, ?, OTTO VAN REES, ?, T. TRIP. ACHTERSTE RIJ V.L.N.R.: WAARSCHIJNLIJK WIM VAN ROSSUM,
?, ?, WAARSCHIJNLIJK KEES MEEKEL.
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Aan de activiteiten die Van der Meer de Walcheren ontplooide als bemiddelaar tussen
de kringen rond Maritain en de Nederlandse katholieke jongeren lag een permanente
dynamiek van dienst en wederdienst ten grondslag. Als tegenprestatie voor zijn
inspanningen om Franse teksten voor De Gemeenschap te winnen, verzorgde Albert
Kuyle in 1929 de uitgave van zijn bundel Het witte paradijs, met titel- en
bandillustratie van Otto van Rees en typografisch verzorgd door meesterdrukker
Charles Nypels. ‘Ik beschouw het als een lollige eereschuld aan je, je boek zoo goed
mogelijk in de wereld te helpen’, schreef Kuyle.62 Zijn jarenlange rol als promotor
van de renouveau catholique in Nederland en Vlaanderen zullen onmiskenbaar
hebben bijgedragen aan het besluit van Maritain om Van der Meer de Walcheren in
1929 voor te dragen als directeur van het Parijse filiaal van de in Brugge gevestigde
internationale katholieke uitgeverij Desclée de Brouwer.
En Casimirus Terburg? De dominicaan nam eind jaren twintig meer afstand van
de jongerenbeweging en vanaf 1932 bewoog hij zich op zijn motorfiets naar een
geheel nieuw werkveld: de zielzorg voor woonwagenbewoners.63 Zijn betekenis voor
de katholieke jongerenbeweging lag vooral in zijn rol achter de schermen van hun
tijdschriften als mentor, bemiddelaar en vertaler. In hun vaak luide Gesang der
Jünglinge zong hij een niet onbeduidende middenstem.
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Document
Twee brieven van Stijn Streuvels aan Herman de Man
[Sjoerd van Faassen]
In 1996 publiceerde Gé Vaartjes U hebt mij den weg gewezen. Brieven van Herman
de Man aan Stijn Streuvels. In deze uitgave werden ook een briefkaart van 14
november 1931 (p. 40) en een brief van 30 december 1945 (p. 88-90) van Stijn
Streuvels (pseudoniem van Frank Lateur, 1871-1969) aan Herman de Man
(pseudoniem van S.H. Hamburger, 1898-1946) opgenomen en een condoleancebrief
van 22 november 1946 van Streuvels aan De Mans dochter Marietje (p. 91). De
overige brieven van Streuvels aan De Man zouden in de Tweede Wereldoorlog
verloren zijn gegaan (p. 10).
De brief van 30 december 1945 kon Vaartjes maar ten dele publiceren, want hij
moest zich baseren op een onvolledig afschrift. Dat getypte afschrift maakt deel uit
van de collectie van het Letterkundige Museum en is (vermoedelijk) eind jaren vijftig
vervaardigd door Henri A. Ett, die voor het museum letterkundige documenten
opspoorde. De toenmalige verblijfplaats van het origineel is niet bekend.
Het Letterkundig Museum heeft in de veiling van Bubb Kuyper te Haarlem op 31
mei 2006 twee brieven van Streuvels aan De Man kunnen aankopen die kennelijk
de Tweede Wereldoorlog wèl hebben overleefd: het volledige, uit twee tweezijdig
beschreven bladen en een klein aanvullend blaadje bestaande origineel met enveloppe
van de slechts als incompleet afschrift bekende brief
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BRIEF VAN STIJN STREUVELS AAN HERMAN DE MAN, 1 JUNI 1937 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

van 30 december 1945 en een tot dusverre onbekende brief van 1 juni 1937. Ze zijn
beide geschreven op briefpapier met Streuvels' gedrukte briefhoofd.
De pedigree van beide brieven is niet duidelijk. De veiling omvatte documenten
uit het bezit van wijlen dr. J.J.W.R. van Dijck, een arts en een bekende
autografenverzamelaar. Hoe hij de brieven in zijn bezit heeft gekregen, is niet bekend.
In elk geval hebben ze de Tweede Wereldoorlog overleefd, want het afschrift door
Ett dateert uit de jaren vijftig.
Beide brieven worden hier met vriendelijke toestemming van mevrouw Isa
Baert-Lateur gepubliceerd.

Stijn Streuvels aan Herman de Man, 1 juni 1937
1 Juni '37
Waarde Vriend, Met vriendelijken dank voor het medegedeelde contract, dat ik U
hierbij ingesloten terug stuur - aangetekend. Ik stond inderdaad een beetje twijfelachtig en zonder vaste gegevens tegenover
B. & K. - maar zie er nu geen bezwaar in de copie ter kennisneming op te sturen zonder verplichting voor wederzijde. Ik heb nu de 17 eerste hoofdstukken klaar, een
250 getypte blz. - er komen nog een paar hoofdstukken bij - zoodat het een 300 à
350 blz. wordt. - Ik verlang maar om rustig en buiten alle ‘zakelijkheid’ het boek te
mogen afwerken. Het spijt mij U met deze aangelegenheid in Uw bezigheden te
hebben moeten storen - maar ik moest U toch de toestand mededeelen.
Hartelijk Uw
Stijn Streuvels
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Toelichting
Bosch & Keuning te Baarn - want dat is de uitgeverij waarover Streuvels spreekt was ná J.H. Kok te Zwolle en vooral G.F. Callenbach te Nijkerk één van de
voornaamste protestants-christelijke uitgeverijen in Nederland. De Man had op 27
mei aan Streuvels over zijn lopende contracten met Bosch & Keuning geschreven.
Dat De Man in het fonds van Bosch & Keuning figureerde, is niet zo voor de hand
liggend. Nederland was een verzuilde maatschappij en uitstapjes naar een andere
zuil dan de eigen behoorden tot de uitzonderingen, hoewel na de oorlog postuum
werk van De Man zelfs ook bij het nog steilere Callenbach zou verschijnen. De Man,
die in 1927 zijn joodse geloof had ingeruild en zich had laten opnemen in de
rooms-katholieke kerk, woonde sinds eind april 1930 in Berlicum, iets ten zuidoosten
van 's-Hertogenbosch, maar De Man was vanaf februari 1928 secretaris geworden
van de toen net ingestelde ‘Letterkundige Commissie voor den K.R.O.’, de roomse
radioomroep, en vertoefde uit hoofde van die functie veel in het nabij Baarn gelegen
Hilversum. Mogelijk dat hij in die periode en in die hoedanigheid in contact is
gekomen met Bosch & Keuning. Zelf zou hij in 1936 zijn roman De barre winter
van negentig bij deze uitgeverij publiceren in hun Opgang-serie. In 1937 verscheen
in dezelfde serie zijn Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart, dat een jaar later gevolgd
zou worden door Aart Luteyn de andere. Rijnvaart. De Opgang-serie was in 1931
gestart en kreeg voor het merendeel een sterk christelijk karakter door auteurs als Jo
Kalmijn-Spierenburg, Rie van Rossum, Dingeman van der Stoep of Jo van
Dorp-Ypma, die buiten protestants-christelijke kring nauwelijks serieus werden
genomen.
In een brief van 3 mei 1937 namens de uitgeverij was C.A. van Spronsen
teruggekomen op een persoonlijk onderhoud dat hij enige tijd tevoren met Streuvels
had gehad. Van Spronsen berichtte namens Bosch & Keuning ‘in beginsel bereid te
zijn Uw M.S. te aanvaarden’. Op 12 mei bevestigde Van Spronsen de ontvangst van
bedoeld manuscript, maar op 15 juni moest hij berichten: ‘Met belangstelling namen
wij kennis van Uw M.S. Het spijt ons zeer U te moeten mededeelen, dat wij niet tot
uitgave ervan in ons fonds kunnen besluiten. Het is volstrekt niet geëigend voor de
lezerskring welke wij in onze bibliotheek bestrijken’.
Het is, gezien zijn eigen deelname aan de reeks, niet onmogelijk dat De Man voor
de Opgang-serie contact legde tussen Streuvels en Bosch & Keuning. De (beoogde)
titel van Streuvels' boek wordt nergens in de bij het AMVC-Letterenhuis bewaarde
brieven van Bosch & Keuning aan Streuvels vermeld, maar ongetwijfeld ging het
om de moeizaam tot stand gekomen roman Levensbloesem - in omvang ongeveer
wat Streuvels in deze brief aangeeft. De in een chronische creatieve impasse
verkerende Streuvels werkte daaraan vanaf begin 1934. Tijdens de onderhandelingen
met Bosch & Keuning had Streuvels over zijn roman ook contact met zijn vaste
uitgever L.J. Veen. Op 15 mei 1937
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had Veen voor de zoveelste keer belangstellend geïnformeerd of zij voor het najaar
op Levensbloesem konden rekenen. Pas op 21 juni, nadat dus Bosch & Keuning de
roman hadden afgewezen, stuurde Streuvels de kopij aan Veen, waar Levensbloesem
begin november 1937 verscheen. De roman werd in datzelfde jaar nog eens herdrukt.

Stijn Streuvels aan Herman de Man, 30 december 1945
30sten December '45
Waarde Vriend, Uw brief heeft ons gister bereikt. Eindelijk een teeken van leven!
We hadden al nagevraagd bij Ant. Coolen e.a. maar niemand die ons over uw gezin
iets kon mededeelen, verder: dat Gij in Curaçao waart. Isa heeft meer dan eens gezegd:
‘een of anderen dag staat Herman De Man hier voor de deur met zijn motorfiets!’
Maar dat het zoo erg met U en de Uwen zou afloopen, hadden we niet durven denken
- het is effenaf verschrikkelijk en ik kan me indenken dat Gij er den kop bij verliest.
Zulk een thuiskomst!!! 't Eerste jaar heb ik nog een paar brieven ontvangen van Uw
vrouw - die vol moed scheen en Uw zaken beredderde. We mogen er niet aan denken
en ons troosten met de gedachte: dat het lijden ten minste voorbij is, en Gij zelf verder
moet leven. Als ik iets voor U doen kan, laat hooren. Gaarne had ik iets vernomen
over Uw huis te Berlicum en uw bezit aldaar. Ik weet wat het beteekent alles te
moeten missen waar men aan gehecht was,... zonder den moed te herbeginnen.
Gelukkig dat U nog die twee kinders overblijven - dat is de grootste troost. Het àndere
komt, met den tijd, weer terecht: Gij zijt nog jong en geen luiaard - de werkkracht
komt wel weer boven - en Gij zult waarlijk niet moeten hoeven zoeken naar
onderwerpen! Ik denk er aan of er geen middel zou zijn hier in Vlaanderen uw werken
herdrukt te krijgen? Zoudt Ge het niet eens beproeven bij mijn uitgevers - als ik U
hierin helpen kan, dan gaarne!
Hoe het met ons vergaan is? In '40,

HERMEN DE MAN [LETTERKUNDIG MUSEUM]

toen de gevechten hier aan de Schelde begonnen, werden we - heel de bevolking
door de Engelschen verdreven - denk aan die vlucht van 100.000-den die hier op de
baan voorbij getrokken zijn... naar Frankrijk. Wij zijn, met onze fiets, niet verder
dan Kortrijk geweest... en daar de beschieting ondergaan, na drie dagen teruggekeerd
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enz. geplunderd... door die 100.000 vluchtelingen die intusschen maar alles hadden
meêgenomen wat hun
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AANVULLEND BLAD VAN DE BRIEF VAN STIJN STREUVELS AAN HERMAN DE MAN, 30 DECEMBER
1945 [LETTERKUNDIG MUSEUM]

dienstig was. We zijn dan dadelijk aan den heropbouw begonnen en stilaan weer het
noodige aangekocht. Verder zijn de eerste jaren rustig verloopen: inkwartiering van
Duitschers die ons zeer voorkomend behandelden. En hier begint het misverstand:
wat we volgens dien radio-schreeuwer uit Londen hadden behooren te doen, was
zorgen dat we in een consentratie-kamp terechtkwamen, uit pure vaderlandsliefde,
terwijl die menheer rustig en veilig ons voor verraders mocht uitschelden. Ik houd
er niet aan mij te verrechtveerdigen en ik verdraag niet dat iemand mij ter
verantwoording roept. Ik heb me niets te verwijten en ben verantwoordelijk voor 't
geen ik gedaan heb! Waar anderen te doen hebben gehad met de gestapo, heb ik het
gehad met de Propaganda-Abteilung die met mijn naam (maar buiten mij om) reklaam
heeft gemaakt. Ik heb niets moeten doen tenzij mij aangeboden gunsten weigeren,
had ik maar voor één cent ambitie gehad, ik ware secretaris-generaal benoemd
geworden! Ik heb me zelfs tegen mijn vrienden moeten schrap zetten... die voor de
duitsche marken bezweken zijn. Bij de laatste beschieting hebben we een 4-tal VI
rond het huis gekregen, doch zonder schade. De rest is over ons hoofd heen gevlogen
en we zijn kunnen thuis blijven - daarna is de kabaal der verdachtmaking begonnen,
maar daarover later!
[ _ ] Met mijn gezondheid ging het tot voor enkele weken uitstekend - daargelaten:
angst en ontroering waar men aan mijn leeftijd zoo goed niet meer tegen bestand is
Nu word ik gewaar dat er iets hapert aan de aders, die versleten geraken: draaierig
en crisissen van beklemming - de 75 komen niet alleen! We zullen er 't beste van
verwachten en aan 't gers houden! Met ons beste wenschen voor het nieuwe jaar in
de hoop dat al de ellende en beroering nu voorbij is - wat de Wereld verder brouwt,
laat mij koud.
Uw Stijn Streuvels
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STIJN STREUVELS, 1937
[LETTERKUNDIG MUSEUM]

HERMAN DE MAN OP DE MOTORFIETS
[LETTERKUNDIG MUSEUM]

Toelichting
Het afschrift door Henri A. Ett van deze brief en dientengevolge de tekst die Vaartjes
geeft in U hebt mij den weg gewezen, loopt tot aan het door mij geplaatste diacritische
teken ‘[ _ ]’. De door Ett overgetypte brief omvat voor- en achterzijde van een A4-vel;
de rest van de tekst los velletje van half dat formaat.
Het eerder door Vaartjes gepubliceerde gedeelte wijkt op wat punten, komma's
en een enkel woord na slechts op één punt af van bovenstaande weergave: niet
Streuvels echtgenote Alida (‘Ida’) Staelens maakte de opmerking over De Man en
zijn motorfiets, maar hun eind 1922 geboren dochter Isa.
Streuvels' lamentaties over de moeilijkheden die hij ondervindt over zijn
handelingen tijdens de oorlog klinken wat schril. In 1934 had hij na een heftig conflict
gebroken met zijn uitgever Lannoo, maar in het voorjaar van 1941 werden de banden
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opnieuw aangehaald. Lannoo was een sympathisant van Verdinaso en gaf diverse
politiek-twijfelachtige boeken uit. Dat valt Streuvels
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vanzelfsprekend niet aan te rekenen en de door hem in zijn brief in een ander verband
genoemde Nederlandsche schrijver Antoon Coolen oordeelde ook in november 1945
dat de publicaties van Streuvels tijdens de oorlog allerminst als collaboratie waren
te beschouwen. Streuvels had inderdaad enkele verzoeken van Duitse zijde afgeslagen,
maar hij bagatelliseerde toch de rol die hem door de Propaganda-Abteilung was
toegedacht, een rol die hij door zijn hartelijke betrekkingen met de Duitse uitgever
Adolf Spemann en met Hans Teske van de Propaganda-Abteiling met verve speelde.
Ook werd hem zijn instemming met de Duitse verfilming van De vlaschaard kwalijk
genomen, onder anderen door Nand Geersens die tijdens de oorlog vanuit Londen
Vlaamse uitzendingen voor de BBC verzorgde. Daarnaast heeft Speliers de nodige
gegevens over Streuvels' oorlogsperiode boven water gehaald, die Streuvels' relaas
in een ongunstiger daglicht stellen.
De Man was half 1945 uit Curaçao naar Nederland teruggekeerd waar hij zijn huis
in Berlicum totaal leeggeroofd aantrof. Zijn vrouw en vijf van zijn kinderen waren
in augustus 1942 gedeporteerd en vermoord. De Man had na terugkomst in Nederland
tijdelijk onderdak gevonden in Eindhoven. Streuvels uitgever Lannoo zou geen
boeken van Herman de Man uitgeven. Uit de bij het AMVC-Letterenhuis bewaarde
correspondentie tussen Lannoo en Streuvels blijkt ook geen enkele poging van
Streuvels bij de heruitgave van De Mans werk te bemiddelen.
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Swane en ‘Het woud’.
Stijn Streuvels op het toneel en in de opera
[Stijn Vanclooster]
Deze lyrisch-dramatische transcriptie van zijn visionaire verhaal ‘Het
woud’ was, van meet af aan, reeds bij de eerste lezing van 's dichters
handschrift [...] in mijn verbeelding opgegroeid, en bied ik thans, als de
bescheidenkameraadschappelijke hulde van mijn oude bewondering, aan
mijn vriend, meester Stijn Streuvels, in afwachting, dat een toondichter
zich aan deze stof zal meten en er de gedroomde, intense en door
woudklanken gedrenkte, muzikale atmosfeer om weven zal.
Deze taalkundig niet geheel correcte opdracht gaf Emmanuel de Bom in 1928 met
zijn toneelstuk Swane mee.1 Het stuk is een bewerking van ‘Het woud’, het vierde
en laatste verhaal uit Stijn Streuvels' bundel Zomerland (1900), verschenen een jaar
nadat zijn debuut Lenteleven in Vlaanderen een kleine storm had veroorzaakt. Met
Zomerland zou Streuvels, die na zijn eersteling de etiketten - verwijten -‘realist’ en
‘naturalist’ kreeg opgespeld, nieuwe wegen inslaan.
In een eerste versie had Streuvels zijn verhaal ‘De gesnekkerde Christus’ getiteld.2
Streuvels wilde het publiceren in Van Nu en Straks, het artistiek en sociaal-filosofisch
vernieuwende tijdschrift waar De Bom hem naartoe had gehaald en waarvan Streuvels
bijna een vijfde van alle pagina's zou vullen. De Bom en vooral August Vermeylen,
de gangmaker van de groep nieuwlichters, konden het verhaal echter minder smaken
en hebben het niet in hun tijdschrift opgenomen. Het belet evenwel niet dat De Bom
het verhaal vele jaren later heeft gebruikt als inspiratiestof voor een eigen toneelstuk,
dat kort nadien tot een succesvolle opera werd bewerkt.
In wat volgt, wil ik de ontstaans- en receptiegeschiedenis van het verhaal en van
de toneel- en operabewerking, waaraan tot nog toe nauwelijks aandacht is besteed,
belichten.3 Zodoende worden niet alleen enkele bio- en bibliografische elementen
met betrekking tot Streuvels en De Bom en hun onderlinge verhouding aangedragen,
maar wordt ook het receptiebeeld van een klein deel van Streuvels' oeuvre uitgediept.
Ik zal met name aantonen hoe die receptie op een bepaald moment lichtjes veranderde.
Daarmee kan mogelijk een evolutie in Streuvels' poëtica in verband worden gebracht.
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EMMANUEL DE BOM DOOR PIETER DE METS [AMVC-LETTERENHUIS]

‘Het woud’
Het verhaal dat hier centraal staat, kondigt Streuvels het eerst aan in een brief aan
De Bom van 25 mei 1898; dan is het nog ‘De gesnekkerde Christus’ getiteld. Een
klein jaar later is het voltooid en op 9 maart 1899 stuurt de auteur het aan De Bom
ter lezing. In een brief van 23 mei 1899 omschrijft Streuvels zijn verhaal als ‘'t
Swane-stuk’ - verwijzend naar de naam van een van de hoofdfiguren uit het verhaal
- en in een onuitgegeven notitie vermeldt hij dat hij het verhaal heeft ‘gesitueerd te
Heule in 't bos’.4 Streuvels is in een periode van ongebreidelde creativiteit, hij heeft
naar eigen zeggen ‘een nieuwe wereld ontdekt’5 en is ‘bezig aan grotere stukken,
met brede zwaai - gebeurtenissen die ik zag afspelen in een verre ruimte en op grote
afstand’.6 De teksten die Streuvels omstreeks deze tijd schrijft, zullen inderdaad een
nieuwe, vreemde sfeer ademen en een wereld oproepen die in zijn werk tot dan toe
niet voorkwam.
Als De Bom het verhaal gelezen heeft, stuurt Streuvels het onder de titel ‘Het
woud’ naar een Vlaamse drukker.7 In mei 1899 vraagt hij het echter terug ‘om een
nieuw schandaal te vermijden’ - daarbij alluderend op de ophef die Lenteleven (1899)
had veroorzaakt.8 Uiteindelijk publiceert hij het in hetzelfde
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jaar in het Nederlandse maandblad De Tuin.9 Een jaar later komt het zoals gezegd
terecht in zijn tweede boek, Zomerland (1900), dat verder bestaat uit de verhalen
‘Groeikracht’, het titelverhaal ‘Zomerland’ en ‘Meimorgen’.
‘Het woud’ vertelt het verhaal van Sanctelein die op een dag voorbij de hut komt
van Swane, die in een herberg diep in het woud woont en wier lied hem aantrekt
‘met een vrees voor aanlokkelijk kwaad’. Hij is op weg naar de stad om er een houten
Christusbeeld te verkopen, dat hij door lange en intense arbeid heeft vervaardigd.
Als Swane het beeld ziet, raakt ze zo in verrukking, dat ze het meteen wil hebben.
Sanctelein staat het echter niet af en verdwijnt. Swane, die in de ban van het beeld
blijft, ontvouwt aan haar man Kerlo een plan: zij wil het Christusbeeld veroveren en
het dan voor veel geld verkopen. Hierop gaat Kerlo het beeld van Sanctelein stelen.
Swane en hij zullen het beeld ‘verbollen’: het zal dienen als prijs bij een soort
kegelspel dat zij zullen organiseren en waar heel het dorp aan kan deelnemen. Als
dit spel een tijd bezig is, verschijnt plots de veldwachter ten tonele. Hij is op de
hoogte gebracht van het bedrog van Kerlo en, gesteund door een bende boeren, breekt
hij het bolspel af en zet hij Kerlo gevangen. Als deze na een tijd vrijkomt en in zijn
hut het Christusbeeld ziet, vermoedt hij het overspel van zijn vrouw. Hij vernielt het
beeld en gaat Sanctelein vermoorden. Swane beweent de dode en Kerlo wil ook haar
doden. Maar hij slaagt daar niet in: ‘het gruwde hem die schone kop te schenden het lag buiten zijn macht. Haar lijf werd beschermd door een heilig oppergezag’. Hij
gaat naar huis, steekt zijn woning in brand en trekt het woud in. Achter zich hoort
hij Swane schreien, maar even later klinkt haar stem weer ‘lijk een aanlokkend
misleidsel’. Hij wist niet ‘of hij Swane zoeken wilde of haar vluchten moest’.

Een andere poëtica, een andere receptie.
De Bom, Vermeylen en Zomerland
In ‘Het woud’ toont Streuvels zich een ander auteur dan de ‘realist’ en ‘naturalist’
die de lezer tot dan toe gewoon was. Dat geldt trouwens voor alle verhalen uit
Zomerland (1900). Streuvels toont zich daarin eerder een visionair en surrealist; de
ruimte die hij oproept is weidser, zijn blik lijkt omvattender, magische tendensen en
fantastische elementen worden in zijn teksten geïntegreerd. Dit zou de reden kunnen
zijn waarom De Bom en andere Van Nu en Straks-ers eerder negatief over dit werk
oordeelden: misschien passen de verhalen uit Zomerland minder bij de realistische
of naturalistische poëtica die De Bom en zijn kompanen voorstonden. Uit brieven
van Streuvels blijkt dat de auteur omstreeks de tijd van de compositie van Zomerland
(en ten dele van het omstreeks dezelfde tijd verschenen Zonnetij) op een andere wijze
over literatuur dacht.
Emmanuel de Bom had Streuvels' werk over het algemeen erg enthousiast onthaald.
Zo schrijft hij na zijn lectuur van het verhaal ‘Een ongeluk’, dat
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Streuvels' eerste bijdrage aan Van Nu en Straks zou worden,10 in een zeven bladzijden
lange reactie: ‘Vriend! Goed, potverblomme! goed!! Goed!!! - gestolen-weg brul ik
u dit toe, van achter mijn lessenaar op de Boekerij - 't is aangrijpend; 'k heb het, dezen
nacht laat thuiskomend, nog in één adem gelezen; ik was paf, en dán opgetogen. Nog
eens, goed, goed!...’.11 Deze reactie van de Antwerpse bibliothecaris, die eind jaren
1890 optrad als Streuvels' mentor, eerste lezer en criticus, is geenszins alleenstaand
in zijn beoordelingen van het werk van de West-Vlaming. Na loftuitingen volgde
vaak ook wel kritiek, maar steeds gedetailleerd, deskundig en tactvol verwoord, en
zijn enthousiasme voor Streuvels' werk bleef hij altijd behouden. In de loop der jaren
heeft hij zijn poulain vele deuren - naar uitgevers, tijdschriften en andere kunstenaars
- helpen openen.12
Opvallend is dat De Bom meer kritiek heeft ten aanzien van bepaalde verhalen die
Streuvels in de jaren 1899 en 1900 schrijft. Zo schrijft de Antwerpenaar wel lovend
over ‘De gesnekkerde Christus’, maar tegelijk klinkt in zijn oordeel ook enige twijfel
door, een kleine aarzeling dat er iets gekunstelds aan Streuvels' jongste geschrift zou
kunnen zijn - later zal De Bom overigens het woord ‘maakwerk’ in de mond nemen:
Ik heb uw stuk tweemaal gelezen, en ben heelemaal doordrongen geweest
van de wonderbare atmosfeer, zoo verrassend nieuw na [uw vorig verhaal]
‘In 't water’, en ik heb den indruk gehad van iets ongehoords, iets
oerprimitiefs, als was het een historie uit den Caucasus of ergens in Tartarië
spelend... Wat een verbeelding, en wat bevolkt gij langzamerhand dat
goede vlaamsche land met een menigte fantastische schimmen, die voortaan
voor altijd leven in de groote familie der literatuur. [...]
Het was een moeilijke zaak met zulke gegevens volkomen
waarschijnlijkheid te bereiken en niet inkoherent te zijn. Men is wel een
oogenblik bang dat men zal gestoord worden in 't geloof aan de
wezenlijkheid van al die menschen [...].13
Even opvallend is dat De Boms oordeel in de lijn ligt van dat van August Vermeylen,
die voor ‘De gesnekkerde Christus’ niet zulke lovende woorden over had als voor
het vroegere werk van Streuvels. Hij schrijft de West-Vlaming een enthousiaste brief
over Lenteleven, neemt daarbij de stormachtige kritiek die het boek te verduren kreeg
op de korrel, maar meldt ook dat hij ‘De gesnekkerde Christus’ minder waardeert:
Besten, hartelijksten dank voor uw Lenteleven, Streuvels! Lente is een
wonderbaar stuk, volledig, sterk, en frisch, met heel een groot perspectief
(zooals de Russen dat hebben). Iets geheel nieuws in de Nederlandsche
letterkunde, de nieuwe en zuivere uitdrukking van heel een ras. Zijn er
dan
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nog zooveel domme menschen, dat men daar van ‘God- en zedeloos’
spreekt! Gelukkiglijk schijnt ge dat niet tragisch op te nemen. Alsof ge
niet beter wist dan die lui wat ge te doen hebt!
Hiernevens komt u De Gesnekkerde Christus terug. Zorg maar voor spoedig
spoedig inzenden van iets anders. Ik hield van dit stuk minder dan de
meeste in uwen bundel.14
De laatste zinnen uit het citaat waren een antwoord op Streuvels' eigen vraag om zijn
handschrift terug te krijgen. Hij had het Vermeylen kort tevoren gezonden ter plaatsing
in Van Nu en Straks maar hem daarop opnieuw gecontacteerd: ‘Als er nog niets
begonnen is, zoudt gij me wel genoegen doen de ‘gesnekkerde Christus’ terug te
sturen. Ik acht het geradig dat stuk nu niet te laten drukken’.15 Voorvoelde Streuvels
dat dit werk minder in de smaak zou vallen? In elk geval wist hij dat hij een ander
soort literatuur aan het schrijven was dan vroeger en hij wilde bewust nog een tijd
op die weg doorgaan. Een jaar na publicatie van Zomerland zal hij in een brief aan
Vermeylen klagen dat het boek was ‘gekomen en gegaan zonder een letter recensie
in éenig belgisch tijdschrift’.16 Streuvels' nagelaten briefwisseling, onder meer die
met Vermeylen en De Bom, laat echter toe dit receptiebeeld te nuanceren. Zo oogstte
hij met zijn lezing van een verhaal uit Zomerland wel succes in de Antwerpse ‘Kapel’.
Dat blijkt uit vele passages in de briefwisseling tussen Streuvels en De Bom.

‘Het woud’ op het toneel
Het oordeel van Emmanuel de Bom over de slotnovelle uit Zomerland lijkt na twee
jaar toch nog even aarzelend als toen hij het verhaal las vlak nadat het geschreven
was. Vele jaren later evenwel, op 9 maart 1927, schrijft hij aan Streuvels dat de
lectuur van ‘Het woud’ hem zo sterk heeft beïnvloed, dat hij de tekst heeft bewerkt
tot een toneelstuk.
Was De Boms oordeel veranderd? Niet echt. Hij blijkt met het verhaal jarenlang,
van bij de eerste lectuur, in zijn hoofd te hebben gezeten. Dat komt opnieuw tot uiting
op verschillende plaatsen in zijn briefwisseling. Zo wil hij op een keer aan Streuvels
duidelijk maken dat hij vaak in zijn nabijheid, geestelijk dan, vertoeft: ‘weet dan,
dat ik nooit een dag ben zonder uren lang met u rond te wandelen tegen den avond
langs den Sterreweg, of naar Verriest, en ik leef dieper in het Woud bij Swane, en
bij Marten de Vriezeman, en bij Jan Boele, Treze Pruime & Companie [personages
in verhalen van Streuvels] dan bij mijn eigen... familie’.17 Als De Bom een tijd later
een zelfportret van Streuvels met zijn hond heeft toegestuurd gekregen, schrijft hij
terug: ‘Uw Pan is een voortreffelijk beest: [...] een echte kameraad om met [sic] door
't Woud te trekken bij Swane en haren rabauw’.18 Een andere keer besluit De Bom
een briefkaart naar het Lijsternest met de mededeling dat hij naar de bossen trekt,
‘in de Swane-eenzaamheid’.19 Als hij een goed jaar later een reis plant naar
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HOUTSNEDE VAN FRANS MASEREEL, UIT: SWANE, P. 7

West-Vlaanderen (de ‘Streuvelsstreek’), heet het dat hij ernaar uitkijkt om ‘zijn
vrouw de plaats [te] toonen, waar Swane en Sanctelein elkaar ontmoetten en waar
ze bolden voor den gesnekkerden Kristus’.20 En nog eens ruim twee jaar later heeft
de Antwerpenaar meer dan gewone belangstelling als hij gehoord heeft dat Streuvels
zelf plannen zou hebben om ‘Het woud’ op toneel te laten brengen:
Wat hoorde ik van [Lode] Ontrop? 't Schijnt dat ge een Opera-text beloofd
hebt aan [componist Ernest] Brengier. Me dunkt g'hebt me dat ook al ns
gezeid. Hawel [...] als het ‘Het woud’ [...] zou betreffen, in Gods name,
luister dan naar mij: geef dat ding maar aan éénen mensch: aan Paul Gilson.
Die zal daarvan, als 't een waar lyrisch drama is (en dat zit er in; met die
woudstemming) een meesterstuk maken, zoo sterk in zijn aard als ‘Carmen’
van Bizet.21
Een week later antwoordt Streuvels: ‘Het Woud’-Opera ligt nog altijd niet verder
dan in plan, als het er komt zal ik u berichten.22 Streuvels zal dit plan nooit ten uitvoer
brengen. Ook al zet De Bom hem er drie jaar later, in 1907, nog eens toe aan, waarbij
hij overigens opnieuw Gilson aanbeveelt.
Vele jaren later zet de Bom zelf de eerste stappen in de realisatie van zijn droom en
brengt hij een toneelversie uit van ‘Het woud’. In het licht van bovenstaande
brieffragmenten is het geen verrassing meer als hij begin jaren dertig in het weekblad
Pan schrijft dat hij de verhalen uit Zomerland ‘prachtstukken’ vindt, die hij ‘voor
mede van 't allergrootste werk van den schrijver’ houdt. En nog: ‘toen ik op zekeren
dag, 1898 of '99, het handschrift van een verhaal van Stijn Streuvels toegezonden
kreeg, nl. “de Gesnekkerde Christus”, heeft me dit werk dadelijk aangegrepen’.23
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De Boms bewerking kwam in 1928 van de persen bij Buschmann in een uitgave van
De Sikkel.24 In een notitie achterin, die bij het begin van deze bijdrage werd geciteerd,
legt de auteur uit dat hij zijn inspiratie bij ‘meester Stijn Streuvels’ heeft gehaald.
De publicatie werd geïllustreerd met zes houtsneden van Frans Masereel, die de
auteur eind 1927 had opgezocht in Parijs. In een brief van 15 december spoorde hij
Streuvels aan contact te zoeken: ‘Zoudt ge [Masereel] niet eens iets van 't uwe sturen?
[...] Ziet ge een geïllustreerde Streiuvels door hem?’.25 Kort nadien zou Streuvels
met Masereel bevriend raken en enkele van zijn werken door hem laten illustreren.
Beiden kenden en waardeerden elkaars werk al lang; volgens Masereel-biograaf Joris
van Parys bestond tussen de twee een geestesverwantschap.26 Streuvels moet tevreden
zijn geweest dat De Bom gekozen had voor Masereel als illustrator van een tekst,
die voor een groot deel de zijne was.
De bewerking van De Bom leunt inhoudelijk nauw aan bij de tekst van Streuvels.
Een belangrijk verschil brengt de derde en laatste handeling, waarin het overspel van
Swane sterk wordt uitgediept en alles uitloopt op de dood van de titelfiguur, die
neerzijgt uit liefdesverdriet voor de vermoorde Sanctelein. Veeleer dan Swane is
voor De Bom ‘het Woud zelf de hoofdpersoon’: ‘het is de geweldige, de ongebonden
groeikracht, die Streuvels hier bezingt, niet lyrisch, maar in de eenvoudige sobere
bladzijden van een simpel verhaal’.27
De Boms tekst kreeg behoorlijk wat aandacht, veel meer dan het oorspronkelijke
verhaal destijds. In De Gids, De Vlaamsche Gids, Boekengids, Vooruit, Hooger
Leven, De Schelde, de Nieuwe Rotterdamsche Courant en Elsevier's en minder
bekende bladen als Opbouwen en Arbeid en Vermaak verschenen uitgebreide
besprekingen. De toon daarvan is doorgaans heel positief en bijna allemaal denken
de recensenten al aan een toekomstige muzikale bewerking. Met de woorden van
Arthur Cornette in De Gids hadden ze ‘literair van deze dramatische bewerking
genoten’, maar stelden ze zich tegelijk voor dat deze ‘mettertijd door mooie muziek
en mooie regie nog heel wat zal winnen. [...] Onder het lezen [...] berekenden [wij]
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de partij die een Vlaamsche Stravinsky en het Vlaamsch Volkstooneel uit Swane
zouden kunnen trekken’.28
Vijf jaar later zou Swane inderdaad op het toneel worden gebracht, en wel in de
Koninklijke Vlaamsche Opera (K.V.O.) te Antwerpen.
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Swane in de opera
Cornettes ‘Vlaamsche Stravinsky’ werd Maurits Schoemaker (1890-1964).
Schoemaker, een autodidact en leerling van Paul Gilson, beoefende als componist
velerlei genres met een ‘verbazend en onbetwistbaar technisch meesterschap’.29 Hij
staat geboekstaafd als een van de beste Vlaamse componisten van zijn generatie. Als
vertegenwoordiger van de door zijn leermeester gevestigde neoromantische traditie
schiep hij vanuit een ‘rijke, eerlijke en oorspronkelijke inspiratie’ een oeuvre met
een ‘uitgesproken Vlaams karakter’.30 Met het symfonische gedicht Vuurwerk gooide
hij ook in het buitenland hoge ogen. Naast veel solowerk en werk voor orkest
componeerde hij muziek voor ballet, opera, toneel en radiospelen en voorts
kamermuziek, godsdienstige muziek, koorwerken en stukken voor verschillende
instrumenten. Schoemaker blonk in het bijzonder uit als componist van liederen,
zowel op Franse tekst (onder meer van Emile Verhaeren, Michel de Ghelderode en
Maurice Carême) als Nederlandse (van onder anderen Pol de Mont, J.M. Dautzenberg
en Karel Jonckheere). Zijn keuze van teksten verraadt een grote kieskeurigheid in
letterkundige smaak, waaraan hij trouwens zijn gaven als componist volledig ten
dienste stelde.’31

VAN LINKS NAAR RECHTS: HENDRIK HEREMANS, WILLEM GIJSSELS EN ZIJN VROUW, ALBERT VAN
DIJCK, STIJN STREUVELS, LODE ZIELENS & EMMANUEL DE BOM, 8 SEPTEMBER 1928
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Naast twee opera-buffa's is Swane de enige opera die Schoemaker componeerde.
Begin 1929 contacteerde De Bom zelf Schoemaker met het oog daarop.32 Zijn korte
briefje was de start van een intense correspondentie over de bewerking, waaraan
Schoemaker (naar eigen zeggen) ongeveer meteen begon maar waarvan de voltooiing
jaren op zich liet wachten, hoe geboeid de componist ook moge zijn geweest: ‘Ik
was in verrukking voor de poëzie die uitging van die woud-legende’. ‘De handeling
die zoo gansch buiten het conventioneele “mouvement force” ligt, die dieper, meer
innerlijk is [...], het karaktervolle personnage van dat oermensch dat Swane heet, de
zachte figuur van Sanctelein, onbewust van alles wat aan het materieele behoort, de
ruwe, hoekige Kerlo, een wilde, blinde kracht, dat alles greep me onmiddellijk aan.’33
Toch moest De Bom Schoemaker voortdurend aanmanen om met de compositie
door te gaan. Daarbij verloor hij nooit Streuvels als auteur van de brontekst uit het
oog. Zo antwoordt hij Schoemaker, die hem gemeld had een deel te hebben voltooid,
in oktober 1930:
'n Toeval! Dezen namiddag was ik bij Streuvels te Kortrijk en vertelde
hem van uw, van zijn, van onze Swane: het deed hem veel genoegen
daarover wat te vernemen. Thuisgekomen, na 6 uur trein in mijn beenen,
vind ik uw aangenaam schrijven, vol goed nieuws. Het verheugt me, dat
ge zoo goed op dreef zijt. Vindt gij ook niet, dat dit seizoen den geest
opwekt? Me dunkt, met deze nazomersche weelde, de gesluierde luchten
waar de zon doorzilvert, heel de dramatiek van hemel en aarde, 't leeft in
u en prikkelt al uw vermogens. Een tijd om de vruchtbare verbeelding aan
't werk te
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stellen. [...] Als Swane klaar komt, en 't wordt wat me[t] menschen, wat
kan er nog niet te voorschijn komen. We moeten Stijn Streuvels altijd vast
verbinden aan dit werk, waar hij in ieder geval de oer-vader van is!34
Schoemaker leefde zich bij het componeren goed in de tekst in. Veelvuldig
contacteerde hij De Bom onder het werk. ‘Beste Kerel, Ge kent gedorie Swane beter
dan ik, op den duur. Al uw opmerkingen zijn heel juist’, antwoordde De Bom hem
dan.35 Of op een vraag over de tijd in het toneelstuk:
De tijd in Swane... bestaat feitelijk niet. Er is ook weinig verschil tusschen
den Brueghel-tijd en dien van 't midden der 19e eeuw - wat de
Swane-omgeving, woud, kermis, kerk enz. betreft. Die paardjesmolen zal
van later zijn, schoon ik daar niet zeker van ben. Ik ga akkoord, dat we de
romantische periode aannemen. Wat niet belet, dat ze elders naar een ouder
tijdperk mogen grijpen, op een anachronisme komt het in een sprookje
niet op aan.36
Het leek wel of ook voor Schoemaker de tijd niet bestond. Maar hoe lang de voltooiing
van zijn compositie ook op zich liet wachten, het resultaat was meer dan geslaagd:
het drama werd ‘met veel zin voor het toneel en een weelde aan symfonische vondsten
door de partituur onderstreept’.37 De Bom was Schoemaker dankbaar voor zijn werk:
begin maart 1933, terugblikkend op de voorbije opvoeringen, zou hij de componist
feliciteren: ‘een groot proficiat aan u, voor uw gewetensvol, oprecht en in alle
opzichten respectabele prestatie’.38
De opvoering van Swane werd al aangekondigd in een uitvoerig artikel in Het
Laatste Nieuws van 2 augustus 1932. In de week voor de première, die nog een half
jaar zou uitblijven, werd zowel in de Nederlandstalige als Franstalige pers breedvoerig
vooruitgekeken op ‘het nieuw Vlaamsch werk, dat, door zijne verheven
kunststrekking, stellig voor het ingewijde publiek, de langverwachte afwisseling
brengt, na het oppervlakkige operetten-genre’.39 De première kwam er op 21 januari
1933.40 Ze had wegens financiële moeilijkheden bij de K.V.O. heel wat voeten in de
aarde gehad. Op 13 december 1932 kon De Bom aan Schoemaker laten weten dat
er een oplossing was gevonden en dat de opvoering er zou komen, ‘daar valt niet
meer aan te twijfelen’. Intussen volgde hij het creatieproces op de voet: zoals hij
eerder intens met de componist had gedialogiseerd, zo vergaderde hij nu ook geregeld
met de hoofdacteurs ‘om hun mijn opvatting van 't stuk diets te maken’ en hield hij
de decorbouw en kostumering nauwlettend in de gaten.41 Ook liet hij Schoemaker
weten dat ‘naar de regisseur Lode Plaum (een verstandige jongen) en [dirigent]
Hend[rik] Diels me lieten hooren, er met de muziek hoog wordt opgeloopen’.42 Het
decor was ontworpen door Lode Seghers, de Antwerpse kunstschilder, graficus en
fotograaf die talrijke auteurs (onder anderen Streuvels en De Bom) heeft gekonterfeit.
Rosa Christiane (Swane), Gerrit Harmsen (Kerlo) en Simon
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Bricoult (Sanctelein) vertolkten de hoofdrollen. De eerste reeks voorstellingen van
Swane werden telkens voorafgegaan door de suite no 7 van G.F. Haendel en de wals
van Maurice Ravel.
De ontvangst van de opera door het publiek was uitstekend en de kritiek in de pers
navenant. De talloze recensies waren allemaal buitengewoon positief zowel over het
verhaal zelf als over de muziek en uitvoerders, dirigent, regisseur en decorontwerper
(die laatste kreeg overigens vaak een aparte vermelding).
De Bom vatte eind november 1933 aan Schoemaker de ontvangst van hun opera
samen: ‘Men zegt me aan alle zijden veel goeds over Swane - nu ze niet meer te
hooren en te zien is - ik ben overtuigd dat ze haar Swane-zang nog niet heeft
gezongen’.43 Na het seizoen 1933-'34 werd Swane inderdaad nu en dan hernomen,
ook ‘na de Tweede Wereldoorlog en met onverminderde bijval’.44 Voorts zond het
N.I.R. de opera uit op de radio en ook in Franstalig België en het buitenland had
Swane weerklank: Michel de Ghelderode vertaalde De Boms tekst in het Frans, in
Duitsland en Engeland was er interesse en van de première verscheen zelfs een
verslag in vele Italiaanse dagbladen!45
Maar jaren later waren de librettist en componist niet zo tevreden met de mate van
belangstelling: ze vonden die al bij al mager. Dit blijkt uit hun correspondentie, die
ze nog lang na de samenwerking rond Swane hebben gevoerd. Schoemaker was
overtuigd van de kwaliteiten van zijn werk en had soms heimwee naar de tijd van
de creatie. In 1947 betreurt hij in een brief aan De Bom dat Swane niet nog méér was
opgevoerd:

NA EEN OPVOERING VAN SWANE IN 1933. MET ONDER ANDEREN, ZITTEND: LINKS MAURITS
SCHOENMAKER EN RECHTS EMMANUEL DE BOM. IN HET MIDDEN STAAT STIJN STREUVELS (MET
SNOR) MET NAAST HEM DECORONTWERPER LODE SEGHERS (MET STRIKJE) EN DAARNAAST HERMAN
TEIRLINCK (MET BRIL) [AMVC-LETTERENHUIS]
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COMPONIST MAURITS SCHOEMAKER [AMVC-LETTERENHUIS]

[...] dat ‘pront vrammes’ verdiende toch een beter lot. Laat nu dat ons
eersteling geen meesterwerk is, maar wie zou daar nu reeds kunnen over
beoordeelen, toch staat Swane boven het middelmatige en dit zou niet
moeten onderschat worden door de H.H. bestuurders. Wat zeker is, onder
de jongeren heb ik meermaals den wensch hooren uitspreken dat werk
weer eens op het tooneel te kunnen aanschouwen; maar ja, zijn er nu nog
krachten die zooiets zouden kunnen verwezenlijken? Naar wat ik hoor en
zelf heb kunnen vaststellen is er voor het oogenblik een algemeene
inzinking der waarden op kunstgebied (en ander!).46

Terug naar Streuvels
De toneelbewerking van De Bom en zeker de opera vielen duidelijk een ruimere en
betere ontvangst te beurt dan het verhaal van Streuvels decennia vroeger. Naar
aanleiding van de toneel- en operabewerking kreeg het oorspronkelijke verhaal
vernieuwde aandacht en nu ook erg positieve commentaren. Maar hoe stil de kritiek
aanvankelijk over Streuvels' novelle was geweest, het had Willem Kloos er niet van
weerhouden in zijn gezaghebbende De Nieuwe Gids erg lovende woorden te schrijven
over Streuvels' vroegste werk. In een bespreking van de eerste drie verhalenbundels,
Lenteleven, Zonnetij en Zomerland, lezen we:
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[...] Men moet wel voorzichtig zijn met absoluut-prijzende literaire
uitspraken, maar toch meen ik, op grond van zijn breed- en diep-, zijn
zuiveren innig-menschlijke beteekenis, de besliste verzekering te mogen
geven, dat Stijn Streuvels, als artiest, onsterflijk zal zijn. [...] En daarom
zal het werk van Stijn Streuvels blijven leven en hoog omhoogstaan voor
alle tijden, als al het tendentieuse, het leelijk-expresse reeds lang is
verzonken in vergetelheid. [...] Stijn Streuvels zal, als hij zoo doorgaat,
een der eersten wezen in de kunst, die nu zoo krachtig aan het komen is.47
Volgens Kloos was er niets ‘leelijks-express’ in Streuvels' vroege werk; hij herkende
er iets universeels in, iets dat buiten of boven het tendentieuze staat. Om het
tendentieuze te vermijden, was Streuvels een meer ‘visionaire’ richting, de weg van
Zomerland, ingeslagen. Daarna knoopte hij weer meer aan bij de realistische richting
van het eerste werk. In Zomerland maakten een aantal elementen
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hun opwachting waar de auteur later op zal teruggrijpen. We denken dan in het
bijzonder aan de symbolistische toonzetting van de novelle Het leven en de dood in
de ast (1926). Het is de bedoeling daar op een andere plaats op terug te komen.
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De Gids 93 (1929), maart, p. 456-458.
A. Corbet, ‘Schoemaker, Maurice’, in: Algemene Muziekencyclopedie, deel VI (R-Z),
Zuid-Nederlandse uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam 1963, p. 262.
A. Corbet, ‘Schoemaker, Maurice’, p. 262 en 263.
Zie A. Corbet, ‘Schoemaker, Maurice’, p. 263.
In een briefje van 24 januari 1929.
Maurice Schoemaker in D'operagids, seizoen 1932-33.
E. de Bom aan M. Schoemaker, 20 oktober 1930.
E. de Bom aan M. Schoemaker, 26 maart 1931.
E. de Bom aan M. Schoemaker, 20 juli 1932.
A. Corbet, ‘Schoemaker, Maurice’, p. 263.
E. de Bom aan M. Schoemaker, 8 maart 1933.
Het Handelsblad, 19 januari 1933.
In D'operagids van het seizoen 1932-'33 wordt de creatie van Swane aangekondigd op 19 januari
1933, maar contemporaine kranten, tijdschriften en de briefwisseling van De Bom bewijzen
dat ze twee dagen later (op 21 januari) plaatsvond.
E. de Bom aan M. Schoemaker, 13 december 1932.
E. de Bom aan M. Schoemaker, 13 december 1932.
E. de Bom aan M. Schoemaker, 20 november 1933.
A. Corbet,‘Schoemaker, Maurice’, p. 263.
Over de verslaggeving in de Italiaanse dagbladen schreef De Bom uitgebreid in zijn brieven
aan Schoemaker, zo bijvoorbeeld op 9 februari 1932: ‘er is géén land ter wereld (zelfs ons
vaderland niet, Schoemaker!) waar Swane zoo vaak haar naam zal gedrukt hebben gekregen
als in Italië!’. Volgens De Boms briefwisseling met Schoemaker bestond er al vroeg interesse
in Duitsland - maar dat heb ik zelf niet nagetrokken. Hetzelfde geldt voor de belangstelling
vanuit Engeland. Ook naar de vertaling van Swane door De Ghelderode, die eveneens vermeld
wordt in de correspondentie De Bom - Schoemaker, heb ik geen zoektocht ondernomen.
M. Schoemaker aan E. de Bom, 21 augustus 1947. Een ‘vrammes’ is een vrouw(mens).
Willem Kloos in De Nieuwe Gids, NR 6 (1900-1901), p. 301-304, citaat op p. 303.
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Personalia
JOS BORRÉ (Beerzel, 1948) studeerde Germaanse filologie en Pers- en
communicatiewetenschap aan de Rijksuniversiteit te Gent. Van 1979 tot 2005 schreef
hij recensies voor De Morgen, sindsdien af en toe voor De Standaard. Hij is voorzitter
van het Gerard Walschap Genootschap. Hij publiceerde onder meer Gerard Walschap,
rebel en missionaris (1990) en Twintig stappen van elkaar. De correspondentie
tussen Gerard Walschap en Willem Elsschot (2006). Momenteel werkt hij aan een
nieuwe biografie van Gerard Walschap.
KEES SNOEK (Dordrecht, 1952) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Leiden en promoveerde in 1990 op De Indische jaren van E. du
Perron. Sinds 1977 heeft hij Nederlandse taal, letterkunde en cultuurkennis gedoceerd
aan universiteiten in de Verenigde Staten, Indonesië, Nieuw-Zeeland en Frankrijk.
Met ingang van 1 september 2006 is hij aan de Sorbonne (Paris IV) benoemd tot
gewoon hoogleraar in de letterkunde en cultuurgeschiedenis van het Nederlandse
taalgebied. In 2005 verscheen bij Nijgh & Van Ditmar zijn grote Du Perron-biografie:
E. du Perron. Het leven van een smalle mens.
MATHIJS SANDERS (Utrecht, 1971) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan
de Universiteit Utrecht en promoveerde aldaar op het proefschrift Het spiegelend
venster. Katholieken in de Nederlandse literatuur, 1870-1940 (2002). Hij is thans
als universitair docent werkzaam bij de opleidingen Algemene Cultuurwetenschappen
en Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en richt zich
voornamelijk op onderzoek naar de infrastructuur van het literaire leven in de periode
1870-1940.
SJOERD VAN FAASSEN (Assen, 1949) is hoofd Collecties van het Letterkundig
Museum. Hij publiceerde onder meer over de uitgevers A.A.M. Stols, Geert van
Oorschot, W.L. & J. Brusse en Van Loghum Slaterus. Op het ogenblik werkt hij aan
een boek over het tijdschrift Criterium (1940-1942).
STIJN VANCLOOSTER (Torhout, 1974) studeerde Germaanse Talen en Culturele
Studies aan de K.U. Leuven en Universität Wien. Voor het Centrum voor Teksten
Bronnenstudie (KANTL) bereidde hij onder meer de uitgave voor van de
briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. Hij werkt momenteel
aan een proefschrift over Stijn Streuvels en is bestuurslid van het Felix
Timmermansgenootschap en de Felix Timmermanskring.
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