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[Nummer 1]
J.C. Kannemeyer
Uys Krige, A.A.M. Stols en de bloemlezing afrikaanse versameling
[1937]
Uys Krige (1910-1987) - een van de Zuid-Afrikaanse dichters die later als de Dertigers
bekend zouden worden en dus een generatiegenoot van W.E.G. Louw, N.P. van Wyk
Louw en Elisabeth Eybers - studeerde in de jaren 1927-1929 aan de Universiteit van
Stellenbosch. Daarna werkte hij van begin 1930 tot mei 1931 als journalist bij de
Engelstalige Rand Daily Mai1 in Johannesburg. Reeds in dié tijd was het zijn vaste
voornemen om, zoals veel Afrikaanse schrijvers vóór hem, een tijdje in Europa te
gaan wonen.
In tegenstelling tot zijn literaire voorgangers die op Nederland en Duitsland waren
georiënteerd, had Krige door zijn studie Franse taal- en letterkunde een sterke
belangstelling voor de Romaanse letterkunde en de cultuur van de landen rond de
Middellandse zee. Als hij op 30 juni 1931 naar Europa vertrekt, zet hij daarom niet
koers naar Amsterdam of Antwerpen, maar vestigt hij zich, ná een kort verblijf in
Londen en Parijs, aan de Franse Middellandse Zeekust, die hij kent van de schilderijen
Paul Cézanne en Vincent van Gogh. Hij verblijft aanvankelijk in het bij Toulon
liggende Sanary-sur-Mer en woont later in Martigues, dat een kilometer of zestig
ten westen van Marseille ligt. Hij houdt zich in leven met journalistieke bijdragen
in het Afrikaans en het Engels aan Zuid-Afrikaanse dagbladen en tijdschriften, maar
ook met uiteenlopende losse werkzaamheden als afwasser, verkoper van vloerkleden,
zweminstructeur en speler bij verschillende Franse rugbyclubs.
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J. Greshoff, N.P. van Wijk Louw en Uys Krige [Letterkundig Museum]

In het Zuiden laaft hij zich aan de Franse cultuur en literatuur en vertaalt hij gedichten
van François Villon en Charles Baudelaire. De laatste is voor Krige ‘de vader van
de moderne poëzie’.1
Reeds in Johannesburg had Krige, ná de gedichten die hij tijdens zijn studietijd
op Stellenbosch had geschreven, een aantal gedichten, meest kwatrijnen, voltooid.
In de Provence schrijft hij naast proza ook gedichten waarin zijn ervaringen in
Frankrijk hun neerslag vinden en waarin hij van een vrijere versvorm en ritme gebruik
maakt. De Engelstalige Zuid-Afrikaanse dichter Roy Campbell, met wie Krige in
Frankrijk kennis maakt en bij wie hij een tijdje in Martigues inwoont, heeft grote
waardering voor de subtiele poëzie die Krige in deze jaren schrijft en voor de
gewaagde neologismen en het subtiele ritme van diens proza. Voor hem is Krige een
schrijver ‘who could write urbanely, humorously, hedonistically, extravagantly,
sagaciously. In short a writer who sounded not one new note in Afrikaans but a whole
new symphony’.2
Van de gedichten die Krige voltooid heeft, stuurt hij in de loop van 1934 een aantal
aan Zuid-Afrikaanse tijdschriften en later probeert hij ook door bemiddeling van zijn
broer Bokkie een uitgever voor een eerste dichtbundel te vinden. Zijn inzendingen
worden echter door geen enkele tijdschriftredactie aanvaard. Ook keurt M.S.B.
Kritzinger, de beoordelaar voor de firma J.L. van Schaik, aan wie Krige zijn eerste
manuscript voorlegt, de bundel af. Uit Kritzingers verslag dat Krige onder ogen krijgt
blijkt dat hij weinig begrip
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toont voor het soort vrije, ritmisch stuwende poëzie dat Krige schrijft. In ‘Tram-ode’,
één van de belangrijke gedichten in Kriges oeuvre dat in deze jaren ontstaat, geeft
het spel met de plaatsnamen voor hem iets rommeligs aan het geheel!3

Eerste publicatie in Helikon
Naar aanleiding van de negatieve reacties op zijn poëzie in Zuid-Afrika besluit Krige
vervolgens om contacten met Nederland en Vlaanderen op te bouwen, maar ook met
inzendingen aan De Nieuwe Gids en Elsevier is hij niet

december 1933
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succesvol. Daarop stuurt hij een paar gedichten aan het poëzietijdschrift Helikon,
dat uitgegeven wordt door A.A.M. Stols (1900-1973), die veel van de uitgaven van
schrijvers rond het programmatische tijdschrift Forum op de markt brengt en in de
reeks ‘Standpunten en Getuigenissen’ de essays van Menno ter Braak, E. du Perron,
H. Marsman, J. Greshoff en Anthonie Donker publiceert. Zowel met de inhoud als
met de uiterlijke vormgeving van zijn uitgaven bereikt Stols een bijzonder niveau.
Na een periode in Brussel was Stols vanaf 1932 gevestigd in Maastricht, waar zijn
vader en beide broers de familiedrukkerij Boosten & Stols dreven. Eind 1939 zou
hij zijn uitgeverij naar Den Haag verplaatsen.

A.A.M. Stols [Letterkundig Museum]
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Eerste bladzijde van het typoscript van ‘Kwatryne’ door Uys Krige [Letterkundig Museum]
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Krige legde Helikon een reeks kwatrijnen voor, die hij al in Johannesburg geschreven
had. Enigszins baldadig, om toekomstige critici af te troeven, bedenkt hij een alter
ego en stuurt ook enkele gedichten die hij ná zijn aankomst in Frankrijk geschreven
heeft, onder het pseudoniem Mattheus Joubert naar Helikon: Mattheus, zijn eerste
voornaam, die hij nooit gebruikt, en Joubert, een van de voornamen van zijn broer
Bokkie en de familienaam van een van zijn grootouders.
In antwoord hierop laat Stols hem weten dat hij enkele van Kriges gedichten en van
‘zijn vriend Joubert’ bijzonder goed vindt en dat hij graag van hen gedichten in
Helikon opneemt. Hij is blij dat hij eens een bijdrage uit Zuid-Afrika ontvangt. Kriges
kwatrijnen verschijnen samen met ‘Ballade van Monsieur Lapeyre’ van Mattheus
Joubert in december 1933 in Helikon. In maart 1934 zal van Krige onder dat laatste
pseudoniem nog het gedicht ‘Ontmoeting’ in Helikon worden opgenomen; dat laatste
gedicht draagt als datering ‘Marseille, Desember 1932’.
Na ontvangst van Stols' brief huilt Uys, zoals hij aan Bokkie schrijft, tranen van
blijdschap:
Mijn hart juichte als destijds in het Matie-paviljoen toen Stellenbosch de
Intervarsity won. De rest van de dag was ik tot niets meer, wat dan ook,
in staat. - Eindelijk! eindelijk de eerste erkenning! Ja de tranen liepen mij
over de wangen. Dit was - voor het ogenblik - bedwelmend, overweldigend.
Jij ben goed in staat dit mee te voelen. Dit is het begin - en vergemakkelijkt
mijn toekomst. En dan het prestige in Zuid-Afrika als mijn gedichten
geregeld in Europa gepubliceerd zullen worden. En dan komen [ze] ook
meteen dichters, schrijver, critici, al de litteratoren van belang in Nederland
onder ogen. En wie weet publiceert Stols misschien dan later mijn eerste
bundel... En toen ik de mooie catalogus opensloeg die Stols mij stuurde,
vond ik dat Helikon: Boutens, Van Nijlen, J.C. Bloem, A. Roland Holst,
J. Greshoff, Nijhoff, Donker, Marsman, Slauerhoff, Minne Herreman, De
Vries, Roelants enz. enz. als medewerkers heeft - allemaal namen die ik
goed ken, haast alle jonge Hollandse en Vlaamse dichters. Ik moet dus
een tamelijk sterke indruk op Stols gemaakt hebben. Hij vroeg of ik niet
kan zorgen voor meer bijdragen van ‘jonge dichters uit Afrika’, of ik niet
als een soort Zuid-Afrikaanse redacteur kan optreden... Nu begint het
eindelijk, lijkt mij. Mary en Roy [Campbell] waren vreselijk blij. Roy zei:
‘En dit helemaal zonder kruiwagen!’ - en hij trok ook meteen een fles rode
wijn open.4

Bloemlezing uit de Afrikaanse poëzie
Omdat zowel Krige als de Campbells op zwart zaad zaten, besloten ze om in december
1933 te verhuizen naar Spanje waar het leven goedkoper was. Aanvankelijk woonde
Krige in Barcelona, maar later vestigde hij zich in het rustiger Valencia en nog later
in het aan de zuidkust, ten oosten van Málaga
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gelegen Almería. In Spanje gaf hij zich met eenzelfde ijver als in Frankrijk aan de
Franse letterkunde over aan de bestudering van de Spaanse literatuur. Hij las en
vertaalde met overgave en vooral het werk van Federico García Lorca bracht hem
in vervoering.

Interieur van drukkerij Boosten en Stols, ca. 1940 [Letterkundig Museum]

Krige ontstak dadelijk in geestdrift voor Stols' idee om een hele aflevering van
Helikon te wijden aan Afrikaanse poëzie en hij was gevleid door de uitnodiging als
redacteur voor dat nummer op te treden. Op zijn initiatief verscheen er in Die
Huisgenoot van 10 augustus 1934 een aankondiging voor het nummer over Afrikaanse
poëzie van Helikon om op die manier potentiële medewerkers te werven. Krige richt
ook brieven aan individuele dichters met het verzoek om aan het Afrikaanse nummer
mee te werken. Zo schrijft hij op 8 juli 1934 aan W.E.G. Louw:
De heer A.A.M. Stols van de Nederlandse uitgevers Boosten en Stols
(Maastricht en Brussel) heeft mij onlangs het verzoek gedaan om als
redacteur-samensteller op te treden van een toekomstige uitgave van zijn
tijdschrift, Helikon, die geheel aan Afrikaanse poëzie gewijd zal worden.
Helikon is een bekend tijdschrift, en het enigste Nederlandse maandblad
dat uitsluitend aan poëzie is gewijd. Ik zal u innig dankbaar zijn als u ons
goedgunstiglijk wilt ondersteunen in deze, naar mijn mening, hoogst
prijzenswaardige onderneming: door aan mij, zodra u de gelegenheid heeft,
enkele van uw gedichten te sturen.
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Zodra ik de gehele uitgave gereed heb, stuur ik die onmiddellijk naar
Holland. Er is haast bij de zaak, omdat de heer Stols voornemens is om
reeds voor het einde van het jaar deze Afrikaanse uitgave te publiceren.5
Aanvankelijk is de reactie op Kriges oproep niet overweldigend. ‘De Afrikaanse
dichters, zijn, lijkt mij, zoals dassen’, schrijft hij in september 1934 aan zijn broer
Bokkie, ‘ze verschuilen zich en kruipen ergens weg tussen de steile rotswanden’.6
Willem C.W. Kamp, de schrijver van een middelmatige bundel didactische
natuurpoëzie, stuurt drie korte gedichten, die zo zwak zijn dat Krige ze het liefst in
de ‘poepbak’ wilde gooien. Bovendien vraagt Kamp ook nog: ‘Hoe zit dat met de
betaling? Ik vertrouw er op dat die Maastrichtenaren niet bang zijn om flink in de
beurs te tasten!’.7
Vanwege die lauwe reacties is Krige erg ingenomen met het feit dat W.E.G. Louw
hem een exemplaar van zijn in maart 1934 verschenen debuutbundel Die ryke dwaas
stuurt. Op 6 november 1934 verstuurt Krige een brief aan Louw waarin hij hem
bedankt voor het presentexemplaar dat hij inmiddels zeven of acht keer nauwgezet
gelezen heeft. Hij schrijft: ‘Uw toetreding tot de Afrikaanse poëzie verheugt mij. Ik
verwelkom in u de komst van een dichter!’. Als reden voor zijn late reactie op Louws
brief geeft hij dat hij op antwoord van Stols heeft gewacht. ‘Stols’, schrijft hij verder,
‘wil nu dat ik een bloemlezing uit het werk van de jongere Afrikaanse dichters
samenstel (ongeveer 60 pagina's, Helikon-formaat), die van een inleiding voorzie
alsook van biografische bijzonderheden omtrent elke dichter’.8 Voor Krige vormt
dit een nog betere gelegenheid om de jongste Afrikaanse poëzie in Nederland en
Vlaanderen bekendheid te verschaffen. Hij vraagt Louw daarom toestemming om
een keuze uit diens bundel te maken en hij verzoekt Louw enkele biografische
gegevens op te geven.
Krige laat in Die Huisgenoot van 28 december 1934 de gewijzigde opzet voor een
omvangrijke bloemlezing uit de nieuwere Afrikaanse poëzie aankondigen. Intussen
heeft hij ook gedichten van S. Ignatius Mocke, I.D. du Plessis, C.M. van den Heever,
Eitemal (pseudoniem van W.J. du plooy Erlank) en T.J. Haarhoff ontvangen. Omdat
hij Kritzinger en ander critici van zijn eerste poging te kijk wilde zetten en in hun
‘blote billen’ wou laten staan, creëerde hij weer, net als eerder met Mattheus Joubert,
een alter ego voor twee fragmenten uit zijn ‘Rivier’-epos.9 Deze keer koos hij voor
de naam Arnoldus Retief, die een conventioneel-nationalistisch segment van zijn
psyche weerspiegelde: de voornaam van een oom en een broer en de achternaam van
Piet Retief, de Voortrekkerleider en -held, aan wie hij eveneens geparenteerd was.
Terwijl de gedichten bij Krige binnenstroomden, onderhandelden W.E.G. Louw
en de Stellenbosche literator F.E.J. Malherbe met de Nasionale Pers in Kaapstad
over een eerste uitgave in boekvorm van de gedichten van zijn broer N.P. van Wyk
Louw. Dit debuut, waaraan Van Wyk Louw de titel Alleenspraak gaf, verscheen
midden 1935 en werd direct door ter zake kundige critici als een nog sterkere bundel
als Die ryke dwaas begroet. Nog voordat Alleenspraak gepubliceerd werd, stelde
W.E.G. Louw Krige in kennis van de komende publicatie. De brief van Louw is niet
bewaard, maar op 28 januari 1935 beves-
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tigt Krige met een briefkaart vanuit Almería de ontvangst van Louws brief. ‘Ik ben
blij om iets over je broer te horen’, laat hij Louw weten, ‘Waarom heb je mij niet
meteen zijn gedichten gestuurd? Als je mij onmiddellijk of liever zo snel mogelijk
8 of negen van zijn beste gedichten uitgetikt en per luchtpost zou kunnen sturen, zal
ik jou en je broer heel dankbaar zijn’.10
W.E.G. Louw voldeed aan dit verzoek, maar pas op 20 augustus 1935 kon Krige
de ontvangst bevestigen, dit keer vanuit Madrid. ‘Dat was buitengewoon prachtig’,
schreef Krige, ‘om aan het begin van dit jaar mij per omgaande per luchtpost die
gedichten van je broer te sturen. Jou en je broer dank ik heel hartelijk voor jullie
royale en vriendelijke hulp en bijstand; en jullie medewerking stel ik op hoge prijs’.11
Hij zegt de gedichten met toene-

Elisabeth Eybers [Letterkundig Museum]
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mende vreugde en bewondering te hebben gelezen en hij is van mening dat de
publicatie van Van Wyk Louws gedichten een gebeurtenis voor de Afrikaanse poëzie
is. De gedichten zijn ook net op tijd gearriveerd om een groot gat in de bloemlezing
op te vullen. Krige maakte verder excuses voor zijn ‘agtelosigheid en onmanierlikheid’
zo lang met zijn reactie te hebben gewacht, maar hij zou graag ‘'n deeltjie van die
skuld op mnr. Stols se skouers wou skuiwe’. Stols had al in februari of maart 1935
de kopij ontvangen, maar pas half juli daarop hebben gereageerd. Krige was dus, zo
schreef hij, onzeker over Stols' besluit en hij wilde aan niemand schrijven voordat
hij uitsluitsel had gekregen over de uitgave. Begin augustus had hij echter Stols in
Maastricht opgezocht en toen de verzekering gekregen dat het boek zou verschijnen.
Hij meende verder dat het vast een heel fraaie uitgave zou worden, aangezien Stols
in zijn ogen een van de allerbeste uitgevers van Europa was. Stols had laten weten
de bloemlezing vroeg in 1936 te publiceren.
Klaarblijkelijk trad er verdere vertraging op - niet alleen van de kant van Stols,
maar ook door Krige, die nog voortdurend gedichten aan de bloemlezing toevoegde
en in december 1935 uit Spanje naar Zuid-Afrika terugkeerde.12 Vanwege die
vertraging vroeg W.E.G. Louw, die zich intussen in verband met zijn proefschrift in
Amsterdam gevestigd had, in een brief van 9 mei 1936 aan Van Wyk Louw: ‘Wat
is er toch van Uys Krige en zijn bloemlezing bij Stols geworden? Ik hoor of zie niets
van hem of over hem in de Afrikaanse pers. Hij was blijkbaar actiever in Spanje dan
nu hij terug is, of heeft hij misschien zijn dreigement uitgevoerd en is hij ergens op
een boerderij knecht geworden?’.13
Een andere reden voor de vertraging was het feit dat Krige kort ná zijn terugkeer
in Zuid-Afrika met Belydenis in die skemering kennismaakte, de bundel waarmee
Elisabeth Eybers in 1936 debuteerde. Dat hij met Eybers gecorrespondeerd moet
hebben, blijkt niet alleen uit de opname van vijf gedichten uit dat debuut - waaronder
het klassieke ‘Maria’ - maar ook uit het feit dat hij ‘Die gebed van verstarrende siele’
opneemt, een gedicht dat pas in Eybers' tweede bundel, Die stil avontuur (1940), zal
verschijnen.

Inleiding door Dirk Coster
Nog vóór zijn terugkeer naar Zuid-Afrika, op 4 maart 1935, liet Krige aan zijn vader
weten dat hij een voorwoord voor zijn bloemlezing geschreven had ‘waarin ek so 'n
bietjie met die ou skoon- of stiefmoeder Europa die spot dryf’. De Nederlanders
zullen volgens Krige moeten lachen als ze ook maar een beetje gevoel voor humor
hebben. In dat voorwoord, schreef hij zijn vader verder, betrok hij de ook in eigen
ogen betwistbare stelling dat de Zuid-Afrikanen ‘van die sg. “moderne” Europese
digters niks, absoluut niks, te leer het nie’.
Blijkbaar was Stols toch niet zo ingenomen met het soms wat studentikoze gevoel
voor humor van Krige, want de inleiding, waarvan de tekst niet achterhaald is, werd
niet gebruikt. Al in zijn brief van 20 augustus 1935 aan W.E.G. Louw schreef Krige
dat hij tijdens zijn bezoek aan Stols voorgesteld
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had dat een vooraanstaand Nederlands letterkundige een inleiding voor de bloemlezing
zou schrijven. In een brief die hij op 6 augustus 1935, kort ná zijn terugkeer uit
Maastricht, vanuit Madrid aan zijn broer Bokkie schreef, vertelde Krige meer over
zijn bezoek aan Stols en over de keuze van een inleider:
Ik was in Maastricht. Stols en zijn vennoot Haentjens Dekker bevielen mij
erg en waren bijzonder vriendelijk. Ik heb ook maar dadelijk opgebiecht
dat ik zowel Mattheus Joubert én Arnoldus Retief was. Daar moesten ze
erg om lachen. Stols lijkt nogal tevreden over de bloemlezing. Heeft ook,
net als ik, een hoge pet op van W.E.G. Louw. Ik heb gevraagd of het
wellicht raadzaam is 'n vooraanstaand Nederlands letterkundige een
voorwoord te laten schrijven. Om de verkoop van de bundel bij ons te
bevorderen. Ze noemden Marsman en Dr. Menno ter Braak (die, tussen
haakjes, ook 'n paar maal gunstig geschreven heeft over mijn in Nederland
gepubliceerde gedichten) als mogelijkheid. Ik heb daar even over nagedacht
en toen gezegd dat Dirk Coster misschien een betere optie was, omdat hij
in Zuid-Afrika (hoewel al lang niet meer in Nederland onder de jongeren)
groot aanzien geniet, en beide andere niet of nauwelijks. Zo gezegd, zo
gedaan. Ze gaan Coster uitnodigen en ze zeggen er van overtuigd te zijn
dat hij het met de grootste bereidwilligheid zal willen doen. Stols heeft
mij... als een eregast ontvangen. Zijn uitgaven zijn prachtig. Sommige de luxe exemplaren - kosten omstreeks f 200. Gedrukt op papier van zo'n
wonderlijk fijne structuur en schoonheid dat je er je geen voorstelling van
kunt maken. Dit was voor mij een ‘openbaring’. Hij is over de hele wereld
bekend, werkt veel voor individuelen, bibliotheken, uitgevers in
Zuid-Amerika, Engeland, Italië, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije enz.... Is
nog heel jeugdig. Speelt zo'n beetje de mecenas. Geeft dichtbundels uit,
essays, bibliofiele uitgaven enz. Maar heel zelden romans. 'n Meester in
zijn vak, waarvan hij houdt en dat hij van A tot Z bestudeerd heeft. Hij
moet rijk zijn door een erfenis of iets dergelijks. Ik zou willen dat jij enkele
van zijn beste uitgaven onder ogen zou kunnen krijgen. Je praat dan over
geur, het gevoel, de streling van goed papier! Hij is verder persoonlijk
bevriend met Valéry, Larbaud, Rilke, Mussolini, Van de Woestijne enz.
enz.... Hij geeft boeken uit in 'n 8 of 9-tal verschillende talen. Tegelijkertijd
verkoopt hij prachtige moderne meubelen, glaswerk enz., organiseert af
en toe kunsttentoonstellingen. Hij heeft mij zo'n beetje rondgeleid. Eerst
in de expositieruimte. Schilderijen aan de wand. Moderne meubelen.
Prachtige belichting. Op tafels of lessenaars zijn fraaiste uitgaven. Zakelijk,
eenvoudig, bijzonder smaakvol en geruststellend voor oog en gevoel. En
op de bovenste verdieping een modelwoning van 3 of 4 kamers die door
hem zijn ingericht als tentoonstelling. Dit was voor mij 'n unieke ervaring
zoals je kunt begrijpen. Hij zei dat als de bloemlezing een succes wordt,
mijn plan voor 'n bloemlezing van Afrikaanse verhalen doorgang vindt.14
En ik moet hem op de hoogte houden over alles van belang wat er in
Zuid-Afrika op letterkundig gebied plaatsvindt. Ik heb hun 'n paar van
Haarhoffs vertalingen uit Homerus en Vergilius voor-
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gelezen. Ze waren het met me eens dat deze schitterend zijn. Ook mijn
recente vertalingen van Villon konden hun goedkeuring wegdragen. Van
een daarvan hebben ze gezegd dat deze ‘magnifiek’ is! En ik moet die in
de bloemlezing opnemen. Ook wilden ze erg graag de Ballade V M Lapeyre
toegevoegd zien - maar ik heb gezegd, dat dit misschien niet wenselijk
was, met het oog op 'n mogelijke ‘voorskrywery’ voor het hoger
onderwijs.15 Toen gaven ze me hun fondscatalogus en drongen er op aan
niet bescheiden te wezen, maar aan te kruisen welke boeken ik graag wilde
hebben. Ik heb 'n 13 of 15-tal publicaties aangegeven. Ze zullen mij die
binnenkort sturen. Zo gauw ik ze gelezen heb - wat 'n dag of twee in beslag
zal nemen - zal ik ze jou doorzenden.16

Karikatuur van Dirk Coster door E. De Perron, uit Uren met Dirk Coster [Letterkundig Museum]
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Dirk Coster, 1937 [Letterkundig Museum]

Op 15 oktober 1935 kan Krige aan Bokkie berichten dat hij twintig van de mooiste
boeken uit Stols' fonds cadeau heeft gekregen. Stols heeft hem tezelfdertijd laten
weten dat Dirk Coster ingestemd heeft met het schrijven van een inleiding op de
bloemlezing.
Dat Krige juist een voorkeur voor een inleiding door Dirk Coster had uitgesproken,
hing samen met het feit dat via de in 1924 verschenen en sedertdien herhaaldelijk
herdrukte Nieuwe geluiden van Coster de Dertigers voor het eerst kennis hadden
gemaakt met de poëzie van Geerten Gossaert, J.C. Bloem, A. Roland Holst, M.
Nijhoff, J. Greshoff, J. Slauerhoff en H. Marsman. ‘Met groot vreugde’, schreef D.J.
Opperman, ‘herken en ontdek die Dertigers hulle
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eie wêreld hierin: die grootstad met die bekoorlike “bose” en gewaagde; die mens
in sy eensaamheid, bitterheid en opstand; die mens wat hartstogtelik en teer liefhet;
die mens wat worstel met God; die mens wat verlang na die verre en vreemde; die
verse oor die beminde, die swanger vrou en die hoer; oor die homoseksuele; die
satiriese verse, vrye verse, sonnette, kwatryne, himnes; 'n durwende segging,
oorspronklike beeldspraak en 'n boeiende spel van spannings’.17 Nog in 1937 schreef
W.E.G. Louw met verering over ‘Dirk Coster, dien wij in Zuid-Afrika kennen en
bewonderen om zijn inzicht en zynthetisch oordeel, die ons vaak meer te zeggen
heeft gehad dan welke Nederlandse criticus ook van deze tijd’.18 Klaarblijkelijk had
Louw, die toen in Amsterdam studeerde, nog niet, evenmin als Krige tijdens zijn
bezoek aan Stols, vernomen dat de meeste jongeren in Nederland uiterst sceptisch
tegenover Coster waren komen te staan en dat diens aanzien als criticus sterk
verminderd was. En naar alle waarschijnlijkheid was hij zich onbewust van het fel
hekelende Uren met Dirk Coster (1933) waarin E. du Perron zijn pijlen richtte op
Costers gebrek aan oordeelsvermogen en op de manier waarop hij met ‘een
geapplikeerde serieusheid van toon en een onmatige zwelling van termen’ zijn
oordelen formuleerde.19 Stols, die dit allemaal wél wist, kon het blijkbaar weinig
schelen.
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Doordat Krige de bloemlezing nog steeds uitbreidde en Coster maar niet gereed
kwam met zijn inleiding, stuurde Stols de drukproeven pas op 22 september 1936
aan Krige. Afrikaanse versameling, zoals de bloemlezing uiteindelijk heette, verscheen
uiteindelijk in maart 1937, ná Kriges terugkeer in Zuid-Afrika. Tegen die tijd vond
hij dat hij zich niet meer hoefde te verschuilen achter zijn pseudoniem Arnoldus
Retief en onthulde Krige in het nawoord tot de bundel wie Retief in werkelijkheid
was.
In zijn inleiding legde Coster in zijn onwetendheid betreffende het Afrikaans en
de Afrikaanse literaire traditie, dikwijls verkeerde accenten, onderschatte hij N.P.
van Wyk Louw en overschatte hij I.D. du Plessis, en toonde hij voorkeur voor
gedichten waarin het nationale, het heroïsche en het specifiek Afrikaanse de boventoon
voerden. In 'n ‘boodskap’ die Coster voor het Jaarboek van die Afrikaanse
Skrywerskring leverde, maar die te laat arriveerde om in het jaarboek te worden
opgenomen, zong hij de lof van die Zuid-Afrikaanse literatuur waarin iets van het
weidse Afrikaanse landschap en de blauwe lucht verwoord wordt.20 Daarom spreken
de versregels van Du Plessis hem zo sterk aan:
Neem alles van my weg; maar o,
Gee my die grootse gees van die Karroo.21

En daarom verwacht Coster, in een gedeelte waarin Paul Krugers laatste boodschap
aan het Transvaalse volk in het ritme meeklinkt, van de Afrikaanse poëzie uitbouw
en behoud van het de lokale eigenschappen: ‘Jongeren van Zuid-Afrika: behoudt uw
karakter. Neem van dat Europa, wat edelmoedig, wat machtig, wat heerlijk is... Maar
pas op de intellectuele waanzin, die pijpt en lokt. Mogelijk is het Uw taak, wat
edelmoedigheid, eenvoud en heroisme terug te geven aan ons Europeërs die... deze
dingen zijn gaan missen... Gij zonen der Boeren, der dapperen, eenvoudigen en
eindelijk vernederden in 1900, kunt hier een taak verrichten, wellicht...’.

Negatieve reacties op Afrikaanse versameling
Toch was niet iedereen tevreden met de verschijning van Afrikaanse versameling.
In het bijzonder de gebroeders Louw, vooral Wyk, lieten zich in hun onderlinge
correspondentie negatief uit over sommige aspecten van de bloemlezing.
In een brief van 6 mei 1937 ging Van Wyk Louw niet op details in, maar reageerde
hij ironisch op de zelfverzekerdheid waarmee Coster had geschreven over zaken die
hij maar gedeeltelijk begreep.22 Dat hun kritiek onder meer met Costers krampachtige
pogingen tot het aanwijzen van invloeden te maken heeft, blijkt uit een brief van 27
mei waarin W.E.G. Louw zegt dat hij bij het lezen van de gedichten van zijn broer
nog nooit aan invloed van P.C. Boutens heeft moeten denken. Kriges opzettelijke
mystificatie door het gebruik van een pseudoniem in Die Huisgenoot laat hem vragen:
‘wie is die heer Retief? Heb jij ooit van hem gehoord? En daarbij, wie is die Mattheus
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Joubert van Nice die in de Huisgenoot gepubliceerd heeft? Dit lijkt veel op het vroege
werk van Uys Krige, of zou hij dit niet zijn?’.23
Op 9 mei 1937 kwam W.E.G. Louw nog eens terug op de bloemlezing en de
opzettelijke mystificatie: ‘Ik heb afgelopen week een exemplaar van Uys Kriges
bloemlezing ontvangen. De uitgave van Stols is heel degelijk en netjes, maar niet zo
keurig als ik, om de waarheid te zeggen, van hem verwacht zou hebben. Uys' keuze
is over het algemeen goed, hoewel er nog heel wat overbodige gedichten bijgekomen
zijn. Ook is die hele Arnoldus Retief-geschiedenis een beetje vervelend: ik twijfel
aan de goede smaak van 'n samensteller die zowel onder zijn eigen naam als onder
'n pseudoniem - met twee “biografieën” en twee “karakteristieken” in Costers inleiding
- in zijn eigen bloemlezing publiceert! Dit lijkt al te veel op een overdreven
zelfingenomenheid of op kinderachtige romantiek’.24
Op 13 juni deelde W.E.G. Louw zijn broer mee dat Anthonie Donker hem gevraagd
had Afrikaanse versameling voor het Nederlandse maandblad Critisch Bulletin te
recenseren. Aanvankelijk weigerde Louw deze uitnodiging, omdat hij meer benieuwd
is hoe een Nederlandse criticus de bloemlezing beoordeelt én omdat hij niet goed
raad weet met het ‘onsmaaklike’ geval Krige-Retief. ‘Overigens’, schreef hij, ‘is dit
voor mij 'n mooi verzameling: wij tweeën hebben bijv. niet te klagen over de ons
toebedeelde ruimte of de gemaakte keuze’.25 Toch accepteerde hij uiteindelijk Donkers
uitnodiging.26 Op 7 juli liet hij zijn broer weten dat hij naar zijn mening te scherp
over Costers inleiding oordeelde. De toon van die inleiding is voor W.E.G. Louw
aanvaardbaar en Costers karakterisering van C.M. van den Heever bij voorbeeld is
‘'n mooi, rustige en insigryke stuk’. Hij had wel kritiek op Costers overschatting van
I.D. du Plessis en wierp de Boutens-invloed die Coster bij Van Wyk Louw meende
te bespeuren verre van zich. Hij had echter wel besloten de
‘Retief-Krige-onsmaaklikheid maar liewers nie’ te vermelden, aangezien dat voor
buitenstaanders niet relevant was.27
In reactie op dit overwegend gunstig oordeel van W.E.G. Louw toont Van Wyk
Louw zich in zijn brief van 22 juli veel negatiever in zijn oordeel. Het is weliswaar
waar dat zij beiden ‘ruimte’ genoeg hebben gekregen, maar Van Wyk heeft er bezwaar
tegen dat Krige zonder zijn toestemming een van zijn vroege gedichten, ‘Die lewe
is 'n eb en vloed’, opgenomen heeft, een gedicht dat hij zelf als uiterst zwak beschouwt
en in latere uitgaves van Alleenspraak zou weglaten. Hij gaat verder:
Maar dit is nog het minste. De bloemlezing wijst m.i. op een gering
onderscheidingsvermogen. Ik kan niet geloven dat alles wat in een bepaalde
periode op rijm wordt gezet tot de literatuur moet worden gerekend, beter
gezegd dat iedereen die rijmt een dichter is. Voor Haarhoffs vertalingen
is nergens plek in onze literatuur. Honderden professoren in de klassieke
talen geven jaarlijks vertalingen uit in het Engels, die soms literair de
moeite waard zijn, maar die door niemand gerekend worden tot de Engelse
literatuur. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar de inleiding van
Coster bevredigt mij nog het minst van alles. Ik begrijp nu pas goed dat
veel jongeren in Nederland tegen
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hem gekant zijn. Hoe durft iemand zulke uitgesproken meningen te berde
geven over een literatuur & een land waarvan hij kennelijk niets weet? Of
schrijvers te karakteriseren met slechts twee of drie gedichten? En dan
ook nog in een taal die je maar mondjesmaat begrijpt? Ik wil nog niet eens
klagen over die Boutens-invloed (zoveelste periode) op mij - naast mijn
‘fijner intuiviteit’ en dergelijke onzin, maar als iemand vroomheid bij jou
vindt, en poëzie in I.D. zijn ‘Gee my’ - dan... Is er niet heel veel
‘toeristewaardering’ & toeristenmentaliteit bij Coster? (Wat deze inleiding
betreft.) Maar heel zijn schrijverschap getuigt mijns inziens van een gebrek
aan ernst en verantwoordelijkheidsbesef. Zijn advies om vooral ‘Afri.’ te
blijven... en zijn waarschuwing om nooit te vergeten dat wij kinderen van
de Trekkers zijn & te blijven zeggen ‘maar o, gee ons die groot gees van
die Karo’, wil ik nog eenmaal beantwoorden door Coster aan te raden
nóóit te vergeten dat hij een afstammeling van de Geuzen & Calvinisten
is, om zijn Dostojevski-manie te laten varen & de Spanjaarden weer een
keer duchtig te kastijden of de ‘Paepschen’ op te voeden.28
Ondanks Costers enigszins misleidende inleiding en de soms aanvechtbare keuzes
had Krige met zijn Afrikaanse versameling toch een behoorlijke bloemlezing
samengesteld uit de allerbeste poëzie die er op dat moment van de jongeren
beschikbaar was. Achteraf bezien kan men zeggen dat hij misschien te veel gedichten
van Haarhoff, Eitemal en Mocke opnam. Maar aan de andere kant deed de bundel
recht aan het destijds beschikbare werk van Van Wyk Louw, W.E.G. Louw, Elisabeth
Eybers en Krige zelf. Afrikaanse versameling was een waardig equivalent van Costers
Nieuwe geluiden en, zoals Opperman stelde, ‘die eerste kragvertoon van die
Dertigers’.29

Overige publicaties in Nederland
Wanneer in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, sluit Uys Krige zich als
journalist aan bij het Zuid-Afrikaanse leger waarmee hij in 1940 naar Voord-Afrika
vertrekt. Bij de Slag van Sidi Rezegh op 22 november 1941 wordt hij door de Duitsers
gevangen genomen en naar Italië weggevoerd. Hij slaagt er echter in om in september
1943 uit het Sulmona-kamp te ontsnappen en naar Zuid-Afrika terug te keren. Hij
voegt zich echter weer bij het Zuid-Afrikaanse leger in Caïro en Italië om het werk
voort te zetten waarmee hij in 1939 begonnen was en volgde tot op het einde de
krijgsverrichtingen op de voet.
Sinds de publicatie van Afrikaanse versameling in 1937 en de opname van zijn
gedichten in Helikon, had Krige geen contact meer gehad met Nederlandse
tijdschriften. Nu nam hij echter weer contact op met Stols, die hem zijn nieuwe
tijdschrift Columbus toestuurde. Krige wil enkele van zijn oorlogsgedichten aan dit
blad voorleggen, maar vraagt Stols tevens hoe het op dat moment met Afrikaanse
versameling gesteld is. Omdat die bundel intussen achterhaald is, schreef Krige, moet
er zeker geen herdruk gemaakt worden. Kriges gedichten ‘Vergesig’ en ‘Plaashek’
verschijnen in januari 1948 niet in
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Columbus maar in het bij een andere uitgever verschijnende De Nieuwe Stem. Later
dat jaar verschijnen in De Nieuwe Stem ook de Malelaan-ballade en ‘Skulp’ en in
het nummer van mei 1950 nam de redactie nog zijn toneelstuk Alle paaie gaan na
Rome op. In Het Woord van zomer 1948 verschijnt het gedicht ‘Hospitaalskip’. Ook
met Gerrit Borgers, de redactiesecretaris van Podium, neemt hij contact op over zijn
vertalingen van Venezolaanse dichters.
Daarmee houdt het contact met Nederland echter op, omdat Krige merkt dat deze
tijdschriften erg slecht van betalen zijn. In een gesprek omstreeks 1949 met Jan
Greshoff, die zich in 1939 in Kaapstad gevestigd heeft, klaagde Krige over de
wanbetaling door Nederlandse uitgevers en tijdschriftredacties. Ongevraagd bracht
Greshoff Kriges klachten meteen over. In reactie daarop ontving Krige een brief van
Gerrit Borgers. In zijn ongedateerde antwoord hierop schrijft Krige:
Uw brief... heeft mijn blijdschap over de publicatie in Podium [van Kriges
gedichten - JCK] enigszins bedorven. Ik heb erg spijt over de
Greshoff-affaire... Naar aanleiding daarvan heb ik bovendien ook een brief
van De Nieuwe Stem ontvangen. Ik heb Greshoff hierover geschreven,
hem onder ogen gebracht dat ik het jammer vind dat hij deze zaak... ter
sprake heeft gebracht. Het betrof namelijk een privégesprek tussen hem
en mij onlangs in Kaapstad betreffende wat ik een zekere nonchalance
noem in de houding van een aantal Nederlandse uitgevers, literatoren e.a.
tegenover Afrikaanse schrijvers en hun werk. Als ik ook maar enigszins
had kunnen vermoeden dat hij... Podium en De Nieuwe Stem specifiek zou
benaderen, dan zou ik hem dat ten sterkste afgeraden hebben. In een
aangenaam samenzijn heb ik hem o.a. de volgende ervaringen meegedeeld.
Twaalf jaar geleden is er een door mij samengestelde bloemlezing in
Nederland verschenen. Ongeveer 10 jaar geleden heb ik £10 (ongeveer
100 gulden) aan royalty's van de uitgever ontvangen. Daarna geen cent
meer. Deze bloemlezing behoort op onze scholen en universiteiten tot de
verplichte literatuur. Alleen hier in Z.A. moeten er een paar duizend
exemplaren verkocht zijn. Sinds 1939 is de bloemlezing eerst aan een
tweede uitgever en vervolgens aan een derde uitgever doorverkocht of
overgedragen, noem het zoals u wilt. Maar daarbij is op geen enkele manier
rekening gehouden met mijn rechten. Nooit heb ik een afrekening
ontvangen. Tot op heden was het voor mij onmogelijk te achterhalen wat
er met mijn royalty's is gebeurd. Mijn gedichten zijn in minstens vier
Nederlandse bloemlezingen opgenomen. Mij is nooit om toestemming
hiervoor gevraagd, ik heb geen exemplaar van de betreffende
bloemlezingen ontvangen, geen haan heeft er ooit naar gekraaid. Om maar
niet te spreken van het honorarium. De Nederlandse radio zond werk van
ons uit - geen toestemming, geen honorarium, niet eens 'n kennisgeving
of een bedankje. Sinds de oorlog zijn er van mij gedichten in twee bekende
Nederlandse tijdschriften verschenen. In drie gevallen moest ik van
buitenstaanders horen dat mijn werk in die bladen verschenen was. Aan
mij zijn niet eens presentexemplaren gezonden. Over het
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honorarium zullen we maar zwijgen. (Ik heb het nu niet over gevallen
zoals die van De Vlam waarover ik mijn vriend Jef Last uitdrukkelijk
geschreven had: je kunt er naar goeddunken mee handelen...) Ik kan zo
doorgaan, maar ik meen hiermee te kunnen volstaan. Nog even dit: in de
afgelopen 2 jaar heb ik minstens 30 exemplaren van mijn boeken naar
Nederland en Vlaanderen gestuurd. Tot dusverre ben ik nog nooit enige
recensie in een Nederlands of Vlaams tijdschrift tegengekomen. C.M. v.d.
Heever vertelde mij onlangs dat hij precies dezelfde ervaring had.
Verschillende van zijn boeken zijn in Nederland of Vlaanderen verschenen
- en hij ontving geen royalty's. Net zoals ik, stuurt hij niet langer nieuwe
boeken ter recensie naar Nederland of Vlaanderen. U zult het met mij eens
zijn dat een dergelijke manier van doen niet erg bemoedigend is. Dit is
wat ik terloops aan Greshoff verteld heb, zonder ooit de bedoeling gehad
te hebben dat hij hieraan ruchtbaarheid zou geven. Alles wat ik over
Podium gezegd kan hebben, is dat ik een paar maanden geleden een artikel
en gedichten aan Podium gestuurd heb en dat ik niet meer van hun heb
gehoord. Wat ik wel gezegd heb, herinner ik me goed, is dat ik in het blad
belangstel en er een hoge dunk van heb. Vergeef mij deze uitgebreide
toelichting - maar ik meen dat die noodzakelijk was. Ik heb oprecht spijt
van de hele affaire - vooral omdat Podium er bij betrokken is. Ik vertel u
dit natuurlijk in vertrouwen. Als ik een openbare verklaring moest afgeven,
zou ik dit heel wat terughoudender of voorzichtiger doen, nietwaar?30
Het uitblijven van honorarium of volledige afwezigheid van enige vergoeding is dus
de oorzaak voor de enigszins teleurstellende afloop van de contacten tussen Stols en
de Nederlandse tijdschriftredacties aan de ene kant en Krige aan de andere kant. Als
schrijver zonder een betaalde baan was Krige voor zijn inkomsten van freelance
werkzaamheden afhankelijk Omstreeks 1949 drong bij hem het besef door dat zijn
medewerking aan Nederlandse publicaties hem geen geldelijke vergoeding zou
opleveren. Ook de medewerkers aan Afrikaanse versameling hebben geen betaling
voor hun bijdragen ontvangen.
Uit het Afrikaans vertaald door Sjoerd van Faassen

Eindnoten:
1 Uys Krige, Vir die luit en die kitaar. Afrikaanse Ners-Boekhandel, Johannesburg 1950, p. 69.
2 Roy Campbell, Collected works IV (red. Peter Alexander, Michael Chapman en Marcia Leveson).
Ad. Donker, Johannesburg 1988, p. 264.
3 Kritzingers verslag is klaarblijkelijk verloren gegaan, want het is niet te vinden in het Uys
Krige-archief van het Dokumentecentrum van de Universiteit van Stellenbosch of in het J.L.
van Schaik-archief van het Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum
(NALN) in Bloemfontein. Krige citeert echter uit het verslag in een brief die hij in september
1934 aan zijn broer Bokkie schrijft. Uys Kriges brieven aan familieleden en vrienden zijn
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zorgvuldig bewaard door Bokkie. Later heeft hij deze brieven in vier omvangrijke bundels
overgetikt en ingebonden. Een exemplaar van deze bundels bevindt zich in mijn persoonlijke
bezit.
‘Dit het in my hart gejuig soos op die Matie-pawiljoen wanneer Stellenbosch die Intervarsity
wen. Vir die res van die dag was ek vir enigiets, van watter aard ook, heel en al “onkapabel” Eindelik! eindelik die eersre erkenning! Ja die trane het my oor die wange geloop. Dit was vir die oomblik - bedwelmend, oorweldigend. Jy kan dit alles mooi besef. Dis die begin - en
hoe makliker dit die toekoms maak. En die prestige in S.A. as my verse gereeld in Europa
publiseer word. En dan is [hul] ook dadelik onder die oë van digters, skruwers, kritikusse (sic),
van al die litterators van belang in Nederland. En wie weet miskien publiseer Stols dan later
my eerste bundel... En toe ek die mooi katalogus oopslaan wat Stols my gestuur 't, vind ek dat
Helikon vir medewerkers het: Boutens, Van Vijlen, LG. Bloem, A. Roland Holst, J. Greshoff,
Vijhoff, Donker, Marsman, Slauerhoff, Minne Herreman, De Vries, Roelants ens. ens. - almal
name wat ek goed ken, amper al die jong Hollandse en Vlaamse digters van merk. Ek moes 'n
taamlik sterk indruk op Stols gemaak het. Hy vra of ek nie kan sorg vir meer bydraes van “jong
dichters uit Afrika” nie, of ek nie as soort S. Ase redakteur kan ageer nie.... Wel, lyk my, dis
eindelik die begin. Mary en Roy was vreeslik bly. Roy het gesê: “En dit sonder enige invloed!”
- en hy het ook somar dadelik 'n bottel rooi wyn aan die hand gegee.’
‘Mnr. A.A.M. Stols van die Nederlandse uitgewers Boosten en Stols (Maastricht en Brussel)
het my onlangs die versoek gedoen om die redakteur-versamelaar te wees van 'n toekomstige
uitgawe van sy blad, Helikon, wat uirsluitelik aan Afrikaanse poësie gewy sal word. Helikon
is 'n bekende tydskrif, en die enigste Nederlandse maandskrif uitsluitelik aan die poësie gewy.
Ek sal u innig dankbaar wees as u ons goedgunstiglik wil ondersteun in hierdie, meen ek, hoogs
prysenswaardige onderneming: deur aan my, sodra u die geleentheid het, sommige van u gedigte
te stuur. Dan, het ek my hele uitgawe gereed, stuur ek dit onmiddellik na Holland. Daar is haas
by die saak, daar mnr. Stols voornemens is om reeds voor die einde van die jaar hierdie
Afrikaanse uitgawe te publiseer.’ (W.E.G. Louw-archief, Dokumentesentrum, J.S.
Gericke-biblioteek, Universiteit van Stellenbosch.)
‘Die Afrikaanse digters, lyk my, is soos die dassies, hul skuil en kruip weg êens tussen die
kranse.’
‘Hoe lyk dit met besoldiging? Ek vertrou dat die Maastrichters nie bang is om hul hand in die
sak te steek nie!’
‘U verskyning in die Afrikaanse poësie verheug my. Ek groet in u die koms van 'n digter!’
‘[Stols] wil nou hê ek moet 'n bloemlesing uit die werk van die jonger Afrikaanse digters
saamstel (omtrent 60 blaaie, Helikon-formaat), dit van 'n inleiding voorsien asook van biografiese
besonderhede omtrent elke digter’. (W.E.G. Louw-archief.)
Uys Krige in gesprek met Pieter Grobbelaar, Sentrale Klankargief, SAUK, 12 december 1965.
‘Ek is verheug om te hoor omtrent jou broer. Waarom het jy my nie dadelik van sy verse gestuur
nie? As jy my onmiddellik of liewer so gou as moontlik 8 of nege van sy beste gedigte getik
en per lugpos kan stuur, sal ek jou en jou broer baie dankbaar wees.’ (W.E.G. Louw-archief.)
‘Dit was regtig gaaf van jou om teen die begin van hierdie jaar my so onmiddellik per lugpos
daardie gedigte van jou broer te stuur. Jou en jou broer bedank ek baie hartlik vir julle so gul
en vriendelike hulp en bystand; en jul medewerking stel ek hoog op prys.’ (W.E.G.
Louw-archief.)
D.J. Opperman, Digters van Dertig. Nasionale Boekhandel, Kaapstad 1953, p. 68.
J.C. Kannemeuer e.a. (red.), Ek ken jou goed genoeg... Die briefwisseling tussen N.P. van Wuk
Louw en W.E.G. Louw 1936-1939. Protea Boekhuis, Pretoria 2004, p. 42.
Dit plan is niet gerealiseerd.
Indertijd waren er strenge voorschriften voor het gebruik van teksten op Zuid-Afrikaanse scholen.
Wat in het betreffende gedicht als moreel verderfelijk aangezien kon worden, was de
‘fel-wellustelike drome’ van de slapende letterzetter en de regels: ‘Geen maagd so kuis wat nie
die knie moet buk / voor hom, die Juan, wie se oë gluur, / vonkelend van minnedrang en
liefdesvuur.’
‘Ek was in Maastricht. Stols en sy vennoot Haentjens Dekker was baie gaaf en vrindelik. Ek
het ook somar dadelik gebieg, gesê ék is Mattheus Joubert én Arnoldus Retief. En die twee van
hul het baie gelag. Stols lyk nogal tevrede met die bloemlesing. Dink ook, soos ek, veel van
W.E.G. Louw. Ek het gevra of dit nie miskien wenslik dat 'n vooraanstaande Nederlandse
letterkundige vir die versameling 'n voorwoord skryf nie. Om die verkoop van die bundel bu
ons aan te help. Hul het aan die hand gegee Marsman en Dr. Menno ter Braak (wat, tussen
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hakies, ook 'n paar maal gunstig geskryf het omtrent my in Holland gepubliseerde verse). Ek
het 'n bietjie gedink, toe gesê miskien Dirk Coster beter, daar hy in Suid-Afrika (hoewel lang
nie meer in Holland onder die jongeres nie) 'n grootkanon is, en die ander twee op hierdie tydstip
maar kleingeskut. So gesê, so gedaan. Hul gaan aan Coster skrywe en hul sê hul's seker hy sal
dit met die grootste bereidwilligheid doen. Stols het my... soos 'n eregas ontvang. Sy uirgaves
is pragtig. Sommige van hulle - die luukses - kos omtrent? 200. Op 'n papier die wonderbare
fynheid en skoonheid waarvan jy jou nie kan verbeel nie. Dit was vir my 'n “openbaring”. Hy
is oar die wêreld bekend, doen werk vir privaat mense, biblioteke, uitgewers in Suid-Amerika,
Engeland, Italië, Frankryk, Tsjeggo-Slowakye ens.... Is 'n bloedjong kêrel. Speel so 'n bietjie
die Maecenas. Gee net digbundels uit, opstelle, luukse uitgaves ens. Baie selde romans. 'n
Meester van sy vak, wat dit van A tot Z lief het en bestudeer het. Moet 'n ruk man wees wat
geld geërf het of so iets. Ek wens jy kan 'n paar van sy beter uitgaves te sien kry. Praat van die
ruik, die voel, die streling van goeie papier! Hy is verder die persoonlike kennis of vrind van
Valery, Larbaud, Rilke, Mussolini, Van de Woestijne ens. ens.... Hy gee boeke uit in 'n 8 of
9-tal verskillende tale. Terselfdertyd verkoop hy pragtige moderne meubels, glaswerk ens., hou
af en toe kunstentoonstellings. Hy het my 'n bietjie die ronde laat doen. Eers in die
tentoonstellingsaal. Doeke aan die wand. Moderne meubels. Pragtige beligting. Op die tafels
of lessenaars van sy mooiste uitgaves. Saaklik, eenvoudig, besonder strelend en gerusstellend
vir die oog en die gevoel. En op die boonste verdieping 'n model huis van 3 of 4 vertrekke deur
hom ingerig as tentoonstelling. Dit was vir my 'n unieke ondervinding soos jy self kan begryp.
Hy sê as die versameling 'n sukses is, gaan my plan van 'n bloemlesing van Afrikaanse
kortverhale deur. En ek moet hom op die hoogte hou omtrent alles wat daar op letterkundige
gebied van belang in S.A. gebeur. Ek het hul 'n paar van Haarhoff se vertalings uit Homerus
en Vergilius voorgelees. Hul het (met) my saamgestem dis skitterend. Ook my onlangse vertalings
uit Villon het hul goedgekeur. Veral [van] een het hul gesê is “magnifiek”! En ek moet dit in
die bloemlesing opneem. Ook wou hul baie graag die Ballade v M Lapeyre ingesluit sien - maar
ek het gesê, dis miskien wenslik nie, met die oog op 'n moontlike “voorskruweru” vir die hoër
skole. Toe gee hul my hul katalogus en sê ek moet nie beskeie wees nie, maar net aanstip wat
ek graag wil hê. Ek het 'n 13 of 15 tal publikasies aangemerk. Hul gaan my die klomp binnekort
stuur. So gou ek hul deurgelees het - wat 'n dag of twee in beslag sal neem - stuur ek hul vir
jou aan.’
Opperman, Digters van Dertig, p. 39.
‘Zuid-Afrikaansch streven’, in: Critisch Bulletin 8 (1937), nr. 10, p. 277.
Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam
2005, p. 405.
Deze ‘boodskap’ werd als addendum op een los blad bij het Jaarboek van die Afrikaanse
Skrywerskring van 1936 gevoegd.
AfrikEanse versameling, p. 44.
Ek ken jou goed genoeg..., p. 41-42.
Ek ken jou goed genoeg..., p. 56.
Ek ken jou goed genoeg..., p. 146-147.
Ek ken jou goed genEeg..., p. 158.
Zie noot 18 voor deze recensie.
Ek ken jou goed genoeg..., p. 172-174.
Ek ken jou goed genEeg..., p. 179-180. In Verzameld proza (1930) had Coster een uitvoerige
studie over Dostojevski opgenomen, nadat hij in 1920 al zijn eerder in De Gids verschenen
Dostojevski. Een essau had gepubliceerd.
Opperman, Digters van Dertig, p. 71
De brief van Krige maakt deel uit van de collectie-Greshoff van het Letterkundig Museum.
Gerrit Borgers' brief is niet bewaard in het Krige-archief in Stellenbosch.
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De kleine garnaal
De kleine garnaal is een rubriek gewijd aan een van die vele literaire randfiguren
die door de mazen van het net van de officiële literatuurgeschiedschrijving glippen
maar die stuk voor stuk een onmisbare schakel vormen in het literaire ecosysteem.

Sjoerd van Faassen
Hans van Zijl [1910-1963]
‘een simpele pennelikster van het derde plan’
Veruit de beroemdste vrouwelijke dichter uit het tijdschrift De Gemeenschap is Mien
Proost geweest. Proost veroorzaakte met Het middelbaar onderwijs en andere
gedichten (1929) een klein schokgolfje in literair Nederland. Die vrijmoedige bundel,
die zogenaamd was geschreven door een zeventienjarig meisje, verscheen bij de aan
het tijdschrift verbonden uitgeverij. Mien Proost bleek echter een pseudoniem te zijn
waarachter zich de beginnende schrijver Hans Klomp verschool. Een man dus, tot
bijna ieders verrassing. Vóór haar ontmaskering leek Proost zo'n beetje de enige
feminiene aanwezige in het rooms-katholieke tijdschrift. Ze had maar één vrouwelijke
collega bij De Gemeenschap: Hans van Zijl (1910-1963). Anders dan Mien Proost
een échte vrouw, en wat voor één, als je mag afgaan op de vele geschilderde portretten
die haar echtgenoot Otto B. de Kat (1907-1995) van haar maakte en op de warme
gevoelens die de herinnering aan haar fysieke verschijning nog vele jaren na haar
dood opriep bij iemand als de schrijver Albert Helman. Ironisch genoeg tooide Hans
van Zijl zich op haar beurt weer met een mannelijk aandoende roepnaam.
Met Mien Proost liep het niet goed af: ze publiceerde in 1935 nog bij Nijgh & Van
Ditmar in Rotterdam het bundeltje Tot slot, maar zou in haar masculiene
Klomp-gedaante in de Nederlandse letterkunde verder alleen nog een bedenkelijke
rol spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog.1 Wat aantal gepubliceerde bundels betreft,
werd het gelijk spel, maar afgezet tegen de Werdegang van Proost, verging het Hans
van Zijl iets beter. Maar goed ging het nu ook weer niet met haar dichterschap. Goed
ging het evenmin met haar huwelijk, zoals kort voor haar overlijden bleek. En met
haar tragisch-vroege dood op 53-
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Otto B. de Kat en Hans van Zijl, zomer 1927 [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem]

jarige leeftijd - zelfmoord vermoedden sommigen - werd haar schrijversschap abrupt
beëindigd.
Een debuutbundel bij uitgeverij De Gemeenschap zat er voor Hans van Zijl kennelijk
niet in, daarvoor publiceerde ze misschien ook te incidenteel in het gelijknamige
tijdschrift. Haar eerste bundel verscheen pas in 1939 in een oplage van driehonderd
exemplaren bij de Haarlemse uitgever J.H. de Bois onder de titel Zelfportret. Niets
om op neer te kijken - elk exemplaar van de 51 pagina's grote bundel had als
frontispice zelfs een met potlood gesigneerde reproductie van een tekening door Otto
B. de Kat - maar het moet haar toch wel een beetje gestoken hebben dat haar geen
plaats binnen het Gemeenschap-fonds werd gegund. Haar eigen uitgever had
weliswaar het inzicht gehad in 1918 Dichtertje - De uitvreter - Titaantjes van Nescio
te publiceren, maar roem kreeg De Bois pas in retrospectief en Nescio's boek was
zo'n beetje een eenmalig wapenfeit in het fonds van Van Zijls plaatsgenoot, die
voornamelijk als kunsthandelaar bekend was. Het zou tot 1962 duren, vlak voor haar
dood, voor haar tweede en meteen laatste bundel Zintuigelijk verscheen bij de obscure
uitgeverij De Pelgrim in Eindhoven. In een beperkte oplage, dat wel, maar dat was
waarschijnlijk minder uit bibliofiele overwegingen dan uit een realistische inschatting
van de verkoopkansen. Het bundeltje omvatte maar
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Omslag Zelfportret (1939)

Frontispice door Otto B. de Kat in Zelfportret
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29 pagina's. Ook hiermee veroverde Hans van Zijl geen blijvende plaats in het
Pantheon.
De laatste twee jaren van haar leven zien verder alleen nog enkele vertalingen van
haar hand uit het Engels, Duits en Frans het licht: bij uitgeverij C.N.J. van der Peet
in Amsterdam de roman Toveren op zaterdag (1962) [Once upon a Saturday] van
Edward Fenton en de biografie Alexander von Humboldt, reiziger en geleerde (1963)
[Alexander von Humboldt erforscht die Welt] van M.Z. Thomas; bij Kruseman in
Den Haag de biografieën Philips de Goede [Philippe le Bon] (1963) van Paul
Bonenfant en, vlak na Van Zijls dood nog André Maurois (1964) van Michel Droit.
Al met al een wat schamele hoeveelheid publicaties. Zelf noemde zij zich eens in
een brief aan de criticus en dichter Anton van Duinkerken: ‘een simpele pennelikster
van het derde plan’; ze vroeg hem bij die gelegenheid nederig of zo'n ondergeschikte
positie een bezwaar vormde om bevriend met hem te zijn. Haar stad- en leeftijdgenoot,
de eveneens zo goed als vergeten dichter Barend Rijdes schreef op 3 december 1963
in zijn dagboek: ‘In de krant vanavond: Hans de Kat-van Zijl plotseling overleden.
Eens de “jongste dichteres” van Nederland, nu een verlaten vrouw met schrale roem
en waardering in beperkte kring’.2 Het is triest, maar dit vormt wel een goede
samenvaaing van haar leven.
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Portret door Otto B. de Kat, januari 1926, inkt / papier, 42,5 × 28,5 cm (hoogte × breedte) [Collectie
Frans Hals Museum, Haarlem; foto RKD]

Huwelijk met Otto B. de Kat
Joanna Maria Jannetta van Zijl werd op 5 augustus 1910 in Haarlem geboren als
dochter van de uit Haarlem afkomstige Godefriedus Jacobus Pius van Zijl (1869-1924)
en de Amsterdamse Maria Jannetta Kleton (1878-?). Ze overleed 3 december 1963
in haar geboorteplaats. Aan het einde van haar leven noteerde zij een aantal
autobiografische gegevens die een weinig opwekkend beeld van haar jeugd laten
zien: ‘Engelse ziekte niet opgemerkt, lang in een wagentje gereden, later almaar
valpartijen. Psoriasis, telkens bij een andere specialist, teerzalf, arsenicum op melk
ingenomen, misselijk, vaak “onbegrijpelijke” maag-darm stoornissen, migraines.
Arm, maar dat was niet zo bar, wel jaloers op kinderen die in een huis woonden waar
de zon in kwam. 13 jaar en 5 maanden. Vader sterft. Een maand daarna buiktyphus,
na 3 mnd. beter maar niet tenig naar school, te weinig energie, te weinig aangespoord.
14 jaar. Fien krijgt Janus.3 Ik loop maar wat rond. Jan V. vertelt over kunst.
Gedichtjes.4 [...] Leer Ott kennen en weet meteen wat dat betekent. [..] Almaar
psoriasis, lange mouwen, verlegen, bang voor Ott's moeder. Gedicht opgestuurd naar
de Gemeenschap. Heel erg gelukkig met Ott [...].’ De negentienjarige Hans van Zijl
en de drie jaar oudere Otto de Kat trouwden op 24 april 1930.

Zacht Lawijd. Jaargang 6

30

(B)·(O) Lidmaatschapskaart Kunst aan het Volk, 1925-1926 [Collectie Letterkundig Museum]
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Hans van Zijl en Otto B. de Kat, augustus 1929 [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem]

De Kat had Hans van Zijl in 1925 leren kennen via Jaap Wagemaker met wie hij
op de Haarlemse Kunstnijverheidsschool had gezeten. ‘Ik was’, zoals ze in 1933 in
haar later nog ter sprake komende Dagboekje van het nichtje van v.d. Putten schreef,
‘in dien tijd het vriendinnetje van Jan Voskuil, die 10 jaar ouder als ik, wel een beetje
tè oud was voor een 14 jarig wichtje’. Hans' moeder had aanvankelijk bezwaren
tegen een relatie met de remonstrantse De Kat, maar toen deze zich in 1929 liet
opnemen in de rooms-katholieke kerk, staakte zij haar verzet. Na de
Kunstnijverheidsschool werkte De Kat van 1926 tot 1928 in Amsterdam als
bouwkundig tekenaar bij de architecten H. Th. Wijdeveld en Piet Vorkink. In het
cursusjaar 1927-1928 volgde hij de avondklas tekenen-naar-het-leven op de
Amsterdamse Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.
Niet alleen de moeder van Hans van Zijl had haar bedenkingen bij hun relatie, ook
die van Otto de Kat zocht middelen om hun beginnende verhouding in de kiem te
smoren. Zij stimuleerde De Kat in 1928 naar Parijs te gaan. De band tussen Hans en
Otto bleef in stand. Met de moeder van Otto zou Hans van Zijl een blijvend moeizame
relatie houden. In haar al geciteerde autobiografische notities stelde ze zich
herhaaldelijk vragen als ‘Haat ze me?’ of ‘Wat had ze toch tegen mij?’. Zelfs in de
laatst bekende brief van haar aan Otto, eind november 1963, schreef ze nog: ‘En ik
bedenk dat ik nog eigenlijk net zo naïef ben als toen ik zestien was. Je weet hoe koel
en afwerend [...] je moeder tegen me was en toen heb ik toch, verdraaid nog an toe,
een keer gewaagd te
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Portret door Otto B. de Kat, 9 april 1928, potlood / papier, 23 × 18 cm [Particuliere collectie; foto
RKD]
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Hans van Zijl en Otto B. de Kat, 11 januari 1929 [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem]

Omslag van het eerste van de twee cahiers waarin Hans van Zijl tijdens haar verblijf in Rome in 1935
Klein voorval schreef. [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem]

zeggen: wat bent u toch naar tegen me, ik ben eraan gewend dat de mensen lief tegen
me zijn. Ja, dat was die hele malle Hans al en ten voeten uit’.
De Kat bleef maar een jaar in Parijs. Zomer 1929 keerde hij terug naar Haarlem.
De ruimtelijke scheiding met Hans van Zijl had niet veel geholpen: al in 1929
schilderde De Kat het eerste liefdevolle portret van zijn toekomstige vrouw, na al
eerder - in elk geval in januari 1926 en april 1928 - enkele portrettekeningen van
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haar te hebben gemaakt. Na hun huwelijk vestigden ze zich in het nabij Haarlem
gelegen Santpoort. In 1933 zouden ze aan het Spaarne in Haarlem gaan wonen.
Tweeënhalf jaar na haar huwelijk, in november 1932, werd Hans van Zijl in de
Maria Stichting te Haarlem geopereerd aan een buitenbaarmoederlijke zwangerschap,
waardoor zij tot haar verdriet nooit kinderen heeft kunnen krijgen.5 Winter 1934-1935
zou ze in Rome deze ingrijpende gebeurtenis van zich afschrijven in de ontroerende
novelle Klein voorval, die ze nooit gepubliceerd heeft. Ook ‘Kerstliedje’ uit Zelfportret
verwijst kennelijk naar deze operatie. Het gedicht kent als een soort stokregel ‘Moeder
Maria, ik heb geen kind’; de mistroostige derde strofe van dat gedicht luidt: ‘Ik ben
de boom, die vruchteloos bloeit. / Niets is zwaarder, dan de dood; / alleen een leege,
looze schoot’.
Hans en Otto de Kat mengden zich na hun huwelijk al snel in het wat provinciaalse
Haarlemse kunstleven. Naast Voskuil, die nog steeds als een soort mentor voor haar
optrad, waren voor haar ongetwijfeld de contacten met Haarlemse collega-dichters
belangrijk: Jacques Benoît (pseudoniem van
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pater J.J.M. Bayer), Willem ten Berge, die in 1926 in De Gemeenschap was
gedebuteerd en van wie in 1928 de bundel De reiziger in het fonds van de
gelijknamige uitgeverij was opgenomen, en Gerard Wijdeveld, die eveneens in De
Gemeenschap publiceerde.6
Toen De Kat in Amsterdam aan de Rijksacademie studeerde, raakte hij bevriend
met onder anderen de Vlaamse tekenaar Valentijn van Uytvanck, die sinds 1914 in
Nederland verbleef en met zijn vrouw, de pianiste Alide Doorman, een atelier aan
het Koningsplein bewoonde, en de schilder Joop Sjollema, die met de danseres Maria
Petrelli in hetzelfde huis als De Kat aan het Rokin woonde.7 Met Sjollema zou De
Kat de rest van zijn leven bevriend zou blijven.8 Hans van Zijl droeg het gedicht
‘Wung-Tao-Tze’ uit haar bundel Zelfportret aan hem op. De beeldhouwer Bertus
Sondaar en de duizendkunstenaar Erich Wichman behoorden op het Rokin tot de
vaste bezoekers. Wichman had veel relaties in literaire kringen, maar overleed al in
1929, zodat Hans van Zijl bij haar poging zich een plaats binnen de literaire wereld
te bevechten, niet heeft kunnen profiteren van diens duizelingwekkende netwerk.
Wie De Kat allemaal in de jaren 1928-1929 tijdens zijn verblijf in Parijs in de
Nederlandse kunstenaarskolonie ontmoette, is niet in extenso gedocumenteerd, maar
naast Laurens van Kuik, bij wie hij inwoonde, waren dat moge-

V.l.n.r. Otto B. de Kat. Jaap Wagemaker en Hans van Zijl, circa 1925 [Foto RKD]
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Portret Willem ten Berge door Otto B. de Kat. 1927, potlood / papier, formaat onbekend [Huidige
verblijfplaats onbekend; afgebeeld in Letterkundige Almanak Erts (1929), p. 199]
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lijk schilders als Mathieu Wiegman, Charley Toorop, Tjerk Bottema, Jeanne Bieruma
Oosting (die hij nog van de Haarlemse Kunstnijverheidsschool kende), de
beeldhouwers Han Wezelaar en John Rädecker, de Haarlemse architect Bram Elzas,
de filmer Joris Ivens of de schrijvers Jo Boer en Maurits Dekker. Zonder twijfel zal
Hans van Zijl van de inmiddels door De Kat opgedane contacten in kunstenaarskringen
hebben meegeprofiteerd. Op zijn beurt kwam De Kat door Van Zijl in contact met
schrijvers als Dirk Coster (wiens portret hij in 1935 zou schilderen), Maurits Mok,
Gerard Wijdeveld, Ten Berge, Helman en Van Duinkerken.

Relatie met Dirk Coster
Ook Dirk Coster, die pendelde tussen Delft en het bij Haarlem gelegen Bennebroek,
waar hij zijn psychisch zieke vrouw had achtergelaten, leerde het echtpaar De Kat
in Haarlem kennen. De verhouding tussen de 23 jaar oudere Coster en Hans van Zijl
was, zeker van zijn kant, heftig en er ontstond een intensieve briefwisseling. Hij
schreef haar dubbelzinnige en opgewonden brieven, met aanspreekvormen als ‘Lieve
Hansi’, ‘Lieve Hansevrouwtje’ en ‘Lief Hansekind’. Hun correspondentie vol
cryptische, flirterige verwijzingen krijgt extra betekenis voor wie weet dat Hans van
Zijl talloze aanbidders had met wie zij, naar eigen zeggen, ook wel eens voorzichtigjes
zoende, zoals een zekere Joop Helmus. Ook maakte Coster toespelingen op de
Haarlemse dichter L. Ali Cohen - homoseksueel dat wel, maar toch voorwerp van
sommige van Hans van Zijls liefdesgedichten - en op een zekere Wim Tesch, die
vanaf 1926 frequent in haar dagboek voorkomt. Beiden verdienden, zoals Coster in
een brief van augustus 1933 schreef, ‘straf’, vanwege ‘ongeoorloofde en
ongemotiveerde jaloezie’.
Begin 1933 was Hans van Zijl, mogelijk op instigatie van Coster, een dagboek
begonnen, dat ze Dagboekje van het nichtje van v.d. Putten noemde, naar Costers
Het dagboek van de heer Van der Putten.9 Daarvan was in september 1932 een eerste
fragment verschenen in De Stem. Je kunt er waarschijnlijk Hans van Zijls reactie op
haar beginnende verhouding met Coster in lezen, waarbij ze een parallel trekt tussen
haar buitenbaarmoederlijke zwangerschap en haar verliefdheid. ‘Oh les dolores! Nu
moet ik met de operatie beginnen’, luidt de eerste zin. Ze trekt de parallel met een
echte operatie ver door: ‘Mijn handen hoeven het niet te doen, die houden alleen
maar de pen, dat beteekent niets. Maar dat is dan ook geen operatie, het is een
ontleden, een stukhakken, een moorden van leven in mij. Dit is veel erger, dan de
operatie die zij mij een half jaar geleden hebben gedaan; toen wist ik niet, dat er iets
leefde in mij, dat er iets geboren was, wat nooit leven mocht, dat sterven moest, vóór
het geleefd had. Dat was niet zoo erg, maar nu, nu ik weet, dat er leven is, omdat ik
het zelf gevoeld heb, nu ik de benauwdheden gehad heb en de verrukkingen, nu is
het wel erg, dat het dood moet, dat kleine leven, dat lieve leven in mij. Dat ik het
wurgen moet zelf, nu het nog maar ademt ìn mij; dat het niet doorgaan mag. Waarom
was die avond zo wonderlijk schoon, twee lieve jongens? Toen wij zaten en
brandewijn dronken en elkaar plaagden, neuriede ik
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Portret Dirk Coster door Otto B. de Kat, 1935, o/d, 85,5 × 68,5 cm [Collectie Letterkundig Museum]

opeens “Heute nacht, oder nie”, heb ik gedacht, waarom neurie ik dat?’ En verderop:
‘O jullie twee, die ik zóó lief heb. Wat had ik gewild, daar te slapen, met jullie beiden,
tusschen jullie in, aan iedere kant een lief. Zoo te slapen, met die warmte om me. Ik
kan niet meer verlangen om dat mee te maken. Heute nacht oder nie. Dan maar nie;
want het is niet doorgegaan’.
Of Coster dit ooit gelezen heeft, is onbekend, maar hij liet zich evenmin onbetuigd
en hij deed dat openlijk in een bij tijd en wijle broeierige briefwisseling. Toen Hans
en Otto de Kat in Domburg waren, reageerde Coster als een afgewezen minnaar toen
Hans - die daar voor haar herstel na de ingrijpende gynaecologische ingreep was niet meteen antwoordde op z'n brieven. Tijdens een wat onduidelijk conflict
(waarschijnlijk na een caféruzie) met Otto, schreef Coster in mei 1933: ‘Het booze
droomachtige is dat ik 't gevoel heb dat de vlam net op 't verkeerde oogenblik in 't
kruit sloeg, en kwetste die ik het minst in de wereld had willen kwetsen. En dat
maakte mij dan weer ziek van verdriet’. In een post scriptum voegde hij er aan toe:
‘Haarlem is zoo verlaten zoo. Maar toch vraag ik me af of 't zoo niet beter is. Wie
liefde vermeerdert,
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Portrettekening door Otto B. de Kat, z.j [1932?], potlood / papier, 11,5 × 16,5 cm [Collectie Liesbeth
de Kat, Haarlem]

Hans van Zijl en Otto B. de Kat, augustus 1929 [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem]

vermeerdert smart’. In een uitvoerige brief van 25 oktober 1933 ging Coster in op
zijn mislukte huwelijk (dat officieel nog tot mei 1949 zou duren) en schreef toen
gelaten: ‘[...] daaraan kan ook geen Hanske wat doen, noch met liefzijn, lieve woordjes
en (soms!) ietwat sarcastische briefjes, nòch met lekker borreltjes en uitgangetjes in
Haarlem, want de zaak is eenvoudig, dat Hanske ten slotte haar eigen huwelijksleven
heeft’. Een zelfde mismoedigheid spreekt uit zijn brief van 18 maart 1934, toen hij
bewust niet deel nam aan het afscheidsfeest van Hans en Otto de Kat toen zij voor
langere tijd naar het Zuiden afreisden: ‘Het is toch veel prettiger als al die mensch
en er niet bij zijn. [...] Ik had je ook zoo graag eens een avond meegevraagd naar
A'dam, maar ik heb nooit gedurfd, soms zelfs ben ik 't postkantoor weer uitgewandeld
waar ik een telegram had willen schrijven’.
In 1935, na terugkeer van Hans en Otto de Kat van hun reis naar Frankrijk en Italië
vertrok Coster definitief naar Delft. Zijn tot dan heftige, maar waarschijnlijk nooit
geconsummeerde relatie met Hans kwam toen in kalmer vaarwater. Reden is
ongetwijfeld dat Coster in Delft een serieuze relatie met de dichteres Marie van
Kranendonk kreeg.
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Debuut in De Gemeenschap
De vroegst bekende gedichten van Hans van Zijl dateren uit 1925-1926. Het zijn
traditionele, niet zelden epische gedichten zonder enig vormexperiment, puberaal
zoekend van inhoud, met een licht geëxalteerde religieuze toon.
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Begin en einde van een gedicht uit een cahier met de titel ‘Langs lichtende lanen’, 1926-1927 [Collectie
Liesbeth de Kat, Haarlem]
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Bijdrage in De Gemeenschap, februari 1928
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Ze zijn geschreven in schriftjes met titels als Denken en zeggen, Kleine klanken,
Langs lichtende lanen of Schemeringen van 't Leven. Pas later maakte ze zich het
moderne idioom eigen en ontleende ze, zoals in die tijd niet ongebruikelijk, de
onderwerpskeuze aan fenomenen als film, dans en muziek. Maar het geloof was
nooit ver weg. Beide soorten gedichten zou ze ook later bundelen in Zelfportret. De
kennismaking met de modernistische jonge schrijvers en beeldende kunstenaars rond
De Gemeenschap in 1926 is ongetwijfeld debet geweest aan die vormtechnische en
inhoudelijke verschuiving.
Ze debuteerde in februari 1928 in dat tijdschrift. Haar debuut omvatte maar één
gedicht; ‘neem me mee / in je slee / over de sneeuwzee. / hoog in de lucht / hangt
een vlucht sneeuwwitte vogels. / de maan en de sterren zijn gloeiende kogels,
waaronder wit-gloeiend wij twee’, luidt de eerste van de vijf strofen. Ondanks het
moderne idioom en het consequent gebruik van onderkast, vertoont de inhoud van
het gedicht een nogal traditioneel beeld van de man/vrouw-verhoudingen: de laatste
twee regels van het tweede couplet luiden: ‘neem me mee, als we naar 't wonder toe
moeten, / want iedre man is immers sterk en wijs?’, en de eerste twee van het laatste
couplet: ‘want iedre man is groot en vol van kracht / en iedre vrouw is week en vol
verlangen’. Ironie is in die regels niet te bespeuren.
Met de redactie van De Gemeenschap was ze sinds najaar 1926 in contact. Ze was
toen net een paar maanden 16. Albert Helman (pseudoniem van Lou Lichtveld) - die
pas later kennismaakte met Otto de Kat en Hans van Zijl eigenlijk ‘te goed’ voor
hem achtte - herinnerde zich dat zij ‘de eerste vrouw’ was die zich aanmeldde bij
het tijdschrift.10 Naar aanleiding van de Mien Proost-affaire in 1929 schreef Helman
later wat beteuterd: ‘[...] “De Gemeenschap” was helaas niet langer meer een
mannelijke affaire; ook tedere vrouwenzielen waren nu erbij betrokken, al wist men
niet overal tot welke sexe Hans van Zijl behoorde, die op jeugdige leeftijd reeds
veelbelovende, “ernstige” gedichten onder haar echte naam publiceerde. Kortom,
niet alleen de roomse gehoorzaamheid, maar ook de “goede zeden”, de “heilige
deugd” werden meer en meer op het spel gezet, zo werd openlijk en met toenemend
aplomb beweerd’.11
In De Gemeenschap, dat van 1925 tot eind 1941 zou verschijnen, had zich een
aantal jonge, roomse schrijvers verenigd, die een losser verband tussen literatuur en
geloof nastreefden dan bij bestaande rooms-katholieke literaire tijdschriften het geval
was. De Gemeenschap richtte zich vooral tegen Roeping, dat een gebrek aan elan en
vurigheid werd verweten. Of dat uitgangspunt het nu was waardoor Hans van Zijl
zich tot De Gemeenschap aangetrokken voelde, is onzeker. Later zou ze vooral juist
publiceren in Roeping. Anderzijds zou ze begin jaren dertig meewerken aan Het
Venster, het tijdschrift van Nijmeegse studenten op wie juist De Gemeenschap een
uitgedoofde en ingeslapen indruk maakte.
De redactie van De Gemeenschap vond, naar zeggen van Helman, de gedichten
van Hans van Zijl niet onverdienstelijk, in elk geval veelbelovend. Helmans
herinneringen aan die beginjaren van Hans van Zijl als dichteres zijn te aardig om
niet extensief te citeren. ‘Een persoonlijke kennismaking volgde, en onthulde een
allerliefst, al wat wereldwijs, ofschoon nog slechts zeventien
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Portret Albert Helman door Otto B. de Kat, 1929, o/d/, 34,5 × 28 cm [Particuliere collectie, Amsterdam;
foto RKD]

[sic] jaren oud meisje, dat in een fabriek of zoiets werkte en verder in heel armelijke
omstandigheden verkeerde. De jongere redactieleden, waarvan ik er een was, gaven
haar zo goed en zo kwaad als dat ging, niet alleen de gewenste hulp, maar ook wat
materiële en wat meer uitzicht op haar overigens bleke toekomst.12 Die zag zijzelf
heel juist in [...]. Jong als ik zelf nog was toen ik haar leerde kennen, ontroerde Hans
mij uitermate, ook door haar eensdeels pessimistische, anderdeels fatalistische, maar
dappere opvattingen, en al gauw werden wij intieme vrienden, zonder dat er ook
maar één moment sprake van wederzijdse verliefdheid sprake was.’
De andere jongere Gemeenschap-redacteur die voor Hans van Zijls charmes viel,
was Albert Kuyle. Helman was bijna zeven jaar ouder dan Hans van Zijl, Kuyle ook
iets in die orde van grootte. Na een eerste gesprek met Kuyle schreef ze op 14
november 1926 vanuit Haarlem: ‘Hierbij stuur ik U een
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Kladversie van het gedicht “Nu hoef ik, God, niet verder meer te loopen” [Collectie Letterkundig
Museum]

schrift waar volgens mijn idee de beste versjes instaan. Ik doe er geen postzegels bij,
ik krijg het schrift wel terug als ik U nog eens spreek. Hè ik wou dat het gauw
gebeurde! Ik heb al veel te lang met mezelf alleen moeten redeneeren, ik vond het
gesprek met U, Donderdag, zoo prettig! Wilt U me eens spoedig schrijven, wanneer
wij elkaar (en misschien nog enige andere “kunstbroederen”) eens in A'dam of zoo
kunnen ontmoeten.’ Begin januari van het volgende jaar, krap twee maanden later,
begon ze haar eerstvolgende brief met ‘Beste Albert’. Kennelijk hadden ze elkaar in
de tussentijd gesproken of geschreven. Ook het begin van haar brief duidt op een
vorderende intimiteit. Meisjesachtig laat ze Kuyle weten: ‘Dinsdag 1.1. jeukte mijn
oor ten zeerste in oostelijke richting, pas later heb ik gehoord dat Willem ten Berge
toen bij je was.13 Heeft hij veel kwaad van me gekletst? [...] Donderdag was ik bij
Lou [= Albert Helman]. Enfin, dat weet je natuurlijk allang en daarom vertel ik je
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er lekker ook niks van. Hierbij stuur ik je mijn laatste liertrillingen, ik hoop dat het
mes der heeren Engelman en Kuitenbrouwer niet tweesnijdend is, want dan blijft er
weinig van over.’ Ze ontmoette door haar contact met Kuyle ook schrijvers en
beeldend kunstenaars uit Gemeenschap-kringen; haar gedicht ‘Asta Nielsen’, dat
gebundeld werd in Zelfportret, is opgedragen aan de schilder Pyke Koch, die in 1929
van deze filmster een portret had geschilderd.14 In antwoord op een brief van Jan
Engelman, die haar kennelijk mededelingen over het Utrechtse kunstleven had gedaan,
schreef ze bijna dertig jaar later op 18 februari 1954: ‘Een vriendin van mij, Leny
van Geelkerken geheeten [...] vond die stad dolgezellig.15 Nu, dat kon ik er nooit zoo
in zien. Voor mij heeft ze altijd iets beklemmends, als het begin van Tempel + Kruis.16
[...] Het was dan aardig, maar toch overal hing die eenzaamheid, in de huizen en
errond’.
Het is niet mogelijk vast te stellen welk schrift (‘waar volgens mijn idee de beste
versjes instaan’) ze half november 1926 aan Kuyle had gezonden. Zoals gezegd zou
slechts één gedichtje waardig worden bevonden om in februari 1928 - in het jaar dat
Helman tijdelijk het redactiesecretariaat van Kuyle had overgenomen - in De
Gemeenschap te worden opgenomen. In november van dat jaar volgde weer één
gedicht, ‘Sonnet’ (‘Hoe kon je gaan en mij hier eenzaam laten?’) en in september
1929 nog ‘Vers’ (‘De avond is zoo vreemd en stil’). Ze heeft wel via Anton van
Duinkerken in de loop van de jaren dertig herhaaldelijk pogingen gedaan weer een
of meer gedichten geplaatst te krijgen.17 Het was dus een korte, en niet eens zo heftige,
relatie met De Gemeenschap. Kennelijk leidden haar vriendschappen met Helman,
Kuyle en Van Duinkerken
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niet tot een grote waardering van haar poëzie. Otto de Kat heeft later beweerd dat
Hans van Zijl in die tijd door Helman ‘overweldigd’ zou zijn.18 Zou dat de oorzaak
zijn van haar verwijdering van De Gemeenschap? Ze zou nog één keer, in april 1931,
meewerken aan De Gemeenschap met haar gedicht ‘27 maart 1881 stierf Modeste
Moussorgsky’, maar vanaf december 1929, toen ze daar met ‘Dolores del Rio’ voor
het eerst optrad, vooral aan Roeping. Was dat omdat dat tijdschrift wel haar
traditionele poëzie apprecieerde en De Gemeenschap niet? Correspondentie met De
Gemeenschap is er later alleen met Van Duinkerken. Die met Gerard Knuvelder, de
voornaamste redacteur van Roeping, ligt mogelijk verscholen in diens immense, nog
ongeordende archief, zodat naar de redenen voor deze overgang alleen maar kan
worden gegist. Mogelijk heeft haar teleurstelling in De Gemeenschap ook te maken
met het feit dat het niet tot bundeling van haar gedichten kwam.
Eind 1933/begin 1934 strandde door onbekende oorzaken een poging tot publicatie
van haar gedichten in boekvorm door de Maastrichtse meesterdrukker Charles
Nypels.19 Nypels had tot begin jaren dertig veel uitgaven voor uitgeverij De
Gemeenschap gedrukt. In 1932 was hij gestart met zijn bibliofiele Charles Nypels
Pers / Centum Nec plura en in 1934 zou hij in Amsterdam Uitgeverij Charles Nypels
oprichten. Beide uitgeverijen gaven maar één boek uit; de bundel van Hans van Zijl
is nooit verschenen. De bundel was, als we haar mogen geloven, al jaren in
voorbereiding. Hans van Zijl schreef begin februari 1934 aan hem: ‘Ik zou je toch
heel graag ook over mijn bundel spreken, we kunnen dan alles in orde maken. Het
zou zoo erg prettig zijn, als de bundel b.v. dit voorjaar klaar kwam. Het duurt nu al
jàren en het begint zoo vervelend te worden’. Nog tot november 1934 is er sprake
van deze uitgave in de brieven van Dirk Coster aan Hans van Zijl.

Reis naar Frankrijk en Italië 1934-35
Eind januari 1933 schreef Otto de Kat aan Charles Nypels: ‘Het gaat ons miserabel
tegenwoordig en hebben we het nog nooit zoo slecht gehad [sic]. Van werken komt
er eenvoudig niets meer, want ik moet er haast dagelijks op uit om aan een paar pop
te komen. En word ik de uren dat we thuis zijn met rekeningen bekogeld. [...]
Misschien zou een vlucht met achterlating van alles wat toch geen sou waard is het
meest radicaal zijn, als je je zelf dan maar niet steeds mee hoefde sjouwen en is het
ergens anders natuurlijk al weer net zoo, maar met eens te eclipseeren schep je
tenminste weer nieuwe illusies [...]’. Ook Hans van Zijl poogde krampachtig iets te
verdienen. Aan Anton van Duinkerken schreef ze bij voorbeeld op 5 mei 1931: ‘Ik
heb nog steeds niets gehoord of mijn “Soeppoëzie” in de Tijd geplaatst is of wordt.
weet jij er iets van? Is het al opzij gelegd, wees dan zoo vriendelijk het mij terug te
sturen, want beter f 5, = van het Haarlems Dagblad dan niets’.
Eclipseren deden ze wel degelijk. 29 maart 1934 vertrokken Hans en Otto de Kat
via Parijs naar Zuid-Frankrijk om vervolgens naar Italië door te reizen. Haar
Dagboekje van het nichtje van v.d. Putten onderbrak ze ervoor; de toon veran-
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Otto B. de Kat. De schilder en zijn model, 1935, o/d, 48 × 40,5 cm [Collectie Frans Hals Museum,
Haarlem; foto RKD]

Otto B. de Kat, Cagnes-sur-Mer, 1934, zwart krijt / papier, 23 × 19,5 cm [Collectie Stedelijk Museum,
Alkmaar; foto RKD]

derde van poëtisch in een zakelijk verslag. Op 27 februari 1934 noteerde ze: ‘We
laten veel achter. Onze familie en onze massa vrienden, mijn geboortestad, waar
iedereen ons kent, ons land met zijn taal. [...] Alles verlaten om meer schoons te
ontdekken. Bijna denk ik dat God me een kort leven zal geven, omdat ik nu, zoo
jong nog, al zooveel moois ga zien’. Die laatste opmerking is in het licht van haar
vroege dood schrijnend, maar wat je ook uit deze passages uit haar dagboek zou
kunnen opmaken is dat Otto en zij van plan waren lang weg te blijven, langer dan
het jaar dat hun verblijf in het buitenland zou duren.
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Ze verbleven eerst een aantal maanden in Cagnes-sur-Mer. Merkwaardig genoeg
zijn er geen sporen van contact met daar residerende Nederlandse kunstenaars als
de schrijver C.J. Kelk en zijn vrouw Suzie van Hall, de zuster van de ook in Cagnes
wonende beeldhouwer Frits van Hall, en de schilder Charles Eyck, met wie Otto de
Kat enkele jaren daarvoor toch in Antwerpen had gewerkt aan het Nederlands
paviljoen voor de daar gehouden wereldtentoonstelling.20 Ongetwijfeld op voorspraak
van Van Duinkerken, die als redacteur aan De Tijd was verbonden, deed Hans van
Zijl in dat rooms-katholieke dagblad verslag van hun reis; Otto de Kat illustreerde
haar stukjes. Erg
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Omslag van het door Hans van Zijl bijgehouden plakboek met haar bijdragen in De Tijd over de reis
naar Zuid-Frankrijk en Italië in 1934-1935 [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem]

ingenomen met het kunstenaarsleven in Cagnes toonde ze zich niet; ze zag onder de
kunstenaars vooral een ‘stroom van derderangs dilettanten en gelukzoekers’ en
stoorde zich aan de ‘geest van lichtzinnigheid’ die de kunstenaars genereerden.
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Bijdrage in De Tijd over het verblijf in het Zuid-Franse Cagnes-sur-Mer [Collectie Liesbeth de Kat,
Haarlem]
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Otto B. de Kat en Hans van Zijl in Rome, februari 1935. Op de ezel een portret van Hans van Zijl
waarvan de verblijfplaats onbekend is. [Foto RKD]

Portrettekening door Otto B. de Kat, Rome, 1934, potlood / papier, 24,5 × 19 cm [Collectie Liesbeth
de Kat, Haarlem]

Op 28 september 1934 reisden Hans en Otto de Kat door naar Italië. Aanvankelijk
verbleven ze enige tijd in Rome. In februari 1935 verkasten ze naar Amalfi in het
diepe Zuiden en vervolgens naar het nabij gelegen Ravello. In april 1935 gingen ze
via Zwitserland naar Nederland terug. Mallorca, waarover zij als reisdoel in een brief
van 5 april 1934 aan Anton van Duinkerken sprak, of Tripoli, waarover ze begin
maart 1935 aan de daar verblijvende Albert Kuyle schreef, bleven onbereikbare
reisdoelen. In Rome hernieuwde Otto de Kat het contact met zijn Haarlemse
studievriend Maurits Escher en ontstond er vriendschap tussen beide families. In
Rome raakten Hans en Otto ook bevriend met de Schotse beeldhouwer Douglas R.
Bisset, die juist in deze jaren daar met een beurs aan de British School werkzaam
was. Hij maakte een aandoenlijke portretbuste van Hans van Zijl, waarvan twee
versies bekend zijn. Van de laatste versie is zelfs een prentbriefkaart gemaakt. Hans
van Zijl was er kennelijk zo tevreden over dat ze in 1962 een afbeelding ervan opnam
in haar bundel Zintuigelijk.
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Publicaties
Dirk Coster had in 1921 het tijdschrift De Stem opgericht. Gezien hun nauwe band
zou je verwachten dat hij Hans van Zijl in zijn tijdschrift ruimte bood
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Portretbuste door Douglas R. Bisset, versie juni 1935, gips, hoogte onbekend [Huidige verblijfplaats
onbekend; foto collectie Liesbeth de Kat, Haarlem]

Portretbuste door Douglas R. Bisset, versie november 1935, materiaal & hoogte onbekend [Huidige
verblijfplaats onbekend; prentbriefkaart collectie Liesbeth de Kat, Haarlem en Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie, Den Haag]

voor haar gedichten. Ze heeft echter maar een enkele maal in Costers tijdschrift
gepubliceerd, in juni 1933 een keer en daarna nog slechts acht sonnetten in januari
1940. Bij gelegenheid toonde Coster zich wel geïnteresseerd in meer. Zo informeerde
hij eind september 1932: ‘Beste Hanske, Waar blijven de beloofde verzen?’. In januari
1933 sprak hij echter streng: ‘'k Schrei ook veel tranen! Omdat ik geloof, en in 't
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gegeven geval bekennen moet ook, dat dit versje geheel mislukt is. 't Hangt meen ik
als droog zand aan mekaar’. Misschien ging dat over ‘Avond’, dat in juni van dat
jaar in De Stem zou verschijnen. Een jaar later was hij opnieuw ontevreden over een
ingezonden gedicht: ‘De twee eerste strophen van 't vers vind ik heel mooi, in de
derde ontbreekt kennelijk de inspiratie.’
Haar gedichten bleven inmiddels niet onopgemerkt. Al direct na haar debuut in
De Gemeenschap werd een gedicht van haar opgenomen in het Vlaamse Dietsche
Warande en Belfort, dat in het nummer van oktober 1928 een vlootschouw gaf van
‘De R.K. jongeren in Nederland’. Gerard Knuvelder, die haar in Roeping had
binnengehaald, sprak er in december 1933 in zijn tijdschrift, in een recensie van de
dat jaar verschenen bloemlezing Langs de vele wegen. Gedichten van na 1914 van
pater Maximilianus O.F.M. Cap., zijn spijt over uit dat in die bloemlezing wel een
aantal jonge, nieuwe dichters een plaats hadden gekregen, zoals onder anderen Willem
ten Berge, Martin Leopold en
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Mathias Kemp, Louis de Bourbon en Gabriël Smit, maar dat dit grotendeels dichters
van het tweede plan waren: ‘Om de toevoeging van de Bourbon en G. Smit [...] moet
men zich verheugen. Het is alleen jammer dat dan ebenbürtige figuren als Hans van
Zijl, Paul Vlemminx en Jan H. Eekhout niet werden opgenomen’. Roeping nam
vooral in de jaren 1930 tot en met 1934 een aanzienlijk aantal van Hans van Zijls
gedichten op. Daarna stokte de stroom; alleen in juni 1935 publiceerde ze nog het
wel heel erg roomse ‘Er wordt verhaald’ (‘Toen Simon Petrus door Rome ging’).
Knuvelder was echter de enige die blijvend enthousiasme voor haar poëzie kon
opbrengen.
De productie van Hans van Zijl vertoonde in deze jaren een diepe neerwaartse
curve. Ze schreef nauwelijks. Vanuit Rome berichtte ze begin maart 1935 aan Kuyle,
die haar zijn dan pas verschenen reisverslag Het land van de dorst (1934) cadeau
had gedaan: ‘En nu tot slot Kuyle, dankje wel voor het boek, dat ik van je gekregen
heb en ook, dat je het geschreven hebt. Ik ben er trotsch op dat zooiets prachtigs nog
mogelijk is bij onze katholieke schrijvers. Weet je, ik zou dit ook wel willen, maar
dat kan ik toch niet en nu ben ik blij, dat jij het wel kunt. Je weet, dat ik niet meer
dicht over de liefde of zoo, omdat ik weet, dat het mooi en goed is, maar van klein
belang. Ik dicht nu uitsluitend over wat ik begrijp van God en weet van de heiligen.
Het is nog maar gestamel maar voor mij zelf waardevoller dan een fraai sonnet over
ondergeschikte aandoeningen’. Wat ze schreef, vond bovendien vaak geen genade
in de ogen van de tijdschriftredacties aan wie ze werk opstuurde. [28a-b] Behalve
sporadisch in De Stem publiceerde Hans van Zijl ook een doodenkele keer in Elsevier's
Geïllustreerd Maandblad, eigenlijk met De Stem haar enige uitstapje buiten het
roomse kamp. Bij Herman Robbers, de redacteur van dat tijdschrift en literair
raadsman van uiteenlopende auteurs als Roel Houwink en J. Slauerhoff, had zij
tijdens een bezoek een cahier met gedichten achtergelaten waarop hij kennelijk
negatief had gereageerd. Ze schreef hem op 23 augustus 1935: ‘Hoewel ik niet had
durven hopen, dat U in mijn bundeltje zoudt vinden, wat U het schoonst vindt in
gedichten, was ik toch een beetje bedroefd, toen ik dat zoo opeens las. Zoo is de
moeder misschien ook wel, die een kind met een bochel heeft. En ik weet niet zeker
of ik de bochel nog wel zie, want ik heb mijn gedichten zoo vreeselijk lief. Het valt
mij moeilijker iets eenvoudig te zeggen, de z.g. eenvoudigen zijn voor mijzelf juist
het meest gezocht en omgekeerd. Het gedicht over Moussorgsky b.v. “Het zatte vat
van uw gelaat is als een spiegel van het wereldleven waarover, vaag, Gods glimlach
wasem slaat”. Kan het eenvoudiger, oprechter, rechter uit het hart? Ik zou ze graag
stuk voor stuk verdedigen, maar ik doe het niet, want als ze daar zelf niet toe in staat
zijn, dan deugen ze niet.’
In Cagnes-sur-Mer waagde Hans van Zijl zich aan proza. In juli 1934 vroeg Coster:
‘Wanneer stuur je de novelle Edith? Ik ben er erg benieuwd naar’. Het vervolg van
zijn brief verklapt iets van de thematiek van dit onbekende verhaal: ‘[...] er begint
een nieuw soort menschen te komen, in dezen barbaarschen tijd: voor wie Christus
nooit bestaan heeft. Deze menschen zijn met onze categorien bijna niet meer te
benaderen. Ze in een novelle te zetten lijkt me heelemaal onmogelijk’. Halverwege
januari van het jaar erop - Hans is
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Bijdrage aan De Gemeenschap, april 1931
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Zelfportret en bladzijde uit schetsboek met Een roman aangaande een reis (waarin Hans van Zijl zelf
voorkomt als ‘Sonja’ en Otto B. de Kat als ‘Opie’), 1934-1935, inkt en kleurpotlood / papier, 16 ×
24 cm [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem]

dan inmiddels in Rome - bevestigde Coster de ontvangst van Edith. Hij zinspeelde
in diezelfde brief ook op een roman die Hans wilde schrijven. Zijn oordeel over Edith
is negatief: ‘Maar geheelenal enthousiast kon ik er niet voor zijn! En dit maakte mij
eigenlijk zoo zwijgzaam, met 't oog op den roman waar je ondertusschen aan bezig
was’, en, verderop in zijn brief: ‘[...] ik vond dat je goed en vlot vertellen kon [...].
Maar de inhoud: die was zoo leeg en ijl’. In een dagboek dat ze bijhield in Rome
schreef ze, nadat ze gezegd had van plan te zijn drie romans te schrijven maar aan
geen enkele begonnen te zijn: ‘Dit halve jaar in Rome had ik moeten benutten. Maar
ik kan niet’. De ontvangst van haar novellen heeft haar zo angstig gemaakt, dat ze
niet meer durft: ‘Ik voel me zoo verlamd, zoo àchter een muur’.
Bij De Gemeenschap stootte ze steeds vaker haar neus. Uit Cagnes stuurde ze op
26 mei enkele gedichten op voor De Gemeenschap; ze schreef bij die gelegenheid:
‘[...] ik heb hier nog weinig gemaakt, het is zoo overweldigend al het nieuwe, het is
zoo erg anders als bij ons’.21 In december van het jaar daarop, vanuit Haarlem: ‘Hierbij
stuur ik je mijn kerstbijdrage; ik hoop dat hij de goedkeuring van de hoogmogende
heeren krijgt’, in februari 1937 vanuit Ukkel: ‘Hierbij een gedicht, misschien is 't
iets voor jullie Paaschnummer.22 Ik zou het prettig vinden weer eens iets in de
Gemeenschap te hebben’ en in april 1938: ‘Omdat ik niets van de Gemeenschap hoor
reken ik maar dat mijn
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Handschrift van “Belijdenis door zelfkennis” dat Hans van Zijl in mei 1934 vanuit Cagnes-sur-Mer
naar De Gemeenschap stuurde [Collectie Letterkundig Museum]

gedicht niet aanvaard is. Ik zal het ergens anders heen sturen. Zalig Paschen’.23
Mogelijk was de verwijdering tussen haar en De Gemeenschap het gevolg van
toenemende betrokkenheid bij Roeping, maar misschien ook van haar associatie met
Het Venster. Het Venster was in 1931 opgericht op initiatief van een groepje studenten
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In de tweede
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Portret Ernest Michel door Otto B. de Kat, 1929, houtsnede [Collectie Rijksprentenkabinet, Amsterdam;
foto RKD

Ontwerp door Otto B. de Kat voor omslag Anti-homo. Een geschrift tegen de weekdieren onzer
samenleving (1929) van Ernest Michel, 1929, lino, 21,5 × 15,5 cm [Collectie Rijksprentenkabinet,
Amsterdam; foto RKD]

aflevering schreef de redactie: ‘Hoezeer de Hollandsche voorliefde voor orde en
systeem en de door groepjeskoorts geïnfecteerde publieke opinie zal blijven trachten
ons tòch als een nieuwe groep te be schouwen - wij blijven een zoo objectief mogelijke
publicatie gelegenheid openstellen voor het werk dat heden aan den dag wordt
voortgebracht - wij blijven aan de generatie van rond 1930 de gelegenheid geven,
die ze elders niet krijgt, om zich vrij te maken van de epigonenkweek der “erkende”
tijdschriften [...].’ Het Venster stond te boek als laagdrempelig tijdschrift dat
inzendingen bijna altijd opnam. De latere uitgever Reinold Kuipers hoorde ook tot
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de medewerkers. In retrospectief oordeelde hij over Het Venster als een ‘salon des
refusés’.24

Politiek
Er is nog een andere mogelijke reden voor haar verwijdering van De Gemeenschap.
Eind 1933 had een schisma binnen de redactie plaatsgevonden. Kuyle verweet vooral
Van Duinkerken een slap soort rooms-katholicisme en vond dat hij zijn geloof verried.
Van Duinkerken op zijn beurt ergerde zich in toenemende mate aan de rechts-radicale
oplossingen die Albert Kuyle en zijn medestanders voorstonden voor de economische
en politieke malaise waarin Europa, Nederland incluis, was gedompeld. Kuyle was
in januari 1934 het tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap begonnen, dat zich afficheerde
als ‘de staf-
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Portretbuste door Mari Andriessen, 1939, brons, hoogte 40 cm [Collectie Museum Beelden aan Zee,
Den Haag; foto collectie RKD]

Otto, B. de Kat, Le déjeuner à Uccle, 1938, o/d, circa 65 × 40, thans alleen bekend in versneden staat
[Particuliere collectie; foto RKD]

kaart van het geheele operatieterrein der rechtsche revolutie’. Het tijdschrift raakte
gaandeweg steeds meer verzeild in fascistisch vaarwater. Hans van Zijl heeft in de
drie jaar dat het tijdschrift bestond er nooit aan meegewerkt, maar had vermoedelijk
wel een zekere sympathie voor Kuyles sociale en religieuze standpunten.
Haar medewerking aan het radicale tijdschrift Het Venster kan in dat licht worden
gezien, evenals haar waardering voor de rechts-radicale schrijver Ernest Michel.
Eind juni 1934 verweet ze Van Duinkerken over de door hem samengestelde brochure
Losse gedachten van jonge katholieke schrijvers: ‘Waarom staat Ernest Michel daar
niet in; waarom wordt hij zelfs in de voorrede niet genoemd? Hij is toch heel wat
belangrijker, zoowel als katholiek als als beschrijver, dan b.v. dhr. Wijdeveld met
zijn smakelijke marsepeinen lam met frambozensapbloed?’.
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Oorlog en later
Eind september 1936 verhuisden Han en Otto de Kat naar Ukkel bij Brussel. [31]
Otto zag in een terugblik, in een van zijn laatste brieven aan Hans van Zijl, toen hun
huwelijk al definitief schipbreuk had geleden, hun vertrek als een vlucht voor vrienden
als Henk Henriët, L. Ali Cohen, Gerard Sluyter, Laurens van Kuik, Dirk Coster en
Mari Andriessen - die in 1939 nog een portret-
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Kladversie van het gedicht ‘Arturo Souto’ uit de bundel Zelfportret [Collectie Letterkundig Museum]
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buste van Hans zou maken. ‘Lieve, we leefden - en toen? [...] Er kwam in mij een
verzet tegen wat zich op ons entte zonder zelf tot bloei te geraken, wat ik zag als een
woeker [...] en ik besloot (met jou) om weg te gaan.’ In Ukkel raakte De Kat naar
zijn zeggen in ‘een schemertoestand’: ‘Ik vergat alles en vooral mijn uitgangspunt
in de kunst [...]. Ik raakte verstrikt in het false [sic] Belgische sentimentalisme [...],
vergat mijzelf. En jij Hans was er steeds. En jij: Ik incorporeerde jou in mijn
ontwikkelingsgang. Je was er - je was er. Je was een deel van dat leven dat gericht
was op - een ideaal? - een idee? - nee - nee - nee - op dat wat we samen, nog altijd
de “eenige wijze van leven” vonden’.
De Duitse bezetting dreef hen terug naar Nederland. Eerst terug naar Haarlem,
later naar Overveen, vlak bij Haarlem, waar Hans van Zijl tot haar dood zou blijven
wonen. Ze hield tijdens de oorlog in haar dagboek nauwgezet de politieke en militaire
ontwikkelingen bij, maar schreef opmerkelijk weinig over haarzelf of haar eventuele
literaire werk.
Ze smaakte het genoegen in 1941 met vier eerder in De Stem gepubliceerde
gedichten opgenomen te worden in de herdruk van Dirk Costers befaamde
bloemlezing Nieuwe geluiden, met een gedicht in Gerard Knuvelders Katholieke
poëzie na 1880 (1942), maar andere bloemlezers - buitenstaanders - lieten haar werk
links liggen. Coster schreef in zijn voorwoord over haar werk: ‘bekoorlijk doch ietwat
wankel van vorm in den aanvang, in enkele sonnetten echter plotseling stijgend tot
een diepe, hartstochtelijk vrouwelijke toon’.
Na de oorlog raakte ze steeds meer bezeten door het geloof. Ze was niet bigot in haar
geloofsovertuiging, eerder puur, maar wel behoorlijk monomaan. Ze voerde daarover
per brief verwoede, bijna geëxalteerde discussies met de dichter Peter van Steen en
met haar oude vriend Charles Nypels. Toen deze in 1952 overleed, schreef ze op 10
juni van dat jaar enigszins kwezelachtig aan Dirk Coster, die ze de les las over diens
pessimisme over de naoorlogse ontwikkelingen: ‘Wat een gemopper hè, maar dat
komt omdat ik me de laatste dagen zoo blij en dankbaar gevoel en daardoor maar
ieder in dezelfde gevoelens en stemming denk. En dat komt omdat Charles Nypels
“in volle overgave aan Gods heilige Wil” gestorven is. Dat hij gestorven is doet me
verdriet want ik hield veel van hem [...], maar dat wordt zoo overweldigd door het
weten dat hij gered is, dat ik alleen maar blijdschap gevoel’.
Haar dichterschap is de inzinking in de tweede helft van de jaren dertig nooit te
boven gekomen. In de door Nel Noordzij samengestelde bundel Nederlandse
dichteressen na 1900 (1956) mocht ze weliswaar optreden met zes gedichten, maar
na de oorlog publiceerde ze slechts een enkele maal in Elseviers Weekblad of in het
rooms-katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw. Ook het linkse tijdschrift De Nieuwe
Stem nam zo nu en dan een gedicht van haar op. De laatste jaren van haar leven
recenseerde ze jeugdliteratuur in het Haarlems Dagblad. In 1947 deed ze
waarschijnlijk een mislukte poging een bundel met de veelzeggende titel
Kruiswegstaties te publiceren. Het jaar daarvoor had ze deze veertien sonnetten
tevergeefs aangeboden aan het deftige tijdschrift De Gids.25 Ook raakte ze uiterst
betrokken bij het Haarlemse kunstleven en de wat oubollige sociëteit Teisterbant,
waaraan zowel Otto de Kat als zij veel tijd besteedden.26
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Otto B. de Kat, Het gele hoedje (Hans van Zijl), 1946, o/d, 114 × 83 cm [Particuliere collectie, Hoorn;
foto RKD]

Portret door Otto B. de Kat, 1948, zwart krijt / papier, 27 × 22 cm [Collectie Teylers Museum, Haarlem;
foto RKD]

Haar huwelijk met Otto raakte na de oorlog snel in verval. Zowel Hans van Zijl
als Otto de Kat kregen relaties. Hans met de Haarlemse schilder Poppe Damave en
met Otto's Amsterdamse collega Fik Abbing; de een ongeveer tien jaar jonger dan
zij, de ander tien jaar ouder. In de al geciteerde brief van Otto, waarin hij op het eind
van Hans van Zijls leven hun relatie evalueerde, schreef hij daarover: ‘Je was er altijd
en je was er niet. Want ik was alleen en jij was alleen, maar we voelden dat niet als
gemis. [...] Dit kwam pas ter sprake toen er andere “verhoudingen” ontstonden. [...]
Toen gingen we ons afvragen “wat” het toen was, of “geweest” was wat ons gebonden
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had. En toen we gingen vragen, toen was het mis! Toen gingen we elkaar “zien”.
Zolang we elkaar niet gezien hadden was alles goed. Maar toen. Toen we elkaar
“gezien” hadden zagen we ook anderen, anderen. En we werden voor elkaar ook
anderen’.
Otto begon de aanwezigheid van Hans steeds beklemmender te vinden en vluchtte
in het hoogleraarschap dat hij vanaf 1955 aan de Amsterdamse Rijksacademie
bekleedde. Eind jaren vijftig verliet hij haar, uit angst om zich weer aan haar ‘prijs
te geven’, zoals Hans van Zijl dat formuleerde in een van haar laatste brieven aan
hem: ‘Maar jij bent nu eenmaal mijn wederhelft, ik heb een Otto amputatie ondergaan
en ik strompel wel als ik niet normaal kan gaan’. In het begin was ze radeloos, zoals
ze in een terugblik op 23 september 1963 aan haar nichtje Liesbeth schreef: ‘Maar
wel heb ik soms,
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Otto B. de Kat, Mijn vrouw de dichteres, 1947, o/d, 82 × 65,5 cm [Collectie Letterkundig Museum,
bruikleen Instituut Collectie Nederland]

langzamerhand minder want gevoelens van zelfmedelijden slijten toch wel af als je
je verstand wilt gebruiken, de angst mislukt te zijn, geen kind en de man, toch ook
gedeeltelijk door mijn schuld, weggegaan. In 't begin was dat heel erg hoor en daarom
ging ik ook zo radeloos tekeer [...]’.
Op 3 februari 1962 hield ze al rekening met haar dood. Op die datum schreef ze
op een bloknootvelletje: ‘Er liggen twee brieven van Otto in het door hemzelf
gemaakte kistje, dat staat in de kast in de voorkamer. Als ik doodga leg dan die twee
brieven onder mijn handen. Dat is alles wat ik heb te vragen’. In haar waarschijnlijk
laatste brief aan hem, van 21 november 1963, veertien dagen voor haar overlijden,
vatte ze 's nachts om kwart voor één de situatie geresigneerd samen, maar keek ze
ook liefdevol terug op hun gezamenlijke verleden: ‘Het is wel zeker dat een zó lang
huwelijk niet omgebogen kan in een vriendschap, maar ik blijf toch heel erg hechten
aan die ontmoetingen met jou, ook al zit hij tegen het decor van je heden, ik tegen
dat van het verleden. [...] Het is zo lang, zo lang, Otto. Ik wou zo graag dat je eens,
eens toch weer verheugd zou zijn om de eigen, kleine malle dingen van mij. Laat
maar gauw wat horen. “Malgré tout” ben jij toch de enige mens van de intimiteiten
voor mij. Voor de rest ben ik toeschouwer, toehoorder’. De opdracht die ze voor
Otto in Zintuigelijk schreef, borduurde voort op dit gevoelen: ‘Houd uw hoofd naar
mij gebogen / zie hoe ik, zonder uw ogen / dolende ben rond getogen. // Reik mij
toch uw beide handen, / schipbreuk leed ik, aan de stranden, / waar de zee mij
uitgespogen, / moet ik machteloos verzanden. // Laat mij aan uw oever landen, / houd
uw hoofd naar mij gebogen’.
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Nieuwjaarwens van Hans van Zijl en Otto B. de Kat [Collectie Letterkundig Museum]

Epiloog
Op 26 maart 1941 noteerde zij op het haar toegezonden vragenformulier ten behoeve
van de - door oorlogsomstandigheden nooit verschenen - encyclopedie Onze
letterkundigen wat vermoeid-cynisch bij ‘Opleiding en levensloop’: ‘heeft lezen en
schrijven geleerd en leert nu Grieksch. Is in 1930 getrouwd met de den kunstschilder
Otto B. de Kat’. En bij ‘Tegenwoordige betrekking(en)’: ‘Huisvrouw en model voor
portretten’. Haar dichterschap achtte ze kennelijk van weinig waarde.
Is zij nu het slachtoffer geweest van het ‘stelselmatig en uiterst effectief
uitsluitingsmechanisme door mannen van vrouwelijke poëzie’ dat in de periode
tussen beide wereldoorlog zou kunnen worden waargenomen?27 Vrouwelijke dichters,
leeftijdgenoten van Hans van Zijl ongeveer, als Ida Gerhardt, M. Vasalis en Clara
Eggink slaagden wèl waar zij faalde. Hoe komt dat?
Hans van Zijl zou chronologisch gerekend kunnen worden tot de generatie rond
Het Venster (1931-1936) of tot de groep rond Criterium (1940-1942) met als
voornaamste redacteur Ed. Hoornik (o1910) en belangrijke vrouwelijke medewerkers
als Clara Eggink (o1906) en M. Vasalis (o1909). Aan het jongerentijdschrift Het
Venster heeft Hans van Zijl maar een enkele maal meegewerkt, aan Criterium nooit.
Bij het poëzietijdschrift Helikon van de fameuze uitgever A.A.M. Stols heeft ze,
voorzover bekend, nooit aangeklopt. Liep de orkestratie van haar literaire loopbaan
daar schipbreuk, op een verkeerde keuze van publicatiemogelijkheden of op een te
weinig daadkrachtige presentatie van zich zelf en haar werk? Of overtuigden haar
gedichten gewoonweg te weinig?
Ze had daarnaast een schamele bibliografie. Haar weinige publicaties verschenen
bij obscure uitgevers. Ze schreef geen programmatische teksten en was niet actief
binnen programmatische tijdschriften (maar dat had ze gemeen met haar vrouwelijke
collega's).28 Haar tijdschriftpublicaties verschenen voornamelijk binnen het roomse
reservaat. Na de oorlog trok zij zich grotendeels terug in het nogal in zichzelf gekeerde
Haarlemse kunstleven. Kortom, op alle punten die belangrijk worden geacht voor
een succesvolle literaire carrière scoorde ze slecht.
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Otto B. de Kat, Hans van Zijl, schrijvend aan tafel, 1947, blauw, bruin, zwart en rood krijt / papier,
22 × 34,5 cm [Collectie Teylers Museum, Haarlem; foto RKD]

Twee, met een tussenpoos van 23 jaar gepubliceerde bundels, in 1933-1934 en in
1947 een mislukte poging tot de uitgave van een dichtbundel, mislukte romans, een
aantal vertalingen, wat bijdragen aan literaire tijdschriften en een aantal
krantenstukken, dat is wat rest. Zintuigelijk kreeg als een wat weemoedig motto een
passage mee uit de roman Colères (1956) van de Franse schrijver, uitgever en
verzetsheld Vercors: ‘C'est une feuille morte, dorée chatoyante, plus belle et poétique
que jamais, pleine de feux et de grâce dans le vent, mais portée où le vent le veut,
non où elle le désire’.29 Zou ze zelf, één jaar voor haar dood, zo op haar leven hebben
teruggekeken? Als een schitterend herfstblad in de wind, maar één dat niet
terechtkwam op de plaats die haar zelf bij het begin van haar dichterschap voor ogen
had gestaan?

Bronnen
De correspondentie tussen Hans van Zijl en Otto B. de Kat, Van Zijls dagboeken,
haar autobiografische notities, het ongepubliceerde manuscript Klein voorval, het
Dagboekje van het nichtje van v.d. Putten, een aantal cahiers met vroege gedichten
(waaronder Kleine klanken en Denken en zeggen I en II), haar brief aan Liesbeth de
Kat en het exemplaar van Zintuigelijk met opdracht aan Otto B. de Kat bevinden
zich in de particuliere collectie van Liesbeth de Kat te Haarlem.
De brieven van Dirk Coster aan Hans van Zijl maken deel uit van de particuliere
collectie van O.B. de Kat te Amstelveen, van deze omvangrijke correspondentie zijn
slechts vier brieven (waaronder de in dit artikel geciteerde brieven van juli 1934 en
15 januari 1935) in omgespelde vorm opgenomen in:
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Dirk Coster, Brieven (red. Henriette L.T. de Beaufort). A.W. Sijthoff, Leiden 1961,
resp. [II] 1931-1949, p. 64-66, 72-74, 142 en [III] 1950-1956, p. 206-208.
De brieven van Hans van Zijl en Otto B. de Kat aan Charles Nypels maken deel
uit van het door Karel & Marianne van Laar beheerde Nypels-archief te Bilthoven.
De overige geciteerde documenten - waaronder eveneens dagboeken, cahiers met
gedichten, kladversies e.d. - berusten in van de collectie van het Letterkundig Museum.
Voor biografische gegevens van Van Zijl en De Kat is doorlopend gebruik gemaakt
van: Hans Redeker, Otto B. de Kat. Van Spijk, Venlo 1984 en Geraart Westerink,
Truusje Goedings & Herman van Run, Otto B. de Kat. Leven en werk 1907-1995.
TOTH, Bussum 2002; de accurate gegevens van Westerink c.s. transcenderen in veel
gevallen de impressionistische dateringen van Redeker.
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Met dank aan Pauline Bloemsma, Egbert van Faassen, Freek Heijbroek,
Maayken Jonkman (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
[RKD], Den Haag), Liesbeth de Kat, O.B. de Kat, Karel van Laar, P.
Wackie Eysten / Stichting Otto B. de Kat, E.C. van Suchtelen - van Hall
en Hans Wijgergangs (RKD).
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Portret door Otto B. de Kat, 1932, o/d, 28 × 22 cm [Particuliere collectie, Bennebroek; foto RKD]
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Portret door Otto B. de Kat, 1947, o/d, 47 × 39 cm [Particuliere collectie, Haarlem; foto RKD]
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Portret door Otto B. de Kat, 1947, o/d, 66 × 52 cm [Collectie Gemeentemuseum Maassluis; foto RKD]
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Portret door Otto B. de Kat, 1947, blauw krijt / papier, 22 × 26 cm [Collectie Teylers Museum,
Haarlem; foto RKD]
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Otto B. de Kat, Hans van Zijl, zittend, 1949, houtskool en penseel in dekverf / papier, 65 × 52 cm
[Collectie Teylers Museum, Haarlem; foto RKD]
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Portret door Otto B. de Kat, circa 1950-1955, o/d, 50,5 × 40 cm [Collectie Singer Museum, Laren;
foto RKD]
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Portrettekening door Otto B. de Kat, z.j.[jaren vijftig?], blauwe inkt / papier, 19,5 × 13,5 cm [Collectie
Liesbeth de Kat, Haarlem]
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Portret door Otto B. de Kat, 1953, o/d 50 × 40 cm [Collectie Frans Hals Museum, Haarlem; foto RKD]

Eindnoten:
1 Klomp werd medewerker van de afdeling Boekwezen van het ‘gelijkgeschakelde’ Departement
voor Volksvoorlichting en Kunsten, dat met de beruchte Tobie Goedewaagen als
secretaris-generaal een belangrijk wapen was binnen het Duitse propaganda-apparaat. Daarnaast
was hij bestuurder van het Letterengilde van de in april 1942 ingestelde Nederlandsche
Kultuurkamer, waarvan iedere schrijver verplicht lid moest worden, en redacteur van het
NSB-weekblad Volk en Vaderland.
2 Barend Rijdes, Literair dagboek 1955-1965 ([ red. Lenie Peetoom]). Lenie Peetoom, Haarlem
1988, p.67.
3 De schilder Jaap Wagemaker zou vanaf het begin van de jaren dertig samenwonen met Hans'
oudere zus Fien. Wagemaker en Fien trouwden niet, omdat Fien dan haar baan als lerares Frans
zou moeten opgeven. In 1942 beëindigde Wagemaker de relatie met Fien. Simon den Heijer &
Marike van der Knaap, Jaap Wagemaker. Schilder van het elementaire. Waanders, Zwolle
1995, p. 11.
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4 Jan Voskuil, de latere kunstcriticus van het Haarlems Dagblad, niet te verwarren met de
Amsterdamse schilder J.J. (Jo) Voskuil.
5 Mondelinge mededeling Liesbeth de Kat, 6 oktober 2006. In het Dagboekje van het nichtje van
v.d. Putten schreef Hans van Zijl in juli 1934: ‘Alleen spijt het me, als ik geen kind zou krijgen;
bijna 5 jaar is 't nu al. Ik wanhoop er bijna aan:’
6 Gied ten Berge, Hendrik Entjes & Siemon Reker, Willem ten Berge, Groninger dichter. Sasland,
Groningen 1989, p. 7.
7 Hun huwelijk eindigde officieel in 1930, maar al in 1924 was besloten uit elkaar te gaan. Na
zijn breuk met Doorman was Van Uytvanck naar Den Haag verhuisd. Ward Ruyslinck, Valentijn
van Uytvanck. Tekenaar zonder vaderland, 1896-1950. Manteau, Brussel-Den Haag 1977, p.
11 & 16.
8 Ook het huwelijk van Sjollema hield niet lang stand: in 1934 werd het huwelijk ontbonden.
Lies Netel, Joop Sjollema. Een overzicht van zijn werk, 1900-1990. Museum Henriette Polak,
Zutphen [2005], p. 12.
9 Het dagboek van de heer Van der Putten zou pas in 1961 in Costers Verzamelde werken in
boekvorm verschijnen. In september 1932 verscheen anoniem een fragment in De Stem; ook
in 1935 en 1936 verschenen fragmenten, eveneens anoniem, in dat tijdschrift.
10 Albert Helman, Wederkerige portretten. Een alternatieve autobiografie. Terra, Zutphen 1985,
p. 46-49, citaat op p. 48. Ook de hieronder volgende aanhalingen van Helman zijn ontleend aan
deze bron, resp. p. 47, p. 47-48.
11 Albert Helman, ‘Catacomben en Troglodieten. De interne geschiedenis van “De Gemeenschap”
(2)’, in: Maatstaf 26 (1978) nr. 3, p. 61-62.
12 De redactie van De Gemeenschap bestond vanaf het begin uit de dichter en kunstcriticus Jan
Engelman (o1900), de onderwijzer Henk Kuitenbrouwer (o1900) en de architect Willem Maas
(o1897). De schrijver en journalist Albert Kuyle (o1904), die eigenlijk Louis Kuitenbrouwer
heette en de jongere broer was van Henk Kuitenbrouwer, voerde het redactiesecretariaat. De
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schrijver en musicus Albert Helman (o1903) en de journalist Cornelis Vos (o1891) kwamen in
november 1925 in de redactie.
Kuyle woonde in Utrecht (Lauwerecht l25), waar ook de redactie van De Gemeenschap zetelde.
Catalogus tentoonstelling Pyke Koch. Schilderijen en tekeningen. Museum Boymans-van
Beuningen, Rotterdam 26 februari-14 mei 1995, oeuvrecatalogus nr. 6, p. 204.
Helena Adriana (Leny) van Geelkerken was van 1928-1935 (en opnieuw na de oorlog tot haar
overlijden in 1947) vriendin en model van de surrealistische schilder J.H. Moesman. Haar
oudere zuster, Maria Louise (Miep), zou in 1943 met Jaap Wagemaker trouwen. Wagemaker
verbrak voor Miep van Geelkerken zijn relatie met Hans van Zijls zuster Fien. John Steen,
Moesman. Waanders, Zwolle 1998, m.n. 39-40, 107-108 en Den Heijer/Van der Knaap, Jaap
Wagemaker, p. 11.
In de dichtbundel Tempel en kruis (1940) van H. Marsman gaf hij zijn visie op de West-Europese
cultuur in relatie met zijn eigen dichterlijke ontwikkeling. De bundel opent met de afdeling “De
dierenriem”, waarin een man dwaalt door een stad, waarvoor duidelijk Utrecht model heeft
gestaan.
Van Duinkerken werd begin 1929 redacteur van De Gemeenschap en kreeg al snel een leidende
rol. Helman trad eind 1931 uit de redactie; Kuyle had eind 1933 compleet met het tijdschrift
gebroken en had samen met zijn broer het concurrerende De Nieuwe Gemeenschap opgericht.
Westerink c.s., Otto B. de Kat, p. 26-27.
Nypels was begin jaren dertig ontslagen bij de familiedrukkerij Leiter-Nypels in Maastricht;
hij had onder meer bij het drukken van de uitgaven van De Gemeenschap onaanvaardbare
risico's genomen. Jo van Rosmalen, ‘Uit een oud Maastrichts drukkersgeslacht’, in: Marianne
& Karel van Laar (ed.), Charles Nypels, meester-drukker. Charles Nypels Stichting, Maastricht
1986, p. 29-35.
De in 1924 geboren oudste dochter van Frits van Hall heeft geen enkele herinnering aan het
verblijf van Hans en Otto de Kat. Ze meent dat Hans en Otto de Kat niet tot de kring van intieme
vrienden van haar ouders behoorden (Schriftelijke mededeling E.C. van Suchtelenvan Hall, 28
augustus 2006).
‘Belijdenis door zelfkennis’ ([I] ‘Ik ben als een boot op het blauwe meer / op de blauwe zee
van Uw liefde, Heer: / ik ben te goed gebreeuwd te zeer verstopt door zonden, / ik drijf, ik ben
voor ondergaan te licht bevonden’ en II ‘Nu hoef ik, God, niet verder meer te lopen’). ‘Belijdenis

Zacht Lawijd. Jaargang 6

22
23
24
25
26
27

28

29

door zelfkennis II’ werd onder de titel ‘Dankgebed om het Zuiden’ opgenomen in Zelfportret,
p. 22.
Mogelijk “Kerstliedje” (Zelfportret, p. 27), waarvan de autograaf bij de correspondentie met
Van Duinkerken bewaard is gebleven.
Een van haar inzendingen rond Pasen was mogelijk ‘Golgotha’ (Zelfportret, p. 33-34), waarvan
de autograaf eveneens bewaard is gebleven.
Roosje Keyser, ‘Leer met ons en bij ons “de anderen” waardeeren!!!. Algemeen Literair
Maandblad Het Venster’, in: Jaarboek Letterkundig Museum nr. 10 (2001), p. 153-154, 164.
Universiteitsbibliotheek Leiden, sign. LTK 1888 × 1946 98.
Zie voor Teisterbant: Louis Ferron, De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse
sociëteit Teisterbant. De Haan, Haarlem 1981.
Wiljan van den Akker & Gillis Dorleijn, De Muze: een vrouw met den blik van een man.
Opvattingen over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ in de Nederlandse poëzie tussen 1880
en 1940. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht 2003.
Erica van Boven, ‘Women authors and women's writing in the declining years of modernism’,
in: Gillis J. Dorleijn (ed.). New trends in modern Dutch literature. Peeters, Leuven enz. 2006,
p. 77-78: ‘Research into female novelists working in the first decades of the twentieth century
and into female poets of the 1950s had revealed their lack of interest in reflecting on literature
and in expressing opinions on literature.’
‘Het is een herfstblad, schitterend goudbruin, mooier en dichterlijker dan ooit, lichtend en
sierlijk in de wind, maar gevoerd waar de wind het wil, niet waarheen het zich wenst’.
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Max Nord
Leven zonder hoop op morgen
Savez comment je me demain?
L'esperance de l'endemain.
RUTEBEUF

Wanhoop is de overtreffende trap van verdriet. Termen als verdriet, smart, leed tellen
niet mee vergeleken bij een begrip als wanhoop. Wan-hoop, het tegenovergestelde
dus van de levensreddende hoop. Hoe houdt in uiterste nood de mens zich in leven?
Halverwege een van zijn Complaintes zegt Rutebeuf het al in de dertiende eeuw: de
hoop op morgen. Als de hoop uitvalt is er niets. Dat is wanhoop dus, het niets. Is het
niets gelijk aan de dood? Het is aannemelijk, al is het niet helemaal gelijk aan de
lichamelijke dood. Ik zie het als een kamer, vier dode wanden, geen vensters dus,
onverlicht. Daarin is alleen plaats voor de wanhopige en dat betekent volledige
stilstand, bewegingloosheid natuurlijk, gedachteloosheid ook natuurlijk. Die naar
het woord van Ingmar Heytze de eerste stap is naar het niets. Het is de volstrekte
troosteloosheid, hopeloosheid. Wanhopigen zullen niet in beweging komen, de
gedachte aan hoop is immers afwezig. Allen die het leven als zinledig ondergaan en
moedwillig ervan afstand doen, zijn daarom nog niet wanhopig. Ook de
zelfmoordenaars, ja juist de zelfmoordenaars, geven zich over aan de hoop. De hoop
als verlossing van als ondraaglijk ervaren pijn, hoop op gods liefde of de liefde van
een verloren gegane beminde, op het paradijs, op de eeuwigheid van het niets.
Nijhoff herinnerde mij in een lezing over eigen werk, afgedrukt in een Maatstaf-deeltje
na zijn dood in 1953, eraan dat de engelen volgens Dante geen taal hebben. Zij
aanschouwen en zijn te gelukkig voor woorden. In dezelfde geest geredeneerd kan
de stilte van de wanhopige worden geduid als te óngelukkig voor woorden. Denk
aan het beroemde slot van Pavese's De aarde en de dood:

Zacht Lawijd. Jaargang 6

76

Sei la terra e la morte.

*

Je bent de aarde en de
dood.

La tua stagione è il buio

*

Je jaargetijde is het duister

e il silenzio.

*

en de stilte.

Cesare Pavese was de dichter wiens leven ondanks literaire successen een
aaneenschakeling van ontgoochelingen bleek en die op de rand van de wanhoop
leefde en schreef. Hij stapte in 1950, nog net geen 42 jaar oud, over die rand en
maakte een eind aan zijn leven, het ongeluk achter zich latend. Ook voor hem waren
het duister en de stilte (taalloos dus) de tekenen van het niets dat hij met zijn dood,
mag men aannemen, tegemoet hoopte te gaan. Zo wordt tevens, maar eigenlijk niet
onverwacht, het voor de hand liggende idee dat tegenover de zwarte wanhoop het
licht van de hoop staat, de wanhoop het contrapunt van het geluk. De engelen van
Dante, sprakeloos van geluk, en Pavese, volgens de laatste aantekeningen in zijn
dagboek als conclusie en besluit: ‘Geen woorden. Een gebaar. Ik schrijf niet meer’.
Hier is het einde van het bestaan woordloos, bij Dante is dat de eeuwigheid van het
geluk. Toch is het woord de formulering, de verheldering van betekenis, de
bewustwording van zichzelf, zijn omgeving, de wereld - van de al of niet te
verwerkelijken zingeving. De wanhoop, zonder woord, is de leegte en kan dus slechts
genoemd, niet beschreven worden.
In het Maatstaf-deeltje, waaruit ik het citaat van Dante Alighieri door Nijhoff
aanhaalde, staat een In Memoriam Nijhoff van zijn vriend A. Roland Holst - herdrukt
in In den verleden tijd - die tot mijn durende verbazing zegt dat hij weinig mensen
heeft gekend ‘in wie de leegte, het niets, een zo ingeschapen dreigement was’. En
geen mens ook behalve Gorter, voegt hij eraan toe ‘met een zo wakker vermogen,
de kans op geluk meteen en ter plaatse waar te nemen’. Dat geluk, zegt Holst dan
ook nog, bleek niet zelden een gretig genot. Wat die leegte was, hoe hij die
onderkende, waaraan die leegte in Nijhoffs bestaan en werk herkenbaar was, wat het
betekende, dat alles laat Holst onuitgewerkt, onuitgesproken misschien. Hij laat ons
dus met raadsels achter. Wel had hij tevoren het geluk beschreven als ‘zich eenmaal
uit de tijd verlost te voelen’. Maar het vrijwaart niet van wanhoop. Hij vertelt hoe
hem dat geluk deelachtig werd toen hij dertig jaar eerder, in 1923 dus, met zijn vriend
half oktober naakt aan het strand lag, af en toe de zee inging om af te koelen en soms
even insliep. Die ervaring omschrijft hij als een beleving van het geluk, ‘veel
onmiddellijker, acuter’ dan zijn aard het hem anders toeliet. Het verband met die
leegte en het grijpen van die kans op geluk wordt mij niet duidelijk, tenzij daaronder
gretig genot moet worden verstaan. Zou hij bedoelen dat Nijhoff aan depressies leed?
Dat dreigement van de leegte, het niets, zou de dichter op de achtergrond weten te
houden van het dagelijks leven, maar de ‘verzwegen angst’ ervoor kon wel plotseling
tot ‘steile ontzetting overeind rijzen, maar kreeg geen kans te vervlakken tot bang
zijn’. Het kan allemaal niet raadselachtiger.
Ondanks deze versluierde uitspraken van Roland Holst hoeven we, denk ik, Nijhoff
niet te rekenen tot de zwaar depressieven die in onze literatuur van
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belang zijn, zoals we het weten van Biesheuvel en Vaandrager. Als ik aan de wanhoop
denk, aan het afgesloten licht- en ademloze vertrek, zie ik Vestdijk voor me, die van
zijn zeventiende jaar af tot aan zijn dood aan zware depressies leed. Behandeling
door minstens drie psychiaters, noch slaap- of medicinale kuren hebben hem daarvan
niet gevrijwaard, al had hij tijdelijk baat bij Tofranil. Toen hij ermee stopte, kwam
de depressie evenwel onmiddellijk terug. Zijn jongere collega arts-schrijver Brakman
vermeldt in Hans Vissers Brieven rond de Vestdijk-biografie veel met Vestdijk over
diens ziekte gesproken en geschreven te hebben. Alleen met enkele goede vrienden
zoals Nol Gregoor en Saar Bessem sprak hij over zijn levenslange, dreigende en
tegelijk activerende ziekte. In de tweede biografie van Vestdijk, door Wim Hazeu,
komen we gelukkig menige brief van Brakman tegen, soms zelfs een amusante. En
een brief van Vestdijk aan Brakman, niet lang voor zijn dood, waarin hij schrijft 30
à 40 depressies achter de rug te hebben. In zijn gehele, dikwijls zeer autobiografisch
te duiden roman-, novelle-, poëzie- en essay-oeuvre heeft hij niets persoonlijks over
die ziekte-ervaringen prijsgegeven, maar niet voor niets is zijn als promotie opgezette
studie gewijd aan de angst. Dat een van zijn grote indrukwekkende essays De zieke
mens in de romanliteratuur is, mag evenmin verwondering wekken. Hierin haalt hij
een ook hemzelf betreffend citaat aan van Thomas Mann uit Adel des Geistes:
‘Nietzsche... der wohl wuszte, was er seiner Krankheit verdankte, und auf jener Seite
zu lehren scheint, dasz es kein tieferes Wissen ohne Krankheitserfahrung gibt und
alle höhere Gesundheit durch die Krankheit hindurchgegangen sein musz’.
Uit zijn biografie kunnen wij lezen dat zijn zware depressie uit 1952-'53, gepaard
gaande aan galstenen en een door hem als erg storend ervaren opgelegd rookverbod,
hem zeer zeer ziek maakte. Volgde een operatie plus een verblijf in het ziekenhuis
dat hij als ‘heerlijk’ ondervond - zozeer dat hij Gregoor bij thuiskomst berichtte te
vrezen voor heimwee. Dat had te maken met een verpleegster. Met wie hij zelfs
probeerde weer in contact te komen, maar dat mislukte. Het pakte hem zo aan dat
die verpleegster een rol speelde in het ontstaan van zijn volgende depressie (notitie
voor Gregoor). In 1954 werd hij behandeld met lichte elektroshocks, hij vertelde hie
rover in een interview met Bibeb, een kwelling! Hij verloor zijn geheugen ten gevolge
van deze behandeling, maar met zijn geheugen kwamen ook zijn depressies terug.
Een slaapkuur mislukte eveneens. Pas in 1955 kwam in traag tempo het herstel tot
stand, dat langer duurde dan bij alle voorafgaande depressies. Hij was de uitputting
nabij geweest en kon die jaren in 't geheel niet werken. Onmiskenbaar lijkt mij dat
hij lang voor de nieuwe crisis, die hem tussen 1961 en '63 neersloeg, er al diep van
doordrongen moet zijn geweest dat zijn ziekte onbehandelbaar, ongeneeslijk,
onbeheersbaar was. Dat hij voorgoed was uitgeleverd aan dit bestaan zander uitzicht
op een vreesloze toekomst.
Zijn zeventigste verjaardag in '68 bracht, ook tevoren, veel belangstelling, veel
aandacht mee: interviews als die met Bibeb en Gregoor, waaraan trouwens ook zijn
vrouw Mieke onderworpen werd, herstel van het contact met Theun de Vries waaraan
werd verbonden het besluit hun correspondentie
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gedurende de oorlogsjaren in boekvorm uit te geven. Er was trouwens ook de eerste
verjaardag van zijn zoon Dick en er waren plannen voor de verfilming van een Anton
Wachter-serie. Hij was zelf eveneens volop in touw: romans, de bundeling van essays
met een frans motief, veel muziek, een vakantie in Zwitserland. De verjaardag verliep
vol eerbetoon, een erepenning van de gemeente Doorn en het eerste, in leer gebonden,
exemplaar van Het wezen van de angst. Een jaar later de geboorte van zijn tweede
kind. Het lijkt toch nog een zonnig verhaal te worden op die leeftijd.
Maar nee, nog dat jaar een nieuwe depressie. Die verdween weliswaar even plotseling
als zij verschenen was, maar het geneesmiddel Tofranil veroorzaakte nu een
buitengewoon storende bewegingsverlamming. Begin november, vlak nadat hij 71
geworden was, kwam de ziekte in heftige vorm terug, maandenlang, en zo hardnekkig
dat zij, na een schijnbaar herstel in het begin van het volgend jaar, zich ten derden
male in alle gruwelijkheid manifesteerde. Hij werd opgenomen, eerst in Utrecht,
waar er een psychiater-neuroloog, een psychotherapeut, ook nog een uroloog aan te
pas kwamen, en waar Vestdijk een ‘vluchtpoging’ ondernam. Tijdelijk werd hij ten
overvloede nog ondergebracht in een rusthuis in Amersfoort. Maar de definitieve
ondergang en benauwenis, van fysieke én psychische aard waren onstuitbaar in gang
gezet. Terug in Utrecht raakte hij in een drie maanden durend coma voordat hij in
maart 1971 stierf.
Het was weer Jany Roland Holst, die in een beroemd geworden aan Mieke Vestdijk
opgedragen In Memoriam S. VESTDIJK de schrijver in zijn gruwzaam sterven beschreef:
‘Doodstil zat hij naar mij te kijken / Uit een hel van ijs’. Holst had het ook weer,
evenals in zijn weergave van Nijhoff, in eerdere regels over de leegte in Vestdijks
blik: ‘Ik wist niet dat twee open ogen / Zo leeg zijn konden’. Inmiddels wist hij uit
treurige ervaring waarover hij sprak, in 1964 was hij voor een depressie opgenomen
in de Valerius Kliniek in Amsterdam. Een hel van ijs het slot van een zo creatief
leven zonder hoop. Het coma de woordloze stilte van het einde.
Vestdijk had in augustus 1969 eindelijk besloten over zijn ziekte te gaan schrijven.
De roman De persconferentie, beloofde hij zijn uitgever Lubberhuizen, zou dat
uitbeelden. Die brief, afgedrukt achter het fragment van De persconferentie dat nog
tot stand kwam, is van ongewoon agressieve aard. ‘Zuivere rotzooi, hoor, maar het
leven loopt alleen gevaar, als je je van kant maakt, wat trouwens vaak genoeg gebeurt.’
De ‘H.H. arts’ worden klootzakken genoemd. Van de zestig pagina's druk zijn er
niet meer dan vijftien gewijd aan de te beschrijven ziekte. Eerst, schrijft hij, is er
sprake van dufheid, niets meer begrijpen, hoofd leeg en suf, vooral suf. Er is ook
sprake van vertwijfeling, van schuldgevoel, altijd sterk bij depressies. Ondraaglijke
vertwijfeling zelfs. Op de laatste bladzij bekent hij eindelijk de wanhoop: ‘Waarom
mij nu dit lot? Liever dood. Maar dat zei ik nooit, het klonk te kras’.
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Te kras, het leven. Voor de schepper van Ina Damman in wie Beatrice en Mathilde
hun zuster in Lahringen terugvonden (V.W.D. Schenk). Voor de grootste en
veelzijdigste schrijver die Nederland heeft voortgebracht. Die moest leven door het
leven, telkens opnieuw, op zichzelf te veroveren. En zonder hoop op morgen. Hoe
treurig! Heeft hij het geluk gekend, dat andere einde van de draad die het met de
wanhoop verbindt? Misschien was het geluk wel het wezenlijke dat hem met Ina
Damman verbond, zonder hoop, zonder wanhoop. Ja, het helse einde van de man
die in de nederlandse literatuur voor mij het symbool is geworden van de wanhoop,
van het leven zonder hoop op morgen! ‘Genomen tot de dood’ is een treffende
uitdrukking voor een ieder die sterft als Vestdijk.
Asklepios, zoon van Apollo, was de god van de geneeskunde, in de Ilias niet meer
dan een goede geneesheer. Zeus doodde Asklepios omdat hij vreesde dat Apollo's
zoon de mens onsterfelijk zou maken. Vestdijk oefende eveneens, hoewel onwillig,
de geneeskunst uit. Ook hij werd gewelddadig, door ziekte en depressie, omgebracht.
Hij heeft niemand onsterfelijk gemaakt behalve misschien zichzelf. Ik geloof dat
stellig en breng Asklepios als offer hierbij mijn hart als eerbewijs en dank voor de
genezing van schrijver-dichter-denker Simon Vestdijk.

Zacht Lawijd. Jaargang 6

80

André van Oudvorst
Verandering en beweging
De ‘levensstijl’ art deco in het werk van F.B. Hotz
Wie voor het eerst de hall van het Tuschinski Theater in Amsterdam betreedt, waant
zich opgenomen in een toverwereld. In het weelderige interieur van deze bioscoop
zijn architectuur, siersmeedwerk, glaskunst, wandschilderingen, meubels, tapijten
en lampen harmonisch op elkaar afgestemd en vormen een overweldigend
Gesamtkunstwerk van kleur, licht en vorm. Ook de voorgevel van dit sprookjespaleis
aan de Reguliersbreestraat is ongewoon rijk gedecoreerd met geglazuurde tegels,
smeedijzeren ornamenten en balkons, pinakels, koperbeslagen torens en fraaie
glas-in-loodramen, die 's avonds kleurrijk oplichten als een talrijk publiek zich voor
de kassa's verdringt. Voor dit theater, dat het paradepaardje moest worden van een
keten van bioscopen die Tuschinski in de grote steden opende, stond de internationale
stijl model, die zich in de jaren twintig van de vorige eeuw manifesteerde in de
opvallende vormgeving van theaters, hotels, dancings, bedrijfs- en andere gebouwen
en die sinds de jaren zestig bekend staat als de ‘decostijl’, kortweg art deco. Ook de
nadruk op siervormen, zij het wat minder exuberant, van de Amsterdamse school,
waarmee architecten als Van der Mey, De Klerk en Kramer (de Haagse Bijenkorf)
hun stempel drukten op het hoofdstedelijke stadsdeel Zuid, kan gezien worden als
de Nederlandse variant van deze decoratieve stijl. Overigens vormde de internationale
‘decostijl’ geen homogeen geheel; hij uitte zich in elk land weer anders en putte uit
diverse bronnen, waaronder het kubisme, het expressionisme en het
negentiende-eeuwse exotisme, dat in de jaren twintig nieuwe impulsen kreeg (onder
andere door de ontdekking van het graf van farao Toetanchamon). Dit blijkt ook uit
de afleveringen van het tijdschrift Wendingen, dat tussen 1918 en 1931 bij een ruimer
publiek belangstelling trachtte te wekken voor nieuwe oriëntaties op het gebied van
vormgeving en architectuur en dit streven kracht bijzette door een opval-
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Portret F.B. Hotz door Hannie Dijkstra, 1988 [Letterkundig Museum]

lende typografische verzorging en uiterst artistieke omslagen. Een zekere Thomas,
de hoofdpersoon van een intrigerend verhaal van F.B. Hotz, heeft het laatste nummer
van dit blad binnen handbereik op zijn salontafel liggen.
De benaming ‘art deco’ voor de ontwerp- en decoratieve stijl die tussen de
wereldoorlogen hoogtij vierde, is afgeleid van de internationale Exposition des Arts
Décoratifs, die in 1925 in Parijs, toen nog de artistieke hoofdstad van de wereld,
werd gehouden. Voor velen, onder wie Hotz, is art deco dé belichaming van de geest
van de jaren twintig, of ruimer: de vooroorlogse periode van voorspoed, optimisme
en hooggespannen verwachtingen, waaraan de crisisjaren na de beurskrach van 1929
ruw een einde maakten. En inderdaad, art deco heeft zich op alle mogelijke terreinen
gemanifesteerd: kleding, sieraden, meubels, stoffen, gebouwen, interieurs van bars,
danslokalen, bioscopen en andere theaters, boekomslagen, automobielen, treinen en
boten (met name passagiersschepen die de transatlantische route bevoeren), affiches,
muziek, film en dans (met de befaamde Ballets russes als meest tot de
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verbeelding sprekende voorbeeld). Art deco is tegelijk echter een begrip dat in de
serieuze kunst, met name beeldende kunst en literatuur, ontbreekt. Een uitzondering
moet worden gemaakt voor de Poolse schilderes Tamara de Lempicka, die meestal
in één adem wordt genoemd met deze stijl. Anders dan bij het post-impressionisme,
het expressionisme en de zakelijkheid - drie stromingen die zich eveneens in het
eerste kwart van de twintigste eeuw manifesteerden - doen zich bij de art deco - en
de art nouveau, trouwens ook - geen parallelle stijlverschijnselen voor. Betekent dit
nu dat art deco geen alomvattend stijlverschijnsel is geweest, zoals de renaissance
of de romantiek? Heeft de ‘decostijl’, voorzover hij een ‘beweging’ is geweest van
ontwerpers, artiesten en gebruikers, zich beperkt tot het domein van de
kunstnijverheid, die naar voorbeeld van de negentiende-eeuwse Arts and
Crafts-beweging, enige tijd de oogappel is geweest van de welgestelden, de culturele
smaakmakers en avant-gardisten, en ten slotte de snobs, die bij gebrek aan een gevoel
van

Omslag Proefspel (De Arbeiderspers, Amsterdam 1980). Naar een muziekcover voor Waterson,
Berlin and Snyder, Music Publishers, New York 1920
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culturele eigenwaarde met argusogen volgen wat in de bovenlaag van de samenleving,
de zogenaamde society, en vogue is? Een modegril derhalve, zonder diepere wortels
in de tijdgeest, of meer concreet, in het wereldbeeld dat de culturele, politieke,
wetenschappelijke en andere trendbepalende elites in de jaren twintig grosso modo
huldigden.
Met andere woorden, alles wijst erop dat art deco, hoe beeldbepalend voor het
nageslacht ook, enkel een aspect is geweest van een bredere beweging, modernisme
genaamd, die wél in de jaren na de Eerste Wereldoorlog een algemeen optredend
verschijnsel uitdrukte: de drang naar vernieuwing. Europa probeerde in die roemruchte
jaren, beter bekend als de Roaring Twenties of de Jazz Age, als het ware de
negentiende eeuw van zich af te schudden. De Eerste Wereldoorlog had met bruut
geweld de betovering verbroken van al het negentiende-eeuwse dat Europa een kwart
eeuw in een ijzeren wurggreep had gehouden. Mét de talloze Amerikanen, die
profiteerden van de hoge dollarkoers, stroomden nieuwe invloeden Europa binnen.
Een nieuwe toon ging overheersen in de wereld van mode, amusement en meer in
het algemeen, de cultuur. Weldra weerklonk in de musichalls de syncopische muziek
die onder de naam jazz al spoedig de traditionele symfonische klanken en geliefde
Weense walsen naar de deftige concertzalen respectievelijk volkse danslokalen zou
verbannen.

Fascinatie voor jaren twintig
Als er één Nederlandse schrijver is die de jaren twintig verheerlijkte, dan is het wel
F.B. Hotz (1922-2000). Als geen ander wist hij de optimistische geest van die dagen
op te roepen in verhalen die, tezamen genomen, een verkapte autobiografie vormen
van zijn kindertijd. Groot is dan ook het contrast met de jaren dertig, waarin hij
volwassen werd. Voor Hotz vormt het interbellum beslist geen aaneengesloten periode
tussen beide wereldoorlogen. De grauwe jaren dertig, die in het teken stonden van
crisis, werkloosheid en de opkomst van totalitaire regimes, verschilden voor hem
hemelsbreed van de Jazz Age (die ongetwijfeld de grondslag legde voor zijn latere
beroep).
Jarenlang vond ik de jaren '20 dé periode van de eeuw. Die doorbraak, die
roes, die vernieuwing. Dada, expressionisme, 1910, vitalisme, film,
jazzmuziek enz. Ieder jaar van die epoche bracht iets nieuws. Ook had ik
nog de kinderherinnering eraan, aan mode en gebruiks-voorwerpen bijv.,
die trouwens mooi in harmonie waren met de ‘grote’ kunsten. (...) Wel
blijf ik '20 en '30 nog steeds scherp gescheiden zien. Er is geen gesloten
‘period between the wars’, zoals ik af en toe verbaasd lees in z.g.
‘nostalgische’ publicaties.1
‘De komst van de Airflow’ is zo'n autobiografisch verhaal, evenals ‘Een laatste
oordeel’.2 Met name in dit laatste verhaal wordt het contrast tussen de vrolijke twenties
en de crisisjaren meesterlijk uitgewerkt in de geschiedenis van Betty, de hartsvriendin
van een tante van de verteller. Hotz maakt de teloorgang van de optimistische tijdgeest
tastbaar door de veranderingen - niet
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Pavillon de l'Esprit Nouveau, ontworpen door Le Corbusier, 1925

ten goede - in het uiterlijk en het interieur van de in de liefde nogal onfortuinlijke
‘tante Betty’ te benadrukken.
Speelt deze geschiedenis zich af tegen de achtergrond van de jaren waarin art deco
opkwam en gevestigd raakte, een hoofdrol is voor deze stijl weggelegd in het verhaal
‘Thomas en de scheppende evolutie’.3 Thomas is een fortuinlijke zakenman die zijn
schaapjes op het droge heeft en graag met de mode van zijn tijd wil meegaan. Hij is
47 jaar. Zijn uiterlijk wordt bepaald door een vooroorlogse knevel en in het midden
gescheiden haar. We schrijven 1925 en de plaats van handeling is Den Haag,
respectievelijk Parijs. Hij heeft een villaatje laten bouwen aan de noordwestrand van
Den Haag en zijn interieur vernieuwd in de decoratieve stijl, onder andere met behulp
van een ameublement naar ontwerp van J. Crouwel, de architect van het
hoofdpostkantoor in Utrecht.4 Thomas heeft namelijk in dat voorjaar de Exposition
des Arts Décoratifs in Parijs bezocht. Overigens weigerde hij, aldus een
veelbetekenende toevoeging, een kijkje te nemen in het Pavillon de l'Esprit Nouveau.
Dat viel hem teveel uit de toon. Het kwam namelijk uit de koker van de modernistische
architect Le Corbusier en vormde door zijn soberheid een Fremdkörper temidden
van deze drukbezochte kunstnijverheidskermis.
Thomas behoort tot de lezerskring van het kunsttijdschrift Wendingen, befaamd
door zijn telkens door een andere kunstenaar ontworpen omslagen.
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Chrysler Airflow 1934

Hij droomt ervan een nieuwe auto te kopen: de prijzige Renault 45 CV Sport, ter
vervanging van zijn Engelse Maxwell Roadster '22; Engels is uit de mode en dus uit
de gratie. Ter rechtvaardiging van zijn verlangens en zijn nieuwe levensstijl leest hij
L'Evolution créatrice (De scheppende evolutie) van Henri Bergson, een toentertijd
modieuze filosoof, die een dynamische levensbeschouwing predikte, het vitalisme,
waarin begrippen als durée (duur), élan en intuïtie centraal staan. Het gaat hierin,
kort samengevat, om een differentiatie van aloude, min of meer statische en homogene
begrippen als tijd, kracht en geest, die door Bergson worden opgevat als producten
van een scheppend beginsel, het élan vital, dat zich manifesteert in beweging en
verandering.
Verandering en beweging: eeuwig gebeuren, dat waren zinnen die Thomas
met grinnikend ja geknik uit z'n geblader in L'Evolution Créatrice onthield.
Als Duur was: ondeelbare Wording, kwalitatief nog wel, dan voelde hij
er vandaag, alleen thuis, veel voor z'n Maxwell Roadster '22 te vervangen
door een wagen waarover hij een drukwerk had meegenomen uit het
Paviljoen de Touriste van de Exposition: de Renault 45 CV Sport. Liefst
een witte, zoals hij in Parijs had zien rijden, in harmonie met het marmer
van de grote tentoonstelling. Z'n vriend De Bree zei wel dat die wagen
benzine zoop en dat het áchter de motor geplaatste koelsysteem de
bestuurdersplaats onaangenaam warm aan de voeten maakte, maar Thomas
was nu eenmaal een estheet geworden en prefe-
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Oorspronkelijke tekening voor Renault - affiche door Charles Loupot, 1925

reerde een automobiel met een voorname en persoonlijke lijn. De Franse
wagen met z'n blind achteroverleunende motorkap trok hem mateloos,
sinds Parijs. Misschien had dat front met de hoge lampen iets modern
agressiefs of vond Thomas die neus niet onpassend bij eigen sterk
geproportioneerd voorkomen. En warme voeten kreeg je tóch. Hij zag het
wit van de wagen al schemeren door het rijke groen van z'n laan.5
Voor de wat geborneerde Thomas is de weg van de Franse filosoof naar de Franse
automobielfabrikant kaarsrecht. De dealer kan echter het gewenste witte exemplaar
niet leveren, zodat Thomas een kloek besluit neemt: hij gaat de wagen zelf in Parijs
halen en zal hem laten dopen door niemand minder dan Josephine Baker, die toen
nog triomfen vierde in de Folies Bergère (en door meer pikante activiteiten in het
nieuws kwam dan enkel het adopteren van weeskinderen in hetzelfde tempo als
Brigitte Bardot zeehondjes).
In feite handelt Thomas uit verveling. Ook het fameuze Parijse uitgaansleven kan
hem niet echt boeien, hij betreurt zijn leeftijd, 47 jaar - kennelijk is art deco een
‘jonge’ stijl - en ook aan zijn hang naar filosofie kan niet worden voldaan. Van een
ontmoeting met maître Bergson komt niets terecht, omdat de filosoof op vakantie is
in Biarritz. Kortom: hij verlangt weer terug naar
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huis en neemt niet de Renault maar een paar grammofoonplaten (van Jean Wiener
en Clément Doucet) en een geëmailleerde sigarettenkoker (zoals te zien op de expo)
mee. Weer thuis wordt hij plotseling overvallen door angst.
In wijsgerige termen kan zo'n zonder reden of grond optredende emotie geëncadreerd
worden door de opkomende existentiefilosofie, die ruw genomen, zijn en tijd voorstelt
als een Sein zum Tode, dat levensangst met zich mee kan brengen. Maar Heidegger
en Sartre waren in 1925 nog niet aan de horizon verschenen, zodat we Thomas' angst,
in de context van het verhaal, beter kunnen herleiden tot een onaangename ervaring
die zich voordeed vóór zijn reisje naar Parijs. Zijn vriendin Carla is voor een paar
weken naar haar Duitse moeder vertrokken en zijn vriend De Bree wil hem op een
van zijn eerste vrije avonden voorstellen aan een zekere Van Maarle, naar het blijkt
een jonge ontwerper. De ontmoeting wordt afgelast, maar in een dancing in
Scheveningen stuit het tweetal bij toeval op de ontwerper, die in gezelschap blijkt
te zijn van twee Franse dames: ene Marcelle en haar jonge nichtje Marie. Vooral de
aanwezigheid van de laatste doet Thomas verbleken. Hij weet niet hoe snel hij moet
wegkomen. Marie is immers de naam van een minderjarig meisje, dochter van een
Noord-Franse hotelier in Noyon, dat hij een kleine tien jaar geleden heeft verleid tot
een avontuurtje, waarvan de gevolgen (wellicht een kind?) hem onbekend zijn
vanwege zijn overhaaste vertrek indertijd uit het belligerente Frankrijk.
We kennen Thomas' antecedenten namelijk uit een ouder verhaal van Hotz: ‘Zand
en grind’.6 Hij is een ow'er die fortuin maakt door zand en grind te leveren aan de
Fransen. Tegelijkertijd houdt hij de schijn op dat dit materiaal niet voor
oorlogsdoeleinden wordt gebruikt door middel van een dubbelrol. Als zakenman uit
een neutraal land (Nederland) neemt hij zitting in een onafhankelijke
arbitragecommissie die erop moet toezien dat de leveringen niet voor ‘oneigenlijke’
doeleinden worden gebruikt. Thomas deinst niet terug voor list en bedrog om zijn
landgenoot en medecommissielid, een onkreukbare professor, uit te schakelen, gooit
het vervolgens op een akkoordje met de Duitsers die de zone waar de inspectie
plaatsvindt, bezetten en heeft en passant nog een avontuurtje met de beide dochters
van de hotelier.

Moderne en rationale normen
Terug naar het eerste verhaal. Thomas' angst voor ontdekking speelt hem parten. Pas
nadat hij zich ervan vergewist heeft dat de Marie in Scheveningen niet dezelfde is
als die in Noyon, besluit hij het bij de ontmoeting met Van Maarle er op te wagen.
Vol trots toont hij de ontwerper zijn interieur. Tot zijn schrik merkt hij echter dat
deze een aanhanger is van de nieuwe richting: het functionalisme, het constructivisme,
de ‘Nieuwe Beelding’ of ‘zakelijkheid’, waarin geen plaats is voor decoratieve
tendensen. Industrieel toepasbare ontwerpen op basis van glas en staal hebben de
kostbare fabricage en dito materialen van het individualistisch getinte art deco
verdrongen. Van
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Maarle reageert dus met veel bedenkingen en brengt een gevoelige slag toe aan het
prestige van zijn snobistische gastheer, die op de expo in Parijs verzuimd heeft het
paviljoen de L'Esprit Nouveau te bekijken:
‘Iets van de nieuwe internationale gedachten had u daar nou juist kunnen
zien meneer, [...], het idee bijvoorbeeld, dat doel en constructie de vorm
van een gebruiksvoorwerp moet bepalen. Kunt u dat bij ook maar één van
de voorwerpen in uw kamer aanwijzen?! Neemt u die stoel waarop u zit
eens.’
Thomas werd een beetje nijdig. ‘Maar dat is een ontwerp van J. Crouwel,
meneer!’ riep hij, ‘een van onze beste kunstenaars.’
‘Juist meneer, vandaar,’ zei Van Maarle, ook wat gepikeerd, ‘er zijn
intussen al simpele stoelen uit stalen buizen. De machine wordt de nieuwe
vormgever, heeft Van Doesburg gezegd. Machinaal en in massa te maken
komen de dingen tot een eigen, logische vorm. In nieuwe goedkopere
materialen: staal en glas. Dat zijn werkelijk moderne en rationele normen
meneer.’
Het duizelde Thomas. Hij zat versuft en stamelde wat vragen. Machines?
En het individuele handwerk dan? De persoonlijke expressie? De dingen
als kunst? De eigen smaak? De prachtige houtsoorten? (A joy for ever.)
Wat had logica met kunst van doen? En hoezo goedkope materialen. ‘Is
dat een communist, die Doesburg?’ vroeg hij ten slotte vijandig.
Van Maarle vatte de overwegingen van Thomas samen als verouderde
vooroordelen. ‘Individu is een manco,’ citeerde hij en geleidelijk zwakten
Thomas' protesten af tot boos gepruttel. Hij zat met zijn kop in zijn hand
gesteund. Hij haatte de triomfantelijk ratione le machine-estheet tegenover
hem.
Terwijl de ander nog sprak zweeg Thomas mokkend. Was heel Parijs
niets? Moest men zich nu opeens op Duitsland richten, dat gedevalueerd
land dat de oorlog dom gewaagd en dom verloren had? Klonk Bauhaus
beter dan Pavillon d'un Collectionneur?
‘Ik zal u wat literatuur toesturen, zei Van Maarle ten slotte genadig, ‘als
tegenwicht voor uw Wendingen.’ Thomas knikte.7
Thomas geeft zich gedwee gewonnen. Zijn Franse paviljoen moet het veld ruimen
voor het Duitse Bauhaus. Maar zijn vriendin Carla blijkt na haar terugkeer uit
Duitsland allerminst gecharmeerd van de stalen bureaulamp van Gispen en andere
attributen waarmee hij zijn interieur heeft gemoderniseerd en besluit voorlopig met
Thomas te breken.
Er is nog een derde factor die Thomas' angst veroorzaakt: een man uit het door
hem gehate volk, die hem schijnbaar opwacht voor zijn huis om met hem ‘af te
rekenen’. De paranoïde angst die hem sindsdien blijft achtervolgen, blijkt op een
hersenschim te berusten. Thomas komt ten slotte met zichzelf in het reine door
evenwicht te scheppen in zijn interieur tussen modern passé (kubisme, art deco) en
zakelijk-modern (in de zin van constructivisme en functionalistisch ontwerp). En
misschien overwint hij op Bergsoniaanse wijze wel het vermeende dualisme van
materie en geest door zijn
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vriendin Carla weer op te bellen, nadat hij het besluit heeft genomen een radio aan
te schaffen.

Art deco en literatuur
We laten Thomas en zijn partner voor wat ze zijn om terug te keren naar ons
uitgangspunt: het verband tussen art deco en literatuur. Waarom is de keuze gevallen
op dit overigens ook los van de probleemstelling ijzersterke verhaal? Daarvoor zijn
drie goede redenen te noemen.
Art deco dient hier, ten eerste, niet slechts als achterdoek van de handeling of
geschiedenis, die evengoed in andere tijdsomstandigheden had kunnen plaatsvinden.
Het gaat niet om een couleur locale die naar believen kan worden ingevuld met wat
decoratieve elementen en de gebruikelijke parafernalia die het ‘eigentijdse’ karakter
of de ‘sfeer’ moeten bepalen, ook al zijn ze in dit verhaal ruimschoots aanwezig.
Nee, Thomas' favoriete stijlrichting speelt de hoofdrol bij wijze van geliefde, van
wie, hoewel verraden, het moeilijk is afscheid te nemen en maakt als zodanig deel
uit van het plot. Het verhaal van de Franse escapade kan in dit verband als een
nevenintrige worden beschouwd.
Verder is ‘Thomas en de scheppende evolutie’, naar mijn weten, het enige verhaal
in de Nederlandse literatuur waarin art deco in verband wordt gebracht met filosofie.
Bij uitstek veranderlijke fenomenen als mode, trend, levensstijl en tijdgeest worden
door de schrijver gerepresenteerd als uitingen van de scheppende evolutie en het
élan vital. Bovendien schept Hotz een contrapunt van de levenslust waarmee de gay
twenties nieuwe expressievormen in beeldende kunst, muziek, dans, toneel en film
verwelkomden: de (doods-) angst die Thomas op het hoogtepunt van zijn euforie
overvalt.8 Zo krijgt zijn vitalistisch élan een existentialistische dimensie, die de
begrenzingen van de intrige wijsgerig overschrijdt. Overigens is Thomas allesbehalve
de creatieve persoonlijkheid die Bergsons évolution créatrice postuleert. Hij is louter
een ‘trendvolger’, maar behoort als zodanig tot een categorie die onmisbaar is als
sociale basis en sociaal-psychologische voedingsbodem waarop
avantgarde-verschijnselen gedijen.
Laten we ten slotte in concreto nagaan welke referenties aan art deco het verhaal
op diverse gebieden bevat. Hiervoor was al sprake van het tijdschrift Wendingen, in
1918 opgericht door de architect H.Th. Wijdeveldt. Het blad, dat bestond tot 1932,
was de spreekbuis van de Amsterdamse school, die de opvattingen van H.P. Berlage
voortzette. Berlage streefde naar het Gesamtkunstwerk, waarin de architectuur een
gelukkig huwelijk gesloten had met de beeldende kunsten in toegepaste zin. De
Amsterdamse school legde wat minder nadruk op de helderheid van het ontwerp en
wat meer op decoratie en individuele expressie. Een gebouw is als het ware een
sculptuur, met ingenieuze metselverbanden, diep voegwerk, verticale accenten,
parabool- en trapeziumvormen, golvende lijnen en hoekige verspringingen, zoals bij
het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. De toegepaste kunsten
kregen ruim baan: smeedwerk, beelden, reliëfs in hout en steen, glas-in-
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Affiche door Cassandre (Adolphe Mouron), circa 1929

lood. Typerend is ook de oriëntatie op exotische inspiratiebronnen, waarbij Nederlands
Indië met zijn tropische houtsoorten, Javaanse batikmotieven en Sumatraanse
architectuur een voorname rol speelde. Wendingen sprong letterlijk in het oog door
een opvallende typografische vormgeving en besteedde veel aandacht aan allerlei
aspecten van art deco: architectuur uiteraard, maar ook interieurs: wandbekleding,
meubels, keramiek, tapijten enzovoort.
Naar de bouwkunst wordt voorts verwezen in de persoon van J. Crouwel jr., niet
alleen de architect van het hoofdpostkantoor te Utrecht, maar ook een vooraanstaand
ontwerper. De podiumkunsten weerklinken in de jazz, Gersh-
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win, Darius Milhaud en het gezelschap van Wiener & Doucet, terwijl ragtime, foxtrot
en charleston hun bijdrage leveren aan het spreekwoordelijke ‘gebrul’ van de
Twenties. De film komt er enigszins bekaaid vanaf met de actrice Pola Negri, hetgeen
ruimschoots vergoed wordt door de prominente aanwezigheid van de variétéartieste
Josephine Baker. Op het vlak van kleding zijn kokerrok, mouwloze hemdjurk en
pothoed (de zogenaamde cloche van ontwerper Paul Poiret) beeldbepalend,
gecompleteerd met sieraden van zilver (Paul-Emile Brandt), email en edele gesteenten.
Tot slot moeten pleister-plaatsen als de bar Le Boeuf sur le Toit genoemd worden en
treinen als de Etoile du Nord, de toenmalige Thalys, die door zijn stroomlijning grote
bekendheid genoot, niet in de laatste plaats dankzij een befaamd affiche van
Cassandre.
Samenvattend kom ik tot de slotsom dat interieurs, kleding en sieraden,
vervoermiddelen, muziek, dans, toneel, variété en film wijzen op het feit dat het bij
art deco en de waardering ervan in hoofdzaak ging om een levensstijl. Deze levensstijl
was, door het prijskaartje dat eraan hing, aanvankelijk alleen weggelegd voor de
rijken, maar werd later gekopieerd ten behoeve van de groeiende middenklasse en
viel ten slotte ten prooi aan massaproductie en vervlakking. In de tussentijd hebben
functionalisme, zakelijkheid en ‘Nieuwe Beelding’ - De Stijl - vaste voet aan de
grond gekregen. Het is de verdienste van F.B. Hotz de schittering van haar herfst
opnieuw tot leven te hebben gebracht.

Eindnoten:
1 Maarten 't Hart, De man met het glas. Over F.B. Hotz. De Kler, Leiden 2003, p. 33-34. Hotz
speelde na de oorlog trombone in diverse ensembles.
2 ‘De komst van de airflow’, in: F.B. Hotz, Proefspel en andere verhalen. De Arbeiderspers,
Amsterdam 1980, p. 210-214. De Airflow is het opzienbarend gestroomlijnde nieuwe model
van het automerk Chrysler, dat overigens pas in 1934 werd gelanceerd (en voortleeft in de
huidige PT Cruiser van hetzelfde merk). De Chrysler Building in New York is dé icoon van de
art deco-architectuur. ‘Een laatste oordeel’, in: F.B. Hotz, Ernstvuurwerk. Verhalen. De
Arbeiderspers, Amsterdam 1978, p. 90-111.
3 Hotz, Proefspel, p. 183-209.
4 ‘De nieuwe dingen die nu z'n huis sierden - meubels en gebruiksvoorwerpen - waren misschien
wat uitbundig, maar op dat elan was hij trots. Sinds de vrede van Versailles kregen ongeziene
vormen en expressieve kleuren hun kans. lndividuele voorkeur en goede moderne smaak kon
blijken, er was ruim keus. Thomas had voor z'n herinrichting de beste zaken bezocht voor werk
van gerenommeerde ontwerpende kunstenaars. Bij Metz kocht hij een palissander bureau en
bij Pander wat lichte stukken voor z'n eetvertrek. Maar de hoofdschotel van z'n inrichting
bestond uit eiken en coromandelhouten fauteuils, stoelen en tafel, voor hem ontworpen door
architect J. Crouwel. Het waren zware handwerkmeubels, het hout deels zwart geïmpregneerd
en met scharlakenrood leder bekleed. Er waren bijpassende houtsneden en wandbespanningen.’
(Hotz, Proefspel, p. 184)
5 Hotz, Proefspel, p. 186-187.
6 Hotz, Ernstvuurwerk, p. 112-139.
7 Hotz, Ernstvuurwerk, p. 205-206.
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8 ‘Levensdrift is doodsdrift’, zo stelde Carry van Bruggen in Prometheus, een wijsgerige studie
uit 1919. Daarmee bedoelde zij dat de wil zich te onderscheiden, dodelijk is voor de wil tot
voortbestaan; deze laatste kan zich slechts verwezenlijken in de groep, door het individuele te
offeren aan de collectiviteit.
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Willemijn Lindhout & Ilona Snijders
De wiegendood van een ambitieus tijdschrift
Leiding (1930-1931)
Het ‘Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift’ Leiding verscheen slechts twee jaar,
in 1930 en 1932. Het stond onder redactie van de dichter, essayist en journalist P.N.
van Eyck (1887-1954), de historicus, dichter en part-time politicus F.C Gerretson
(1884-1958) en de historicus en journalist P. Geyl (1887-1966). Leiding werd
uitgegeven bij Uitgeverij C.A. Mees te Santpoort, waar Mea Verwey (1892-1978)
met haar toenmalige echtgenoot C.A. Mees (1894-1978) de scepter zwaaide. Mea
Verwey was de dochter van de dichter Albert Verwey, de leermeester van de generatie
waartoe de drie redactieleden hoorden. Het grootste deel van haar fonds ontleende
ze aan dit netwerk.
De redactieleden waren vooraanstaande figuren in het culturele leven van Nederland
na de Eerste Wereldoorlog en probeerden met hun tijdschrift het literaire klimaat
een nieuwe impuls te geven, mede om het primaat van de door hen verafschuwde
De Gids te doorbreken. De redactieleden - vooral Gerretson en Geyl - hadden
bovendien een meer dan gemiddelde belangstelling voor de verhouding tussen
Nederland en Vlaanderen, en wilden met het tijdschrift ook in dat opzicht een politieke
rol spelen. Uit de correspondentie tussen de redactieleden is af te leiden hoe de ideeën
voor een Groot-Nederlands tijdschrift steeds vastere vormen aannemen.1 Dit
resulteerde in 1930 in de oprichting van Leiding. Hoewel dit tijdschrift op het eerste
gezicht aan alle voorwaarden voldeed om een succes te worden, hield het al na de
tweede jaargang, eind 1931, op te bestaan. Hoe valt deze ‘wiegendood’ te verklaren?
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Beginselverklaring
Het initiatief voor dit tijdschrift lag bij de redacteuren, die al sinds 1925 onderling
correspondeerden over het gebrek aan een vernieuwend maatschappelijk-literair
orgaan. Zij waren van mening dat door de drang naar vernieuwing de literaire kritiek
was afgezakt tot het niveau van persoonlijke smaak. In de inleiding op de eerste
aflevering van Leiding citeerde de redactie de historicus Johan Huizinga, die van
1916 tot en met 1932 redacteur van De Gids was: ‘De geestelijke stofwisseling van
onze tijd vergunt niet meer aan een periodiek om actief te kiezen en te leiden’. De
Leiding-redactie was een andere mening toegedaan. In hun ogen miste juist in deze
tijd de jeugd een tijdschrift dat leiding gaf. Voor Van Eyck speelde bovendien mee
dat hij in mei 1925 na een ernstig conflict door De Gids afgedankt was als
poëziechroniqueur.2 Albert Verwey schreef over de ambities van de redactie van
Leiding aan Van Eyck: ‘[...] jullie allen willen de leiding nemen. Welnu, belijd dat
eerlijk en open door jullie tijdschrift “De Leiding” te noemen’.3 In het eerste nummer
van Leiding zet de redactie de doelstellingen van het Groot-Nederlandse tijdschrift
uiteen in een uitgebreide beginselverklaring:
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P.N. van Eyck [Letterkundig Museum]

F.C. Gerretson [Letterkundig Museum]

Het is [...] onze grondstelling [...] dat het Nederlandse Volk in zijn over twee staten
verdeeld-zijn op het oogenblik slechts een verminkt volk, onze Noord-Nederlandse
natie, voorzoover zij in die toestand een natie mag heeten, een verminkte natie is [...]
Zij [Leiding] is in de eerste plaats: zelf-opvoeding van het Nederlandsche Volk,
Noord en Zuid, enerzijds tot dat nationale eenheidsgevoel, dat de voorwaarde zelfs
van een gemeenschappelijk Nederlandsch cultuurleven is...
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Het programma van Leiding steunde de Groot-Nederlandse beweging, die streefde
naar de (culturele) hereniging van Nederland en Vlaanderen op grond van een
gemeenschappelijke (Dietsche) taa1.4 Het ideaal was dus in de eerste plaats gebaseerd
op taalnationalisme. Geyl verwoordde dit als volgt: ‘Onder de Nederlandse stam
versta ik alle volken en volksgroepen voor wie het Nederlands de moedertaal is’.5
De beweging erkende de Belgische staat niet, omdat die gezien werd als een Engelse
creatie.

Redactie
Pieter Geyl was een belangrijke voorvechter van de Groot-Nederlandse beweging
en onder zijn invloed kreeg het vraagstuk een prominente plaats binnen Leiding.
Geyl was destijds als hoogleraar in de Nederlandse studiën en

Zacht Lawijd. Jaargang 6

95

P. Geyl, 1958, foto M. Domisse [Letterkundig Museum]

J. Huizinga [Letterkundig Museum]

geschiedenis verbonden aan het University College in Londen. Zijn intensieve
briefwisseling met Gerretson handelt voor het grootste deel over de emancipatie van
Vlaanderen en de Nederlands-Belgische politieke verhoudingen.
Gerretson was in Leiding verantwoordelijk voor de onderwerpen Nederlandse
binnenlandse politiek en de koloniale kwestie. Hoewel hij als dichter roem genoot
onder het pseudoniem Geerten Gossaert, werd hij teveel opgeslokt door zijn Utrechtse
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hoogleraarschap in de etnologie en geschiedenis van Nederlands-Indië om zich als
dichter te manifesteren. Zijn vriendschap met Van Eyck kwam voort uit de
bewondering die zij als dichters voor elkaar koesterden.
Van Eyck eiste de verantwoordelijkheid voor poëzie op.6 In Leiding wilde hij zijn
door zijn conflict met De Gids gefnuikte ambities als poëziecriticus waarmaken. Net
als zijn vroegere schoolvriend Geyl woonde Van Eyck in Londen. In 1920 was hij
Geyl daar opgevolgd als correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant.

Leiding en de Groot-Nederlandse gedachte
Toen de tijdschriftplannen in de zomer van 1929 vaste vorm hadden aangenomen,
wendde de redactie zich in eerste instantie tot uitgeverij Erven F. Bohn te Haarlem.
Het lukte echter niet deze uitgeverij voor Leiding te interesseren.
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Albert Verwey en P.N. van Eyck in de tuin van Van Eycks huis aan de Hertelaan 12 te Wassenaar
[Letterkundig Museum]

Vervolgens werd uitgeverij C.A.J. van Dishoeck, die een aantal bundels van Van
Eyck had uitgegeven en een bijzondere band met Vlaanderen had, benaderd.
Aanvankelijk was deze uitgeverij geïnteresseerd in het periodiek en werden er
calculaties en afspraken gemaakt over de redactie, productie en kosten. Daags voor
de aankondiging van Leiding zag Van Dishoeck plotseling af van de uitgave. Hij
vreesde dat zijn boekenafzet aan de Belgische regering te lijden zou hebben onder
het Groot-Nederlandse karakter van Leiding.7 Het is mogelijk dat de politieke
gevoeligheid rondom het Groot-Nederlandse gedachtegoed en de vrees voor het
verlies van de Belgische markt eveneens een doorslaggevende rol speelden bij de
weigering door uitgeverij Bohn.
Van Eyck stelde daarop voor naar de kleine uitgeverij C.A. Mees te gaan. Het
jonge koppel dat de uitgeverij leidde, zou het tijdschrift de juiste impuls kunnen
geven. Van Eyck was namelijk goed bekend met Albert Verwey en diens dochter
Mea. Desondanks had hij Leiding toch liever bij Van Dishoeck gezien. Aan Gerretson
schreef hij op 23 september 1929: ‘Al is het dan vervelend, dat wij beginnen moeten
met van uitgever te veranderen, en naar een uitgever te gaan, die in ieder geval niet
zoo gesitueerd is in de wereld van uitgevers en boekhandelaars als Van Dishoeck nu
eenmaal is’. Uiteindelijk schreef hij Mees op 3 oktober 1929 een brief waarin hij de
ideeën voor Leiding uiteenzette en meteen vroeg om een vergoeding van de
productiekosten wanneer de uitgeverij met hen in zee zou gaan.

Uitgeverij C.A. Mees
Mea Verwey was de tweede dochter van Albert Verwey en Kitty van Vloten. Tijdens
haar studententijd in Leiden leerde zij, via het literaire dispuut Sodalicium Literis
Sacrum, Conno Mees kennen, met wie zij trouwde in 1918.
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Nine van der Schaaf [Letterkundig Museum]

F.C. Gerretson [Letterkundig Museum]

Een jaar later gaven zij samen, in kleine oplage, een poëziebundel uit van Nine van
der Schaaf, een goede bekende van Albert Verwey en destijds een medewerkster aan
diens tijdschrift De Beweging. Vervolgens werd er een dichtbundel van Mea Verwey
zelf in eigen beheer uitgegeven. Toen bleek dat deze ‘bibliofiele’ uitgaven succes
hadden, volgde in 1921 de officiële oprichting van Uitgeverij C.A. Mees.8 Het
belangrijkste voor het jonge koppel was ‘[...] niet bij aanbieding verkopen, maar een
fonds “kweken”. Boeken uitgeven en opleggen - zolders vol vaak - die hun waarde
behouden en waarvan geregeld een aantal gevraagd wordt. Met behulp van zo'n fonds
kon een serieuze uitgeverij de slappe tijd doorkomen en later eventueel opnieuw op
grote schaal aanpakken’.9 Dat stond te lezen in het voorwoord van de fondscatalogus
die werd uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de uitgeverij. Op
deze plaats erkenden de uitgevers - waarschijnlijk bij penne van Mea Verwey - dat
‘de uitgeverij in een slechte tijd is opgericht, zonder enige steun van belanghebbenden
en zonder noemenswaardig kapitaal’.10
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Hoewel de uitgeverij de naam van haar man droeg, was het Mea Verwey die er
de meeste energie in stak. Toen Conno Mees in 1934 Maleis ging doceren aan de
Universiteit van Utrecht, nam Mea Verwey de uitgeverij van hem over.11 Zo werd
ze als directrice van de NV Uitgeverij v/h C.A. Mees een van de eerste vrouwelijke
uitgevers van Nederland.

Het fonds
Het fonds van Uitgeverij C.A. Mees bestond voornamelijk uit literaire teksten, waarbij
de uiterlijke verzorging het hoogwaardige karakter van de inhoud moest onderstrepen.
De fondsvorming had veel te danken aan Mea Verweys uitgebreide netwerk van
familieleden en kennissen uit haar studie-
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Albert Verwey met zijn gezin, 15 mei 1935 [Letterkundig Museum]

tijd te Leiden. Terugkijkend op de begindagen van de uitgeverij erkende zij dat haar
vaders besluit om zijn klaarliggende dichtbundel bij haar uit te geven de uitgeverij
de benodigde status verschafte in letterkundig Nederland.12 Vanaf 1922 bracht Albert
Verwey al zijn werk onder bij Mees. Met dertien werken was hij de auteur die de
grootste bijdrage leverde aan het fonds. Bovendien kon Mea Verwey ook profiteren
van het omvangrijke netwerk dat haar vader had opgebouwd door zijn werkzaamheden
als dichter, criticus, tijdschriftredacteur en hoogleraar Nederlandse letterkunde in
Leiden. Als een van de Tachtigers, maar vooral ook als redacteur van toonaangevende
tijdschriften als De Nieuwe Gids, Tweemaandelijksch Tijdschrift en De Beweging
oefende hij veel invloed uit op de jongere generatie. In 1890 verdween hij uit de
redactie van De Nieuwe Gids, om met Lodewijk van Deyssel in 1895 het
Tweemaandelijksch Tijdschrift (later De XXe Eeuw) te redigeren. Na zijn breuk met
Van Deyssel richtte hij vervolgens zijn eigen tijdschrift De Beweging (1905-1920)
op, waarin veel jonge dichters debuteerden. Verweys netwerk bleek essentieel te zijn
voor Mees, en in het bijzonder de kring rond De Beweging zou belangrijk blijken
voor Leiding.
De uitgeefster persoonlijk droeg ook bij aan het fonds. Naast haar aan haar
grootvader gewijd proefschrift De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie
met inleiding (1928) publiceerde zij twee andere werken bij haar uitgeverij: de
dichtbundel Golfslag (1921, herdrukt in 1930) en onder het pseudoniem M.E.A. een
jeugdboek, De geschiedenis van een kraai (1923). Daarnaast publiceerde zij als
Gerda van Beveren de dichtbundel Stem van het hart (1934).
Een van de grote namen in het fonds was Aart van der Leeuw. Mees gaf
voornamelijk zijn poëzie uit, maar liep zijn meesterwerken Ik en mijn speelman
(1927) en De kleine Rudolf (1930) mis. Hoewel Ik en mijn speelman in eerste instantie
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Aart van der Leeuw [Letterkundig Museum]

was aangeboden aan uitgeverij Mees, was Conno Mees bang geweest dat dit boek
lezers zou afschrikken omdat het begin van de roman zich afspeelt in een bordeel.
Van der Leeuws belangrijke prozawerken verschenen daarom bij Nijgh & Van Ditmar
in Rotterdam.13
Naast Leiding gaf Uitgeverij C.A. Mees verschillende andere tijdschriften uit,
zoals De Natuur, Tijdschrift voor Ervaringsopvoedkunde, Onze Kinderen, Wendingen
en De Dietsche Gedachte. Ze deden dit enerzijds omdat zij ‘belangstelling voor de
inhoud hadden’, anderzijds om ‘de bedrijfskosten te verminderen’.14 Dit laatste aspect
- economisch rendement - was in hun ogen belangrijk. De periodieken garandeerden
vaste inkomsten én tijdschriften hadden eveneens het voordeel van vooruitbetaling
en van kosteloos adverteren. ‘Niet alleen kan men in eigen tijdschriften doorlopend
eigen boeken aankondigen, maar men kan ook ruiladvertenties aangaan met andere
maandbladen’, aldus Mea Verwey in haar Catalogus van onze uitgaven 1921-1931.
De winst die met de tijdschriften werd gemaakt, kon worden geïnvesteerd in de
uitgave van goedverzorgde letterkundige werken, wat de echte passie van Mea
Verwey was.

De oprichting van Leiding
Ondanks het politieke karakter van Leiding werd er veel over literatuur en poëzie
gepubliceerd; het culturele leven werd volgens de inleiding in de eerste
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aflevering gezien als ‘een bekroning van het volksleven’. De Nederlandse taal was
immers hét wezenskenmerk van de versnipperde Nederlandse natie. Het belangrijkste
onderwerp van Leiding - de onderlinge verbondenheid van literatuur en maatschappij
- biedt dus een verklaring voor de opname in het fonds van Mees. Op 19 oktober
1929 werd het contract voor de uitgave getekend; Van Eyck, Gerretson, Geyl en
Uitgeverij C.A. Mees legden vast dat Leiding vanaf 15 januari 1930 tweemaandelijks
zou verschijnen voor een periode van vijf jaar.15
De uitgeverij hield dus een kleine slag om de arm en bouwde een tijdslimiet in,
die mogelijk verband houdt met Mea Verweys vrees voor Gerretsons uiterst rechtse
sympathieën.16 Gerretson was bij allerlei niet altijd even frisse Vlaamse activiteiten
betrokken en legde in Nederland contact met verschillende naar fascisme neigende
of voluit fascistische kringen - zelfs met de Algemeene Nederlandsche
Fascistenbond.17 Geyl daarentegen bestreed de afglijding van het Vlaams-nationalisme
naar uiterst rechts en richtte zich op de culturele eenheid tussen Nederland en
Vlaanderen.18 Van Eyck droeg het Groot-Nederlands gedachtegoed eveneens een
warm hart toe en werd door Geyl getypeerd als ‘een zuiver vertegenwoordiger van
het Vlaanderen-type’.19
De Groot-Nederlandse doelstelling van Leiding zou in de ogen van Mea Verwey
wel eens een fascistische smet op de uitgeverij kunnen werpen, maar Van Eyck
ontkende dat Gerretson door fascistische neigingen gedreven werd en verwees haar
expliciet naar de beginselverklaring. Hij herinnerde haar aan haar eigen
Groot-Nederlandse opvattingen, die waren aangewakkerd door haar vader en de
kring rond De Beweging.20 Mea Verweys Groot-Nederlandse sympathieën kwamen
in de eerste plaats voort uit taalnationalisme. Jaren later schreef ze in een brief aan
een brief aan A. Loosjes - hoofdredacteur van De Dietsche Gedachte, ‘een
anti-Belgisch en uiterst rechts tijdschrift’ dat eveneens door Mees werd uitgegeven-21
dat ze er niets van moet hebben en dat ze bang was ‘dat mijn Groot-Nederlanderschap
voor Mussertianisme zal aangezien worden’.22 Haar angst om met de NSB geassocieerd
te worden is zo groot dat ze afstand neemt van haar Groot-Nederlandse opvattingen:
Liepen we nu vreselijk warm voor het Groot-Nederlandse ideaal, dan
zouden wij persoonlijk die kosten en ook de schade, die het uitgeven van
een sterk partijdig blad onze neutrale uitgeverij toebrengt, gaarne voor
onze rekening nemen, maar [...] wij zijn het met de inhoud maar zeer ten
dele eens. Op den duur is een ‘zaak’ niet gerechtigd, een blad uit te geven,
waarop niet verdiend wordt en waarop ook op andere wijze niet zo veel
eer te behalen is.
Politiek en letterkundige kritiek namen een grote plaats in binnen Leiding. Er
verscheen weinig oorspronkelijk literair werk in het tijdschrift. In de eerste jaargang
besloeg de literaire kritiek meer dan de helft van het tijdschrift, in de tweede jaargang
was dit iets minder. Van Eyck leverde in beide jaargangen bijna een kwart van alle
bijdragen en was de voornaamste auteur van Leiding.
Hoewel het de doelstelling van Leiding was om nieuwe talenten aan het woord te
laten, blijkt uit de feitelijke bijdragen dat de redactie sterk steunde op auteurs uit de
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stal van de uitgeverij. Dit gold voor bijna een derde van de auteurs in Leiding: Geyl,
J.J. de Stoppelaar, J.W. Thierry, Is.P. de Vooys en Eli-
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sabeth Zernike lieten allen een deel van hun werk uitgeven door Uitgeverij C.A.
Mees.
Daarnaast lukte het niet goed om los te komen van de kring rond De Beweging.
Dat is duidelijk te zien aan het grote aantal bijdragen van Albert Verwey, Aart van
der Leeuw en Nine van der Schaaf. Van der Leeuw - tevens de belangrijkste
fondsauteur van Uitgeverij C.A. Mees - leverde in beide jaargangen drie bijdragen.
Vreemd genoeg werden er geen gedichten van hem gepubliceerd in Leiding. Van
der Schaaf schreef zeven bijdragen voor Leiding, eveneens uitsluitend proza.
Opvallend is dat in een van de nummers waarin zij publiceerde haar bundel Naar
het onzichtbare lovend besproken werd door Van Eyck. Hij noemde haar ‘een van
de diepste en oorspronkelijkste dichters die ons land de laatste halve eeuw heeft
voortgebracht’.23 Dit citaat werd ook letterlijk overgenomen in Mees’ fondscatalogus,
en hieruit blijkt wat Mea Verwey onder meer bedoelde met ‘kosteloos adverteren’.
Ook Albert Verwey schreef vrij veel in Leiding en bovendien werd er veel aandacht
aan zijn werk geschonken in de vorm van boekbesprekingen. Mea Verwey
waarschuwde Van Eyck hier op 23 maart 1930 voor: ‘Het [Leiding] is een verkapt
orgaan van Albert Verwey, die er meer in publiceert, dan de drie redacteuren bij
elkaar. Nu, zo is het nog lang niet, maar als je wat in Leiding over Albert Verwey
wordt gepubliceerd, er bij telt, kom je een heel eind’.

Spanningen binnen de redactie
Hoewel de redactieleden al jarenlang bevriend waren, vormde die vriendschap geen
garantie voor eensgezindheid: ieder van hen was behept met een zeer sterke
overtuiging van eigen kunnen en met een overheersende individualistische instelling.
Dit zorgde dikwijls voor onderlinge irritatie en oponthoud bij de totstandkoming van
het tijdschrift.
De bemiddelde Gerretson verschafte het startkapitaal voor Leiding en wilde verder
‘van alle redactionele werkzaamheden ontheven [...] blijven’, zoals hij op 20 augustus
1929 aan Van Eyck liet weten.24 Hij liet de redactie aan Geyl en Van Eyck over, die
beiden in Londen woonden. Desalniettemin sputterde hij tegen toen Leiding volgens
hem te veel een Beweging-karakter kreeg. Van Eyck schreef op 1 februari 1930
hierover aan Mea Verwey: ‘Gerretson betaalt en dus moeten Geyl en ik niet dingen
tegen zijn zin schrijven in Leiding’. Gerretsons inhoudelijke bijdrage aan het tijdschrift
bleef gering, tot verdriet van zijn mederedacteuren. Geyl schreef hem hierover op
29 juni 1929: ‘Je geringe medewerking tot dusver is vermoedelijk voor veel lezers
en zeker voor je mederedacteuren de grootste teleurstelling van het tijdschrift’.
De bijdragen die Gerretson leverde, arriveerden altijd te laat, wat zelfs tot gevolg
had dat Leiding meerdere malen niet op tijd kon verschijnen.25 Van Eyck schreef
Mea Verwey op 15 juli 1930 over Gerretson: ‘Aan hem kan men niets toevertrouwen’
en op 9 mei van het jaar daarop: ‘redactioneel is hij al eveneens een grote lastpost’.
Geyl speelde de rol van bemiddelaar: ‘hou op met dat eeuwige gekanker tegen Van
Eyck’, schreef hij Gerretson op 22 maart 1931. Een mogelijke reden voor het geringe
aantal bijdragen van Gerretson is zijn
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gebrek aan vertrouwen in het slagen van het tijdschrift. Eind januari 1930 berichtte
hij Geyl hierover: ‘Veel toekomst zie ik in het geval niet. Wij hebben geen groep
achter ons’. Uit deze uitspraak blijkt hoe wispelturig Gerretson zich gedroeg, hij had
immers kort hiervoor geld geïnvesteerd in het tijdschrift. Met name Van Eyck had
grote moeite met het onberekenbare gedrag van Gerretson. Andersom kon Gerretson
de artikelen van de hand van Van Eyck in Leiding bepaald niet waarderen. Geyl was
degene die beide mannen te vriend hield, en menigmaal de gemoederen probeerde
te sussen.

Spanningen tussen redactie en uitgever
In het contract tussen de redactie van Leiding en de uitgeverij was vastgelegd dat de
uitgeverij zich uitsluitend zou bemoeien met het redigeren en persklaar maken van
het tijdschrift. Inhoudelijke bemoeienis werd niet gewaardeerd: ‘Er is mij op het hart
gedrukt mij niet in redactionele aangelegenheden te mengen!’ klaagde Mea Verwey.26
Van Eyck ontmoedigde haar toen zij een suggestie deed: ‘Mea, Mea, wat ik je nog
eens op het hart bind is, je niet met zuivere redactiezaken in te laten’, schreef hij haar
op 15 december 1930. Van Eyck wilde dat ze alleen met hém correspondeerde over
Leiding, zodat problemen tussen de uitgever en de andere redactieleden konden
worden voorkomen. Hoewel Mea Verwey zich verder niet met inhoudelijke zaken
bemoeide, schreven zij en Van Eyck elkaar bijna dagelijks. Deze correspondentie
had naast een zakelijk ook een persoonlijk karakter. Van Eyck deed zijn uiterste best
om de contacten tussen redactie en uitgever in goede banen te leiden. Daar had hij
zijn handen vol aan, want al voor het verschijnen van het eerste nummer ontstonden
er spanningen. Met name de uitlatingen van Gerretson dwongen Van Eyck tot tactisch
manoeuvreren. Eén van de vele voorbeelden betreft Gerretsons reactie op het gedicht
‘De ware staat’ van Albert Verwey, dat direct na de beginselverklaring werd afgedrukt.
Zoals hij Geyl midden januari 1930 liet weten, had Gerretson aan de uitgeefster als
zijn mening gegeven dat ‘“De ware” slaat op de voorrede als een tang op een varken’.27
Hierop schreef Van Eyck haar sussend op 21 januari dat Gerretson ‘erg impulsief’
is en wel vaker ‘spijtige en zonderlinge dingen’ zegt.
Maar ondanks de vriendschappelijke relatie was Van Eyck zelf ook niet altijd even
gelukkig met Uitgeverij C.A. Mees. In het eerste nummer ontdekte hij veel fouten
en daarom eiste hij in een brief van 21 januari 1930 dat hij in het vervolg zelf de
proeven zou mogen corrigeren. Conno Mees droeg uitsluitend de financiële
verantwoordelijkheid voor Leiding, waardoor al het praktische werk op de schouders
van zijn vrouw drukte, met het gevolg dat er slordigheden in slopen. Zij gaf dit zelf
toe: ‘[...] ik moet dingen doen waar ik geen verstand van heb, [...] maak fouten [...]’,
schreef ze Van Eyck op 28 maart 1931. Van Eyck had zich hierover een maand eerder
tegenover haar beklaagd: ‘Ik geloof dat de uitgevers op de meest consequente wijze
zulke werkzaamheden als het zenden van proeven verrichten moeten, tenzij de
redacteur zegt dat het niet nodig is’. Van Eyck nam Mea Verwey wel veel uit handen
en schreef achteraf, op 3 februari 1932, aan haar: ‘Je behoeft zeker nooit te den-
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ken, dat ik van je toewijding niet aldoor doordrongen geweest ben, al heb ik deels
door eigen karakter, deels ook om die grote impulsiefheid, die je zelf toegeeft, veel
naar mij toegetrokken dat anders de uitgever gedaan had’. Vermoedelijk kan dit
vooral gelezen worden als een verwijt aan het adres van Conno Mees die al het werk
aan zijn echtgenote overliet.

De publieke ontvangst
Begin jaren dertig, een eeuw nadat België zelfstandig was geworden, was de
Groot-Nederlandse gedachte erg actueel. Er bestonden in Nederland enkele
tijdschriften die zich nadrukkelijk mede op Vlaanderen richtten, zoals Groot
Nederland dat in 1903 was opgericht door Louis Couperus, de criticus W.G. van
Nouhuys en Cyriel Buysse en aanvankelijk de ondertitel ‘Letterkundig maandschrift
voor den Nederlandschen stam’ voerde, of het rooms-katholieke jongerenblad De
Gemeenschap dat in 1925 was beginnen te verschijnen. Er waren
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bovendien verschillende uitgevers die zich bij hun fondsvorming sterk maakten voor
de Groot-Nederlandse gedachte, zoals Van Dishoeck en de in 1932 overleden Leo
Simons van de Wereldbibliotheek. Mees voegde zich met Leiding op deze bestaande
markt. In die zin is van vernieuwing geen sprake. Al deze tijdschriften leken op
elkaar: ze brachten een mix van literaire, culturele, politieke en historische artikelen.
Hoewel Mees zich bewust zal zijn geweest van de concurrentie, zal hij toch heil
hebben gezien in Leiding vanwege het aanzien dat de redactie genoot. Van Eyck
verzekerde Mea Verwey op 21 januari 1930 dat de uitgave van Leiding het krediet
van de uitgeverij zou verhogen en dat het goede auteurs zou trekken.
Achteraf bezien hebben Van Eyck en de uitgeverij de aantrekkingskracht van
Leiding op jongeren overschat. De redactieleden - allen veertigersbehoorden inmiddels
tot een oudere generatie en heeft het tijdschrift opgezet buiten deze jongeren om.
Leiding voldeed kennelijk niet aan de wensen van jongeren. Zij bleken geen behoefte
te hebben aan ‘leiding’ van een oudere generatie en wilden zelf het geestelijke leven
vernieuwen.
Het tijdschrift Forum, dat in 1931 werd opgericht had een aanzienlijk jongere
redactie. Menno ter Braak (1902-1940) en E. du Perron (1899-1940) sloten beter aan
bij de jeugd en hadden beduidend meer succes; ook De Gemeenschap had redacteuren
van de leeftijd van Ter Braak en Du Perron, of jonger. De komst van Forum in
november 1931 gaf Mea Verwey de vrees in dat dit tijdschrift ‘weer een aderlating
voor Leiding zou betekenen’, zoals ze 26 oktober van dat jaar aan Van Eyck schreef.
Conno Mees leek zijn vertrouwen in Leiding nog vroeger te hebben verloren.
Gerretson meldde eind januari 1930 aan Geyl dat Mees hem had verteld dat de
beginselverklaring geen goede indruk had achtergelaten.28 Gerretson kreeg zelf ook
negatieve reacties ‘Ik hoor over Leiding niet zooveel goeds; 't is te zwaar, te hard en
te dik [...] onze maag verdraagt al die zware kost niet meer: ik heb zelf gisteren
gepoogd het nummer te lezen, maar heusch, ik kon niet tot begrip doordringen [...]’,
liet hij in dezelfde brief aan Geyl weten. Vooral de moeizaam geschreven bijdragen
van Van Eyck oogsten veel kritiek. Mea Verwey schreef Gerretson dat haar vader
met Van Eycks redactioneel beleid niet zo erg ingenomen was en dat hij zijn
besprekingen onleesbaar vond.29 Gerretson schreef Geyl hierover in zijn al eerder
geciteerde brief van eind januari: ‘Van Eyck blijkt me minder populair onder de
jongeren dan ik gedacht had’ en ‘Niet een maar velen hebben mij gezegd: [...] laat
hem [Van Eyck] vooral niet te veel schrijven’. Hieruit valt af te leiden dat Van Eyck
tegen dezelfde problemen aanliep als eerder bij De Gids, maar ditmaal kon de redactie
hem niet lozen, aangezien hij de meest productieve redacteur van het driemanschap
was.

Financiële en persoonlijke moeilijkheden
De financiële gang van zaken rondom Leiding was van begin af aan een bron van
zorg. De economische crisis maakte dat het aantal abonnees achterbleef bij de
verwachtingen. Mees toonde zich teleurgesteld toen er na het verschijnen van het
eerste nummer nog slechts honderd abonnees waren, en eens te
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meer toen dit aantal in de daarop volgende periode nauwelijks toenam.30 Met een
oplage van 500 betekende dit een verlies, zoals Van Eyck al op 22 juli 1929 aan
Conno Mees had voorgerekend. Eind 1931 verslechterde de situatie zelfs zo ernstig
dat Van Eyck de uitgeverij adviseerde om Leiding stop te zetten. Geen van de
redactieleden kon of wilde in financieel opzicht iets bijdragen, ook Gerretson niet.
Somber gestemd door de economische depressie durfde Van Eyck er niet op te
vertrouwen dat de situatie zou verbeteren, zoals hij eind oktober 1931 aan Mea
Verwey schreef. Zij reageerde door hem erop te wijzen dat ook de andere tijdschriften
in het fonds, inclusief de Dietsche Gedachte, bij tientallen tegelijk abonnees verloren.
Gelijksoortige tijdschriften van andere uitgeverijen, zoals Groot Nederland, bleken
evenmin te renderen.31 Dit had tot gevolg dat Leiding na de tweede jaargang werd
opgeheven. Mea Verwey schreef op 26 oktober 1931 berustend aan Van Eyck: ‘Wij
hoeven niet rouwig te zijn om het verlies van ettelijke niet-renderende tijdschriften...’.
Geyl opperde op 21 november 1931 aan Gerretson vervolgens het idee om na een
jaar onderbreking opnieuw te beginnen bij ‘een andere en meer actieve uitgever’.
Hij weet de teloorgang van Leiding dus impliciet aan Uitgeverij C.A. Mees. In het
laatste nummer werd een bericht aan de lezers opgenomen waarin de redactie beloofde
dat Leiding na een onderbreking van een jaar hervat zou worden. Het plan werd
echter nooit gerealiseerd.
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Na de deconfiture van Leiding is er sprake geweest van een eventueel samengaan
van De Gemeenschap en het eveneens rooms-katholieke Roeping. Gerard Knuvelder,
een de van de voornaamste redacteuren van Roeping was net als de redactieleden
van Leiding een vurig aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte, zodat
aangenomen mag worden dat hij de instigator van deze weinig voor de hand liggende
combinatie is geweest. Bij hem speelden bij het streven van een nauwe band tussen
Vlaanderen en Nederland vooral ook religieuze motieven een rol speelden. De dichter
Jan Engelman, die toen al de redactie van De Gemeenschap had verlaten, was
eveneens bij de fusiepoging tussen de drie tijdschriften betrokken, want hij had begin
maart 1932 aan Knuvelder geschreven: ‘[...] wat denk jij (strikt geheim) van een
fusie tusschen Leiding, De Gemeenschap en Roeping, met deze redactie: Gerretson,
Geyl, [Anton] v. Duinkerken, Knuvelder, Engelman. [...] Politiek wordt men het best
eens - en God verlosse ons van de kleine sociale politiek die thans bij De
Gemeenschap schering en inslag is. Schrijf maar eens wat je denkt - en let niet te
eenzijdig op de Katholieken in het nieuwe Nederland’. Ook dit plan is nooit
gerealiseerd.32
De financiële afwikkeling met Gerretson (hij was Mees nog f 500 schuldig) zorgde
nog voor de nodige problemen. Gerretson zat financieel aan de grond en uiteindelijk
moest Geyl bijspringen om Gerretsons schuld aan Mees af te betalen.33
Hoe kort het tijdschrift ook bestaan had, de perikelen eisten in fysiek opzicht hun
tol: Mea Verwey schreef Van Eyck op 26 november 1930 dat Gerretson overwerkt
was, Van Eyck had een maagzweer, en uit een brief van Van Eyck aan Mea Verwey
van 3 februari 1932 is af te leiden dat zij longproblemen had.34 Ironisch schreef Mea
Verwey op 5 februari 1932 aan Van Eyck dat volgens haar Geyl ‘de enige normale
van het stel’ was.

De snelle ondergang
Voor de snelle ondergang van Leiding zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. De
directe aanleiding waren de financiële moeilijkheden. Uitgeverij C.A. Mees is er niet
in geslaagd het tijdschrift winstgevend te maken. De economische crisis van begin
jaren dertig maakte het erg moeilijk om een tijdschrift op te starten, zoals blijkt uit
het feit dat vrijwel alle tijdschriften van Uitgeverij C.A. Mees ten onder gingen in
deze periode. Een beginnende uitgeverij als Mees beschikte nog niet over de financiële
reserves die het bij andere uitgeverijen mogelijk maakte om niet-rendabele
tijdschriften op de markt te houden.
Bovendien hadden de jongeren, die de uitgever en de redactie als voornaamste
doelgroep zagen, te weinig financiële draagkracht als gevolg van de economische
crisis. De timing van Leiding was extra ongelukkig, omdat er een groot aantal
Groot-Nederlandse tijdschriften op de markt was, die stuk voor stuk al voor de crisis
op een vaste aanhang konden rekenen. Mogelijk was de markt verzadigd. Deze
economische verklaring volstaat echter slechts ten dele, want het tijdschrift Forum
dat kort na Leiding werd opgericht, kon het
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vier jaar volhouden en stopte toen door redactionele perikelen en niet vanwege het
geringe debiet.
In tegenstelling tot de redactie van Leiding bestond de Forum-redactie uit jongeren.
De redactieleden van Leiding waren de veertig gepasseerd en spraken de taal van de
jeugd niet. Inhoudelijk werden met name de bijdragen van Van Eyck als te zwaar en
onleesbaar afgedaan, zelfs door zijn mederedacteuren Geyl en Gerretson. Aangenomen
mag worden dat deze zware kost ook niet populair was bij het beoogde lezerspubliek.
Van Eyck had weliswaar met enkele van hen contact, zoals met de dichters H.
Marsman en Hendrik de Vries, maar die zagen hem meer als wijze raadsman dan als
gelijke. Mede daarom lukte het Leiding niet nieuw talent aan te trekken en moest het
vooral uit het eigen verouderde netwerk putten: de kring rond Albert Verwey en De
Beweging en het daaraan gekoppelde fonds van C.A. Mees. Leiding heeft Mees dus
niet veel opgeleverd: niet op financieel gebied en evenmin op het gebied van nieuw
talent.
De spanningen die bestonden binnen de redactie, maar ook tussen de redactie en
de uitgever, maakten iedere aflevering tot een zware bevalling. De communicatie
tussen Londen, Santpoort en Utrecht verliep vaak moeizaam. De redactie vond de
uitgeverij niet actief genoeg, en zou na de stopzetting het liefst verder willen bij een
andere uitgeverij. De oorzaak hiervan was dat Conno Mees, afgezien van financiële
zaken, zich niet bemoeide met Leiding. Toen het tijdschrift na korte tijd niet bleek
te renderen, liet hij al het werk aan zijn vrouw over, die tobde met haar gezondheid,
en het duidelijk niet aankon. Bovendien lag haar hart niet bij tijdschriften, die zij zag
als middel om de bedrijfskosten te verminderen, maar bij het uitgeven van
hoogstaande literatuur in mooie uitgaven.
Zowel de uitgeverij als de redactie kan gedeeltelijk verantwoordelijk gesteld
worden voor de wiegendood van Leiding. De redactie had alle inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor het tijdschrift op zich genomen, maar slaagde er niet in
om jongeren te bereiken en faalde in het aantrekken van jong talent. De redactie zelf
was verdeeld over de oorzaak van de snelle ondergang. Van Eyck meende dat deze
was gelegen in de economische crisis. Gerretson weet de ondergang aan het gemis
van een achterban en Geyl kwam tot de conclusie dat de uitgeverij niet actief genoeg
was geweest. Alle beweringen tezamen vormen de verklaring voor de snelle ondergang
van Leiding.
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Personalia
J.C. Kannemeyer (Robertson, Zuid-Afrika, 1939) was laatstelijk hoogleraar aan de
Universiteit van Witwatersrand. Sinds 1992 is hij als onderzoeker verbonden aan de
Universiteit van Stellenbosch. Hij was in de jaren 1976-1983 redactiesecretaris van
het tijdschrift Standpunte. Hij publiceerde onder meer biografieën van Jan Rabie
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woorden (1940) van Hermann Rauschning. In 1998 verschenen zijn memoires onder
de titel Achterwaarts.
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Management aan de Hogeschool van Amsterdam en studeerde in de zomer van 2006
af aan de Masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam.
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Ingezonden
In zijn bijdrage ‘Swane en “Het woud”. Stijn Streuvels op het toneel en in de opera’
in ZL 5/4 schrijft Stijn Vanclooster op p. 80, noot 3, dat ik in Dag Streuvels. ‘Ik ken
den weg alleen’ (1994) aan Swane geen woord heb gewijd. Swane is een bewerking
door Emmanuel de Bom van ‘Het woud’, het vierde en laatste verhaal dat Stijn
Streuvels opnam in zijn bundel Zomerland (1900). Dat ‘Het woud’ aanvankelijk ‘De
gesnekkerde Christus’ heet, zoals Vanclooster vermeldt, had de lezer al kunnen
vinden op p. 214 van mijn biografie. En was Vanclooster een heel aandachtige lezer
geweest, dan had hij bovendien kunnen zien dat ik - toegegeven: zonder vermelding
van de titel ‘Swane’ - twee bladzijden heb gewijd aan de muzikale omzetting van
het verhaal (p. 284-285). Mijn slotpassage aldaar luidt: ‘De eenvoudige Vlaamse
houtsnijder, die door de vrouw Swane betoverd wordt, werd met veel zin voor drama
op het toneel gebracht. De partituur zelf bezat een schat aan symfonische vondsten.
In 1933 had de Fransschrijvende Vlaming en dramaturg Michel de Ghelderode voor
componist Maurice Schoemaker nog een sterk verkorte Franse vertaling gemaakt
van De Boms theaterbewerking van 1927.’
Hedwig Speliers
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[Nummer 2]
Jacqueline Bel
Eén koloniaal systeem, twee visies?
Notities bij de literatuur van Congo en Nederlands-Indië rond 1900
en 1930
In 1985 ging Lieve Joris per schip, de Fabiolaville, naar Zaïre, het huidige Congo,
op zoek naar het verleden van haar heeroom. Hij was ooit missionaris in de toenmalige
Belgische kolonie.1 Ze schreef er een boek over: Terug naar Kongo (1987). Het
afscheidsmaal van de heeroom wordt in de openingszinnen als volgt beschreven:
‘Hij zou missionaris worden, wat passend gevierd werd met een Feestdisch van
Tomatten Soep, Ossenbraad met Princessen en Congobootjes. Zijn baard liet hij
groeien, dat zou hem in Kongo van pas komen, want zwarten keken op naar mannen
met lange baarden omdat de hunne altijd kroesden’. Ze maakt een reis door Congo
en vervlecht het toenmalige heden van Mobutu met het verleden van haar heeroom.
Ook Hella Haasse schreef een roman, Sleuteloog (2002), die het koloniale verleden
oproept. De hoofdpersoon bepaalt daarin haar positie ten aanzien van de toenmalige
kolonie waar ze vroeger misschien anders tegenaan keek. Het betreft hier twee
manieren om de koloniale erfenis te verwerken. Twee manieren om de houding ten
aanzien van het koloniale verleden te bepalen.
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Congolees paar Pierre en Alphonsine (Elisabethville 28 juli 1933). Foto: Lodewijk Mortelmans
[AMVC-Letterenhuis]

Zacht Lawijd. Jaargang 6

6

Bekroning of belediging?
Visies op de zegeningen van het koloniale systeem kunnen uiteraard botsen,
afhankelijk van het gekozen perspectief. Dat er tegelijkertijd twee totaal verschillende
interpretaties van eenzelfde tijd mogelijk zijn illustreren de volgende citaten,
uitgesproken bij de onafhankelijkheidsverklaring van Congo in 1960 door Patrice
Lumumba, de eerste premier van Congo, en koning Boudewijn van België.
Koning Boudewijn nam als eerste het woord: ‘Toen Leopold II zijn grote werk
begon, dat vandaag zijn bekroning vindt, heeft hij zich aan U niet gepresenteerd als
veroveraar maar als brenger van de beschaving. [...] De Kongo werd begiftigd met
spoorwegen, wegen, scheep- en luchtvaartverbindingen [...] Onze medische
voorzieningen hebben U bevrijd van tal van verwoestende ziekten. Vele goed
uitgeruste ziekenhuizen zijn gesticht. De landbouw is verbeterd en gemoderniseerd.
Grote steden zijn gebouwd. De levensomstandigheden en de hygiëne zijn verbeterd.
Missie- en staatsscholen hebben op grote schaal onderwijs gebracht’.
Daarna sprak premier Lumumba: ‘Wij hebben de spot, de beledigingen en de
slagen moeten ondergaan, 's morgens, 's middags en 's avonds omdat wij negers
waren. Wij hebben meegemaakt dat onder wettelijke voorwendsels onze gronden
werden gestolen. Wij hadden wetten die anders waren voor blanken dan voor zwarten:
aangenaam voor de eersten, wreed en onmenselijk voor de laatsten. Wij hebben
meegemaakt dat de blanken in schitterende huizen woonden en de zwarten in krotten.
Dat een zwarte niet werd toegelaten in de bioscopen, noch in de restaurants, noch in
de zogenaamde Europese winkels. Onder dit alles, mijn broeders, hebben wij vreselijk
geleden [...] maar dit alles is nu voorbij’.2 Hier klinkt een heel ander geluid, een visie
op eenzelfde tijd vanuit een tegengesteld perspectief. Zo men wil: een koloniale
versus een postkoloniale visie.
Hoe stond het met de Indische literatuur en de Congoliteratuur? In hoeverre is
ofwel de visie van Boudewijn, ofwel de visie van Lumumba terug te vinden in die
koloniale letterkunde? Zijn deze koloniale literaturen überhaupt met elkaar te
vergelijken? Maar ook: hoe werd het leven in de kolonie voorgesteld en hoe werd
de inheemse bevolking geportretteerd? Om daar een eerste indruk van te krijgen wil
ik twee peilmomenten uit de geschiedenis lichten: het eerste rond 1900, het tweede
in de jaren dertig.

1900: Nederlands-Indië
Rond 1900, wanneer de Kongo-vrijstaat nog een kolonie in wording is, heeft
Nederland al drie eeuwen betrekkingen met de Indische archipel. Eerst via de VOC,
dan, vanaf het begin van de negentiende eeuw, als kolonie. Er is sprake van een
Indische literatuur, die rond de eeuwwisseling zelfs een ongekende bloeiperiode
doormaakt. De aanhoudende stroom romans laat een criticus van Nederland
verzuchten: ‘Aan de Indische romans [...] komt geen einde’.3
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Koning Boudewijn [AMVC-Letterenhuis]

De ene na de andere Indische roman rolt van de persen, met als hoogtepunt in
1900 De stille kracht van Louis Couperus. Ook daarvoor waren al beroemde Indische
boeken verschenen, zoals de Max Havelaar uit 1860. En reisverhalen,
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zoals het scheepsjournaal van Bontekoe uit de zeventiende eeuw, dat in de loop der
tijden vele malen werd bewerkt.

Louis Couperus [AMVC-Letterenhuis]

Paspoort van Louis Couperus en Elisabeth Couperus-Baud, 1915 [Letterkundig Museum]
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Na 1870 trokken er veel meer Nederlanders naar Indië dan daarvoor omdat de
kolonie vanaf dat moment werd opengesteld voor particulier initiatief. Het Suezkanaal,
dat in 1869 was geopend, zorgde er bovendien voor dat de kolonie veel sneller bereikt
kon worden dan voorheen: een reis naar de Oost, niet meer per zeilschip, maar per
stoomboot, duurde nog maar zes weken. Tot dan was dat minstens drie maanden,
waarbij de gevaarlijke Kaap de Goede Hoop gerond moest worden. Er kwamen steeds
meer vrouwen uit Europa naar de kolonie, wat het karakter van de koloniale
samenleving veranderde. Woonden er in 1870 nog maar 49.000 Nederlanders of
Europeanen in de Oost, in 1900 waren dat er 90.000.4
Indische romans hadden volgens de literaire kritiek onder meer als taak het
thuisfront te informeren over de toestanden in de tropen. In de Indische romans rond
1900 stond de Europese, dat wil zeggen de overwegend blanke koloniale, maatschappij
centraal. Doorgaans speelden materialistische en losbandige blanke hoofdpersonen
de hoofdrol. Meestal waren het bestuursambtenaren of planters die uiteindelijk ten
onder gingen in de kolonie. De inheemse bevolking vervulde in deze boeken slechts
een bijrol, als exotisch behang. Als personeel, als tuinman of njai, ‘huishoudster’,
dat wil zeggen als bijslaap van de man. Naar aanleiding van de roman Fatum van
Stefanotus schrijft een criticus hoofdschuddend: ‘Het is mogelijk, dat de zinnelijke
begeerten en hartstochten zich in de tropen weliger en mach tiger ontwikke-
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len dan in onze koele gewesten; maar dat de Indische heeren en dames [...] zoo
algemeen bezeten zouden zijn door den duivel der zinnelijkheid, als hier wordt
voorgesteld, valt moeilijk aan te nemen’.5 De literatuurkritiek in het preutse
moederland zag dit soort losbandigheid alleen door de vingers omdat het nu eenmaal
Indische romans waren. Zo dienden deze pikante romans wellicht als erotisch
hogedrukventiel in de overwegend kuise vaderlandse letteren. In de romans was veel
aandacht voor exotische tropenpracht en Indische mystiek. Regelmatig werd in de
zijlijn van de Indische letteren ook kritiek geuit op het koloniale systeem.6
Verandering van literaire modes in het moederland worden door de Indische romans
weerspiegeld. Wat de vorm betreft waren er rond 1900 grofweg gezegd twee opties:
ofwel waren de romans idealistisch ofwel naturalistisch. In de idealistische romans
zorgde een ouderwetse verteller als gids voor een duidelijke moraal, de tekening van
de personages was zwart-wit en er was sprake van een happy ending. In de
naturalistische romans werd geprobeerd het leven op een wetenschappelijke,
objectieve manier te beschrijven, uitgaand van het idee dat de mens was bepaald
door afkomst, milieu en tijdsgewricht. Een happy ending ontbrak, meestal liepen
deze romans slecht af. En de verteller trok zich terug achter de personages. Een aantal
van deze teksten wordt nog steeds gelezen, zoals De stille kracht van Couperus en
de romans van

P.A. Daum [Letterkundig Museum]
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P.A. Daum (ook bekend onder zijn pseudoniem Maurits), die allebei in een
naturalistisch kader te plaatsen zijn.

Bittertjes en tintelende schepsels
In de romans van Daum gaan Hollanders in de kolonie langzaam maar zeker ten
onder, zij het op vrij frivole wijze. Er wordt veel gedronken in zijn boeken: de
‘bittertjes’ in de sociëteit gaan erin als water. Dat geldt bijvoorbeeld voor ‘H. van
Brakel, Ingenieur B.O.W.’, de blanke hoofdpersoon in de gelijknamige roman uit
1890. Hij raakt aan de drank, verliest zijn kapitaal en zijn positie en moet zich aan
het eind van de roman tevreden stellen met een laag baantje als opzichter, mandoer.
Dat valt hem overigens niet al te zwaar. De drank helpt hem de dag door: ‘Uit een
flesje dat hij in een zak van zijn kabaja droeg, nam hij een flinke teug, kurkte het
weer en smakte met de lippen: mandoer! ook goed, herhaalde hij en keek naar 't
werk’.
De inheemse vrouw is vaak een verleidster. Maar zodra een blanke vrouw opduikt
in het leven van haar ‘toean’ moet ze wijken en wordt ze teruggestuurd naar de dessa.
Zo verwekt Van Heemsbergen, de mannelijke hoofdpersoon in De godin die wacht
(1903) van Augusta de Wit, een kind bij een inheemse huishoudster die hem met
haar golvende lichaam heeft verleid. ‘Nu begon zij te dansen, zeer langzaam en
zonder de voeten te bewegen, haar slank lijf latende deinen in slangegolvingen. Zij
hield het hoofd zeer rechtop en de oogleden gesloten als in slaap. Maar met een
droom-zachte beweging

Javaanse schone rond 1880 [Uit Rob Nieuwenhuys. Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken
wereld. Querido, Amsterdam 198.
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liet zij ze nu opengaan, en zag naar de plek in de galerij waar van Heemsbergen zat.
[...] Van die seconde af vermocht hij niets anders meer te zien. Zij strekte de armen
uit en bewoog de handen op en neer, op en neer, alsof zij wenkte, van zich af en naar
zich toe; [...] Elke beweging van dat tintelende schepsel, dat hem met haar zwarte
oogen vasthield, werd hij gewaar als had hij ze met zijn eigen lijf en leden gemaakt.’7
Van Heemsbergen neemt haar mee naar huis en hoewel hij meer aan een one night
stand had gedacht, blijft ze bij hem. ‘Hij had haar willen terugzenden naar haar dessa,
dien eersten ochtend; maar zij was bitter begonnen te schreien.’8 Haar ouders zouden
haar niet meer terug willen, zo zegt ze. Maar de roman suggereert dat ook de materiële
welstand die het leven met een blanke inhoudt, haar aantrekt.
Daums Nummer 11 (1893) wijkt af van de meeste Indische romans. In die roman
speelt een inheemse huishoudster, opnieuw als minnares, namelijk de hoofdrol: ‘Er
ging een deur open, en om den hoek keek een mooi donker kopje met een overvloed
van dartele krulletjes op het voorhoofd, schitterende zwarte oogen, en een vroolijk
lachende mond met parelwitte tanden’.9 De donkere schone wordt, zoals vaker gebeurt
met inheemse personages, verderop in het verhaal vergeleken met een dier. En
uiteindelijk ontpopt ze zich ook als een gemene gifmengster. Nummer 11 is een
dodelijke gifpil.10
De Indische literatuur rond 1900 laat dus een grote groep teksten zien, en heeft
dan al een eigen traditie, die van de Indische roman. Net als Daum beschrijft Couperus
in zijn roman de neergang van de blanke in de Oost. Hij hoort er niet thuis. Ook bij
hem speelt het inheemse huispersoneel een rol op de achtergrond en komen hier en
daar stereotiepe vergelijkingen van Javanen met dieren vool. De Javaanse adel
daarentegen krijgt bij Couperus een glansrol. De aan drank en gokspel verslaafde
regent van Ngadjiwa wordt in De stille kracht geportretteerd als een voorname en
decadente figuur. In zijn ondergang torent hij, als een oriëntaalse held, hoog uit boven
de blanken.

Kongo-Vrijstaat
Hoe geheel anders was het gesteld met de Vlaamse Congoliteratuur rond 1900. Die
moest op dat moment nog helemaal van de grond komen wat zorgt voor een spannende
wisselwerking tussen de kolonie en de literatuur. De eerste literaire teksten bieden
interessante aanknopingspunten. Om te beginnen wat historische data.11 In de
Kongo-Vrijstaat woonde rond de vorige eeuwwisseling slechts een handvol Belgen,
en zeker niet alleen Vlamingen. Het waren vooral zakenlui en ondernemers van vele
nationaliteiten, daarnaast missionarissen.12 De Kongo-Vrijstaat was nog maar korte
tijd Belgisch bezit, althans eigenlijk alleen het privébezit van koning Leopold II.
Vanaf zijn troonsbestijging had Leopold II belangstelling gehad voor koloniale
expansie, waarbij Nederlands-Indië en het winstgevende Cultuurstelsel hem als
voorbeeld voor ogen stonden. Aanvankelijk zag de Belgische regering niets in
koloniale expansie en daarom kreeg Leopold II bij de verdeling van Afrika tijdens
het Berlijnse congres in 1885 Congo als privépersoon tot zijn beschikking. Eerder
had hij zich opgesteld als een filantroop die Afrika wilde

Zacht Lawijd. Jaargang 6

12
civiliseren. Maar de vrijstaat werd een exploitatiemaatschappij en het was de bedoeling
dat de opbrengst tot het uiterste zou worden doorgedreven. In het moederland België
zorgde de nieuwe ‘kolonie’ voor veranderingen. Leopold II gebruikte een deel van
de Congo-gelden om de Belgische hoofdstad te verfraaien. In de indrukwekkende
kassen in Laken, gebouwd naar het voorbeeld van de Kew Gardens in London, kon
men de tropische natuur bewonderen.

Bananen eten in Congo, circa 1930; foto: Lodewijk Mortelmans [AMVC-Letterenhuis]

Aan het begin van de eeuw werden de monumentale gebouwen van het
‘Congo-Museum’ geopend in Tervuren, als een uitvloeisel van de
wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel. De gigantische triomfboog in het jubelpark
van de Cinquantenaire, die rond 1905 voltooid werd, straalde imperialistisch
zelfbewustzijn uit.13
De toestand in Congo op dat moment was minder florissant. Weliswaar werd er
druk gehandeld, en was de spoorlijn inmiddels aangelegd, maar daarbij werd de
Congolese bevolking uitgebuit en onderdrukt. Zoals Adam Hochschild in zijn
uitvoerige studie uit 1998 laat zien: mensen werden bedreigd, geslagen, verkracht,
verminkt en vermoord.14 In die periode was sprake van excessief geweld en vielen
er miljoenen doden. De bevolking werd in de jaren 1880-1920 teruggebracht van 20
tot 10 miljoen. Overigens niet alleen door moordpartijen maar ook door ziektes. Pas
in 1908 werd de Kongovrijstaat daadwerkelijk - noodgedwongen omdat de
wanpraktijken internationaal zwaar werden bekritiseerd - aan de staat België
overgedragen. Mark Twain bekritiseerde de vorst in zijn satirische King Leopold's
soliloquy II uit 1905.
In Nederlands-Indië was op hetzelfde moment overigens eveneens sprake van
excessen, waarbij de bevolking op systematische wijze werd uitgebuit, in
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het bijzonder op de rubberplantages in Deli. Een alarmerende brochure De miljoenen
van Deli uit 1902 van J. van den Brand verdween in de doofpot. Pas jaren later werd
aandacht besteed aan de wantoestanden in de zogenoemde Rhemrev-affaire. Sinds
de eeuwwisseling kwam echter in Nederland de ‘ethische’ politiek op gang die kritisch
was tegenover het gevoerde beleid en gericht was op verheffing van de ‘inlander’.
Ook in België bestonden er uitgesproken kritische ideeën over de kolonie. Buysse
drijft in zijn debuutwerk uit 1885 al de spot met de koloniale onderneming. En August
Vermeylen liet in zijn belangrijke opstel in Van Nu en Straks ‘Kritiek der Vlaamsche
beweging’ uit 1896 een tegengeluid horen. Men bespreekt de overname van de
Kongo-Vrijstaat en bekreunt zich daarbij vooral om het feit of de wetten en berichten
aangaande de kolonie in twee talen worden opgesteld, zo stelt hij maar: ‘[...] men
heeft niet onderzocht of daarachter soms geen geldknoeiboel stak, men heeft zich
niet eens afgevraagd of alle koloniale politiek, trots een leugenachtig uithangbord,
geen aanstootelijke schanddaad onzer “beschaving” is’.15

Reis naar de maan
Toch verscheen er rond 1900 een aantal interessante romans over de Kongo-Vrijstaat,
die op veel verschillende groepen en nationaliteiten een enorme aantrekkingskracht
uitoefenden. Niet alleen omdat er in de vrije handelsstaat veel geld te verdienen viel,
maar ook omdat de ontdekking en vervolgens opdeling van Afrika een uiterst
spannende affaire was in het laatste kwart van de negentiende eeuw, te vergelijken
met de reis naar de maan ongeveer een eeuw later. Men wist weinig af van het nieuwe
continent, maar was wel uiterst benieuwd naar dit nieuwe onbekende werelddeel.
Vooral donker Afrika met het gigantische Congo in het midden, een land dat bijna
80 keer zo groot was als België, trok de aandacht. Congo was voor de Europeanen
een onbekend gebied dat als het ware op eigen, dus Europese, wijze kon worden
‘ingekleurd’.
Zowel reisverhalen als literaire teksten speelden een belangrijke rol in die
beeldvorming. Naast reisverslagen van ontdekkingsreizigers als Stanley verschenen
er ook veel missieverhalen. Literaire werken van Belgische bodem waren te verdelen
in een Frans- en Nederlandstalige literatuur. Daarnaast trokken ‘buitenlandse’ romans
de aandacht, zoals Joseph Conrads wereldberoemde Heart of darkness, een roman
die gesitueerd is in Congo. Het boek verscheen in 1899 eerst in het tijdschrift
Blackwood's Magazine en later, in 1902, in boekvorm. De hoofdpersoon Marlow
heeft een passie voor Congo. Als kind is hij al gefascineerd door de ‘witte plekken’
op de kaart van Afrika. Later is het geen witte plek meer. ‘Het was een oord van
duisternis geworden. Maar er was daar één rivier in het bijzonder, een ontzagwekkend
grote rivier, die je op de kaart kon zien die leek op een reusachtige ontrolde slang,
met zijn kop in de zee, zijn lijf ontspannen in een bocht uitgestrekt over een enorme
landvlakte en zijn staart verloren in de diepten van het land. [...] De slang had me
[Marlow] in zijn ban.’16
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Het boek is inmiddels op zeer verschillende manieren geïnterpreteerd: onder meer
met behulp van Freud, Jung, de mythologie en het postkolonialisme. Francis Ford
Coppola zorgde in 1979 voor een specifieke Vietnam-inkleuring in zijn verfilming
Apocalypse Now, met een excentrieke Marlon Brando in de rol van de bruut Kurtz.
Maar er blijken ook veel feitelijke gegevens in de roman verwerkt die verwezen naar
de toenmalige realiteit in Congo. Kurtz, de figuur waar het personage Marlow naar
op zoek is in het hart van Congo, is bijvoorbeeld gemodelleerd naar de zakenman
Leon Rom, die, net als in de roman, zijn huis had omgeven door een hek met
mensenschedels erop. E.D. Morel begon mede naar aanleiding van deze roman een
internationale campagne tegen de excessen in Congo. Met succes. De Vrijstaat werd
afgeschaft in 1908. Congo werd een Belgische kolonie.
Ook een sombere Nederlandse roman, Tropenwee van Couperus-biograaf Henri
van Booven uit 1904, een boek dat zeer vaak herdrukt zou worden, bevat echo's van
Conrads roman.17 Zowel de wandaden als het moordende tropische klimaat spelen
een rol. Het boek beschrijft de ellende van een blanke man in Congo als een moderne
hellevaart. Het grootste deel van de tijd heeft hij hoge koorts en brengt hij
hallucinerend door. In de woorden van Luc Renders: ‘Tropenwee is een aanklacht
tegen de verdoezeling van de ellende, de ziekten, de hebzucht, de onmenselijkheid
en vooral van de dodelijke slachtoffers die de ontginning van de tropen met zich mee
brengt’.18 De blanke brengt alleen hebzucht mee, de tropen leveren de blanke slechts
ziekte en dood. Kortom de blanke hoort daar niet. Interessant is dat deze roman wat
dit betreft gelijkenis toont met De stille kracht: ook in Couperus' roman klinkt door
dat de Europeaan niet thuishoort in de kolonie, op de ‘zielsvreemde grond’.19 In
Tropenwee worden, net als bij Conrad, hier en daar stereotypen gebruikt: de zwarte
boy steelt en zwarten worden regelmatig als beesten afgeschilderd. Maar minstens
zo zwaar is de kritiek op de blanke aanwezigheid in de Congo. De blanke is uiterst
grof, denkt alleen aan seks en geld en laat zijn medemensen creperen of ze nou zwart
zijn of blank, zoals de hoofdfiguur zelf kan ervaren. Het Hollandse handelshuis wordt
zeer negatief beschreven. Interessant is dat de nieuwe, internationale Congoliteratuur
laat zien hoe de actualiteit in romans wordt verwerkt, hoe een nieuwe koloniale
literatuur tot stand komt en soms balanceert op de grens van reisverhaal en roman.

Reisverhalen: apen, panters en ‘moorkens’
Bij de zogenaamde ‘ontdekking’ van Midden-Afrika speelden drie
ontdekkingsreizigers een belangrijke rol: Livingstone, Stanley en Brazza. Voor Congo
was vooral Henry Morton Stanley belangrijk. Hij maakte een reis door Congo en
toonde in 1877 aan dat de rivier de Congo een uitstekende toegangsweg vormde tot
Centraal-Afrika. Stanley was niet de enige die Centraal-Afrika bereisde. Een andere
vroege Vlaamse reiziger was bijvoorbeeld de onderzoeker Arnold Maes die zijn
ervaringen boekstaafde in 1879 in zijn Reis naar Midden-Afrika, uitgegeven bij het
katholieke Davidsfonds. Maar Maes overleed op jonge leeftijd en werd uiteindelijk
lang niet zo bekend als Stanley.
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Henri Morton Stanley met zelf ontworpen tropenhoed

Diens laatste reizen, die steeds meer het karakter kregen van militaire expedities,
ondernam Stanley in opdracht van koning Leopold II. Stanley legde zijn reisverhalen
onder meer vast in drie kloeke delen, die zeer geliefd waren bij een breed publiek
en al snel in veel talen, ook in het Nederlands, werden vertaald.20
Het basisbeeld van Afrika werd in de eerste plaats gevormd door de reisboeken
van Stanley. Daarin schetst hij Congo als een spannend land met een weerbarstige
natuur, bevolkt door gevaarlijke wilde beesten en barbaarse menseneters, die volgens
hem eigenlijk nog gevaarlijker zijn dan de wilde beesten. Dit beeld zal voortdurend
blijven terugkeren, ook veel later bijvoorbeeld in een verhaal van Richard Minne
‘De neef uit Congo’. Aan de vooravond van het bezoek van hun neef Triphon uit
Congo droomt de familie Knuyt van Afrika: ‘In den nacht die zijn komst vooraf ging,
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werd de woning der familie Knuyt door allerlei vreemde wezens bezocht. Apen,
panters en olifanten liepen op het bed van Meneer Prosper rondo “Schiet Triphon!”
riep hij, en een krokodil viel uit een kokosboom. Madam Knuyt sprong ervan recht.
“Ik droomde dat er wel honderd moorkens aan zijn vest hingen en hem niet lieten
vertrekken”, hijgde ze’.21 Het idee van menseneterij komt ook voor bij hun nichtje
Pia, die voortdurend zieltjes wil redden van heidenen. Vooral de ‘moorkens’ [de
zwarten] vormen een punt van zorg: ‘Als de moorkens groot geworden zijn lasteren
ze en eten elkander op’, zo meent ze.22
Vervolgens was een belangrijke rol weggelegd voor missionarissen, die al snel
naar Afrika trokken, de zwarten wilden bekeren en beschaven en een informerende
rol speelden in het thuisland. Wie zich oriënteert op dit onderwerp, stuit rond 1900,
maar ook later, op een grote hoeveelheid boeken over
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Richard Minne [AMVC-Letterenhuis]
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Congo, geschreven door paters voor het thuisland. Veel Franse werken, maar ook
Vlaamse met titels als: Twee jaren in Congoland of Veertien jaar in Congo.
Leopold II zag de koloniale literatuur als propaganda-materiaal. De boeken van
de paters pasten daar goed in - ze waren leesbaar geschreven en hadden vaak een
verhalend karakter. Over de wandaden leest men zelden. Van Antwerpen naar
Stanley-Pool: reisindrukken van Pieter de Mey krijgt in 1900 een positieve recensie
van Pieter Danco in het katholieke Dietsche Warande en Belfort. Het boek beschrijft
onder meer de voltooiing in 1898 van de aanleg van de grote spoorweg door de
wildernis: ‘Het staat aan iedereen nog in het geheugen hoe de “Albertville” nu twee
jaar geleden, als in een triomftocht naar Congo trok om er een der heerlijkste werken
dezer eeuw te gaan bekronen. Immers, was het niet een reuzenwerk, de voleinding
van dien ijzeren weg, die het hart van Afrika openlei voor beschaving en
verzedelijking en den weg baande voor 't geloof en zijne moedige soldaten, die al de
hindernissen uit den weg ruimde die zich tegen het indringen van onze broeders in
't land der zwarten verhieven?’. Heel Europa had gezanten gestuurd ter ere van het
grote werk ‘der kleine Belgen’, zo schrijft de criticus.
De boeken van paters bevatten vaak spannende verhalen over het onbekende land
en in het bijzonder de zwarte bevolking en waren bestemd voor een groot publiek.
Pater Garmijns' Veertien jaren in den Congo vermeldt dat er in 1888 acht priesters
naar Congo waren vertrokken. Dat werden er steeds meer. De paters vormen een
interessante groep, omdat ze vaak, anders dan de zakenlieden en ingenieurs,
geïnteresseerd waren in de inheemse bevolking zelf. Zij zagen er de noodzaak van
in de inheemse taal te leren en de gebruiken te leren kennen, al was het maar om het
geloof beter te kunnen overdragen.
In zijn inleiding bij Veertien jaren in den Congo uit 1904 schrijft Jules Garmijn
dat hij niet kan zwijgen over dit ‘Congovolk’ omdat hij het ‘geern’ ziet en iedereen
daarmee kennis wil laten maken. Het boek is opgesteld in vraag en antwoorden. Het
bevat vragen als: ‘Wat eten de negers?’ Maar Garmijn geeft ook antwoord op de
vraag: ‘Is 't waar dat de negers wilde zijn, die door een levend konijn bijten, en geene
woorden spreken gelijk menschen, maar geschreeuwen uitsmijten gelijk de beesten?’.23
In zijn antwoord probeert Garmijn een vooroordeel te ontzenuwen: ‘Antw. Zoo
leeren de kluchtspelers op de kermissen maar zij dolen, want ik, die met de negers
14 jaar geleefd heb, heb zulke dingen nooit tegengekomen. [...] De zwarte, zij weten
het ook dat de witte van Europa hen belachelijk maken en voor dieren uitgeven; zij
zien de Zwarte op vele printen als apen verbeeld’. Ook wijst Garmijn op het vermogen
van de zwarten verhalen te vertellen ‘méér nog dan de witte, en zij kunnen het beter
ook’.24 Garmijns blik is dus vrij positief. Hij stelt vooroordelen over de zwarte
bevolking aan de kaak.
Pater Constant de Deken illustreert in Twee jaren in Congoland hoe enthousiast
het thuisfront is over de verhalen uit Congo en hoe graag men alles wil horen van
de terugkerende reiziger. ‘[...] wat is het eene vervelende zaak vrienden te hebben!
[...] nu dat ik half gebraden van Congo terugkom, gunt men mij amper een paar
maanden om adem te halen; men sluit mij tusschen de vier muren eener kamer op,
en, willens of onwillens, moet ik alle dagen een blad of tien bekladden; [...].’25 Het
boek bevat allerlei wetenswaardigheden en is
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in een losse, leesbare stijl geschreven. Niet altijd is De Deken overigens even subtiel
over de zwarte bevolking. De geur van sinaasappels heeft zijn voordeel, zo meent
hij ‘wanneer men omringd is door vuile, stinkende negers’.26 En op de markt is het
volgens hem ‘een geraas en lawijd, dat onze belgische mosselwijven zelf er doof van
zouden worden’.27

Zwarte prinsen
Niet alleen reisverhalen en informerende boeken van paters kleuren het beeld van
Afrika. Al snel komen er ook sporen van het boeiende en mysterieuze land terecht
in de eigen Belgische literatuur.28 Aan het eind van de negentiende eeuw verschijnt
er een Franstalig toneelstuk over de slavenhandel dat een internationale literaire prijs
krijgt. Het wordt al snel vertaald in het Nederlands. Ook in het Nederlands wordt er
een schoorvoetend begin gemaakt met Congoliteratuur. Pieter Danco publiceert in
1896 bijvoorbeeld een traditioneel blank liefdesverhaal, Ook een ideaal, tegen een
tropisch Congolees decor, compleet met scènes over de aanleg van de spoorweg en
over de pogingen van de blanke vrouw des huizes om het zwarte dienstmeisje te
bekeren. Net als in de meeste Indische literatuur speelt de inheemse bevolking vooral
een rol als tropisch behang. Bij een opstand wordt een zwarte bijvoorbeeld zonder
pardon en zonder omhaal van woorden gedood.
Interessanter is het verhaal van Cyriel Buysse ‘Zwarte kost’ uit 1898. Al eerder
had hij in zijn debuut uit 1885, Verslagen over den Gemeenteraad van Nevele, de
belangstelling voor de beschaving van de Congo op de hak genomen. Alleen
eigenbelang telde. ‘Zwarte kost’ speelt niet in Afrika, maar levert interessante sporen
op van de kolonie in een Vlaams dorpje, Akspoele, en laat in kort bestek zien hoe
men toen in Vlaanderen over Congo en haar inwoners dacht. De exotische elementen
worden geleverd door het bezoek van enkele zwarten aan het dorp, veel wilde verhalen
over Congo, enkele brieven uit de vrijstaat en een kist vol (compromitterende) spullen.
De wat megalomane maar toch niet antipathieke hoofdpersoon Fortuné Massijn wil
opvallen in zijn dorp Akspoele door te showen met exotische en kleurig aangeklede
zwarte prinsen uit ‘Congoland’ die in een naburig klooster onderwijs volgen. De
dorpsbewoners weten niet wat ze zien en zijn verbijsterd. Ze herkennen de klerk van
de notaris, Massijn. ‘Maar of de twee anderen mensen of dieren waren, dat konden
de stomverbaasde dorpelingen nog niet bevestigen.’ De beschrijving richt zich op
de exotische uitdossing van de zwarte prinsen: ‘Beiden droegen een zwartfluwelen
pak, met korte broek en koperen knopen op het wambuis; beiden hadden lange rode
kousen aan, en op het hoofd een zonderlinge rode pet, met zwarte, schuins afhangende
kwast’. Van hun gezichten schrikken de dorpsgenoten nog het meest: ‘Doch wat
volstrekt op niets menselijks meer leek was hun gezicht: een glimmend-zwarte,
monsterlelijke tronie met vervaarlijke ogen en vingerdikke lippen; en hun handen:
afschuwelijke handen, zwart, lang en mager gelijk beestenklauwen. Een soort van
zwarte, dicht-kroezende wol bedekte hun slapen; en door hun
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oorlellen staken overgrote koperen ringen, woest schitterend in de
ochtend-zonneglans’.29
Massijn paradeert met zijn jonge prinsen door de straat, stelt ze aan jan en alleman
voor als zijn beste vrienden, maar als er bijna een volksoproer ontstaat en hij door
een spottende menigte wordt achtervolgd, houdt hij daarmee op. Hij is beledigd door
het botte gedrag van zijn dorpsgenoten en suggereert dat de Afrikanen de Belgen
ongetwijfeld beter zouden ontvangen in hun eigen land. Vanaf dat moment ziet men
hem nauwelijks nog op straat, maar verdiept hij zich in Congolese reisverhalen, onder
meer van Stanley. Later besluit hij, wellicht in een vlaag van verstandsverbijstering,
om zelf naar Congo te gaan, opnieuw om indruk te maken op zijn dorpsgenoten.
Vanaf dat moment doen de meest wilde verhalen over Congo onder de dorpsgenoten
de ronde. Men vreest dat hij door de zon zo zwart zal worden als de Congolese
prinsen. Een oud vrouwtje vraagt dorpsgenoot Blink of Massijns ziel ook zo zwart
zal worden als die van de negers ‘en of hij, na zijn dood, evenals zij, eeuwigdurend
in de hel zou branden. - Neen, antwoordde Blink, - maar het is erg te vermoeden dat
hij zeer spoedig mensenvlees zal leren eten’.30 Massijn trekt de aandacht door zich
alvast in zijn prachtige tropenuniform te hullen. Een lezing door een Congoganger
stelt de gemeenteleden teleur: hij is bepaald niet exotisch, praat plat-Brussels, is niet
zwart, en draagt ook geen mooi uniform. Bovendien shockeert hij de mens en omdat
hij praat over de veelwijverij in Afrika.
Bij zijn vertrek naar Congo laat Massijn een verloofde achter, die bang is dat hij
in het verre Congo een andere vrouw zal nemen. Hij zweert haar dat het niet zo is,
(toch zeker geen zwarte kost), en schrijft na zijn vertrek wat brieven aan de
achterblijvers. Eerst zonder veel details, later wordt dat beter, tot hij na enige tijd
aan een van de dorpsgenoten ontgoocheld schrijft: ‘dat alles in dit land lang niet zoo
rozekleurig is als zij in België wel denken, en dat er hier wel heel veel leelijke en
triestige dingen gebeuren, die niet zouden mogen zijn. En, het is zoo: de Europeanen,
die hier zoo gezegd komen om de wilde volken te beschaven, hebben doorgaans de
grootste schuld daaraan’.31 Wanneer hij al na korte tijd overlijdt wordt een kist met
zijn bezittingen naar België gestuurd. De treurende verloofde maakt ontroerd de
koffer open en verwacht iets moois. Hoe anders is de inhoud: de portefeuille bevat
een plukje zwart kroeshaar en een fotootje van een lachende zwarte dame met blote
borsten.
‘Verbaasd, de open portefeuille in de hand, bleef Fietje een ogenblik roerloos, als
begreep zij niet wat het was, die zonderlinge voorwerpen aanstaren. De fotografie
stelde voor een jonge negerin, naakt tot aan de lendenen, de kort-krullende haren
dichtgeplant, het brons aangezicht blinkend, lachend met een strelende glimlach van
ogen en tanden. De haren leken sprekend op die van het lokje; onderaan het portret,
door Fortunés hand geschreven, stonden deze woorden: MIJN LIEVE KHAMISSI.’32 Ook
Baptist had zich dus te goed gedaan aan de ‘zwarte kost’ en was ten onder gegaan
in Congo.
In kort bestek levert Buysse in zijn novelle alle elementen die in de Congoliteratuur
een rol zouden gaan spelen, maar hij maakt ze al direct belachelijk
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Cyriel Buysse [AMVC-Letterenhuis]

door ze vooral te presenteren vanuit de beperkte blik van de bevolking van Akspoele.
Zwarten die vergeleken worden met dieren, de donkere verleidster (die veel later bij
Jef Geeraerts zal terugkeren), de ondergang van de blanke in de kolonie, de doldwaze
verhalen over de kolonie met een hoog broodje-aap-
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gehalte, maar ook een uiteindelijk serieus geluid ten aanzien van het koloniale
avontuur. De Vlamingen zijn waarschijnlijk minder beschaafd dan de Congolezen,
zo vermoedt Massijn en zo suggereert de beschrijving van de woest reagerende
dorpsgenoten op de verlegen en beleefde zwarte prinsen, en in zijn brief vermeldt
hij - zonder details - dat er verschrikkelijke dingen gebeuren in Congo die de schuld
zijn van de Europeanen.
De oogst Congoliteratuur rond 1900 is dus meertalig, internationaal en wat de Vlaamse
boeken betreft niet strikt literair.33 Het verhaal van Buysse vormt daarop een
uitzondering, al speelt het niet in de kolonie. In al deze werken worden zwarten of
inheemsen stereotiep beschreven, als eng, wreed en dom. Vaak worden ze vergeleken
met dieren en of aspecten van de natuur. Ze zijn bruin als modder en lijken op apen.
Bedienden stelen. Niet alleen in de Congoromans, ook bij Couperus keert dit terug,
op een iets andere manier. De Indo-europese verleider Addy in De stille kracht is
‘een mooi wild dier’, de ver-

Soesoehoenan van Soerakarta, Pakoe Boewono X en resident De Vogel in 1897 [Uit Rob Nieuwenhuys,
Baren en oudgasten]
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meende Indo-europese bastaard van de hoofdpersoon heeft gemene ‘loerogen’ en de
Javaanse ‘meid’ Oerip ligt ‘als een beest’ op haar matje. Hoewel de inheemse
bevolking in veel koloniale romans denigrerend wordt geportretteerd, betekent dit
niet dat de koloniale situatie wordt goedgekeurd. In veel werken is juist sprake van
kritiek op de koloniale situatie, zowel in Congoromans als in de Indische literatuur.
Vaak worden stereotiepe beschrijvingen gebruikt in teksten met een geheel andere,
postkoloniale - dat wil zeggen cultuurkritische - boodschap.

De jaren dertig
We gaan naar de jaren dertig. Dan is de Congoliteratuur behoorlijk op gang gekomen
en het aantal Vlamingen in de kolonie sterk toegenomen. Ook de Indische literatuur
draait nog op volle toeren. Twee Nederlands-Indische romans uit die tijd van Madelon
Székely-Lulofs: Rubber (1931) en Koelie (1932), laten zich goed vergelijken met
twee Congoromans: Moeder ik sterf (1937) van bestuursambtenaar René Poortmans
en Het zwarte leven van Mabumba (1935) van pater Adolf Verreet.34 Rubber en
Moeder ik sterf beschrijven eenzelfde systeem van uitbuiting van de gekoloniseerde
bevolking, bij Poortmans in de Congolese mijnen en bij Lulofs op de rubberplantages
op Sumatra in Nederlands-Indië. De andere twee romans hebben een inheemse
hoofdpersoon, iets wat minder vaak lijkt voor te komen, zowel in de Indische
letterkunde als in de Congoliteratuur.
De roman van René Poortmans, een auteur die Verthé vergelijkt met Multatuli,
gaat in grote lijnen als volgt: Fred Monsen is als idealistisch bestuursambtenaar naar
de Congo gekomen vol beschavingsidealen - hij wil de zwarte ontwikkelen - maar
merkt al snel na zijn aankomst dat hij, mede om die reden, als een groentje gezien
wordt. Zijn vraag aan een paar zwarte sjouwers of het werk zwaar is, levert een
wantrouwende blik op. Ook de blanken kijken daardoor op hem neer: ‘een blanke
bemoeit zich met geen zwarte’.35 Alles in de kolonie stelt hem teleur. Hij verwacht
een groot havenstation te zien met aankomende en vertrekkende treinen, maar ziet
slechts een aftands station met een gammele locomotief met aanhangwagen die
slechts een keer in de zeven uur rijdt. De natuur is niet boeiend (urenlang ziet hij
hetzelfde). De neger wordt afgeranseld, anders luistert hij niet, zo leert hij van zijn
medebestuurder Frank. Frank heeft ook drie zwarte vrouwen die om beurten bij hem
slapen. Fred Monsen houdt zich wat meer op de vlakte, al gaat hij op den duur af en
toe ook over tot het ‘ranselen’.
Al spoedig blijkt dat het gouvernement corrupt is en meewerkt aan de
ronselpraktijken om voldoende zwarte arbeidskrachten te leveren aan de
mijnbouwmaatschappijen. Een obscuur type, Willy, treedt op als ronselaar. Hele
stammen sterven uit omdat de mannen in de mijnbouw ten onder gaan, maar daar
wordt niets aan gedaan. Integendeel: bepaalde zaken worden door de gouverneur
zelf verdoezeld. Monsen vindt het afschuwelijk, maar hij verzet zich er niet echt
tegen. Wel probeert hij de inlandse stamhoofden te respecteren en voelt hij zich af
en toe melancholiek, zoals te lezen valt. Zijn
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vrouw, die hij later uit het moederland laat komen, en die aanvankelijk idealistisch
is, wordt al snel harder dan hij. Uiteindelijk gaat zij eerder terugook gebroken.
De roman eindigt in een orgie met veel drank waarbij Frank en Willy zich
verlustigen aan vrouwen. Willy heeft tot walging van Monsen een meisje van acht
jaar rondlopen. De volgende dag vraagt Monsen vervroegd verlof aan. Het wordt
hem onmiddellijk verleend wegens geleverde diensten. Het boek eindigt als volgt:
‘de Congo is een dier. Het vreet alle krachten aan’. De titel, Moeder ik sterf, verwijst
naar het lied dat een zwarte zingt die gevangen is gezet omdat hij iets verkeerds had
gedaan. Het is ook een metafoor voor de hele zwarte bevolking die zo niet meer kan
leven (zo onmenselijk) en ook letterlijk uitsterft doordat alle mannen naar de mijnen
moeten.
Aanvankelijk wil de hoofdfiguur zich inzetten voor de zwarte (als ideaal), maar
uiteindelijk laat hij het afweten. Hij kan niets beginnen in zijn eentje.

Louis Couperus bij het Tobameer op Sumatra, 1921 [Letterkundig Museum]
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Ook in deze roman wordt gebruik gemaakt van stereotiepe beschrijvingen. De
naaktheid van de inheemse bevolking wordt benadrukt, de zwarten worden vergeleken
met dieren, ze zijn lui en wreed, vallen samen met de natuur, en worden gezien als
kinderen: ‘Als een aap, in potsierlijke haast, klom de nikker van de wagen, en
verdween kakelend met de beide anderen in 't bosch [...]’.36 Maar ook de blanken
worden als liederlijk beschreven. Het koloniale avontuur wordt voorgesteld als een
verschrikking.
Rubber. Roman uit Deli, de immens populaire roman van Székely-Lulofs - het
boek werd zeer vaak herdrukt en in vele talen vertaald - veroorzaakte een schandaal
bij zijn verschijning. Niet alleen omdat de roman beschrijft hoe de rubberplantages
werden geëxploiteerd door tienduizenden geronselde contractarbeiders (koelies),
maar vooral door de tekening van het verloederde plantersleven in de jaren twintig.
Centraal staat het leven van het plantersechtpaar Frank en Marian op Sumatra in de
tijd dat de rubber enorme bedragen oplevert. Marian is de eerste blanke vrouw op
de plantage, de andere planters leven er met hun huishoudsters - lees hun inheemse
vrouwen. Het is hard werken, voor Marian is het een moeilijke tijd alleen in de
rimboe. Wel wordt er veel geld verdiend. De rubberprijzen blijven stijgen en dat
leidt tot enorme braspartijen in de Europese club, waar Frank en Marian overigens
niet zo van houden. Na zo'n orgie wordt beschreven hoe het personeel de rommel
opruimt. In een van de hoeken ligt een damesbroekje. Na de beurskrach kelderen de
rubberprijzen en vallen er massaontslagen. Ook Frank vliegt eruit. Ze moeten terug
naar Europa.
Inheemse figuren worden doorgaans voorgesteld als traag, ze worden vergeleken
met dieren (hebben apenhanden) of voorgesteld als oermens. Een van de
contractarbeiders steekt een blanke neer, hij werd ‘matagelap’: wreedheid is troef.
Dit wrede gedrag wordt gekoppeld aan het oerinstinct van de zwarte (waarbij de
blanke mens beheerst en beschaafd, in plaats van instinctmatig en irrationeel zou
zijn). De roman staat vol van koloniale en racistische ‘conventies van representatie’,
zoals Maaike Meijer laat zien.37 Toch bevat de roman ook kritische geluiden ten
aanzien van het systeem.
Koelie kan als een vervolg gezien worden op Rubber. Staat in Rubber de Europese
maatschappij centraal, in Koelie wordt de schijnwerper gericht op de contractkoelies
die uitgebuit worden. Net als Koelie heeft Het zwarte leven van Mabumba een
inheemse hoofdpersoon. De laatste roman is gericht op de missie en aan het eind van
de roman zijn de belangrijkste personages bekeerd tot het katholicisme. Het zwarte
leven van Mabumba is volgens O.J.L. de Munck ‘misschien wel de mooiste
oorspronkelijke negerroman uit onze Zuidnederlandse letteren’.38
De jonge verloofde van Mabumba wordt opgegeten door een krokodil. Omdat er
geen andere huwbare meisjes in zijn dorp zijn, stemt de familie van Mabumba
uiteindelijk in met een huwelijk met Efonga, de dochter van hun aartsvijand, de chef
van een andere stam, de Gwelu. Er wordt een enorme bruidsschat geëist die
voortdurend aangevuld moet worden, anders vertrekt de bruid weer naar haar vader.
Ze krijgen een kind waar Mabumba zielsveel van houdt - daar moet overigens weer
flink voor betaald worden - maar Efonga verlaat hem en gaat met een scheepsboy in
Kinshasa wonen.
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Mabumba voedt het kind op, neemt geen andere vrouw, maar blijft geloven in Efonga's
terugkeer. Als dat eindelijk gebeurt, is zij doodziek. Ze heeft een ‘schandlijke kwaal’,
een geslachtsziekte waarschijnlijk, en sterft. Dan is alle leed weer geleden. Na haar
dood in het missieziekenhuis blijft zijn zoon op school bij de paters. Karel Mabumba
- hij is gedoopt en heeft een nieuwe naam - hertrouwt en beleeft nog een gelukkige
oude dag.
Mabumba is een sympathieke man die zeer inlevend en met respect wordt
beschreven, al bevat de roman wel passages waarin over de hoofden van de personages
heen van alles wordt uitgelegd over ‘de neger’ (bijvoorbeeld of hij het woord liefde
wel of niet kent). In de Nederlands-Indische roman Koelie is de toon geheel anders.
Székely-Lulofs beschrijft het leven van een contract-koelie die zich niet kan verzetten
tegen zijn lot. De vertelwijze is bevoogdend en soms neerbuigend. De koelie wordt
als een simpele ziel voorgesteld. Hier heeft de roman een geheel ander effect: de
koelie, de ‘ander’, wordt regelmatig als uiterst dom en simpel geportretteerd en
natuurlijk met behulp van een aantal strategieën als ‘ander’ geportretteerd (als dier
bijvoorbeeld).

Moordende warmte en dierlijke bronst
De koloniën duiken ook op in romans van Gerard Walschap en Ferdinand Bordewijk
uit die tijd. In Walschaps roman Celibaat uit 1934 komen aan de zijlijn wat
Congogangers voor, een vader, zijn tweede vrouw en twee zonen. Ze gedragen zich
als een ruw volkje. ‘Hij noemt de vier nieuwelingen maar kortweg de Kongolezen,
omdat ze hem alle vier te driest zijn’.39 In het bijzonder de vader gaat nogal tekeer,
bijvoorbeeld wanneer hij een scène schopt aan tafel en zijn vrouw uitscheldt, waarop
zijn zonen zeggen: ‘Het is misschien heel interessant een heel regiment negers uit te
schelden maar hier in Europa worden dames gerespecteerd.’40 De vrouw is licht
ontvlambaar: ‘In Kongo heeft zij de exaltatie gekend, als men zich overgeeft aan de
moordende warmte en de onbeheerste verbeelding het bloed zwaar maakt van een
dierlijke bronst’.41 Tropen worden niet alleen geassocieerd met grof gedrag, maar
ook met lichtzinnigheid en passie. Later zou Walschap nog een echte Congoroman
schrijven, Oproer in Congo (1953).
In Bordewijks Rood paleis uit 1936 figureert een koloniaal, zwarte Tijs, een
vreemde vogel, die drinkt, grove taal gebruikt en voornamelijk achter de vrouwen
aan wil. Hij is een parvenu en hoerenloper, iemand met wie het overigens goed
afloopt. Zijn jeugdvriend, een zwak fin de siècle-type zegt in 1913: ‘Jij bent Indië.
[...] Ik ben Europa. Ik ben moe’.42 Terwijl de jeugdvriend aan het front sneuvelt, rijdt
de Indiëganger aan het eind van de roman parmantig rond in een grote auto, vol
nieuwe plannen om zijn rijkdom te vergroten.
Hoewel de koloniën, waaraan hier wordt gerefereerd, verschillen - het gaat immers
om Belgisch-Kongo en Nederlands-Indië - tonen de figuren overeenkomsten. In
beide gevallen gaat het om outcasts, buitenstaanders, grove types met zinnelijke
neigingen die niettemin toch heel wat meer voor elkaar krijgen dan de Europese
hoofdpersonen in deze romans.

Zacht Lawijd. Jaargang 6

27

Tot slot
Vergelijking tussen de literaturen laat ondanks de verschillen in tijd en plaats van
handeling diverse overeenkomsten zien. Tropengangers zijn vaak ruw en
materialistisch. Inheemse vrouwen zijn verleidsters die via seks uit zijn op
statusverbetering, zoals ook later nog zou blijken uit de spraakmakende
Gangreen-romans van Jef Geeraerts uit de jaren zestig. De hoofdpersoon in de eerste
bladzijden van Gangreen I Black Venus (1968) wordt bijvoorbeeld uit zijn slaap
gehouden door een zwarte schone van ‘net dertien’. Ook blijkt uit beide literaturen
rond 1900, al is er in de Vlaamse literatuur dan nog maar sprake van een aarzelend
begin, dat wie naar de tropen gaat ten onder zal gaan - door het klimaat, door ziekte
of door vrouwen. Later lijkt de beeldvorming van tropengangers te veranderen. In
de genoemde romans van Walschap en Bordewijk worden ze juist geportretteerd als
ondernemende personages tegenover versuikerde Europese slapjanussen.
Door beide literaturen loopt een kritische ader. Buysse lijkt het hele koloniale
avontuur af te keuren, net als Couperus dat doet rond 1900. De roman Moeder ik
sterf en de romans van Székely-Lulofs klagen de wantoestanden aan die in de kolonie
heersen, waarbij de koloniale bevolking wordt uitgebuit. Het zogenaamde
beschavingsidee wordt totaal onderuitgehaald door Poortmans.
Er zijn ook aardige verschillen te zien tussen de literaturen, niet alleen wat
historische timing betreft, maar ook in accenten. Interessant is dat via de
Congoliteratuur rond 1900 de geboorte van een internationale koloniale letterkunde
zichtbaar wordt op het grensvlak van reisverhaal en literatuur, die op verschillende
manieren wordt ingezet, als propaganda, als exotisch decor, maar ook als kritisch
tegengeluid, terwijl de literaire situatie in Nederlands-Indië op dat moment minder
spectaculair is: de literatuur stroomt in die jaren langs lijnen van geleidelijkheid
verder. Een ander verschil is dat de Congoliteratuur, die een veel kortere traditie
heeft, onder meer in de werken van paters veel meer aandacht lijkt te besteden aan
de zwarte bevolking, niet als onderdeel van een blanke koloniale maatschappij, maar
als zelfstandige romanfiguren, waarbij het wel vaak gaat om bekeerde zielen. Er lijkt
sprake van een meer antropologisch gerichte blik met meer aandacht voor inheemse
gebruiken en verhalen. De bloei van deze missieliteratuur zegt natuurlijk ook iets
over de verwevenheid van literatuur en katholicisme in Vlaanderen.43
Deze katholieke bemoeienis is niet merkbaar in de Nederlands-Indische literatuur
aanwezig. Het Nederlandse gouvernement was zeker vanaf de negentiende eeuw fel
gekant tegen de missie en zending op Java, een overwegend islamitisch eiland, omdat
ze vreesden dat religieuze leiders dan onrust onder de bevolking zouden creëren en
daardoor de ‘rust van het schoone en rijke Java, de voorname hulpbron van onze
Indische financiën’ verstoord zou kunnen worden.44 In de literatuur blijft het accent
liggen op de blanke koloniale maatschappij. Daarnaast ontwikkelt zich een literatuur
van de inheemse bevolking, in de vorm van ‘Indo’-literatuur (Boeka, Victor Ido),
auteurs van ‘gemengde’ afkomst die een onderklasse vormde in de Indisch-
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Nederlandse standenmaatschappij, maar ook door de inheemse bevolking zelf (Noto
Soeroto, Soewarsih Djojopoespito, Soetan Sjahrir) wat in Congo niet het geval was.
Wat de representatie betreft zijn er veel overeenkomsten. In beide literaturen wordt
gebruik gemaakt van stereotypen. De werken die alleen de inheemse bevolking
beschrijven, zoals Koelie en Het zwarte leven van Mabumba, ademen echter een
andere sfeer. Respect voor de zwarte bij Mabumba, misschien ook omdat hij katholiek
geworden is, versus afstand tot de domme koelie van Székely-Lulofs. Om terug te
komen op de afwijkende blik van Boudewijn en Lumumba: beide stemmen zijn te
herkennen in beide literaturen. De stem van Boudewijn overheerst, zowel in de
Indische als in de Congoliteratuur, maar vanaf het begin is er soms ook een kritische
tegenstem hoorbaar, hoe zacht ook. Een mengvorm in wisselende samenstelling die
nader onderzoek verdient.
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magazijn. Bulkboek, Amsterdam 1990; Peter van Zonneveld: Album van Insulinde. AUP,
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Generaal Baud dateert uit 1823, zie p. 83. In de twintigste eeuw wordt deze politiek in zekere
zin doorgezet. Zending mag in beperkte mate, maar wel met toestemming van de regering en
gericht op heidense, d.w.z. niet-islamitische volken.
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Document
Johan Vanhecke
Twee onbekende brieven van Willem Elsschot aan Jan Vercammen
In Willem Elsschots Brieven (1993) staan twee brieven aan Jan Vercammen. Ze
dateren beide van 1953 toen Vercammen secretaris was van de Vereniging van
Vlaamse Letterkundigen. Elsschot reageerde daarmee op een uitnodiging van gravin
Hélène d'Hespel voor een van de kunstweekends in haar kasteel te Beernem. De
originelen bevinden zich in het archief van Jan Vercammen, dat het
AMVC-Letterenhuis in 1996 verwierf. In dat archief bevindt zich nog interessant
Elsschot-materiaal maar dat was destijds voor de bezorger van Elsschots
correspondentie, Vic van de Reijt, niet allemaal toegankelijk. Vercammen had de
meeste brieven zorgvuldig in vieren gevouwen, netjes per jaar verpakt en
samengebonden met een touwtje. Het was toen onmogelijk om die vele duizenden
brieven open te plooien om uit te zoeken of willem Elsschot nog meer brieven
gewisseld had met Vercammen.
Ondertussen is het Vercammen-archief wel volledig gerangschikt en doken nog
twee brieven van Willem Elsschot op. Het ene is een kaartje aan Vercammen als
redacteur van het tijdschrift De Tijdstroom, vooral leuk omdat het volledig
handgeschreven is. Inhoudelijk stelt het niet zoveel voor:
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Antwerpen, 24 Aug. 1932
Geachte Heer Vercammen,
Ik bezit geen enkele foto van mij en kan er u dus geen zenden. Voor
recensie van Lijmen zal die, hoop ik, niet onontbeerlijk zijn.
Beste groeten,
A. De Ridder
(Willem Elsschot)1

Kaartje (recto en verso zijde) van Willem Elsschot aan Jan Vercammen, 24 augustus 1932
[AMVC-Letterenhuis]

Zacht Lawijd. Jaargang 6

32
De andere brief is getypt en gaat over een nooit verschenen schooluitgave van een
werk van Elsschot. Vercammens brief, waarop die van Elsschot een antwoord is, is
niet bekend. Wel bevindt er zich een dossiertje Van Kampen in het Vercammenarchief
dat een verhelderend licht werpt op een passus uit een brief van Uitgeverij van
Kampen aan Elsschot van 4 mei 1954, waarin zij zeer verwonderd zijn dat hij geen
bezwaar heeft tegen een schooluitgave van Kaas door Uitgeverij Ontwikkeling.
‘Gezien de gang van zaken enige tijd geleden, toen wíj iets dergelijks wilden
ondernemen, reeds ver gevorderd waren, maar U er toch niet voor voelde, kunnen
wij moeilijk aannemen dat Ontwikkeling een juiste kijk op de zaak heeft.’2

Brief van Willem Elsschot aan Jan Vercammen, 18 maart 1951 [AMVC-Letterenhuis]
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Begin 1951 vraagt Uitgeverij Van Kampen zich af ‘of het niet dienstig zou zijn, voor
de Belgische scholen, wanneer werk van Willem Elsschot als schooluitgave in de
handel gebracht werd’. Directeur Bob van Kampen contacteert hiervoor Jan
Vercammen die hij ‘op dit gebied zeer ter zake kundig’ acht en vraagt hem of hij
een dergelijke uitgave zou willen verzorgen en welke titel hem hiervoor het beste
lijkt.3 Jan Vercammen is een gewaardeerd dichter, die redactiesecretaris was geweest
van De Tijdstroom en redacteur van De Gemeenschap. Belangrijk was ook dat hij
pedagoog was en hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs. In een volgende brief
geeft hij wat meer uitleg want Van Kampen heeft zich eerder nooit op schooluitgaven
toegelegd. Maar hij vindt dat klassiek geworden boeken op school moeten worden
ingevoerd. ‘Van boekhandelaarszijde in Vlaanderen vernamen wij, dat er
waarschijnlijk ook wel behoefte zou bestaan aan een werk van Elsschot voor dit doel.
[...] Dus deze Elsschot-uitgave zou, indien dat volgens U nodig is, geannoteerd
worden, ingenaaid verkrijgbaar zijn en, naast de bestaande uitgave, voor scholieren
verschijnen.’4 Vercammen contacteert daarop Elsschot zelf en vraagt zijn mening.
Elsschot antwoordde:
Antwerpen, 18 Maart 1951
Geachte Heer en Vriend,
Ik heb inderdaad aan V. Kampen de toelating gegeven zulk een
schooluitgave te publiceren. Dat is dus in orde.
Welk boek het meest geschikt is hangt een beetje af van de ouderdom van
de studenten. Ook kunnen zekere uitdrukkingen de godsdienstige
overwegingen in sommige van mijn boeken de verkoop in de weg staan.
Alles bij elkaar genomen schijnt KAAS mij de beste kans te hebben. Ik
bezit er geen enkel exemplaar van, maar dat bezorgt Van Kampen u wel.
Nu moet ik hier aan toevoegen dat voor een paar jaren twee Luikse
professoren van Kaas een grammatica uitgegeven hebben voor de studenten
van de hogere klassen.5 Het werkje houdt de volledige tekst van Kaas in
en na ieder hoofdstuk worden een reeks vragen gesteld waarop de
leerlingen moeten bewijzen dat zij de tekst begrepen hebben. De leerlingen
in kwestie zijn Walen.
Ik begrijp dat het niet in uw bedoeling ligt iets dergelijks te doen. U en
Van Kampen moeten maar weten wat de beste vorm is. Van K. kan u in
deze met raad bijstaan omdat hij vooral de verkoop op het oog zal hebben.
In de hoop dat u er enig plezier zult in hebben teken ik met hartelijke
groeten,
Uw toegenegen,
A. De Ridder
Ook Bob van Kampen vindt Kaas de beste keuze en stuurt Vercammen op 10 april
een presentexemplaar. Op dinsdag 5 juni komt hij 's avonds bij Vercammen in Brugge
op bezoek om over de schooluitgave te praten.6 Die raadt hem aan om z'n licht ook
eens op te steken bij Julien Kuypers. ‘De heer Kuypers
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meende wel, dat een dergelijke editie raison zou hebben, hoewel hij mij niets kon
beloven en mijn verwachtingen niet hoog gespannen moesten zijn’, laat Bob van
Kampen weten op 14 augustus. Maar hij wil de schooluitgave toch maken. De oplage
zou 1.500 stuks bedragen en de verkoopprijs 35 Belgische frank. ‘Verder wilde ik
het honorarium tussen U en Willem Elsschot zo verdelen, dat U 4% royaltie per
verkocht exemplaar ontvangt. [...] Zoudt U thans zo goed willen zijn de kopij klaar
te maken, opdat wij met zetten een aanvang kunnen maken?’7
Twee maanden later wordt de hele zaak afgeblazen: ‘Hoewel indertijd willem
Elsschot zich accoord verklaarde met een schooluitgave van zijn KAAS (anders hadden
wij ons vanzelfsprekend niet tot U gewend), berichtte hij ons zojuist, dat hij van een
dergelijke uitgave afziet. Wij nemen aan, dat U dit reeds vernam, maar
volledigheidshalve berichten wij U dit nog even’.8
In 1955 verschijnt bij uitgeverij Ontwikkeling alsnog een schooluitgave van Kaas,
met annotaties van Frans J.B. Janssens, de leraar Nederlands van Elsschots kleinzoon
Fons.9

Kaartje van Willem Elsschot aan Frans J.B. Janssens met zijn fiat voor publicatie, 20 april 1955
[AMVC-Letterenhuis]
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Voorstudies van het hoofd van Willem Elsschot voor het groot Elsschotportret van Frans Melcherts
(1942) [AMVC-Letterenhuis]
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Eindnoten:
1 De recensie van Lijmen verscheen in her artikel ‘Nederlands Proza. Verhalend Proza’, in: De
Tijdstroom 2 (1932), nr. 12 (september), p. 551-552. Vercammen bespreekt van p. 546 tot 558
acht romans met telkens een portret van de schrijver. Alleen Josine Reuling en Willem Elsschot
zijn niet afgebeeld.
2 Willem Elsschot, Brieven (red. Vic van de Reijt). Querido, Amsterdam 1993, p. 874.
3 P.N. Van Kampen / Bob van Kampen aan Jan Vercammen, 26 februari 1951. Alle hier geciteerde
correspondentie bevindt zich in het AMVC-Letterenhuis.
4 P.N. Van Kampen / Bob van Kampen aan Jan Vercammen, 8 maart 1951.
5 Wellicht gaat het hier om François Closset en Mathieu Rutten. Zij gaven in Luik Nederlandse
literatuur en tekstverklaring aan respectievelijk de Rijksuniversiteit en de Rijksnormaalschool.
Clossets vrouw Angèle Manteau had tussen 1944 en 1947 in licentie de vierde druk van Kaas
uitgegeven in een oplage van 4970 exemplaren. Zie Willem Elsschot, Kaas. Atheneum-Polak
& Van Gennep, Amsterdam 2003, p. 140-142).
6 P.N. Van Kampen / Bob van Kampen aan Jan Vercammen, 30 mei en 4 juni 1951.
7 P.N. Van Kampen / Bob van Kampen aan Jan Vercammen, 14 augustus 1951.
8 P.N. Van Kampen / Bob van Kampen aan Jan Vercammen, 10 december 1951.
9 Willem Elsschot: Kaas, met aantekeningen van Frans J.B. Janssens. Ontwikkeling, Antwerpen
1955 (= Bibliotheek van Vlaamse Leneren nr. 2).
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Sjoerd van Faassen
Jan Engelman op de wip tussen De Vrije Bladen en De Gemeenschap
‘de V. Bl.-affaire is mislukt, en wel door de zotte manieren van
Engelman’
Eind 1930 was de dichter en criticus Jan Engelman na een heftige ruzie uit de redactie
van het me de door hem opgerichte tijdschrift De Gemeenschap gezet. De
Gemeenschap was het tijdschrift van de modernistische vleugel binnen de
rooms-katholieke jongeren, die in tegenstelling tot bestaande roomse tijdschriften
literatuur een gelijkwaardige plaats naast het geloof wilden geven. Januari 1934 zou
Engelman weer als redacteur terugkeren. Kort daarvoor was hij over een
redacteurschap in onderhandeling geweest met het niet aan een zuil gebonden literaire
tijdschrift De Vrije Bladen, dat aanvankelijk de spreekbuis was van de jongere
generatie waartoe ook de groep rond De Gemeenschap behoorde. Die
onderhandelingen bleek hij echter vooral als springplank voor zijn rentree bij De
Gemeenschap te benutten.
In de tussenliggende periode was er binnen de redactie van De Gemeenschap heel
wat voorgevallen. De latent aanwezige richtingenstrijd tussen de redacteuren, die
eind 1930 had geleid tot Engelmans vertrek, kwam in de loop van 1933 tot uitbarsting.
De redactie van destijds had aanzienlijke wijzigingen ondergaan, waardoor de balans
ten faveure van Engelman was doorgeslagen.1 Eind 1933 zouden Henk Kuitenbrouwer
en zijn broer Louis (die onder het
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Jan Engelman, circa 1930 [Letterkundig Museum]
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pseudoniem Albert Kuyle door het leven ging) de redactie van De Gemeenschap
verlaten na een ‘coup d'état’ van Van Duinkerken (zoals Engelman dat in november
1933 in een brief aan Victor van Vriesland noemde). Hun vertrek maakte de weg
vrij voor Engelmans comeback. De gebroeders Kuitenbrouwer begonnen daarop in
1934 het concurrerende tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap.2
Van Duinkerken had zich na zijn komst in 1929 in de redactie van De Gemeenschap
al snel tot de ongekroonde hoofdredacteur ontwikkeld. Hij had die positie niet alleen
veroverd door zijn programmatische bijdragen in het tijdschrift zelf, maar ook door
geruchtmakende essaybundels waarin hij de verdediging van zijn opvattingen op
zich nam, zoals Hedendaagse ketterijen (1929) en Katholiek verzet (1932). Hij ijverde
in de loop van 1933 voor de terugkeer van Engelman. Hij bracht daarbij onder meer
het argument in stelling dat Engelman anders redacteur zou worden van De Vrije
Bladen. Engelman was in 1927 gedebuteerd met het kleine bundeltje Het roosvenster
en had in 1930 zijn naam gevestigd met Sine nomine. In de jaren daarop publiceerde
hij onder meer de essaybundels Torso (1931), Parnassus en empyreum (1931) en
Tympanon. Opstellen over kunst en gewijde kunst (1933). In 1934 zou zijn epochale
bundel Tuin van Eros en andere gedichten verschijnen. Mede op grond van die
publicaties, die hem ook buiten rooms-katholieke kring een groot gezag verschaften,
werd hij door Van Duinkerken beschouwd als een natuurlijke bondgenoot in zijn
streven De Gemeenschap om te vormen, zodat het zich meer dan voorheen in
intellectueel opzicht kon meten met een tijdschrift als Forum.
De rechts-radicale Kuitenbrouwers - Engelmans voornaamste tegenstrevers3 zorgden geregeld voor conflicten met de roomse kerkelijke en politieke elite. ‘[...]
God verlosse ons van de kleine sociale politiek die thans bij De Gemeenschap schering
en inslag is’, verzuchtte Engelman begin maart 1932.4 Van Duinkerken vond het
provocerende gedrag van Kuyle en zijn broer vaak contraproductief en meende in
literair en politiek opzicht een grotere invloed te kunnen uitoefenen door harmonieuze
verhoudingen tussen de verschillende katholieke instituties na te streven.
Het opnieuw inkapselen van Engelman in de redactie van De Gemeenschap verliep
niet zonder slag of stoot. Niet binnen de redactie, waar de gebroeders Kuitenbrouwer
zich in allerlei bochten wrongen om aan Engelmans terugkeer te ontkomen. Maar
ook niet van de kant van Engelman zelf, die zijn mogelijk redacteurschap van De
Vrije Bladen als hefboom gebruikte om zijn eigen herintrede in de redactie van De
Gemeenschap en vooral de gelijktijdige verbanning van met name Kuyle af te
dwingen.
Engelman speelde het spel slim, maar in zijn kielzog vie len heel wat slachtoffers.
De gebroeders Kuitenbrouwer natuurlijk, die bij De Gemeenschap hun congé kregen,
maar ook Constant van Wessem en Victor E. van Vriesland, de zittende redacteuren
van De Vrije Bladen, en Koos Schregardus en Tine van Klooster, de beide directrices
van uitgeverij De Spieghel, die de reorganisatie van hun tijdschrift in het water zagen
vallen. Verder de redactie van het katholieke literaire jongerentijdschrift Het Venster
die hij op enig moment deed geloven dat hij met hen in zee wilde gaan. En allicht
ook Gerard Knuvelder,
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Anton van Duinkerken, jaren denig [Letterkundig Museum]

de hoofdredacteur van Roeping, de grootste concurrent van De Gemeenschap, die
gehoopt had Engelman bij zijn tijdschrift in te lijven.

Eerdere fusieplannen
Engelman was al veel eerder met fusies en overspelige verhoudingen bezig geweest.
In juni 1926, ternauwernood anderhalf jaar na de oprichting van De Gemeenschap,
vatte hij het plan op een nieuw tijdschrift op te richten samen met H. Marsman (die
net daarvoor de redactie van De Vrije Bladen had verlaten) en Gerard Bruning.5 Mede
door het overlijden van Bruning is dit plan nooit van de grond gekomen.
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Vier jaar later, nog ten tijde van Engelmans redacteurschap van De Gemeenschap,
was er sprake van een fusie tussen De Gemeenschap en Roeping, een fusie die
voornamelijk leek ingegeven door economische motieven, want in literair opzicht
spoorden de twee tijdschriften niet. De verhoudingen binnen De Gemeenschap waren
toen nog zo dat van de kant van De Gemeenschap de gezamenlijke redactie zou
worden bemand door Van Duinkerken, Engelman, Henk Kuitenbrouwer, Kuyle en
Albert Helman. Deze fusie is niet doorgegaan.
Kort daarop werd Engelman uit de redactie van De Gemeenschap gezet.
Desalniettemin nam Engelman in maart 1932 opnieuw het initiatief tot een
fusiepoging, nu tussen De Gemeenschap, Roeping en het onchristelijke Leiding.6
Zou een fusie tussen De Gemeenschap en Roeping al wat merkwaardig geweest zijn,
die met Leiding was helemaal weinig voor de hand liggend, gezien een eerder conflict
tussen De Gemeenschap en Leiding.7 De redactie van deze nieuwe combinatie zou
bestaan uit F.C. Gerretson en P. Geyl namens Leiding, Van Duinkerken als enige
van de zittende Gemeenschap-redacteuren, Knuvelder namens Roeping en Engelman.
Wat de status van diens voorstel was, is duister. Hij maakte toen immers geen deel
meer uit van de redactie van De Gemeenschap. Correspondentie over dit
merkwaardige plan tussen Engelman en Van Duinkerken is niet bewaard gebleven.
In elk geval werd ook deze fusie niet verwerkelijkt.
Misschien als gevolg van deze mislukte fusie had Engelman bij Knuvelder de
verwachting gewekt dat hij wel redacteur van Roeping zou willen worden.8 In oktober
1932 zou de jonge dichter Louis de Bourbon worden gevraagd daar redacteur te
worden. Deze was van begin 1931 tot juli 1932 redacteur van het Nijmeegse literaire
jongerentijdschrift Het Venster geweest en werd door Engelman en anderen gezien
als vertegenwoordiger van een zogenaamde ‘generatie van '30’. De uitgever A.A.M.
Stols schreef op 25 oktober aan De Bourbon: ‘wanneer je werkelijk met Engelman
“Roeping” onder handen zult nemen kan er iets zeer goeds, vooral tegen de
Gemeenschap in, van worden’.9 Knuvelder had op 10 oktober aan Engelman
geschreven: ‘ik reken er nu vast op, dat jij me niet teleurstelt. Het begin van jouw
fusieplan raakt zo tevens verwerkelikt!,. Desondanks werd Engelman geen redacteur.
De Bourbon echter zou tot en met augustus 1933 redacteur van Roeping zijn, om
vervolgens door Engelman te worden betrokken bij diens tijdschriftplannen.10

Het literaire landschap
Ondanks Engelmans mislukte plannen, of misschien juist daardoor, ambieerde hij
midden 1933 een leidende positie binnen de Nederlandse tijdschriftenwereld.11 Die
was nogal divers en steunde op een stevige verzuiling. Engelman was - met misschien
Marsman - een van de weinigen die tamelijk moeiteloos tussen de verschillende
ideologische en religieuze gezindten pendelden.
De Vrije Bladen verscheen vanaf 1931 als telkens aan het werk van één schrijver
gewijd cahier en had door die verschijningsvorm veel van zijn actualiteit

Zacht Lawijd. Jaargang 6

43
verloren. Het hoopte door het aantrekken van Engelman als redacteur zijn plaats
tussen de toonaangevende tijdschriften te heroveren en weer een rol te gaan spelen
in het intellectuele debat. Aan het soms op hoge toon gevoerde debat binnen het
tijdschriftenveld werd maar door een beknopt aantal tijdschriften deelgenomen. De
rooms-katholieke zuil werd behalve door De Gemeenschap (opgericht in 1925)
bediend door het drie jaar oudere Roeping. Er waren voorts Opwaartsche Wegen
(1923) en Dirk Costers De Stem (1921), die respectievelijk de protestantse en de
humanistische zuil vertegenwoordigden, het oude en eerbiedwaardige liberale
tijdschrift De Gids, en de niet aan een zuil gebonden tijdschriften Groot Nederland,
waar begin 1933 de tot de Forum-kring behorende J. Greshoff als redacteur was
aangetreden, en Forum (1932) met Menno ter Braak en E. du Perron als meest
uitgesproken vertegenwoordigers. Forum en De Stem stonden in veel opzichten vaak
diametraal tegenover elkaar, Forum en De Gemeenschap eveneens. Vooral tussen
Ter Braak en Van

J. Greshoff (midden) met de redactie van Forum, v.l.n.r. Everard Bouws, Maurice Roelants, E. du
Perron en Menno ter Braak, Brussel, 1932 [Letterkundig Museum]

Duinkerken bestond grote animositeit.12 De aanleiding tot het conflict dat eind 1930
geleid had tot het gedwongen vertrek van Engelman uit de redactie van De
Gemeenschap lag in het verlengde van deze vijandschap: de redactie van De
Gemeenschap had Engelman verboden namens haar met Ter Braak te polemiseren
over een schimpstuk in De Vrije Bladen waarin Ter Braak de verhouding van De
Gemeenschap tot het rooms-katholicisme belachelijk had gemaakt; ze vond dat het
prerogatief van Van Duinkerken.13
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Contacten met Anton van Duinkerken
Met Van Duinkerken was Engelman sinds zijn vertrek bij De Gemeenschap niettemin
in nauw contact gebleven. Ook volgde Engelman vanuit zijn schuttersputje in De
Nieuwe Eeuw nauwlettend het tijdschrift dat hij destijds mee had opgericht door in
zijn rubriek ‘Op de Kandelaar’ de inhoud van het tijdschrift keer op keer streng tegen
het licht te houden. Dat laatste vaak tot grote woede van de Kuitenbrouwers en soms
tot irritatie van Van Duinkerken, die vond dat Engelman aartsvijand Forum bij de
verdeling van zijn publicitaire aandacht bevoordeelde ten opzichte van De
Gemeenschap. Keer op keer wees hij Engelman in correspondentie en in artikelen
op diens veronderstelde plicht zijn geloofsgenoten onvoorwaardelijk te steunen in
plaats van hen kritisch te bejegenen.
Op 10 juni 1933 bepleitte Engelman bij Van Duinkerken een door hem gewenste
concentratie van de verschillende tijdschriften: ‘Ik heb je eenigen tijd geleden al eens
voorstellen doen toekomen, om een algeheele vereeniging te bewerkstelligen van
wat nog steeds “jongeren” zijn. Dat zou het eenige middel zijn om de beweging niet
verder te doen verwateren. Je bent er niet op in gegaan’. Hoewel Engelman het hier
ruimer formuleerde, is uit de reactie van Van Duinkerken af te leiden dat hij het toch
vooral over rooms-katholieke tijdschriften had. Van Duinkerken wees Engelmans
voorstel drie dagen later af.
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Het poëzietijdschrift Helikon
Maar Engelman had meer ijzers in het vuur. Op 14 juni 1933 - op ongeveer hetzelfde
tijdstip dus dat hij Van Duinkerken polste over een concentratie van alle
rooms-katholieke jongeren in één tijdschrift - deed hij Stols het aanbod samen met
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de dichteres Clara Eggink het poëzietijdschrift Helikon onder zijn hoede te nemen;
hij schreef aan Stols: ‘Kan er niet iets beters uit groeien? Geef de redactie van
“Helikon” in handen van mij en mevrouw Eggink [...]. We kunnen heel wat goede
auteurs mee krijgen, voor geregelde medewerking en we bemoeien ons niet met al
de ruzies die aan de hand zijn. Geen polemiek dus, geen inmenging in de zaken van
Coster, Ter Braak, du Perron, Anthonie Donker,14 Kuyle, v. Duinkerken e.t.q. Alleen
literaruur [...]’. Clara Eggink, die kort daarvoor was gescheiden van de dichter J.C.
Bloem, was in 1932 gedebuteerd in De Gids; in dar jaar zag ze nog een gedicht in
Forum gepubliceerd, het jaar erop had ze enkele gedichten in Helikon. Pas in 1934
zou ze in boekvorm debuteren bij Stols. Haar geloofsbrieven waren dus niet zo
imponerend. Engelman liet zich dan ook door zijn meer dan vriendschappelijke
gevoelens leiden toen hij haar als mederedacteur voorstelde. Ook bij Engelmans
pogingen De Vrije Bladen te reanimeren doemde Eggink nog heel even op als
mogelijke redacteur.
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Engelman als evenwichtskunstenaar
Drie maanden na zijn poging Helikon te enteren schreef Engelman aan De Bourbon:
‘Helikon zal denkelijk uitsterven, Het Venster dito.15 Mijn pogingen om de R.K.
jongeren nog eens allemaal bij elkaar te brengen zijn mislukt, zoodat we Roeping
en De Gemeenschap dus, als één grootheid, buiten beschouwing moeten laten’.

Jan Engelman, circa 1930 [Letterkundig Museum]

Louis de Bourbon, circa 1934 [Letterkundig Museum]
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Het mislukte samengaan tussen De Gemeenschap en Roeping, de evenmin
geslaagde fusie tussen De Gemeenschap, Roeping en Leiding, de stukgelopen poging
tot concentratie van alle roomse literaire tijdschriften, en de gestrande overname van
Helikon, dat alles was kinderspel vergeleken bij de grote operatie waarbij Engelman
vervolgens betrokken raakte.
Vanaf juli 1933 werd hij enige tijd als spil beschouwd van een reorganisatie van
De Vrije Bladen, waarbij op enig moment ook Forum en Het Venster een rol speelden.
Middenin de onderhandelingen over De Vrije Bladen bereidde Van Duinkerken zijn
‘staatsgreep’ bij De Gemeenschap voor. Daardoor moest Engelman kiezen. Binnen
het bestek van een half jaar zorgde Engelman voor onrust bij de redacties en uitgevers
van De Vrije Bladen, Forum, Het Venster en De Gemeenschap. En passant raakte
hij nog betrokken bij wat Vlaamse woelingen.
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Reanimatie van De Vrije Bladen
Hoewel Engelman vooral als essayist regelmatig aan De Vrije Bladen meewerkte,
was hij nooit betrokken geweest bij eerdere reorganisaties van dat tijdschrift. Als
gevolg van een zo'n hervorming verscheen het tijdschrift met ingang van 1932 in
cahiervorm. De Vrije Bladen, dat in 1924 was opgericht als opvolger van het verlopen
jongerentijdschrift Het Getij, stond op dit moment onder redactie van Van Vriesland
en Van Wessem.16 Eind 1932 had Van Wessem aan Engelman gevraagd redacteur
te worden: ‘De Vrije Bladen gaan met Januari weer een jaargang in. Wij hebben
echter onzen Vlaamschen redacteur afgeschaft, om verschillende redenen.17 Van
Vriesland wou toch graag met zijn drieën zijn’. Van Vriesland had begin november
inderdaad een driemanschap bepleit, maar had daarbij wel meer namen dan die van
Engelman genoemd, zoals Anthonie Donker, de Amsterdamse beeldhouwer Hildo
Krop en de kunstcriticus A.M. Hammacher.
Van Wessems verzoek leidde op dat moment niet tot een merkbare reactie van de
kant van Engelman. Op 15 juli 1933 schreef Engelman echter aan Van Wessem: ‘[...]
Dan een voorstel: spreek met mij eens over het herstel van de Vr. Bladen in den
ouden vorm, maar zonder polemisch gekanker. Ik wil redacteur worden, Klaartje
Eggink (Bloem) ook. We hebben connecties genoeg en het zou een tegenwicht voor
“Forum” kunnen zijn - ook een onderscheid met de humanitairen van De Stem en
De Gemeenschap. Het eenige wat ik wil is schoonheid. Bovendien is er een kans,
dat ik de groep (of de meesten er uit) van “Het Venster” meekrijg’. Het zijn
grotendeels dezelfde argumenten als waarmee hij een maand eerder Stols had proberen
te bewegen de redactie van Helikon aan Eggink en hemzelf toe te vertrouwen. In
hoeverre Engelman Eggink van zijn nieuwe plan op de hoogte hield, is onduidelijk,
want op 21 oktober 1933 schreef zij aan hem: ‘Van de wederopstanding van de Vrije
Bladen hoorde ik van Jacques [Bloem]’.
Eind augustus informeerde Engelman nog maar eens bij Van Wessem naar diens
reactie. ‘Er komt behoefte aan een blad, dat tusschen “De Gemeenschap” en “Forum”
in staat’, beweerde hij bij die gelegenheid. De koers die Engelman hier voor De Vrije
Bladen uitzette, zou snel verlegd worden. Forum bleek toch niet zo'n gevaar te
vormen, want Ter Braak werd op een gegeven moment betrokken bij de reorganisatie
van De Vrije Bladen, en ook De Gemeenschap viel kennelijk mee, want alle
manoeuvres van Engelman eindigden erin dat hij weer redacteur van dat laatste
tijdschrift werd. Zover was het eind augustus 1933 echter nog niet. Zijn plannen met
De Vrije Bladen waren volop in ontwikkeling toen Forum in beeld kwam.

Moeilijkheden bij Forum
Bij Forum had Maurice Roelants, op dat moment de enige Vlaamse redacteur, in
september 1933 na tal van redactionele onenigheden een reorganisatiepoging
ondernomen. Op 7 september schreef Ter Braak aanvankelijk nog aan Roelants dat
hij veel voelde voor een ‘federatie’. Die federatie sloeg op een te
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scheiden Vlaamse en Nederlandse redactie van Forum. Daar zou het begin 1934 ook
op uitdraaien.18 Maar na een bijeenkomst van Ter Braak, Roelants en Doeke Zijlstra
- de directeur van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar waar Forum verscheen - over dit
voorstel op 20 september, schreef hij ‘in laatste instantie’ toch niet voor Roelants’
plan te zijn.19 Ter Braak koos er op dit moment liever voor het tijdschrift dan maar
op te heffen, omdat het oorspronkelijke uitgangspunt dreigde te verwateren. Zover
zou het niet komen. Forum bleef zo goed en kwaad als het ging onder voortdurend
intern gerommel nog twee jaar voortbestaan, maar eerst liet Ter Braak zich nog in
met de reorganisatie van De Vrije Bladen.20
Begin oktober lichtte Van Wessem Ter Braak in over de plannen met De Vrije
Bladen en Het Venster.21 Hij had inmiddels vernomen van de moeilijkheden bij Forum
en dacht handig gebruik van de situatie te kunnen maken. Marsman had eind
september al aan Engelman geschreven: ‘Het is nu zeker dat Forum verdwijnt. Hang
het nog maar niet aan de groote journalistieke klok, zou ik zeggen, maar als je het
noodig hebt bij je bespreking met van W.[essem] dan geloof ik niet dat daar veel
bezwaar tegen is, nu het vast staat. [...] Dus: probeer het nog eens’. En Van Vriesland,
die weet had van de veranderingen die bij Forum op til waren doordat hij in de markt
was voor een eventueel redacteurschap,22 had op 3 oktober wat besmuikt aan Engelman
laten weten: ‘Wat je oppert ten aanzien van de Vrije Bl. is interessant, en zeker hetz
overwegen waard. [...] Het is dubbel van belang in verband met een kwestie van
Forum, waar ik me nog niet over mag uitlaten’.

Engelman als ‘dictator’
Engelmans voorstel in juli 1933 aan Van Wessem was De Vrije Bladen ‘in den ouden
vorm’ te herstellen, dat wil zeggen als maandblad en niet langer in de vorm van
telkens aan één onderwerp gewijde cahiers. Clara Eggink verdween stilzwijgend min
of meer buiten beeld. Er is in die tijd veel mondeling afgehandeld, zodat de gang
van zaken niet in detail is te reconstrueren.
Ter Braak kon Du Perron op 4 oktober melden dat er een redactie zou komen met
Engelman als redactiesecretaris en verder bestaande uit De Bourbon, hemzelf, Van
Vriesland, Van Wessem en eventueel Marsman.23 Eerder had Engelman ingezet op
zijn alleenheerschappij, slech ts gesteund door een redactieraad. Van Vriesland en
Ter Braak pasten daar echter voor, omdat zij zich ‘nog te jong voor een puur
decoratieve rol’ voelden. ‘Het lijkt mij thans meer dan ooit een uitstekend plan, er
geschiedt nu een concentratie als er in ons land niet veel voor komt, wij moeten nu
alle kleine persoonlijke bezwaartjes tegen dezen en genen eens op zij zetten, de
hoofdzaak is een behoorlijk tijdschrift der jongeren met zijn allen te maken’, bezwoer
Van Wessem Engelman op 5 oktober. Enkele weken later schreef Ter Braak aan Du
Perron: ‘Over De V. Bl. is al gedonder, terwijl er nog niets is. Jan Engelman schijnt
een dictatuur te willen, waarvoor ik natuurlijk niets voel’. Weer twee dagen later, op
25 oktober, had Ter Braak er helemaal genoeg van en trok hij zich terug, ‘vooral,
omdat E. van deze combinatie een soort particuliere zaak van hemzelf wilde maken’.24
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Brief Constant van Wessem aan Jan Engelman, 5 oktober 1933 [Letterkundig Museum]

Het voorstel voor een meerkoppige redactie met Engelman als secretaris kreeg op 8
oktober de instemming van uitgeverij De Spieghel. Engelman liet de gedachte aan
een eenhoofdige leiding echter niet varen en drong drie dagen later bij Van Wessem
op enigszins dreigende to on aan: ‘[...] is 6 redacteuren niet erg veel? - Indien de
copie moet rondgaan lijkt het mij heelemaal niet om te doen en zie ik voor mij liever
van deelname af. Ook Marsman vindt zulk een toestand ongewenscht. [...] Begrijp
me goed: ik wensch géén dictatorschap, maar een soepele en snelle werking van het
redactieapparaat [...]. Ons tijdschrift behoeft geen “periodique d'opinion” te zijn dat geeft maar ruzie - maar moet een “Sammlung” worden.’ Op 10 november kreeg
Engelman alsnog zijn zin. Aan Van Wessem schreef hij die dag: ‘Onder goedkeuring
van “De Spieghel” en van Van Vriesland, en tevens omdat dit de eenige manier is
om de reeds zeer ongeduldige Nijmegenaren alsnog mee te krijgen [...], verschijnen
“De Vrije Bladen” thans onder redactie van mij, “in geregelde samenwerking” met
een adviseerende groep van medewerkers, waartoe behooren: Van Vriesland. V.
Wessem, Marsman. De Bourbon, Buning, misschien Bloem en een jong Protestant’.25
De namen zijn bekend, alleen J.W.F. Werumeus Buning en Bloem doken nu ineens
op. De komst van Buning in de nieuwe redactie van De Vrije Bladen stuitte op
bezwaren van Van Wessem;26 de positie van Bloem is een wat ambivalente. Zijn
ex-echtgenote was heel in
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het begin door Engelman als redacteur voorgesteld, maar Bloem zelf kwam uit de
lucht vallen. Op 8 november 1933 had Bloem aan Engelman geschreven: ‘Ik moet
je nog even spreken over de V.B. [...]’. De vraag is of dat alleen over zijn mogelijke
redacteurschap ging. De wat het inleveren van kopij betreft weinig betrouwbare
Bloem had nauwelijks redactionele ervaring. Clara Eggink weet echter te melden
dat Bloem overwoog directeur van een te stichten filiaal van uitgeverij De Spieghel
in Antwerpen te worden, in welke hoedanigheid hij mede verantwoordelijk zou
worden voor de exploitatie van De Vrije Bladen in Vlaanderen.27 Dat verklaart
misschien de belangstelling die hij tegenover Engelman toonde.

Concentratie in Vlaanderen
Inmiddels was Roelants naar eigen zeggen in Vlaanderen bezig met een
‘concentratie’.28 Dat was weer iets anders dan de ‘federatie’ waarmee hij in september
Ter Braak aan boord was gekomen. Na een gesprek met de toevallig in Brussel
aanwezige Marsman en met Raymond Herreman en Karel Leroux schreef Roelants
op 30 oktober aan Ter Braak: ‘Wij, in Vlaanderen, hebben over concentreeren
gesproken. Gij zijt in Holland het zelfde gaan doen. Ik vereenvoudig tot het uiterste:
maak in Holland een redactie van Engelman (?), Van Vriesland (?) en u (?).
Centraliseer daar omheen al wie gij noodig acht uit Forum, De Vrije Bladen e.c. Wij
sturen hier op aan om een centralisatie te maken van “medewerkers”, die vertrouwen
in een redactie van Marnix Gijsen, Walschap, Roelants (één van de twee eventueel
nog te vervangen door een uitgesproken vrijzinnige (Lode Zielens (?), Brulez (?))’.29
Welke Vlaamse tijdschriften bij deze concentratie betrokken zouden zijn, is
onduidelijk. Waarschijnlijk liet Roelants, zoals wel vaker, met veel bombarie en
poeha een luchtballon op, die, nauwelijks de aardbodem ontstegen, meteen al op een
flodderige manier leegliep.30
Aan Ter Braak schreef Roelants op 30 oktober 1933 ook dat Marsman hem gevraagd
had met Engelman in contact te treden ‘en te zien of er met de mogelijke
concentratieplannen in Holland én de Vlaamsche iets kan worden gedaan’.31
Op 2 november 1933 nam Roelants inderdaad contact op met Engelman. Hij wees
op ‘het mogelijk en waarschijnlijk opheffen van Forum’, vertelde dat hij van Marsman
over Engelmans plannen had gehoord, onthulde zijn eigen plan voor een nieuw
tijdschrift en nodigde Engelman uit tot een vorm van samenwerking te komen:
‘Eenmaal deze twee redacties met voldoende medewerkers omringd, gaan we een
Hollandsch Vlaamsche federatie aan.’ Zijn eerdere opzet voor Forum met twee
gescheiden deelredacties hevelde hij moeiteloos over naar zijn nieuwe voorstel.
Dezelfde dag stuurde Roelants zijn brief aan Engelman in kopie aan Forum-uitgever
Zijlstra.32 Engelman stemde per omgaande met Roelants' voorstel in, maar wees bij
die gelegenheid nadrukkelijk op het belang van De Spieghel (hij wilde daarom de
naam De
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Begin brief Maurice Roelants aan Jan Engelman, 2 november 1933 [Letterkundig Museum]
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Jan Engelman met onbekende vrouw, midden jaren dertig [Letterkundig Museum]

Vrije Bladen handhaven voor het nieuwe tijdschrift). Ook toonde hij zich bevreesd
voor het uit de boot vallen van de jongeren rond Het Venster.
Enkele dagen daarna voerde Roelants in Antwerpen overleg met onder anderen
Zijlstra en De Spieghel. De Spieghel had sinds 1929 een samenwerkingsverband met
de Vlaamse uitgever Korneel Goossens. De firma had de alleenvertegenwoordiging
voor Vlaanderen van de Nederlandse uitgevers Van
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Loghum Slaterus en Zijlstra's Nijgh & Van Ditmar. De Spieghel leek dus uitstekend
geoutilleerd om het nieuwe Vlaams-Nederlandse blad te distribueren.33 Zijlstra echter,
die wat betreft de opheffing van Forum nog een slag om de arm had gehouden, was
gezien zijn eerdere ervaringen met Goossens wellicht een gewaarschuwd man.34 Na
het overleg in Antwerpen schreef Roelants aan Engelman: ‘Om rekening te houden
met uw wensch heb ik een poging gedaan om niet alleen een schrijversconcentratie
te verwezenlijken, maar ook een uitgeversconcentratie, in casu De Spieghel en Nijgh
en Van Ditmar. Die uitgeversconcentratie blijkt nog moeilijker te verwezenlijken
dan de andere’. Kort daarop besloot Zijlstra definitief dat Forum zou blijven bestaan
en alleen, zonder De Spieghel, verder te gaan. Op 10 november 1933 sprak Engelman
in Rotterdam met zowel Zijlstra als Van Vriesland; aan Ter Braak schreef hij die
dag: ‘“De Vrije Bladen” gaan nu zeer waarschijnlik in zee onder mijn redactie, “in
geregelde samenwerking met een adviseerende groep van medewerkers” [...]’. Een
dag eerder had Ter Braak - die zelf al drie weken tevoren zijn handen van de Vrije
Bladen-herleving had afgetrokken - aan Du Perron laten weten: ‘de V. Bl.-affaire is
mislukt, en wel door de zotte manieren van Engelman [...]’.35
Engelman was dus weer terug bij de situatie van begin oktober. Op die tiende
november was hij tegenover Van Wessem aanzienlijk minder zeker van zijn zaak.
‘Als ik nu niet snel kan werken laat ik de zaak heelemaal liggen’, schreef Engelman
hem.

‘Een behoorlijke kans’ voor Het Venster
Ondanks het wegvallen van Nijgh & Van Ditmar en de Forum-inbreng wilde De
Spieghel vaart achter de reorganisatie van De Vrije Bladen zetten. Op 7 november
1933 had Spieghel-directrice Tine van Klooster aan Engelman geschreven: ‘Wij
gelooven daarom ook niet, dat de redactioneele uitbreiding van De Vrije Bladen door
een en ander beïnvloed behoeft te worden. [...] Wat ons betreft, wij stellen meer
belang in de medewerking van de door u genoemde Nijmeegsche groep en zouden
daarom gaarne van U vernemen, hoever U met Uw nadere besprekingen bent
gevorderd [...]. De tijd dringt en jammer zou het zijn, wanneer een in dit verband
onbelangrijke verplaatsing van Forum naar Vlaanderen [...] vertraging in onze plannen
zou brengen’. Het binnenhalen van de groep rond Het Venster bood Engelman de
mogelijkheid zijn zin wat betreft zijn alleenheerschappij bij De Vrije Bladen door te
zetten. Aan Van Wessem zou hij, zoals gezegd, op 10 november daarover schrijven
dat ‘dit de eenige manier is om de reeds zeer ongeduldige Nijmegenaren alsnog mee
te krijgen’.
Inmiddels waren er in de pers berichten over de mogelijke veranderingen in de
tijdschriftenwereld verschenen. Naar aanleiding van een bericht in De Maasbode
over het mogelijk verdwijnen van Het Venster en De Vrije Bladen en de eventuele
oprichting van een nieuw tijdschrift onder redactie van de voormalige en huidige
Venster-redacteuren De Bourbon, Alex Campaert en Paul Vlemminx had Engelman
eind september 1933 contact opgenomen met De Bour-
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bon. Hij liet hem weten: ‘Voor mij was het geval in zooverre onaangenaam, wijl ik
in bespreking was met de Vrije Bladen over een reorganisatie. Er was daaromtrent
niets vastgesteld. [...] Waarom zouden we de plannen niet combineeren? [...] Ik kan
niet spreken voor de redacteuren van de Vrije Bladennu nog niet. Maar de volgende
week confereer ik met hen. Dit geloof ik echter wel te mogen zeggen, dat er in een
tijdschrift dat van v. Wessem en mijmisschien ook van v. Vriesland en Clara Eggink
uitgaat - een heel behoorlijke kans voor “zelfverwerkelijking” zal zijn voor menschen
als de Bourbon, Campaert, Vlemminx’. Hij zag nog steeds heil in ‘een onpolitieke
en onpolemische Parnassus [...], die een eigen taak vervult tusschen De Gemeenschap
en Forum in’. Engelman had haast en drong aan. Enkele dagen later schreef hij
opnieuw aan De Bourbon en waarschuwde hem voor te groot optimisme bij het
stichten van nieuw eigen jongerentijdschrift: ‘Daarnaast moet je het volgende
overwegen (en ik spreek nu nog niet over andere dingen, die in de tijdschriftenwereld
op til zijn, en waarover ik niet spreken mag - ik smeed het ijzer terwijl het heet is):
[...] De Vrije Bladen bestaat nog en zal waarschijnlijk ook blijven bestaan, in welken
vorm dan ook. [...] Ik wil behouden wat dáár bestaat en het zoo mogelijk versterken.
Uitbreiden met de medewerking van wat jij noemt “de generatie 1930” - ook enkele
Protestanten en Vlamingen’.36 Een andere manier zag Engelman niet om zijn plannen
te verwezenlijken. Wel maakte hij sluw van de gelegenheid gebruik om nogmaals
zijn alleenheerschappij te bepleiten. De Bourbon en zijn bentgenoten vonden Van
Wessem, Van Vriesland enzovoorts vieux jeu, maar hadden wel vertrouwen in
Engelman. Die schreef daarom ook aan De Bourbon, zich verschuilend achter
Marsman die volgens hem het idee had geopperd: ‘Als ik jouw fiat heb [...] wil ik
aan de Vr. Bladen dit voorstellen: Engelman wordt redacteur, heel alleen. Maar er
is een raad van redactie, bestaande uit: b.v. Van Vriesland, Van Wessem, De Bourbon.
Of: Van Wessem, Marsman, De Bourbon’; troostend voegde hij er aan toe: ‘Die raad
van redactie moet geen sinecure zijn, maar de wenschen en verlangens van de diverse
richtingen tot uiting brengen’.
Op 7 november, de dag dat Tine van Klooster bij Engelman had aangedrongen
contact op te nemen met de Nijmeegse groep, lichtte Engelman De Bourbon in over
de situatie. Stilzwijgend werd De Bourbon gedegradeerd van de ‘raad van redactie’
tot ‘een adviseerende groep van medewerkers’: ‘De tijdschriften-kwestie is hoogst
ingewikkeld geweest, ik heb gepraat, gereisd en getelefoneerd als een
commies-voyageur. [...] “Forum” blijft denkelijk bestaan, met een Vlaamsche helft.
“De Vrije Bladen” gaan echter zeker door, onder mijn redactie, “in geregelde
samenwerking met een adviseerende groep van medewerkers” [...]. Er moet alle
nadruk op gelegd worden, dat we hier een concentratietijdschrift hebben van zooveel
mogelijk alle jongeren, uit diverse richtingen - aansluitend aan de traditie der “goede
poëzie”, zal ik maar zeggen.’ Bij dezelfde gelegenheid meldde Engelman ‘een heel
raren brief’ van Man Arnet, een pas afgetreden redacteur van Het Venster en dus een
voormalige collega van De Bourbon, te hebben gekregen: ‘Hij schijnt van plan “Het
Venster” te reorganiseeren. [...] Nu we van wal steken is het gewenscht, dat allen in
Nijmegen en in Brabant mee doen. Kan jij daar niet voor zorgen?’.
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Begin brief Jan Engelman aan Louis de Bourbon, 10 november 1933 [Letterkundig Museum]
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Man Arnet was vanaf de eerste aflevering tot en met februari 1933 redacteur van Het
Venster geweest. Sinds die datum maakte hij geen deel meer uit van de redactie.37
Wat had Arnet dan wel aan Engelman geschreven? Hij had zich er eind oktober 1933
bij Engelman over verbaasd dat deze De Bourbon als vertegenwoordiger van de
Nijmeegse jongeren beschouwde: ‘gij weet toch dat hij langeren tijd roepingredacteur
dan vensterredacteur is geweest, en mentaal veel meer bij jullie generatie hoort dan
bij de onze?’.38 Verder vroeg hij zich af: ‘waarom geeft gij de voorkeur aan een
dergelijk zinneloos samenraapsel van literaire bonzen als gij in die redactie [van De
Vrije Bladen, vF] wilt samenbrengen?’ en stelde voor: ‘laat uw heillooze experiment
in de steek en help mij om een blad te vormen, dat in werkelijkheid de titel “algemeen
litterair maandblad” verdient’. Engelmans repliek is niet bewaard gebleven, maar
half november was Arnet bijgedraaid en dupliceerde hij: ‘inderdaad zooals gij het
thans formuleert, hebben uw plannen mijn volledige instemming. dit is [...] wat wij
vroeger met het venster wilden bereiken, en, wat ik gaarne en met bitterheid toegeef,
wat ons allerminst gelukt is [...]. wordt het nu zoo, dat gij inderdaad alleen-redacteur
van de vrije bladen zoudt worden, dan heb ik er volkomen vrede mee, en offer ik
met waren vreugde het venster op voor zoover dat mij betreft tenminste’. De zaak
leek in kannen en kruiken. Maar er was buiten Van Duinkerken gerekend.

Van Duinkerkens reorganisatievoorstel voor De Gemeenschap
Ook Van Duinkerken lonkte inmiddels naar Het Venster. Bij De Gemeenschap hadden
ze natuurlijk met argusogen de berichtgeving in de pers over Het Venster en De Vrije
Bladen gevolgd. En omdat Engelman en Van Duinkerken elkaar bijna dagelijks zagen
op de redactie van het dagblad De Tijd is het niet heel gewaagd te veronderstellen
dat zij op de hoogte waren van hun beider verrichtingen op het tijdschriftenfront.
Half november stuurde Van Duinkerken aan zijn mederedacteuren van De
Gemeenschap een reorganisatievoorstel. Tijdens de kort daarvoor gehouden
redactievergadering had hij op zich genomen ‘de mogelijkheden te overwegen eener
geestelijke vernieuwing van ons maandblad’. Hij stelde ingrijpende veranderingen
voor om dat doel te bereiken.
De negen jaren dat het tijdschrift inmiddels bestond, hadden volgens Van
Duinkerken ‘de levenskracht der z.g. “Jongeren-beweging” onder de Nederlandsche
katholieken’ bewezen, maar hij was toch bang voor ‘een verdwijnen, een langzaam
verloopen, zelfs een vervangen-worden van het bestaande maandblad’. Als reden
voor zijn vrees gaf hij onder meer dat er in de voorbije jaren ‘een aantal katholieke
letterkundigen met onmiskenbaar talent’ hun medewerking had gestaakt of ook elders
was gaan publiceren,39 dat de polemiek de boventoon dreigde te voeren en bovendien
‘te vaak den indruk wekte, in dienst te staan eener persoonlijke animositeit’ en dat
de beginselstrijd van De Gemeenschap was verworden ‘tot een krakeel over concrete
gevallen van geringe vertegenwoordigende beteekenis’. Hij wilde deze elementen
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Begin reorganisatievoorstel van Anton van Duinkerken voor De Gemeenschap, 15 november 1933
[collectie Bernard Asselbergs, bruikleen Letterkundig Museum]
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dan ook neutraliseren door bij voorbeeld de ‘terugwinning’ van medewerkers
(‘desnoods met opoffering van huidige redactie-leden’) en de controle over polemiek,
die uitsluitend nog in dienst mocht staan van het gemeenschappelijk ideaal. Maar
ook door ‘vaster aansluiting met de schrijvers, die aan het woord kwamen in “Het
Venster”.’ Met dat laatste doorkruiste hij Engelmans plannen, maar of die dat erg
vond, is de vraag, want het terugwinnen van medewerkers c.q. de gelijktijdige
‘opoffering’ van redactieleden was een nauwelijks verbloemde uitnodiging aan zijn
adres terug te keren in de moederschoot van De Gemeenschap. Van Duinkerkens
concrete voorstel aan de redactie van De Gemeenschap was Engelman en De Bourbon
in hun midden op te nemen. Hij dreigde daarbij op te stappen als de redactie zijn
voorstellen niet aanvaardde. Voorts drong hij aan op een spoedige beslissing, omdat
‘genoemde dichters het plan hebben opgevat, de redactie te gaan voeren van het
maandblad “De Vrije Bladen”’. Een dergelijke overstap van twee rooms-katholieke
schrijvers naar de tegenpartij leverde volgens Van Duinkerken het bewijs ‘dat de
vaderlandsche katholieke schrijvers niet bij machte zijn, in welbegrepen samenwerking
hun taak te vervullen’. Hij maakte er dus, ook voor Engelman en De Bourbon, een
gewetenszaak van.
Henk Kuitenbrouwer en zijn broer Albert Kuyle zagen de bui hangen en wilden
om te vermijden dat Engelman als redacteur zou terugkeren - ze stemden genadiglijk
in met een medewerkerschap - eventueel Kuyle als redacteur opofferen. Maar Van
Duinkerken hield voet bij stuk en kreeg het bestuur van de Stichting De Gemeenschap
achter zich, waarmee zijn coup geslaagd was: de Kuitenbrouwers eruit, Engelman
erin.
Op 22 november kon Engelman triomfantelijk aan De Bourbon de uitkomst melden.
Van Vriesland lichtte hij op dezelfde dag in: ‘Er heeft zich een onverwachte wending
voorgedaan, die àlles verandert... Van Duinkerken is eindelik opgetreden tegen Kuyle
c.s., zijn coup d'état is gelukt, en vanaf 1 Januari zijn Kuyle en zijn broer geen
redacteuren van “De Gemeenschap” - maar bestaat de redactie uit v.D., Engelman,
Coolen, van Oosten en De Bourbon. Er komt een heel nieuwe richting in de
Gemeenschap. Dit is zóó onverwacht, maar ook zóó exceptioneel, dat ik mij niet
mag onttrekken aan mijn plicht hieraan mee te werken, hoezeer het mij spijt voor de
Vr. Bladen en “de Spieghel”’.
Op 7 december 1933 deed Engelman ook aan Marsman zijn verhaal, benadrukkend
dat de Kuitenbrouwers na een ultimatum van Van Duinkerken De Gemeenschap
waren uitgezet. Ook had Van Duinkerken volgens Engelman geëist dat De Bourbon
en hij in januari in de redactie zouden moeten worden opgenomen, ‘of die meerderheid
trok weg en begon met ons voor zich-zelf’. Engelman koos in zijn euforie voor een
eigen, enigszins aangepaste versie van de waarheid: het vertrek van de Kuitenbrouwers
was weliswaar een gevolg van Van Duinkerkens plan, maar was door hem niet als
eis geformuleerd; en ook Engelmans opmerking over het ‘voor zich-zelf’ beginnen
van een deel van de Gemeenschap-redactie wordt door niets ondersteund.
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Teleurstelling bij de uitgever van De Vrije Bladen
Bij het maken van zijn keuze tussen De Vrije Bladen en De Gemeenschap had
Engelman zo te lezen niet lang hoeven nadenken. Maar hij had zich wèl
gecommitteerd aan De Spieghel, de uitgever van De Vrije Bladen, die nog van niets
wist en zich pas langzamerhand realiseerde dat hun plan in duigen was gevallen.
Nadat duidelijk was geworden dat Forum zou blijven bestaan, had De Spieghel
zich in een brief van 8 november aan Engelman nog bezorgd getoond over het lot
van De Vrije Bladen. De uitgeverij draaide zich in allerlei bochten om de zaak toch
maar weer vlot te trekken. Aan Engelman vroegen ze bij de beoogde leden van de
redactieraad te informeren of die nu nog hun toezeg-

De Vrije Bladen, oktober 1933
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Uitgeversbedrijf De Spieghel aan Jan Engelman, 25 november 1933 [Letterkundig Museum]
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ging handhaafden. Nòg schreven ze over Engelmans rol na het afhaken van Nijgh
& Van Ditmar: ‘Destemeer waardeeren wij Uw houding in dit geval [...]’. Nòg wel.
Maar nadat het De Spieghel indirect duidelijk was geworden dat Engelman voor een
hernieuwd redactielidmaatschap van De Gemeenschap opteerde en hen liet zitten,
schreef de uitgeverij hem op 25 november: ‘Het uitblijven van de ons binnen enkele
dagen toegezegde kopij voor een nieuwe circulaire voor de Vrije Bladen, deed ons
reeds vermoeden, dat de een of andere oorzaak een wijziging in Uw plannen had
gebracht. En ofschoon wij Uw afspraak met ons niet als voorloopig kunnen
beschouwen - immers schreven wij op 11 November op Uw verzoek aan den heervan
Wessem, dat U vanaf dat oogenblik als redactie-secretaris zoudt optreden - en daarom
Uw besluit ook niet ten volle kunnen billijken, begrijpen wij heel goed, dat door de
manipulaties van “De Gemeenschap” het zwaartepunt van een nieuwe literaire
groepeering voor U verlegd is’. Maar echt mild waren de dames van De Spieghel
niet gestemd, want nadat begin 1934 de gebroeders Kuitenbrouwer geïnformeerd
hadden hoe nu de onderhandelingen met Engelman destijds waren verlopen om zo
te kunnen beoordelen of Van Duinkerken had gelogen toen hij had beweerd dat
Engelman naar De Vrije Bladen dreigde over te lopen, deelden ze de Kuitenbrouwers
mee dat Engelman in hun ogen ‘het redacteurschap van De Vrije Bladen als
springplank gebruikt had’.

Springplank
‘Dit praevaleerde voor mij natuurlijk’, had Engelman begin december aan Marsman
geschreven toen hij hem van de ontwikkelingen bij De Gemeenschap en zijn
hernieuwde redacteurschap bij dat tijdschrift op de hoogte bracht, ‘ieder begreep dat
ik hiervoor “De Vrije Bladen” moest opgeven, gezien het verleden’. Bij dat ‘ieder’
hoorden in elk geval niet de dames van De Spieghel. Van Wessem en Van Vriesland
zullen eveneens lichtelijk beteuterd zijn achtergebleven.
Alle rumoer, alle herrie, alle drukte, alle ophef leidde tot wat minimale redactionele
verschuivingen binnen het tijdschriftenveld, zonder dat de status-quo wezenlijk werd
aangetast: het meest spectaculaire gevolg was nog dat de gebroeders Kuitenbrouwer
De Nieuwe Gemeenschap oprichtten,40 maar De Vrije Bladen gingen in 1934 gewoon
verder, met dezelfde redactie en bij dezelfde uitgever;41 de redactie van Forum werd
(zoals boven al beschreven is) uitgebreid en het tijdschrift zou nog een tweetal jaren
voortbestaan; het leven van Het Venster werd, zij het kort, gerekt;42 bij Helikon en
Roeping traden geen noemenswaardige veranderingen op. Engelman had echter zijn
doel bereikt. Híj was weer opgenomen in de redactie van De Gemeenschap. Hij had
de hem aangeboden leidersrol bij De Vrije Bladen inderdaad als ‘springplank’
gebruikt.
Was het manoeuvreren van Engelman met betrekking tot Forum, De Vrije Bladen,
Het Venster en De Gemeenschap nu superieure krijgsmanskunst, jezuïtische
gluiperigheid of wereldvreemde naïveteit? Je kunt bewondering hebben voor zijn
balanceerkunst, maar wie minder welwillend is, kan zijn handelwijze
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‘Verantwoording’ in De Gemeenschap, januari 1934
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tijdens de laatste helft van 1933 ook aanmerken als weinig recht door zee, zowel ten
opzichte van De Vrije Bladen als van De Gemeenschap. Op 28 september 1933 had
Engelman De Bourbon op het hart gedrukt nog eens goed na te denken over diens
plannen voor een nieuw tijdschrift: ‘Het staat in ieder geval vast, dat er in centraal
Nederland met ingang van Januari verschuivingen en veranderingen in het
tijdschriftwezen zullen geschieden. [...] Ik zou er veel voor voelen met jullie mee te
doen. Maar ook als ik dat doe, voorzie ik een mislukking - en mijn arbeid vergeefsch.
Omdat die andere plannen tòch doorgaan’. Net als veel anderen zal De Bourbon
verrast hebben opgekeken van de wending die de ‘andere plannen’ namen.
Engelmans optreden is een goed voorbeeld van de manier waarop sommige
schrijvers macht nastreefden in het literaire systeem. Als dichter en criticus stond hij
in de frontlinie, niet alleen bij roomse periodieken als De Tijd en De Nieuwe Eeuw,
maar ook bij tal van andere, niet-katholieke tijdschriften. Toch deinsde hij terug voor
de beslissende stap. Hij had aanvankelijk bij Stols' poëzietijdschrift Helikon en later
bij De Vrije Bladen ingezet op een leidende rol. Stols reageerde niet op zijn sollicitatie,
maar redactie en uitgever van De Vrije Bladen waren Engelman in bijna alles
tegemoetgekomen. Toen puntje bij paaltje kwam, ging Engelman niet met De Vrije
Bladen in zee, sloot hij zich niet aan bij de jongeren rond Het Venster, maar nam hij
genoegen met een ondergeschikte positie in de slagschaduw van Van Duinkerken.
Uiteindelijk toonde hij zich dus te bunzig de stap naar de grote-mensen-wereld te
wagen en koos hij ervoor terug te keren in het lauwwarme bad van de
rooms-katholieke zuil.
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Met dank aan Pauline Bloemsma, Salma Chen, Egbert van Faassen, Arno
Kuipers en Yves T'Sjoen.

Eindnoten:
1 Op het moment dat Engelman vertrok, bestond de redactie uit Anton van Duinkerken, Chris de
Graaff, Albert Helman, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle en C. Vos. De Graaff en Helman
verlieten eind 1931 de redactie. Vos in april 1932. Begin 1932 kwam A.J.D. van Oosten in de
redactie. begin 1933 Antoon Coolen. Eind 1933 bestond de redactie dus uit Coolen, Van
Duinkerken, Kuitenbrouwer. Kuyle en Van Oosten.
2 Zie voor het conflict binnen de redactie van De Gemeenschap dat leidde tot de terugkeer van
Engelman en het vertrek van de Kuitenbrouwers: Sjoerd van Faassen & Salma Chen (red.),
Roomse ruzie. De splitsing tussen De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap. Letterkundig
Museum. Den Haag / Vantilt, Nijmegen 2007 (ter perse). Een aantal van de in dit artikel
gereleveerde documenten is in extenso in die komende uitgave afgedrukt; overige geciteerde
documenten zijn, tenzij expliciet anders vermeld, afkomstig uit de collectie van het Letterkundig
Museum.
3 Zie voor een beknopte schets van de tegenstellingen tussen Kuyle en Engelman: Frans Ruiter
& Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990. De Arbeiderspers,
Amsterdam 1996, p. 250-254.
4 Gerard Knuvelder. Onachterhaalbre tijd. Vijftig jaar grasduinen in literatuur. Malmberg, Den
Bosch [1974], p. 85-86. Knuvelder vergist zich daar in de datum.
5 Jan Engelman, ‘Gerard Bruning’, in: Geschenk 1933. Herinneringen aan Nederlandsche
schrijfsters en schrijvers [...]. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels,
[Amsterdam 1933], p. 168.
6 Leiding was na een bestaan van twee jaar eind 1931 gesneuveld. De redactie had bestaan uit
P.N. van Eyck, F.C. Gerretson en P. Geyl.
7 Zie voor dit conflict waarbij van de kant van Leiding met name de fel antipaapse Van Eyck een
rol speelde: S.A.J. van Faassen, ‘De Gemeenschap, “De droom van Nolens” en de gevolgen’,
in: SIC 4 (1989). nr. 1-2. p. 77-78; P. van Hees & G. Puchinger (red.). Briefwisseling
Gerretson-Van Eyck. Bosch & Keuning, Baarn 1984, p. 422.
8 Brief Gerard Knuvelder aan Louis de Bourbon, 6 oktober 1932.
9 Nanske Wilhoit, Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het interbellum.
Walburg Pers, Zutphen 2001, p. 125.
10 De andere redactieleden waren: Knuvelder, M. Molenaar M.S.C., Wies Moens en de eveneens
nieuw gearriveerde R. van Sante O.P., die in radicale rooms-katholieke studentenkringen in
Amsterdam en Nijmegen als een geestelijk leider werd beschouwd.
11 Zie ook Edwin Lucas, ‘Kruisvaarder en kunstenaar. Jan Engelman en de literaire tijdschriften.
1930-1934’, in: Liesbeth Feikema, Roman Koot en Edwin Lucas (red.), Op gezang en vlees
belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman. Kwadraat, Utrecht 2000, p. 169-194, die
zich voor het jaar 1933 heeft kunnen baseren op een conceptversie van Van Faassen/Chen,
Roomse ruzie.
12 Ewoud Kieft, Het plagiaat. De polemiek tussen Menno ter Braak en Anton van Duinkerken.
Vantilt, Nijmegen 2006.
13 Gemakshalve verwijs ik daarvoor naar de inleiding op Van Faassen/Chen, Roomse ruzie en de
in die uitgave als bijlagen opgenomen oorspronkelijke teksten van deze polemiek.
14 Donker redigeerde het louter aan literaire kritiek gewijde Critisch Bulletin, het ook afzonderlijk
verschijnende bijblad van De Stem.
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15 Helikon, dat onder redactie van A.A.M. Stols stond, zou worden voortgezet. In 1935 werd de
dichteres Jo Landheer mederedacteur; Stols zou zich het jaar daarop geheel uit de redactie
terugtrekken.
16 Van Wessem, die optrad als redactiesecretaris was al vanaf het begin redacteur, Van Vriesland
sinds 1932. De tweede jaargang was destijds verschenen onder redactie van H. Marsman en
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wagen het tijdschrift naar zijn hand te zetten en weer mislukte dit. Ook bij de oprichting van
Forum eind 1931 was er sprake geweest van een reorganisatie van De Vrije Bladen. Zie Willem
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redacteur van De Vrije Bladen. Zie Sas, ‘Forum en De Vrije Bladen’.
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Kamphuis, die enige tijd redacteur van Het Venster was. Een andere mogelijkheid is Roel
Houwink, die eerder in 1925 en 1926 redacteur van De Vrije Bladen was geweest en die in
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Jong-Protestanten A.J.D. van Oosten en Gabriël Smit hadden weliswaar regelmatig aan De
Vrije Bladen meegewerkt, maar waren tot het rooms-katholicisme overgegaan en behoorden
nu tot de medewerkers van De Gemeenschap, waar Van Oosten in 1932 zelfs redacteur was
geworden.
26 Buning was, met uitzondering van de tweede jaargang, van 1925 tot en met 1928 Van Wessems
collega in de redactie van De Vrije Bladen geweest.
27 Clara Eggink, Leven met J.C. Bloem. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1977, p.
111-113. Zie voor eerdere uitgeversambities van Bloem: Sjoerd van Faassen, ‘Een uitgeverij
voor de groep rond het tijdschrift De Beweging: “Wij hebben een massa bomen hier, maar geen
Bosch”’, in: Jaarboek Letterkundig Museum 6 (1997), p. 26-27.
28 In zijn herinneringen aan Forum gaf Roelants een wel erg beknotte versie van de gebeurtenissen.
Hij beweerde dat hij er vanaf het begin op uit was geweest Forum te reorganiseren. Hij maakte
geen melding van het feit dat hij ook nog enige tijd streefde naar een Vlaamse ‘concentratie’,
welk conglomeraat vervolgens gezamenlijk zou optrekken met De Vrije Bladen. Zie ‘Requiem
voor Doeke Zijlstra’, in: F. Bordewijk e.a., 5 auteurs over hun uitgever. Nijgh & Van Ditmar,
's-Gravenhage [1962], p. 70-71; Roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses.
Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage [1965], p. 39-40.
29 Met Herreman, Leroux en Richard Minne had Roelants destijds de redactie van het tijdschrift
't Fonteintje (1921-1924) gevormd. Gijsen, Walschap en Roelants vertegenwoordigden de
rooms-katholieke zuil, Zielens de socialistische, Raymond Brulez, Herreman en Leroux de
vrijzinnige. In Roelants' gesprek met Marsman was van Vlaamse zijde ook nog de kandidatuur
van Urbain van de Voorde aan de orde geweest. Van de Voorde behoorde tot de kring van De
Stem, dat bij dit concentratieplan overigens geen rol speelde.
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30 Enkele jaren eerder was er sprake geweest van het combineren van Critisch Bulletin met een
nog op te richten Vlaams-Nederlands ‘letterkundig nieuwsblad’. Ook bij die tot mislukken
gedoemde plannen had Roelants zich een sleutelrol aangemeten. Zie Sjoerd van Faassen &
Johan Vanhecke, ‘“Een soort Nederlandsche Nouvelles Littéraires”. Mislukte pogingen tot een
Vlaams-Nederlands “letterkundig nieuwsblad” (1930-1931)’, in: ZL, Literair-historisch tijdschrift
3 (2003-2004), nr. 4, p. 30-53.
31 Ter Braak zond een dag later Roelants' brief door aan Vrije Bladen-redacteur Van Vriesland,
met het verzoek die op zijn beurt door te sturen aan Engelman.
32 Doorslagen van de geciteerde brieven van Roelants aan Zijlstra en de hierna geciteerde brief
van Engelman aan Roelants bevinden zich in de collectie van AMVC-Letterenhuis, sign. R 5845
B 2, omslag Forum (september-november 1933).
33 Inge de Wilde, Uitgeverij De Spieghel. Over de uitgeefsters Tine van Klooster en Koos
Schregardus. Barkhuis, Eelde 2005, p. 28-29.
34 Van Faassen/Vanhecke, ‘Een soort Nederlandsche Nouvelles Littéraires’.
35 Ter Braak/Du Perron, Briefwisseling, II, p. 216.
36 Begin november noemde De Spieghel tegenover Engelman in dat verband de naam van Filip
de Pillecijn.
37 De redactie van Het Venster bestond oorspronkelijk uit De Bourbon, Arnet, Jan Gin en Huub
van der Grinten. Op dit moment voerden Van der Grinten, Paul Vlemminx en de niet-katholiek
Gerrit Kamphuis de redactie.
38 De Bourbon was in 1908 geboren, Arnet in 1910.
39 Zelf zou Van Duinkerken ironisch genoeg begin 1934 naast zijn redacteurschap van De
Gemeenschap ook dat van De Gids accepteren. In januari 1936 zouden Engelman en hij
bovendien lid worden van de redactieraad van Dietsche Warande en Belfort.
40 De Nieuwe Gemeenschap raakte als snel in fascistisch vaarwater en zou eind 1936 door ruzie
ten onder gaan. Kuyle nam daarop halverwege 1937 het initiatief tot het eveneens fascistisch
georiënteerde tijdschrift De Bundel, Nationaal cultureel maandblad, dat slechts anderhalf jaar
zou bestaan.
41 In 1935 veranderde De Vrije Bladen van uitgever en nam de Hilversumse firma Rozenbeek en
Venemans enige tijd het tijdschrift onder zijn hoede. De redactie werd toen uitgebreid met Ben
Stroman en Johan van der Woude; de cahiervorm bleef gehandhaafd.
42 Eind september 1933 was het voorlopig laatste nummer van Het Venster verschenen; de
eerstvolgende reguliere aflevering zou pas in maart 1934 verschijnen. Na opnieuw een interval
van zes maanden zette Het Venster van september tot december 1934 de verschijning onder
ongewijzigde redactie voort. Vanaf september 1935 verscheen het ten slotte in Groningen met
een geheel gewijzigde redactie tot begin 1936.
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Hans Renders
Het zelfbewustzijn van de biograaf
Waarom de biografie geen roman is
Wat is er te zeggen over de theorievorming met betrekking tot de Nederlandstalige
biografie? Niet veel, afgemeten aan het aantal publicaties - recensies niet meegerekend
- dat over de biografie verschijnt. Sinds een jaar of twintig is Nederland gezegend
met een fikse toename aan nieuwe biografieën, er is een Biografie Bulletin uitgegeven
onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en biografieën
krijgen meer aandacht dan ooit. Tegelijkertijd kan vastgesteld worden dat een reflectie
op al die biografieën achterwege is gebleven. De in Nederland veelgeprezen Engelse
en Franse biografietraditie wordt geschraagd door een stroom aan nieuwe secundaire
literatuur. Nederlandse biografen grijpen nog altijd terug op Johan Huizinga, Jan
Romein of Sem Dresden. Alsof hun boeken reacties waren op Nederlandstalige
biografieën. Het zou mooi zijn om Nederland met Engeland en Frankrijk te
vergelijken. Maar afgezien van een paar verdienstelijke aanzetten is in Nederland
helemaal geen sprake van expliciete theorievorming. Geenszins wil ik Jan Romein,
Sem Dresden of Jan Fontijn te kort doen, zij hebben serieuze theoretische
beschouwingen geschreven.1 Maar een cultuur zoals in Engeland en Frankrijk waar
met de regelmaat van de klok biografische studies verschijnen zoals recent de bundel
Mapping Lives onder redactie van Peter France en William St Clair, Body Parts van
Hermione Lee, A Higher Form of Cannibalism? Adventures in the Art and Politics
of Biography van Carl Rollyson of Le pari Biographique; Écrire une vie van François
Dosse, kennen wij niet.2
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In 1998 heb ik beweerd dat in Nederland lange tijd geen biografieën-traditie bestond
wegens het ontbreken van theorievorming op dit gebied.3 Vier jaar later viel Elsbeth
Etty, in een artikel in NRC Handelsblad, me daarin bij en voegde daaraan toe dat er
sinds het verschijnen van de met een theoretisch commentaar begeleide biografie
van Annie Romein-Verschoor van Angenies Brandenburg in 1988 een hausse aan
wetenschappelijk verantwoorde biografieën is verschenen.4 Ik zou die hausse willen
laten beginnen met Wam de Moors biografie van J. van Oudshoorn uit 1982, als deel
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1 van de serie Open Domein van De Arbeiderspers. Het doet aan de constatering
niets af. Maar van een rijke biografische cultuur, een traditie zo u wilt, kan pas
gesproken worden als er reactie komt.
Biografen lijken zich steeds meer bewust te zijn van het belang van de
methodologische keuze. En ook al wordt er flink op biografieën gereageerd in de
dag- en weekbladpers, op de biografische methode hoor je maar weinig weerklank.
De biografen hebben de laatste twintig jaar een voorzet gedaan, het wordt tijd daarop
te reageren.
Willem Otterspeer en Michael Zeeman hebben wel eens een knuppel in het
hoenderhoek gegooid. Otterspeer heeft op provocerende toon beweerd dat het genre
biografie niets kan toevoegen aan de geschiedwetenschap en dat biografen eerder
literaire auteurs moeten willen zijn dan wetenschapper.5 Zeeman schreef in 1998 in
het tijdschrift Feit & Fictie dat de recente Nederlandse biografieën rampzalig slecht
zijn wegens gebrek aan ‘een zinnig volwassen discours’ over het wezen van de
biografie en het uit de weg gaan van methodologische vragen, historische evaluaties,
verbinding met andere figuren, vergelijking, reflectie over de aard van de selectie
en de herkomst van de gedemonstreerde invalshoek.6
Een beetje gelijk had Zeeman wel. Er worden weliswaar stellingen betrokken maar
van een discours is nauwelijks sprake. Het is een teken aan de wand dat biografen
zelden naar elkaar verwijzen wanneer het over hun methode gaat.
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In Mapping Lives staat een inspirerend artikel van de Australische onderzoeker James
Walter waarin hij pleit voor reflectie op theorie en methode in biografische teksten.
Dat is nodig, zo zegt Walter, om het biografisch onderzoek op een hoger plan te
brengen. Daar hebben we meer aan dan steeds maar weer op congressen en symposia
biografen aan het woord te laten die vertellen hoe spannend het was om hun boek te
schrijven. Methodologische problemen worden aan het licht gebracht door te luisteren
naar wat biografen in theoretische beschouwingen over hun werk zeggen.7
Laten we daarmee dan maar beginnen. Dat is nodig om de bescheiden biografische
traditie van weerwoord te voorzien, die traditie die nu om en om de twintig jaar
bestaat. Want een cultuur zonder weerwoord dommelt in.
Ik ben eenvoudigweg nagegaan wat Nederlandse biografen zelf in hun biografieën
gezegd hebben over hun werkwijze. Ik bedoel dan niet hoe ze een langgezochte
getuige hebben opgespoord of welke problemen ze hadden om in een bepaald archief
te komen. Ook de vraag of de noten per pagina of per hoofdstuk genummerd moeten
worden, laat ik weg. Nee, ik heb van een aantal Nederlandstalige biografieën
geïnventariseerd wat de biografen in hun voorwoorden, inleidingen, naschriften en
flapteksten - ik noem dat in navolging van Gerard Genette parateksten - beweren dat
niet direct betrekking heeft op de door hen beschreven protagonist maar eerder op
hun methode. Met andere woorden: welke opmerkingen met een suggestie van
algemene geldigheid vinden biografen van belang. Ik ontvouw hier dus geen nieuwe
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theorieën, zelfs geen oude, maar ik leg u een paar observaties voor op basis van
meta-uitspraken die de mannen en vrouwen uit de praktijk, de biografen dus, hebben
gedaan ter begeleiding van hun biografie.
Vanzelfsprekend zijn niet alle Nederlandstalige biografieën in dit onderzoek
betrokken, laat staan dat ik ze allemaal gelezen of herlezen heb. Ook wil ik hier de
discussie laten rusten die over menig boek gevoerd kan worden: is het wel een
biografie. Zelfs wil ik niet verhelen dat de parateksten die ik gelezen heb geen
afspiegeling zijn van de biografie. Verder geef ik onmiddellijk toe dat acteurs,
dominees, sporthelden en natuurwetenschappers onderver-
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tegenwoordigd zijn. En is niet op voorhand ervan uitgegaan dat in biografieën die
verschenen vóór halverwege de jaren tachtig geen zinnige observaties over methode
kunnen staan.

Ambities
Richard Holmes heeft enkele aanbevelingen gedaan voor biografen:
1 Eert de biografie als een levend, experimenteel en multidisciplinair genre.
2 Begeert niet uw buurman de romancier. In het huis van de non-fictie zijn
evenveel kamers als in dat van de fictie.
3 Erken dat de biografie op zijn best is als de menselijkheid in het licht wordt
gezet in al zijn contradicties.
4 Wees je ervan bewust dat de biografie boven de roddel moet staan, de biograaf
dient zich te verantwoorden voor de historische rechtvaardigheid en het
menselijke begrip.
5 Feiten zijn nodig voor het buitenkantverhaal, dat alleen nodig is om de
binnenkant te onthullen, om de waarheid begrijpelijk te maken.8
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Wat zijn de ambities van Nederlandse biografen? Welk type biografie streven ze
naar eigen zeggen na?
Wim Hazeu schrijft in zijn Achterbergbiografie: ‘Met het oog op toekomstige
biografieën over Achterberg kon ik niet nalaten om het zwaarste accent op feiten en
gebeurtenissen te leggen’. Michel van de Plas over zijn Bomansbiografie: ‘Deze
levensbeschrijving is in eerste aanleg ontstaan uit de diepgevoelde behoefte, de man
beter te leren kennen die mij zijn vriend noemde en die mij tegelijkertijd nooit echt
wilde laten zien wie hij was. [...] Wat mij gedurig terugbracht naar het opsporen van
de feiten was de toenemende overtuiging dat hij begrepen wilde worden in zijn
onderhuidse levensstroom, dat hij heimelijk hunkerde naar het afluisteren van zijn
ziel. [...] Daarnaast heb ik vooral de feiten voor zichzelf willen doen spreken, en het
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aan de lezer willen overlaten ze te interpreteren. Tot een psychologisch portret voelde
ik mij niet geroepen’. Hier is dus sprake van de zogenaamde feitenbiografie, de feiten
van de protagonist welteverstaan.
Jan van der Vegt daarentegen in zijn Hans Andreusbiografie legt de nadruk op de
vermeende biografische feiten in het literaire werk: ‘Voor de lezer van zijn werk
doen [die] anekdotes in zijn gedichten zich voor als brokstukken van een
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autobiografie. Dat fragmentarische levensverhaal van het schrijvende ik kan men de
schaduwbiografie van Hans Andreus noemen. [...] Zijn levensverhaal is daardoor
[vernietigen van autobiografisch materiaal] een kaart vol witte vlekken die hij
merendeels zelf heeft aangebracht om er beelden uit de schaduwbiografie te kunnen
intekenen’. En je zou van Rudi van Dantzig kunnen zeggen dat hij in zijn biografie
van Willem Arondéus de feiten van de biograaf centraal stelt: ‘Ik heb geprobeerd
me een aantal situaties uit Arondéus' leven eigen te maken, ik heb een aantal
emotionele omstandigheden ingevuld en de vrijheid genomen om de personen die
een periode met Arondéus “meeleefden” enig reliëf te geven’.
Reinold Vugs, de biograaf van Bordewijk, formuleert het weer anders maar hoort
wel in dezelfde categorie thuis als Van Dantzig: ‘Het is de opdracht van een auteur
van een schrijversbiografie de verhouding tussen feit en fictie te beschrijven, en
daarmee op zoek te gaan naar de aard van het proces van literaire transformatie. Mijn
boek is een verslag van deze zoektocht’.
Frederic Bastet in zijn Couperusbiografie dekt zich op dit punt in: ‘Bij Couperus
kan men er dan niet omheen vrijwel ál het werk bij de biografie te betrekken. [...]
Het resultaat zal zijn dat wij minder met een biografie dan met een kroniek van een
schrijversleven te maken hebben. Dat is iets anders. Uitgangspunt is geweest het
verzamelen van zoveel mogelijk feiten; het chronologisch rangschikken daarvan;
het trachten die feiten met het literaire werk in overeenstemming te brengen; het
trekken van conclusies, maar dit laatste met vele restricties, omdat de lezer die
gevolgtrekkingen beter zelf zal kunnen maken. Bij een werkelijke biografie, zoals
die van Wolfgang Hildesheimer over Mozart - een aantal discutabele kwaliteiten
daarvan
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nu maar in het midden gelaten - zal de schrijver zijn eigen interpretatie voorop stellen’.
Dan zijn er de biografen die de ambitie hebben hun held als een representant van
een groep neer te zetten, zoals Joost Divendal en Henriëtte Lakmaker die over hun
biografie van Emmy Belifante spreken als een ‘uitsnede uit de vrouwen-, pers-,
joodse en Haagse geschiedenis’. En Jan Willem Stutje over Paul de Groot: ‘Op zoek
naar de individualiteit van De Groot hoopte ik meer inzicht te krijgen in het stalinisme,
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het politieke systeem waaraan hij in Nederland in belangrijke mate vorm gaf’. Of
zoals Elsbeth Etty in haar biografie van Henriette Roland Holst zegt: ‘Ik stond dus
voor de taak Henriette Roland Holst te ontmythologiseren, in de betekenis van
vermenselijken’. Van Barbara Tuchman neemt ze over dat biografie ‘a prism of
history’ is, ‘dat het universele in het particuliere omvat’.
De verantwoording van elke biografie schuilt, denk ik, in de vraag in hoeverre
inzicht in het leven meer begrip verschaft over het werk. Vanuit die opvatting zijn
er de biografen die in elk geval in hun inleiding suggereren dat er geen reden is voor
een biografie, maar eerder behoefte bestaat aan een monografie van een bepaald
thema. Elisabeth van Blankenstein over haar grootvader M. van Blankenstein geeft
blijk van die opvatting: ‘Het leek mij dat een wetenschappelijke biografie van een
vooraanstaand journalist uit die periode een goede “onderzoeksmethode” zou zijn,
omdat daarin ongetwijfeld ook belangwekkende ontwikkelingen in de journalistiek
aan de dag zouden treden. [...] Anderzijds mocht niet gebeuren dat ik uit vrees voor
een hagiograaf versleten te worden, juist krampachtig zou gaan zoeken naar situaties
waaruit hij minder gunstig naar voren kwam. Het is niet mijn bedoeling geweest te
pogen een compleet beeld te geven van de mens Van Blankenstein. Het ging mij
voornamelijk om zijn functioneren als journalist en de betekenis daarvan voor de
Nederlandse maatschappij. Op deze wijze kon ik er naar streven mijn onderzoek
zakelijk te houden’.
Een categorie die ik hier wil onderscheiden is die van de biografie met de ambitie
om een leven te modelleren naar een visie. Léon Hanssen in zijn
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samenvatting van zijn tweedelige biografie van Ter Braak, nadat hij de eerste editie
niet van een verantwoording wilde voorzien onder het argument ‘Als je gaat uitleggen
hoe je te werk bent gegaan, is dat zoiets als een sigaret roken in een haringstal. De
methode moet uit de uitvoering blijken’.9 In de samenvatting van zijn biografie geeft
hij die verantwoording wel: ‘Daarom [omdat Ter Braak een denker was] wordt Ter
Braaks leven in deze biografie beschreven vanuit het principe van de creatieve
destructie’. Maar ook Hans Werkman over J.K. van Eerbeek heeft een opdracht: ‘Dit
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boek is een poging tot reconstructie van een heel leven. [...] Deze biografie wil
aantonen hoe onrechtvaardig het was, ook in hét licht van de karakteristieken van
Ter Braak en Rijnsdorp, dat Van Eerbeek na de Tweede Wereldoorlog werd
bijgeschreven in het vergeetboek. Ik heb zijn naam daarin willen doorstrepen’. En
W.S. Huberts over zijn George Kettmannbiografie: ‘De onderhavige studie tracht
dit isolement op te heffen - niet uit sympathie of mededogen met Kettmann of zijn
werk, maar omdat het doodzwijgen van de nationaal-socialistische letterkunde een
groot gevaar in zich bergt’.

Typologie
Richard Holmes, toch vaak aangehaald als voorbeeld voor de literaire biograaf, heeft
aan de vooravond van zijn Huizingalezing in 1997 in NRC Handelsblad (14 november
1997) zijn werkwijze in drie fases onderverdeeld:
· het verzamelen van materiaal, het bureauwerk
· het veldwerk, op pad, plekken bezoeken, mens en interviewen
· het schrijfwerk, the dreamwork
Zegt de werkwijze van de biograaf iets over het type biografie dat hij schrijft?
Vanzelfsprekend, alleen is het de vraag of hij zich daarvan bewust is. Jacques Presser
in elk geval wel. Hij begint zijn biografie van Napoleon met een citaat van Stendhal:
‘La préface d'un livre historique en est une partie nécessaire; elle satisfait à cette
question: Quel est cet homme qui vient me faire des
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récits?’. Het antwoord op deze vraag (Wie is de man die me dit verhaal vertelt?)
geeft tevens een antwoord op de vraag: Wat voor soort biografie is dit? Presser schreef
zijn boek tijdens de bezetting, beter, omdat hij in een bezet land leefde: ‘Levend in
een periode van persoonlijke dictaturen, opgenomen in een maatschappelijke
ontwikkeling, die op vele plaatsen geleid heeft tot het opstellen van een individuals
leider, staatshoofd, staatsfetisj, kwam de schrijver op de gedachte, een persoonlijke
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dictatuur uit het verleden te onderzoeken in haar ontstaan. [...] Door die opzettelijke
evenwijdigheid krijgt, evenals bij Plutarchus, de eerste vita een heel ander reliëf dan
in een zelfstandige biografie’. Voila, Presser als geëngageerd historicus wil via het
verleden iets over zijn eigen tijd vertellen.
Wam de Moor in zijn Van Oudshoornbiografie zegt in de geest van ‘de
angelsaksische biografie’ te hebben gewerkt en maakt een duidelijke keuze: ‘De
grote lijn van deze biografie van Van Oudshoorn wordt bepaald door de
gebeurtenissen in het leven van de schrijver. Tot die gebeurtenissen reken ik op de
eerste plaats de verschijning van zijn werken’. De Moor onderscheidt in navolging
van James Clifford in From puzzles to portraits vijf vormen van biografie.10 De
objectieve, de wetenschappelijk-historische, de artistiek-wetenschappelijke, de
narratieve en de fictionele biografie. De Moor kiest voor de
artistiek-wetenschappelijke. Deze zelftypering klinkt niet slecht, maar als De Moor
nu eens voor ‘de wetenschappelijk-historische’ vorm had geopteerd zou niemand
daarin enige tegenspraak met zijn biografie hebben gezien.
Een aparte categorie, waar het gaat om typologie, is die waar het type biografie
bepaald wordt door de wensen van de gebiografeerde. Het dreamwork komt in deze
categorie dus niet van de biograaf. Peter de Ruiter over zijn Hammacherbiografie:
‘Dit boek is niet een biografie van het soort waarin het beschrijven van een persoonlijk
leven, met periodes van voorspoed en tegenslag, centraal staat. Het gaat voornamelijk
over Hammachers werkzame leven. [...] Een afspraak tussen ons beiden is geweest
dat ik geen gegevens uit de privé-sfeer zou verwerken’. Het is dus een ‘werkbiografie’
geworden.
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Hier heeft Oscar Wilde dus geen gelijk met zijn adagium: ‘Elke grote geest heeft
zijn discipelen, maar het is altijd Judas die zijn biografie schrijft’.
Judith Schuyf geeft in haar verantwoording van haar biografische studie over de
Groningse schandknaap Tieman Hofman blijk van ideologische vooringenomenheid:
‘Tiemon Hofman verdient een eigen biografie, niet omdat hij bijzondere prestaties
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leverde, maar omdat hij de enige persoon is die erkend is door de Nederlandse staat
als vervolgde op grond van zijn homoseksualiteit’.
Gé Vaartjes kiest een tegenovergesteld standpunt. Hij geeft de feiten over Herman
de Man en de lezer moet daar het verhaal zelf bij bedenken: ‘Ik hoop met deze
biografie dat beeld zoals het bij velen leeft - de eenvoudige verteller van knusse
verhalen - te verdiepen door hem ook te laten zien in zijn andere hoedanigheden. [...]
Dat materiaal heb ik dusdanig bewerkt dat de lezer, zo hoop ik, in staat is ook zelf
een beeld van De Man te creëren’.
Schuyf en Vaartjes lijken zich aan te sluiten bij Thomas Carlyle, die vond dat het
schrijven van een biografie boven alles een daad van sympathie moet zijn. En dat
niet iedere biografie daaraan voldoet, vindt Germaine Greer. Volgens haar zijn
biografen verkrachters die beschreven person en opofferen aan hun hang naar literaire
onderdrukking. Greer bedoelde met deze uitval dat het geen pas geeft om schrijvers
in hun maatschappelijk leven te interpreteren en te confronteren met verhalen en
situaties uit hun literaire werk. Precies dus wat Jan van der Vegt in zijn biografie van
Hans Andreus wél deed: het fragmentarische levensverhaal van het schrijvende ik
als de schaduwbiografie beschouwen en dat verhaal aanvullen door middel van
historisch onderzoek. Volgens sommigen wordt dit een schrijversbiografie genoemd.
Het materiaal van de schrijver - de taal - is identiek aan het materiaal van de biograaf.
Maar als Nabokov over Gogol schrijft, of Carmiggelt over Elsschot wordt dat ook
wel schrijversbiografie genoemd.
Kees Snoek poneert zijn biografie van Du Perron nadrukkelijk als
schrijversbiografie, maar met argumenten die zo breed zijn dat elk type biografie
onder zijn verantwoording te rangschikken valt: ‘Deze biografie is ook nadrukkelijk
een schrijversbiografie, dat wil zeggen een biografie waarin
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leven en werk zoveel mogelijk in relatie tot elkaar worden behandeld. [...] Het gaat
dan niet alleen om de psychoanalyse (waar Dresden zich tegen verzette), maar ook
om sociale, historische en culturele aspecten’.
In de historiografie van de theorievorming van de biografie in Nederland zijn
behalve de hierboven genoemde ook nog twee andere uitgaven verschenen: Aspecten
van de literaire biografie uit 1990 en twee jaar later gevolgd door Aspecten van de
historische biografie. Ik wil hier niets afdoen aan de veelal verstandige bijdragen in
deze bundel. Maar toch bevestigt deze twin-uitgave een groot misverstand, namelijk
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dat niet alle biografieën gebaseerd zijn op historisch onderzoek. Wordt deze serie
nu voortgezet met delen onder de titel Aspecten van de biologische biografie, Aspecten
van de journalistieke biografie. En hoe staat het met de natuurwetenschappelijke
biografie?

Bronnen
De hele wereld is een bron, maar het is toch het programma van de biograaf dat
bepaalt of een bron bruikbaar is.
Harry van Wijnen geeft een treffende illustratie van die stelling in zijn biografie
van de Rotterdamse fabrikant D.G. van Beuningen, Grootvorst aan de Maas, die
aanvankelijk aangekondigd werd onder de titel Roofridder aan de Maas: ‘Speculaties
over wat Van Beuningen zou zijn overkomen als de overheid zijn transacties met de
Duitsers niet door de vingers had gezien, heb ik laten rusten, omdat justitie
strafrechtelijk niet in actie is gekomen’. Dat lijkt me niet te getuigen van een eigen
visie. Hoe anders is dat met Angenies Brandenburg. Zoals blijkt uit het genoemde
artikel van Elsbeth Etty, waarin een saillant verhaal staat van wat het effect kan zijn
van een methodologische keuze, evenals de verantwoording daarvan. In haar memoires
Omzien in verwondering bekende Annie Romein dat ze ooit uit haat een moord op
een hond heeft gepleegd, op de geliefde hond van de vrouw bij wie ze in de
hongerwinter van 1944 in huis woonde en die haar te eten gaf. Omdat het door
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Annie gehate beest ook te eten kreeg, liet ze hem een spuitje geven. Dit verhaal komt
niet in de biografie van Angenies Brandenburg voor. De reden daarvoor is duidelijk:
ze koos ervoor de autobiografie niet te gebruiken omdat ze had gemerkt dat die vol
leugens stond. Het verhaal over de hond heeft ze kennelijk nergens anders bevestigd
gekregen. Ze heeft het weggelaten uit haar vooraf gekozen uitgangspunt de memoires
niet als bron te gebruiken.
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Mineke Bosch daarentegen schrijft in haar inleiding van de biografie van Aletta
Jacobs, sprekend over de ‘waarachtigheid’ van de bronnen: ‘Woorden als
“waarschijnlijk”, “wellicht”, “vermoedelijk” en formules als “het is aannemelijk dat”
behoren tot de standaarduitrusting van iedere biograaf’. Is dat zo? Volgens Hermione
Lee in elk geval niet. Zij haalt een criticus aan die zegt dat als een biograaf schrijft
‘I think’ er dan bedoeld wordt ‘I don't know’.

Verantwoording
Opmerkingen over methode worden doorgaans achteraf gemaakt. Ze dienen niet als
uitgangspunt, wel bij Angenies Brandenburg, zoals uit het verhaal over de hond
blijkt. Wam de Moor heeft zijn biografie ‘artistiek-wetenschappelijk’ genoemd nadat
het boek geschreven was en hij het nodig vond er een etiket op te plakken.
Nederlandse biografen houden er niet van om te psychologiseren. Maar wat is dat
precies: psychologiseren? Het vergt een apart onderzoek om biografen te
inventariseren die ‘psychologiseren’ verwarren met ‘interpreteren’. De biograaf van
Jan Arends zegt ergens dat hij zich verre houdt van psychologiseren en schrijft
vervolgens een biografie waarin hij zijn protagonist zelfs gedachten en dialogen in
de mond legt. Maken we van ‘psychologiseren’ iets in de geest van
‘verbeeldingskracht gebruiken’, literaire verbeeldingskracht liefst, dan blijkt er minder
weerstand te bestaan.
Johan Huizinga polemiseerde met zijn neef Menno ter Braak om het genre Vie
Romancée te bekritiseren. In de jaren twintig maar vooral in de jaren dertig
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van de vorige eeuw is dat een hele discussie geweest. Vergeten schrijvers al Jo Otten
en Constant van Wessem hebben daar driftig aan meegedaan.11 De Vie Romancée
toen en ‘schrijven met literaire middelen’ tegenwoordig worden ingezet als argument
voor vernieuwing van de biografie. Het is een belediging van historici zoals Huizinga,
Kossmann of Wesseling om te denken dat alleen literaire auteurs goed kunnen
schrijven.
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Verplaatsen we die discussie over de geromantiseerde biografie naar de huidige
tijd, dan blijkt die zeer actueel te zijn zonder dat er iets aan toegevoegd wordt, behalve
dat de term Vie Romancée nu taboe is, terwijl menig biograaf niet beter gevleid kan
worden dan met een recensie van zijn boek waarin staat dat zijn biografie de trekken
van een roman heeft. Het zelf bedenken van gegevens zonder dat dit in het verhaal
duidelijk wordt, in relatie tot de biografie, heet nu ‘literaire verbeeldingskracht’.
Maar ‘psychologiseren’? Nee, daarbij trekt de Nederlandse biograaf een vies gezicht.12
Waarschijnlijk omdat hij daarbij aan de Vie Romancées van Hedwig Courts-Mahler
en aanverwanten denkt. Of aan Woody Allen en zijn zielige shrink-verhalen, en dat
elke droom over een dood paard staat voor: ‘angst voor zwangerschap’.
Paul van der Steen - de Calsbiograaf - schrijft: ‘De tijd voor Cals' entree in de
Tweede Kamer in 1948 en de jaren na zijn aftreden als minister-president in 1966
horen net als een aantal privé-beslommeringen onlosmakelijk bij zijn levensverhaal,
al is het alleen al omdat ze ook het denken en handelen van de hoofdpersoon in de
volle schijnwerpers van de publiciteit mee helpen verklaren’. En ook hier de
geruststelling dat Cals' psyche niet ontrafeld wordt. ‘De vakkennis van de
geschiedschrijver schiet daarvoor tekort. Bovendien is een overleden hoofdpersoon
ook geen pre voor een succesvolle therapeutische sessie’, zegt Van der Steen.
Herman Langeveld schrijft in zijn Colijnbiografie: ‘Dit boek is in vrij sterke mate
een politieke biografie geworden’. Een aanduiding die volgens Van der Steen ‘niet
deugt’. Over Cals zegt hij: ‘Dit is een biografie van een politicus’. Langeveld geeft
aan dat hij een ‘politieke biografie’ heeft geschreven, niet helemaal uit vrije keus,
maar hij gebrek aan documentatie over het privéle-
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ven van Colijn. ‘Met het overwegend politieke karakter van deze biografie hangt
ook samen de terughoudendheid die ik heb betracht bij het psychologisch duiden
van handelingen en opvattingen van Colijn.’
Jan de Bas verantwoordt zijn biografie van de wielrenner Cees Erkelens door de
plaats van sport in onze maatschappij te duiden: ‘Aandacht voor de historische
aspecten van “de belangrijkste bijzaak in het leven”, zoals sport ook wel wordt
genoemd, vergroot het inzicht in het verleden van onze vrijetijdsbesteding. Tevens
biedt de sportgeschiedenis een vernieuwend perspectief op het vertrouwde uit de
algemene geschiedenis; in veel gevallen zal dit een vergroting van het historisch
besef tot gevolg hebben’. Dat zo'n argumentatie ook tot oppervlakkige onzin kan
leiden, illustreert de schrijver, journalist en verzetsman Emile van der Wilk in zijn
biografie van Ed. de Nève: ‘Het boek over een avontuurlijke man in de twintigste
eeuw, een grimmige eeuw waarin voor avonturiers eigenlijk geen plaats meer is. Hij
nam intens deel aan de gebeurtenissen in deze eeuw. Een beschrijving van zijn leven
is daarom ook een beschrijving van een stuk historie’.
Jacques Bosmans over Carl Romme wil in zijn biografie een beeld geven dat
kritisch is ‘en meer begrijpend dan beoordelend’. Hij werkt vanuit de ‘gekende
werkelijkheid’: ‘Anders gezegd, hij zal de rol van de psyche in die geleefde
werkelijkheid bij voorkeur alleen dan in de beeldvorming betrekken voor zover die
rol kan worden gekend vanuit de beschikbare documentatie.’ Dat de lezer niet in de
verleiding komt te denken dat Bosmans de psycholoog wil uithangen!
De Amerikaanse president Calvin Coolidge stond wantrouwend tegenover alles
dat zich aan zijn directe waarneming onttrok. Een vriend die met hem een weide vol
schapen passeerde, merkte op dat de schapen zo keurig geschoren waren, waarop
Coolidge in volle ernst reageerde: ‘Ja, tenminste aan de kant die wij kunnen zien’.
De anekdote is ooit beschreven door de psycholoog A.M.J. Chorus als voorbeeld
van extreme wantrouwigheid.13 Maar je kunt ook de vraag stellen: zou Coolidge een
goede biograaf zijn geweest? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de biograaf
aan wie je haar voorlegt. Ja, zal de een zeggen, Coolidge wilde alle feiten verzamelen
voordat hij tot een conclusie kwam. Nee, zegt de ander, het ontbrak de president aan
fantasie om het geheel te beoordelen op basis van een gedeeltelijke observatie.
Sommigen zouden dat laatste verbeeldingskracht noemen. De psycholoog A.D. de
Groot, noemde dat wetenschap bedrijven op basis van toetsing door partitie, om
daarna de eigen conclusies te toetsen aan de andere kant van het schaap, zal ik maar
zeggen.

Ten slotte
Er valt nog weinig te concluderen. Mijn opmerkingen moeten slechts begrepen
worden als een aanzet en een pleidooi voor nader onderzoek. Het gepraat over de
biografie als een roman is de dood in de pot. In die hele discussie tussen kunstenaar
of historicus worden twee dingen door elkaar gehaald: het onderzoek (verzamel- en
veldwerk) en de vorm (dreamwork) waarin dat
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onderzoek gegoten wordt. Alsof boeken van zogenaamde gewone historici allemaal
dezelfde vorm hebben. Over die vorm als geïsoleerd verschijnsel valt van alles te
zeggen maar geldt dat niet voor elk cultuurhistorisch boek. Wie de biograaf in de
marge van een-beetje-kunstenaar drukt, bewijst lippendienst aan het misverstand dat
je het bronnenonderzoek ter voorbereiding van een biografie kunt vervangen door
artisticiteit.
Richard Holmes, met zijn fases bureau-, veld en dreamwork, kan ons ook leren
dat het verschil met die gewone historicus echt niet zit in fase 3. Er zijn heus wel
historici die hun verbeeldingskracht (dreamwork) gebruiken. Herfsttij der
Middeleeuwen voldoet aan deze fasen zonder dat iemand op het idee komt deze
evergreen een roman te noemen. De biograaf, de historicus en elke non-fictieschrijver
mag, nee moet, over verbeeldingskracht beschikken wil hij kunnen ‘dromen in zijn
bronnen’, dat is het essentiële verschil met de romancier. De biograaf is vóór alles
historicus, of zoals Holmes in zijn aanbevelingen zegt: ‘Begeert niet uw buurman
de romancier. In het huis van de non-fictie zijn evenveel kamers als in dat van de
fictie’. En vervolgens kun je biografen scheiden in de zogenaamde bevers en vlinders,
de bevers houden de bronnen dicht bij de hand, de vlinders stellen zich wat
onafhankelijker van hun documentatie op.14
Sinds het woord biografie voor het eerst werd gebruikt in de Dictionaire de Trévoux
uit 1721, wordt er gediscussieerd over hoe je de ideale biografie schrijft. William
Somerset Maugham heeft over die ambitie geschreven: ‘There are three rules for
writing biography’, maar zo voegt hij er opgewekt aan toe: gelukkig weet niemand
welke dat zijn.15
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Joke Corporaal
‘Géén pornografie’
De voorgeschiedenis van een Fries eenmanstijdschrift
De schrijver Anne Wadman heeft zich gedurende zijn gehele carrière
bewogen op het grensvlak tussen de Nederlandse en de Friese literatuur.
Desondanks is hij in Nederland als auteur niet erg bekend geworden,
slechts enkele van zijn werken werden uit het Fries vertaald. Zijn faam
heeft vooral te maken met het feit dat hij enkele jaren redacteur was van
het invloedrijke tijdschrift Podium en hij is (nog altijd) vermaard als
criticus van formaat. Sommigen noemen hem zelfs een van de beste
naoorlogse critici die Nederland heeft gekend. Wadman heeft vooral een
stempel gedrukt op de ontwikkeling van de naoorlogse Friese literatuur.
‘Het doet mij erg veel genoegen, dat U mijn verhaal “De rode roos” in Maatstaf wilt
opnemen’, zo schreef Anne Wadman (1919-1997) op 29 juli 1961 aan
Maatstaf-hoofdredacteur Bert Bakker.1 ‘Ik heb een zwak voor dit verhaal, omdat het
voor mijn eigen gevoel (over zuiver literaire kwaliteiten spreek ik niet) met m'n hele
“ziel” geschreven is. Het is mijn eerste bellettristisch probeersel in het Nederlands,
misschien is er aan de woordkeus nog wel iets te verbeteren, dat kunt U dan gerust
doen, ik zie het aan de drukproef wel.’
Wadmans verhaal kwam terecht in de negende jaargang van Maatstaf, tussen het
werk van auteurs als de jonge Jan Wolkers, de toenmalige literatuurpaus Victor van
Vriesland, de wat oudere Simon Vestdijk en Gerrit Achterberg.2 Het verhaal, zoals
het grootste deel van Wadmans proza geschreven vanuit een personaal vertelstandpunt
met hij-focalisatie, beschrijft de eerste erotische ervaring van een schooljongen met
alle onhandigheid, verwarring en schaamte die daarmee gepaard gaat.
De knappe boerendochter Frearkje gaat op school door voor het vriendinnetje van
de stoere Okke. Okke is niet alleen veel stoerder dan de hoofdpersoon, hij heeft ook
meer seksuele ervaring. Samen met zijn vrienden valt hij Frearkje soms lastig. Frearkje
lijkt daarvan niet gediend te zijn, maar verzet zich
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Anne Wadman [Letterkundig Museum]
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Anne Wadman aan Bert Bakker, 29 juli 1961 [Letterkundig Museum]

ook niet echt. De hoofdpersoon krijgt medelijden met het meisje nadat zij hem eens
royaal haar boterhammen heeft aangeboden. Ze verdient beter, besluit hij, en hij zint
op een manier haar dat kenbaar te maken. Een afspraakje is de eerste stap. Tijdens
een fietstochtje met Frearkje denkt de hoofdpersoon koortsachtig na hoe hij Frearkje
kan vertellen dat zij het bij hem veel beter zou hebben dan bij Okke. Maar hoe moet
het gesprek op Okke gebracht worden? Het gesprek verloopt moeizaam. ‘Ik ben een
dode piemel’, denkt de hoofdpersoon gefrustreerd. Frearkje neemt ondertussen het
initiatief van de tobbende jongen over. Die verliest, overweldigd door de nieuwe
sensatie, alle zelfbeheersing:
Hij zweefde in een extase, hij liet alle gewroet en geknoei, zijn hele
misselijke kleine wereldje onder zich, hij was vrij, hij was hoog en
absoluut, hij was meester. [...] Hij kon zijn hand niet thuishouden, alles
sloeg in zijn binnenste, hij werd allemachtig sterk, zijn hand
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Bert Bakker, foto An Tydeman [Letterkundig Museum]

gleed omhoog, onder haar rok, de warmte tegemoet, en in haar broekje en
ergens zong in hem dat betoverende lied: een meisje wilde niet weten, dat
zij een rode roos bezat... hij voelde haar weerstand winnen, maar hij voelde
ook de warme huid, een bosje haar, een warm, vochtig, week plekje... van
voren gespleten, van binnen vurig rood... zijn vingers tastten en gleden,
op wild avontuur wild wild en toen had hij de slag al ontvangen, pats tegen
zijn rechterwang, het deed meer pijn dan pijn doet.3
In Friesland werd direct opgemerkt dat Wadman, tegen zijn gewoonte in, een verhaal
in een Nederlandstalig forum had gepubliceerd. ‘Het zou niet nodig zijn om dit geval
hier verder te noemen [...] als het niet zo vreemd was, dat Wadmans product niet in
De Tsjerne [Friestalig literair tijdschrift, 1946-1968, JC] maar in een hollands blad
is verschenen. De Tsjerne redactie had toch hoogstwaarschijnlijk dolblij moeten zijn
eindelijk eens een echt hoogstaand stuk te mogen publiceren. [...] Met al zijn nukken
heeft Wadman tot nog toe nooit zijn moedertaal verloochend, als hij oorspronkelijk
werk uitgaf. Heeft hij zich nu dan van het vaderland afgekeerd?’4 Dat schreef Marten
Ferwerda in het tijdschrift van de Fries-nationale jongeren, Fryslân Oerein (‘Friesland
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Maatstaf, oktober 1961

Zacht Lawijd. Jaargang 6

88
overeind’). Ferwerda ging er dus automatisch van uit dat Wadman zijn werk in een
Friestalig tijdschrift zou publiceren. Hij wist waarschijnlijk niet dat Wadman ‘De
rode roos’ (oorspronkelijk een Friestalig verhaal onder de titel ‘De reade roas’) niet
kon publiceren in het Friesland van eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Daarom
begon hij zijn eigen tijdschrift, het eenmanstijdschrift De Teannewâdder (‘De
Tenentrapper’). Het verhaal van de moeizame publicatie van ‘De reade roas’ - door
Wadman zelf tot vervelens toe verteldverduidelijkt hoe het Friese literaire klimaat
begin jaren zestig eruit zag en hoe Wadman daarin een eenling-positie innam, een
situatie die door zijn eenmanstijdschrift alleen maar versterkt zou worden.
Wadman schreef ‘De reade roas’ in 1957. Hij was in die tijd bezig met de
voorbereidingen voor een verhalenbundel met veelal oude verhalen, geschreven
tussen 1937 en 1953 en eerder gepubliceerd in De Tsjerne, het blad waarvan Wadman
van 1946 tot 1953 redactielid was. Aan dat oude werk wilde Wadman ‘De reade
roas’ nu graag toevoegen. Het aan Wadmans tweede vrouw, de schrijfster Hylkje
Goïnga, opgedragen Yn'e Lytse Loege kwam in 1959 uit bij drukkerij Laverman, in
een serie van de Fryske Bibleteek. Over ‘De reade roas’ schreef één van de
verzamelaars hem: ‘Het is een heel goed verhaal, dat wel realistisch is, maar niet
pornografisch omdat het hier zo bij uitstek gaat om de “ziel” van de hoofdpersoon
en zijn reactie op de wereld om hem heen. Maar publicatie via de Fr. Bibleteek durven
wij toch niet aan, want heel veel mensen zouden er aanstoot aan kunnen nemen en
het op de bibleteek verhalen (zo zijn de Friezen)’.5 Hoewel de contactpersonen van
de Fryske Bibleteek het werk niet op morele gronden wilden afkeuren, waren ze
bang dat hun lezers dat wel zouden doen.
Welke podia bleven er nu nog over? In de eerste plaats was er natuurlijk De Tsjerne.
De Tsjerne-redactie was nauwelijks veranderd sinds Wadman in 1953 gefrustreerd
afscheid van het blad had genomen. Oudgedienden Fedde Schurer, Douwe Tamminga
en Eeltsje Boates Folkertsma, oude rotten in het vak, waren in 1960 nog steeds
redactielid. In dit gezelschap van oude heren waren Freark Dam (1920) en Durk van
der Ploeg (1930) met hun veertig en dertig jaar relatief jong. Wadman heeft naar
eigen zeggen niet expliciet gevraagd of zijn verhaal in De Tsjerne geplaatst zou
kunnen worden. Daarin plaatste hij in juni 1960 wel een voorpublicatie van zijn in
hetzelfde jaar te verschijnen roman Hoe moet dat nu, Marijke?, ‘De forlerne dochter’
(‘De verloren dochter’). De Tsjerne was in 1960, net als in 1953, een blad dat bij
geen van de afzonderlijke zuilen hoorde; het stond open voor de meest uiteenlopende
bijdragen. Tegelijkertijd (en daarmee schijnbaar in tegenspraak) was het erg
traditioneel door het stempel dat de oudere redacteuren op het blad drukten.6 Het is
duidelijk dat Wadman niet had hoeven vragen of ‘De reade roas’ kon worden
opgenomen. Lolle Nauta, die in veel opzichten Wadmans gelijkgezinde was, merkte
in dezelfde tijd al op dat de redactie alleen experimenteel werk opnam als er ‘geen
vieze woorden in staan, d.w.z. woorden die met het geslachtelijke verkeer en met de
anale zones van het menselijk bestaan verb and houden’.7 Publicatie van het
experimentele verhaal ‘De reade roas’ in De Tsjerne was in 1960 onmogelijk. Het
is verder de vraag in hoeverre Wadman publicatie in De Tsjerne werkelijk heeft
overwogen. Hij was namelijk niet onverdeeld positief
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Anne Wadman aan Gerrit Borgers, 21 april 1961 [Letterkundig Museum]

over het tijdschrift. Voor de microfoon van de Regionale Omroep Noord had Wadman
al in 1956 verteld hoe De Tsjerne volgens hem steeds meer een bloemlezingkarakter
kreeg:
Zo gaat zich een zekere onverschilligheid van het blad meester maken,
onverschilligheid ten opzichte van de weg, die de Friese literatuur heeft
te volgen, onverschilligheid ten opzichte van de vraag waar men de dingen
vandaan heeft àls ze maar goed zijn. [...] Deze methode van leven en laten
leven moge sympathiek lijken, het is maar de vraag, of het litteraire leven
er bij gebaat is. Litterair leven toch veronderstelt uiteraard strijd tussen
richtingen, generaties en personen.8
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De Tsjerne speelde volgens Wadman weliswaar een centrale rol in het culturele leven
in Friesland, maar lang zou dat niet meer kunnen duren.
De Tsjerne-redactie werd vanaf 1954 beconcurreerd door de jonge redacteuren
van het experimentele tijdschrift Quatrebras. Zij zetten zich fel aftegen De Tsjerne,
maar werden op hun beurt ook niet altijd serieus genomen. Hoeveel Wadman in 1957
ook op De Tsjerne en op haar redactie aan te merken had, heil verwachtte hij evenmin
van de redactie van Quatrebras, waarover hij in dat jaar kort maar krachtig was: ‘Te
weinig talent, te weinig houding, te weinig wezen’.9 ‘Het is een beetje triest’, zo
stelde Nauta in 1961, ‘als men tot de conclusie moet komen, dat het verschil tussen
beide literaire tijdschriften hierop neerkomt en men moet ontdekken dat de lust
waarmee dergelijke woorden in Quatrebras geloosd worden evenredig is aan de
onlust waarmee zij in De Tsjerne worden geweerd’.10 Ook Nauta merkte op - hij deed
dat vijf jaar na Wadman en frappant genoeg voor dezelfde radiomicrofoon - dat er
geen polemiek werd gevoerd in de Friese literaire bladen:
Het ontbreken [...] [van de activiteit van polemisch instinct] in De Tsjerne
hangt samen met de burgerlijkheid van dit tijdschrift, [...], de angst om te
tornen aan de vooroordelen van de traditionele Friese lezer. De afwezigheid
hiervan in Quatrebras hangt samen met het feit, dat dit tijdschrift zich nog
steeds oriënteert op de Nederlandse experimentelen, een richting, die zo
langzamerhand is doodgebloed.11
De Tsjerne en Quatrebras waren de belangrijkste literaire bladen in het Friesland
van eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Naast die twee bladen had Wadman zijn
‘De reade roas’ nog kunnen sturen naar It Heitelân. Dat tijdschrift - geen exclusief
literair tijdschrift, maar een soort familieweekblad - stond echter in Wadmans optiek
helemaal onder aan de literaire ladder. De kans dat hij zijn verhaal daarin heeft willen
publiceren is niet bijster groot. Sinds 1954 bestond bovendien de mogelijkheid om
korte verhalen en poëzie in te sturen voor de Rely Jorritsmaprijs. Aurelius Hotze
Theodorus Jorritsma (1905-1952) was een oude bekende van Wadman, die tijdens
zijn redacteurschap van De Tsjerne regelmatig en vaak ook tevergeefs geprobeerd
had zijn poëzie aan dat blad te slijten. Jorritsma was afkomstig uit een rijke familie,
leefde als bohemien en stierf kinderloos. Voor zijn dood belegde hij zijn geld in een
fonds dat bestemd was voor een literaire prijsvraag om de Friese literatuur te
bevorderen.12 De naar hem vernoemde prijs was niet de eerste prijsvraag waarvoor
Jorritsma geld beschikbaar stelde. Wadman was als Tsjerne-redacteur reeds betrokken
geweest bij prijsvragen waarvoor geld van Rely Jorritsma werd gebruikt. Daardoor
had hij al een goede indruk van hoe Jorritsma's testament in elkaar zou steken. Vanuit
de Kanaalstrjitte in Sneek stuurde Wadman reeds in 1954 een verontruste brief aan
het toenmalige bestuur van Stifting De Fryske Bibleteek over de Rely Jorritsmaprijs,
die dat jaar voor het eerst werd uitgeschreven:
Uit de kranten heb ik vernomen, dat het Testament van Rely Jorritsma
door het Bestuur van de Fryske Bibleteek zodanig wordt uitgelegd, dat
diegenen die voor de prijsvragen werk opsturen, zich verplichten hun werk
in Heitelân te laten opnemen als de redactie van dat blad dat
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wenst. Als Fries schrijver meen ik verplicht te zijn U op het volgende te
wijzen. In de eerste plaats meen ik te weten, dat de tekst van het bedoelde
testament die kwestie openlaat, in zoverre dat aan het Bestuur van de
Bibleteek wordt overgelaten de publicatie te regelen, wat inhoudt, dat het
Bestuur het volste recht heeft, de inzenders in hun publicatie vrij te laten.
In de tweede plaats meen ik, dat de Fryske Bibleteek als taak heeft de bloei
van de Fryske literatuur in het algemeen te bevorderen, en niet in het
bijzonder die van het een of andere tijdschrift. [...] Als deze wensen, in
het bijzonder de publicatievrijheid inzake de prijsvragen, niet worden
ingewilligd, moet ik tot mijn spijt verklaren dat ik als Fries schrijver niet
aan de Rely Jorritsmaprijsvragen kan meedoen, hoe aantrekkelijk die
financieel gezien ook mogen zijn.13

Anne Wadman en Hylkje Goïnga [Collectie Tresoar, Leeuwarden]

Ondanks deze stellige woorden zou Wadman in 1959 toch aan de bewuste
prijsvraag meedoen. Waarom? ‘Heel simpel,’ zo schreef hij hierover drie jaar later,
‘ik kon dat verhaal verder nergens kwijt. De enige manier om dit verhaal behalve
een buroladebestaan ook een doel te geven (+ de erkenning + een paar 100 gulden)
was de R.J.-prijsvraag’.14 In zijn autobiografie Mei Abraham fûstkje beschrijft Wadman
hoe hij ‘De reade roas’ liet lezen aan zijn goede vriend Douwe Tamminga en aan de
wat traditionelere en zeer christelijke Eeltsje Boates Folkertsma.15 ‘Gruwelijk en
immoreel’ vond Folkertsma het de jury van de Rely Jorritsmaprijs op te zadelen met
‘De reade roas’. Eerder dan
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dat het Wadman ervan weerhield, moedigde het hem aan zijn verhaal in 1959 in te
sturen. Maar bekroning bleef uit, Wadman kreeg zijn verhaal in mei 1960
teruggestuurd en ‘De reade roas’ zou ongepubliceerd blijven.16 Dat beviel Wadman
niet. Hij had immers al vaker problemen gehad zijn werk kwijt te raken. Sterker nog,
het dreigde een terugkerend probleem in zijn schrijverschap te worden. Om te
voorkomen dat ‘de reade roas’ op de plank zou moeten blijven liggen, bedacht
Wadman zoals gezegd een creatieve oplossing: hij riep zijn eigen tijdschrift in het
leven. ‘De reade roas’ kwam in het openingsnummer dat in maart 1961 verscheen,
een klein half jaar vóór de Nederlandstalige versie in het septembernummer van
Maatstaf.
Maar daarmee was het verhaal nog niet afgelopen. Nadat Wadman het eerste
nummer van zijn tijdschrift de wereld in had gezonden en nadat hij in de zomer van
1961 - op initiatief van, en na bemiddeling door zijn boezemvriend Gerrit Borgers
(1917-1987) - contact had opgenomen met Bert Bakker over publicatie in Maatstaf
deed Wadman een vervelende ontdekking.17 Op een feestje sprak hij een lid van de
Rely-jury die zijn verhaal had afgekeurd. Wadman schreef daarover zelf:
De heer Gerben Brouwer, die na in een grijs verleden een keer een soort
van dichtbundeltje te hebben gemaakt, daaraan het recht ontleent om
voortaan overal met zijn zelfvoldane neus vooraan te staan, op feesten en
drinkpartijen, op bruiloften en recepties, op conferenties en forums, in
commissies en jury's, sprak mij in april van dit jaar, direct na het uitkomen
van de eerste Teannewâdder, op een feestelijke gelegenheid aan, met een
gezicht van
wij-zijn-altijd-zulke-goede-maten-geweest-en-u-begrijpt-mij-wel. Hij zei:
‘wat was dat een steengoed verhaal van u. In vertrouwen gezegd: het kwam
in de Rely Jorritsma-prijsvraag ver bovenaan’.18
Wadman was hevig verontwaardigd dat de jury zich door andere dan literaire motieven
had laten leiden. Tegelijk hadden de gebeurtenissen Wadman niet zó hoeven verrassen,
hij had immers jaren daarvoor een dergelijk conflict al voor mogelijk gehouden.
Waarom was hij dan nu, in het najaar van 1961, toch teleurgesteld over de gang van
zaken? Daarvoor zijn meerdere redenen aan te voeren.
In de eerste plaats was er vanaf 1954, het jaar van Wadmans brief aan de Fryske
Bibleteek, tot 1961 blijkbaar weinig veranderd in literair Friesland. Toegegeven, in
1954 dacht Wadman dat Quatrebras geen lang bestaan gegund zou zijn, terwijl dat
blad in 1959 en 1961 nog wel degelijk meedraaide. Wadman nam de nieuwe generatie
jongeren in 1961 echter nog steeds niet serieus. Hij was daarin niet de enige. In het
centrum van de literaire carrousel draaiden De Tsjerne en de Fryske Bibleteek nog
op volle toeren mee, en die constatering (die eens te meer bleek uit afkeuring van
bepaalde elementen uit ‘De reade roas’) zal Wadman niet vrolijk hebben gestemd.
Hij wist inmiddels zeker dat Rely-inzendingen op literaire én morele motieven
beoordeeld werden. Kort na Gerben Brouwers ontboezeming werd Wadman namelijk
gevraagd voor de jury van de Rely-prijs.19 Hij wilde die uitnodiging graag aannemen,
op voorwaarde dat hij als jurylid geen rekening hoefde te houden
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Bert Bakker aan Anne Wadman, 27 juli 1961 [Letterkundig Museum]
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met de smaak van De Fryske Bibleteek. Rienstra antwoordde daarop dat de jury
eenmaal een verhaal niet had bekroond vanwege andere dan zuiver literaire motieven.
‘Dat verhaal was: De rode roos, inzender bij U bekend.’20 Wadman is om deze reden
nooit jurylid geweest voor de Rely-prijs.21 Ten slotte zal het Wadman zijn
tegengevallen dat bij de afkeuring van zijn verhaal ook persoonlijke verhoudingen
een rol hadden gespeeld.22
Nauta gaf al in 1957 een rake typering van Wadman:
Wadman zijn front is smal, want hij presteert het om geheel op eigen kracht
te vechten zonder deel uit te maken van een literaire clan, waarin zo menig
dichter zich na verloop van tijd zo aangenaam begeeft. Of het mogelijk is
zich op zo weinig ruimte staande te blijven en steeds weer bereid te zijn
de dupe te worden, of het mogelijk is te blijven staan zonder het front in
een vooroordeel over te laten gaan, alleen de toekomst kan dat aantonen.
Wie strijdt, moet bereid zijn het gevecht te verliezen.23
Hans Renders typeerde de drijfveren van redacteuren van eenmanstijdschriften als
volgt: ‘Er zijn schrijvers die het gezeur met redacteuren beu zijn en daarom baas
over eigen schrijfsels willen worden. Een eigen winkeltje hebben, zonder bemoeienis
van buitenaf, dat lijkt hun drijfveer. Dergelijke eenmanstijdschriften vertonen de
mentaliteit van de kleine middenstander. Een eenmansredactie wil in haar eentje de
wereld wel eens op de hoogte stellen van wat haar dwars zit’.24 Was het niet
onmogelijk, dan zou men denken dat Renders hier speciaal Wadman op het oog had,
net als toen hij iets eerder schreef: ‘Zelden wordt de vijand vernietigd, maar bijna
altijd loopt de eenman schade op’.25 Datzelfde was namelijk het gevolg van Wadmans
Teannewâdder. Van dat blad zouden in totaal acht nummers verschijnen, vier
nummers per jaargang. In zijn tijdschrift zou Wadman de strijd aangaan met de
culturele elite in Friesland, die voornamelijk bestond uit vooroorlogse schrijvers
zoals Fedde Schurer, Douwe Tamminga en Eeltsje Boates Folkertsma. Het waren
de schrijvers van de generatie die herhaaldelijk riep dat een volgende generatie het
werk zou moeten overnemen, maar die, toen dat dreigde te gebeuren, weigerde haar
plek in het centrum van de macht op te geven. Wadman trok niet alleen ten strijde
tegen degenen die een verhaal als ‘De rode roos’ afkeurden, zijn vrienden moesten
er eveneens aan geloven, en hij spaarde ook zichzelf niet. Zijn toon zou aanvankelijk
vooral ironisch zijn, later meer cynisch. Het middel bleek erger dan de kwaal; in
plaats van de gewenste effecten had De Teannewâdder vooral ongewenste
bijwerkingen. Door zijn eenmanstijdschrift werd Wadmans positie als Einzelgänger
versterkt, kreeg hij ruzie met zijn vrienden en viel hij ten prooi aan sombere gedachten
over zijn eigen schrijverschap. Het blad was de uiting van het isolement waarin
Wadman als schrijver terecht was gekomen en waarvan hij zich tijdens het
tijdschriftavontuur steeds pijnlijker bewust werd. Zijn zoektocht naar (zelf)bevestiging
zou geen bevredigend resultaat opleveren. De overstap naar het Nederlandse literaire
veld lag voor hem hoe langer hoe meer voor hand. Van het stempel Fries schrijver
zou Wadman zich echter niet meer los kunnen maken.
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Johan Vanhecke
En dan nog zonder hoofdletter
Literaire censuur in West-Vlaanderen
In 1951 werd de Arkprijs van het Vrije Woord in het leven geroepen omdat de
Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen geweigerd had om de Provinciale
Prijs voor Letterkunde toe te kennen aan Marnix Gijsen voor zijn roman Het boek
van Joachim van Babylon, zoals voorgesteld was door de jury. Toch was het niet de
eerste keer dat een Bestendige Deputatie de beslissing van een jury naast zich
neerlegde. In West-Vlaanderen werd de vijfjaarlijkse prijs, ter waarde van 5.000
Belgische frank, in 1929 en 1939 niet uitgereikt, maar vervangen door
aanmoedigingspremies.1 In 1934 werd zelfs vooraf gesteld dat enkel
aanmoedigingspremies zouden gegeven worden, omdat er slechts 3.250 frank
beschikbaar was. Uitzonderlijk werd bovendien een leeftijdsgrens van 35 jaar
vastgelegd. Daarnaast moesten de laureaten in West-Vlaanderen geboren zijn of er
minstens vijf jaar wonen. Alleen nog niet bekroonde werken die in de
voorafgaandelijke vijf jaren verschenen waren, konden tot 15 juli 1934 ingezonden
worden. De jury bestond uit Stijn Streuvels, Frank Baur, hoogleraar aan de Universiteit
van Gent, en J. Pruvost, leraar aan het Atheneum te Brugge.2
De jury beslist om het bedrag te verdelen over drie auteurs. 1.250 frank gaat naar
Marcel Matthijs voor Herfst (1930). Karel Jonckheere en Gaston Duribreux krijgen
beiden een aanmoedigingspremie van 1.000 frank, de eerste voor zijn poëziedebuut
Proefvlucht (1933), de tweede voor zijn prozadebuut Karoen in 't aanschijn van de
zee en het handschrift van het verhaal Derina. Op 19
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Karel Jonckheere rond 1929-30 [AMVC-Letterenhuis]
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december 1934 brengt een bevriend ambtenaar Karel Jonckheere met een
vertrouwelijke brief op de hoogte. ‘Officieel nieuws volgt aanstaande week’, schrijft
hij, maar op 27 december laat hij weten dat de Bestendige Deputatie het nieuws nog
niet bekrachtigd heeft. ‘Indien ik u niets laat weten vóór 1 januari, 't is dat de
bekrachtiging intrad.’ Twee dagen later verzoekt de briefschrijver Jonckheere ‘enkele
minuten [...] te zien, morgen, vóór het Stadstheater, te Oostende omstreeks 7 ¼ uur
s avonds’.3
Wat de man te vertellen had, kunnen we vermoeden, want de Bestendige Deputatie
heeft op 28 december besloten niet in te gaan op het voorstel van de jury.4 Op 5
januari krijgt Jonckheere een officieel bericht van gouverneur Hendrik Baels, met
diens gestempelde handtekening, ‘dat, na inzage genomen te hebben van de
ingezonden handschriften, de Bestendige Deputatie het geraadzaam heeft gevonden
geen premien toe te kennen’.5
De twee andere laureaten hebben wellicht dezelfde brief gekregen, want Stijn
Streuvels schrijft drie dagen later aan Marcel Matthijs, dat hij ‘van die beslissing
niets af weet - het is het eerste woord dat ik er over te vernemen krijg. Ik vraag dus
inlichtingen over die ‘beslissing’ aan de bestendige deputatie, en het zal van de
motivering hunner beslissing afhangen of ik hun mijn ontslag als voorzitter van die
jury en als lid van die kunstcommisie [sic] inzend, of niet’.6
Streuvels krijgt snel antwoord. ‘De bestendige Afvaardiging is het met U eens over
het “kunstgehalte”, maar neemt andere standpunten in, voor dewelke geen
letterkundige bevoegdheid vereist is, maar die bij openbare besturen, zorg moetende
dragen voor volkswelzijn en volksverheffing, dienen in aanmerking genomen te
worden; daarom heeft zij gemeend gene kunst te moeten aanmoedigen wier uitslagen
betwistbaar zijn op dit gebied.’
Streuvels is razend en giet het antwoord in een artikel voor De Standaard, waar
het op 11 januari verschijnt onder de titel ‘Het geestelijk manna in de Provincie
West-Vlaanderen’.7 Streuvels vindt dat hij zijn collega's en zichzelf moet
verantwoorden tegenover de inzenders, en dat ook de kunstenaars moeten weten ‘dat
hunne kunst het volkswelzijn en de volksverheffing tot richtsnoer hebben moet. Dit
werd hun niet medegedeeld, maar ik meen het te moeten doen in plaats van de heren
der B.A.’. Streuvels merkt op dat de provincie op deze manier flink bespaart op het
budget van Schone Kunsten en voor de toekomst bezuinigt op de onkosten van een
jury, want die hebben ze toch niet meer nodig. Ten slotte vraagt hij zich af: ‘Welke
sommen worden er besteed aan prijskampen voor hengsten, merries, stieren, koeien,
geiten, konijnen, hanen en hennen?... en of men daar ook dezelfden stelregel zal
toepassen als bij de kunst?’.
Andere kranten citeren gretig uit de tekst van Streuvels. Op 17 januari komt de
zaak aan bod in Het Laatste Nieuws en in Vooruit, op 26 januari in De Schelde.
Boekuil Raymond Herreman stelt voor de helden van de Bestendige Deputatie een
borstbeeld te geven in het Museum van Letterkunde. ‘Bij nader onderzoek is de
geheele zaak toch niet ongelooflijk; alles is normaal. Die heeren weten waar hun
belang ligt. Hoeveel kiezers minder kan dat bedragen? En dan nog, met een premie
zijn literatoren toch niet uit te koo-
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Stijn Streuvels aan Marcel Matthijs, 8 januari 1935 [AMVC-Letterenhuis]
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pen; wat voordeel heeft men er dan bij? Als ze moedig waren zouden deze heren
gezegd hebben: “Kijk eens, wij hebben geen geld genoeg voor de processies,
banketten, de nieuwe vlaggen, de ondersteuning van het paardenras, en kunnen onzen
schat dus niet verspeelen aan literatureluur!“’8
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Aangemoedigd door de steun in de pers, besluiten de gedupeerden zelf in actie te
komen. Jonckheere nodigt Marcel Matthijs uit in Oostende om samen met Duribreux
rond de tafel te gaan zitten: ‘Nu de bladen zich op het geval van den L. Wedstrijd
van W. Vl geworpen hebben, kan het tijd worden dat wij [...] eens elkaars indruk
trachten op te vangen. [...] natuurlijk hebben wij niet geschreven om aangemoedigd
te worden, doch één ding staat vast: de heeren juryleden zijn gloeiend kwaad en
vragen eerbied van onbevoegden voor hun beslissing’. Het is niet de bedoeling ‘om
een complot te smeden, noch om een premie te gaan afschooien, doch om uit deze
“verwarde zaak” klaarheid en openhartigheid tegenover ons werk te puren’. Matthijs,
die zijn twee medelaureaten niet persoonlijk kent, is verhinderd, maar daarom niet
minder strijdvaardig: ‘de reactie in de pers is maar pas begonnen. En ik zorg er wel
voor dat er volle licht in het boeltje kome’.9
Jonckheere en Duribreux, die goede vrienden zijn, trekken alvast met z'n tweeën
ten strijde en nemen contact op met enkele provincieraadsleden en
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Telegram van Hendrik Baels aan Karel Jonckheere. 1 maart 1935 [AMVC-Letterenhuis]

literaire collega's. De voorzitter van de provincieraad, Alfred Ronse, doet of zijn
neus bloedt en beweert zelfs dat ‘de jury [...] beslist heeft dit jaar geen prijzen toe te
kennen. De Bestendige afvaardiging [...] heeft zich bij deze beslissing neergelegd’.10
Toch raadt hij Jonckheere en Duribreux aan een korte audiëntie aan te vragen bij de
gouverneur. In een briefdoen ze een beroep op gouverneur Hendrik Baels ‘als
Gouwheer, als Oostendenaar en als letterkundige’ die hen prompt uitnodigt.11 Ze
bereiden hun argumentatie schriftelijk voor en dienen zich op vrijdag 1 februari om
3 uur in de namiddag aan in Brugge. Het verhaal dat Jonckheere veertig jaar na de
feiten in het derde deel van zijn memoires Waar plant ik mijn ezel ophangt, is
enigszins verkleurd door de vervagende herinneringen.12 Hij ziet hen nog met z'n
drieën wachten aan de voet van de Halletoren in Brugge en citeert Marcel Matthijs,
terwijl het buiten kijf staat dat Matthijs niet aanwezig was.
Wat er tijdens dat onderhoud gezegd is, valt tamelijk goed te reconstrueren. Het
blad met de vooraf opgestelde argumenten is bewaard, alsook een brief van Jonckheere
aan Marcel Matthijs en een van Duribreux aan Stijn Streuvels over het onderhoud.13
Het belangrijkste document is evenwel het hierna volgende verslag, dat Jonckheere
onmiddellijk na de feiten in dialoogvorm uitschreef. De tekst is wellicht een
gecondenseerde versie van het

Zacht Lawijd. Jaargang 6

102

Begin van Jonckheeres verslag van het onderhoud bij gouverneur Baels [AMVC-Letterenhuis]

gesprek maar hij geeft wel een goed beeld van de houding van de toenmalige
katholieke overheid tegenover een groepje jonge, aanstormende schrijvers.
Gehoor bij den Gouverneur te Brugge op 1 Februari 1935 te 15 uur
1. Met den Gouverneur den h. Baels alleen
· Waarvoor is het Heeren?
· In verband met lett[erkundige]. Wedstrijd
· Het is eigenlijk een wanhopig geval, heeren. Het is een buitengewoon
voorrecht voor U in verband met deze zaak te worden ontvangen. De
B[estendige] D[eputatie] komt gewoonlijk nooit weer op een beslissing.
Maar de samenkomst is te 16.30 uur. De h. Matthijs heeft ook een audiëntie
gevraagd.
We hadden echter gaarne enkele woorden tot de Oostendenaar gesproken.
D. Mijn boek handelt over de zee. Ge hebt het misschien gelezen.
B. Neen, maar men heeft me enkele blzonderheden over het kaaileven
getoond.
D. Ik heb een aanbod gekregen van een Nederl. Firma, die het boek
opnieuw zou uitgeven, moest een bekroning, een officieele, het werk als
publiciteit dienen.
J. Het antwoord van de B[estendige] D[eputatie] heeft ons ten zeerste
verwonderd, h[eer] G[ouverneur], daar het een publiek geheim is, dat wij
de bekroonden zijn.
B. Hooja! moest Douwes Dekker in dezen wedstrijd medegedongen
hebben, hij zou ook niet bekroond zijn geweest. Wat hem toch niet belet
heeft Multatuli te zijn geworden. Ik schat hem ten minste zeer
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hoog. Uw werk heeft dus ook geen bekroning nodig om zijn weg te maken.
Het hangt hoegenaamd niet van den prijs af...
Tot 16.30 uur dus.
2. Met Gouverneur & den h. Vandenberghe14
J. Verwonderd brief. Str. B & Pr. Zijn beproefde Katholieken. Waren
overtuigd dat B[estendige] D[eputatie] het oordeel van de jury zou
bekrachtigen. Geld staat op begrooting en moet of mag dus uitbetaald
worden.
Hoogere Commissie volksopleiding heeft ten andere verslag jury
goedgekeurd.
Kunnen niet aannemen dat ons werk tegen volkswelzijn en volksverheffing
was.
1. Ikzelf: poëzie slechts gelezen door betrekkelijk klein aantal menschen.
Zie niet in dat zelfs de inhoud tegen v[olkswelzijn] & v[olksverheffing]
is
2. Wat werk h. Duribreux betreft....
D. Mijn werk berust op Kath[olieke] grondslag, maar geschreven volgens
de werkelijkheid van h[et] leven.
B. Zijt gij het die Herfst hebt geschreven?
D. Nee, MatthijS. Ik schreef Karoen & Derina.
B. Ik, die nochtans zeer breed ben in gedachten, moet bekennen dat het
fragment over den ien huwelijksnacht te Brussel zeer gewaagd is.
D. Ik ken dit fragment van buiten, h[eer] G[ouverneur]. Het luidt als volgt:
(zie Derina)
B. Die ‘wonde’ is, die nogal gewaagd klinkt.
D. Dat is toch maareen figuur, meneer de G[ouverneur].
B. Misschien, maar dan een gevaarlijke figuur. Mag ik de zaak overlaten
aan den h. Vandenberghe, vz van de B[estendige] A[fvaardiging] en die
zich speciaal met de zaak bezig heeft gehouden.
V. Wat dh. G[ouverneur] over dat voorzitterschap zegt is niet helemaal
waar. Hij is vz. Maar het is waar, ik heb de zaak ingeleid.
1. Jury heeft u werkelijk bekroond. Ik wil openhartig spreken, zelfs al zeg
ik zaken, die niet openbaar zijn geweten. De jury is misschien te ver
gegaan, door den uitslag te publiceren, maar daarover wil ik het nu niet
hebben.
2. De jury heeft een lett[erkundige] verantw[oordelijkheid]. Wij, de
B[estendige] D[eputatie], die om een gansche Provincie te waken, en dus
ook op zedelijk gebied. De jury hadden we verwittigd, dat de B[estendige]
D[eputatie] nog altijd het laatste woord te zeggen heeft.
3. De bekroonde werken werden aan 3 leden der B[estendige] D[eputatie]
ter lezing gegeven. Ik heb de poëzie genomen, twee anderen, die ik niet
wil noemen, en die den gewonen lezer vertegenw[oordigen] hebben het
werk van D[uribreux] & M[atthijs] gelezen.
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4. Met veel aandacht heb ik verzen gelezen. Vind je buitengewoon. Moet
bekennen dat ze werkelijke hooge lett[erkundige] waarde hebben: niet te
modern; zeer schoone passages: bezoek aan de Moeder o.a. en Conflict.
J. Wat staat er eigenlijk in mijn werk tegen de p[rijs].
V. U werk is eigenlijk zoo niet. Ik ben pijnlijk getroffen geworden door
die godskwestie.
J. Dat heeft o.a. P. Kiroul ook gezeid. Maar dat is een filosofische
opvatting.
V. Uw werk, h. D[uribreux], heb ik dus niet gelezen, ook dat v[an]
M[atthijs] niet.
D. vertelt wat erin K[aroen] & D[erina] staat.
Het is zeer pijnlijk voor mij, als Kath[oliek] zoo beoordeeld te worden.
V. Sommige zaken zijn door iedereen gekend en moeten niet gezeid
worden.
D. Ik vind het logisch dat een K[atholiek] schrijver ook speciale
onderwerpen aangaat. Een K[atholiek] mensch, zoowel als een ander, heeft
dezelfde thema's te beleven. In de boeken vindt een K[atholiek] mensch
gewoonlijk geen raad. Ik heb over die zaken moeten beschrijven, zonder
prikkel. Het is verkeerd een boek te oordeelen naar een fragment, dat steeds
in zijn kader hoeft te staan.
V. Dat is waar. Het spijt me dat ik uw boek niet gelezen heb.
J. M[ijnheer] v[an] d[en] B[erghe], elk van ons wil zich achteruit trekken,
wanneer hij door zijn werk zou beletten de anderen bekroond te zien.
V. Daarover mag ik helaas niet beslissen.
J. We hadden eens moeten samenkomen, vooraleer dat ongelukkig besluit
werd genomen. Een woord is soms maar een woord, en wanneer de geest
niet gewijzigd wordt, dan is er allicht een vergelijk te treffen.
Let wel M. Van den Berghe, wij vragen het geld van onze bekroning niet.
V. Het mag toch niet meer uitbetaald worden. Het is ingeschreven op de
rekening '34.
J. Wij hebben het reeds aan allen gevraagd
a. geen geld?
b. jaloersheid van niet bekroonden?
V. Neen, alleen de zedelijke kant komt in aanmerking. Wat niet betekent
dat ik uw werk zou zedeloos vinden.
J. Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld?
V. Dat wordt op de volgende rekening geschreven. Dat is bezuiniging, dat
valt weg.
J. Wij zijn jonge schrijvers en kunnen nu misschien een uitgever vinden,
een aanmoediging. De h. Duribreux zal daardoor misschien zijn contract
met de u[itgever] Tieme [?] niet kunnen sluiten.
V Wat zoudt ge eigenlijk willen dat ik doe?
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J. Dat men ons een brief sture met het besluit van de jury. De B[estendige]
D[eputatie] moet ter wille van haar verantwoordelijkheid in deze zaak niet
genoemd worden.
V. Of een mededeling naar de dagbladen sturen?
DJ. Ook goed, als we maar een bewijs hebben.
V. Alleen kan ik er niet over beslissen, maar toekomende vrijdag zal ik
het voorstellen aan de B[estendige] D[eputatie] Dit is echter geen belofte
dat het zal doorgaan.
J. Vermits gij invloed hadt m. Vandenberghe van de vorige beslissing,
zult gij er ook wel hebben van deze.
J.D. Dank u zeer. Zeer spijtig dat we deze gemoedelijkheid niet hebben
gekend van de beslissing.
Het wordt dus afwachten tot 8 februari wat de stappen van Jozef Van den Berghe
opleveren. Die dag vallen er bij Jonckheere twee berichten binnen over de zaak. Het
eerste is een telegram: ‘Moogt nieuw verhoor bij Gouverneur aanvragen’.15 Dat doen
ze uiteraard onmiddellijk, met een briefop 10 februari. Het andere is een kaartje van
Marcel Matthijs, die ondertussen wat op eigen houtje gehandeld heeft en daardoor
serieus gedemoraliseerd is. ‘Ik geloof, dat de zaak hopeloos verloren is. De Bestendige
Deputatie heeft, als gevolg van mijn schrijven aan den Gouverneur, over ons geval
nogmaals beraadslaagd, beraadslaging die ten onzen nadeele is uitgevallen. Nu komt
er nog een protest vanwege het bestuur der vereeniging van vl. Letterkundigen.16
Jonckheere probeert hem wat op te beuren met een verslag van hun bezoek aan de
gouverneur.17 Hij raadt hem aan nog enkele dagen geduld te oefenen.

Marcel Matthijs aan Karel Jonckheere, 14 februari 1935 [AMVC-Letterenhuis]
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De verslagenheid van Matthijs is het gevolg van een briefje van Baels van 7 februari,
waarin die zegt dat het provinciaal college niet op zijn beslissing kan terugkeren.18
Dat briefje is op zich voldoende bewijs dat Jonckheere en Duribreux gewoon aan
het lijntje gehouden worden. Matthijs heeft ook nooit een onderhoud bij de gouverneur
aangevraagd. Op zondag 17 februari komen ze met z'n drieën sam en in Oostende,
waar ze verdere stappen bespreken.19
Ook de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, die op 16 februari vergadert in
de Vlaamsche Club in Brussel, buigt zich over de ‘niet-uitkering van de letterkundige
premiën van de provincie West-Vlaanderen. [Voorzitter F.V. Toussaint van Boelaere]
leest brieven voor van de hh. Matthijs, Streuvels en Baur en een ontwerp van protest
aan de Gouverneur. De vergadering is van mening dit protest korter en scherper te
maken en liefst onder vorm van motie, en deze dan te publiceeren’.20

F.V. Toussaint van Boelaere aan Karel Jonckheere, 27 maart 1935 [AMVC-Letterenhuis]

Ondertussen wacht Jonckheere vruchteloos op een reactie van de gouverneur. Wel
komt er nog een telegram van Jozef Van den Berghe met de cryptische mededeling
‘Deel vrijdag telegram mede gouverneur’. In De Duinengalm van 22 februari
verschijnt zelfs het bericht dat de prijzen nu toch uitgereikt zullen worden. Maar dat
is slechts een foute conclusie van een journalist op basis van de aangekondigde
nieuwe audiëntie bij de gouverneur.
Op 25 februari heeft Jonckheere nog steeds geen antwoord gekregen en dringt nog
eens aan bij Van den Berghe. Hij herhaalt dat hij ‘aan journalisten en provinciale
raadsleden geweigerd had inlichtingen te verstrekken [...] in de vaste overtuiging,
dat de Bestendige Deputatie zooniet op haar beslissing zou terugkomen, toch ten
minste het verslag van de heeren Lateur, Baur en
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Marcel Matthijs rond 1933 [AMVC-Letterenhuis]

Gaston Duribreux [AMVC-Letterenhuis]
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Pruvost zou kenbaar maken’.21 Hij bevestigt evenwel zijn geloof in Van den Berghe
en vraagt wanneer zij antwoord mogen verwachten.
Een dag later is Jonckheere toevallig in Brugge en verneemt er dat de Bestendige
Deputatie afgelopen vrijdag besloten heeft de beslissing te handhaven. De griffier
die op de vergadering aanwezig was, raadt Jonckheere aan Jozef Van den Berghe
toestemming te vragen om het juryverslag te publiceren, of de jury toe te laten de
namen van de laureaten kenbaar te maken.
Aangezien zijn brief nog niet verstuurd is, voegt Jonckheere zijn nieuwe informatie
in postscriptum toe en hij besluit dat als het alleen hem aanging hij ‘de dagen [zou]
laten glijden; het gaat echter om nog twee andere vrienden en ten minste twee
uitgevers, die de “bekroning” als voorwaarde voor de uitgave stellen. Wat niet zeer
vriendelijk, doch zeer commercieel is; hun houding tegenover de absolute waarde
van ons werk, daargelaten’.22
De brief lijkt succes te hebben, want op 1 maart krijgt Jonckheere een telegram
van gouverneur Baels: ‘kan u in verhoor ontvangen dezen namiddag vijf uur’. Marcel
Matthijs kan op die korte termijn niet bereikt worden, zodat Jonckheere en Duribreux
weer samen naar het provinciehuis trekken. Het resultaat is een ontwerp voor een
brief aan de voorzitter van de jury waarin ze hem, met instemming van de Bestendige
Deputatie, verzoeken ‘om de beslissing van de heeren juryleden mede te deelen’.23
Die brief zou de gouverneur dan aan de Bestendige Deputatie ter goedkeuring
voorleggen.
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Karel Jonckheere aan Jozef van den Berghe, 25 februari 1935 [AMVC-Letterenhuis]

Pas drie weken later horen Jonckheere en Duribreux weer iets van Baels. In een
omslag, afgestempeld op 19 maart 1936, vinden ze hun briefontwerp voor de
juryvoorzitter terug, met de linkerbovenhoek eruit geknipt. In het begeleidend
schrijven van de gouverneur staat: ‘Ik heb dezen brief, waarop ik bij onachtzaamheid
eene opmerking schreef, aan de Bestendige Afvaardiging onderworpen en zend hem
Ued. terug met kennisgeving van de volgende beslissing: De Bestendige Afvaardiging
handhaaft hare zienswijze van nietprimeeren en aanziet het als verkieslijk geen verder
gevolg aan deze zaak te geven’.24
Nu ontbindt Jonckheere al zijn duivels en schrijft een artikel in de Gazet van
Oostende, dat hij daarna rondstuurt aan verschillende vrienden.25 Meteen maakt hij
ook de namen van de laureaten bekend.26 Ger Schmook feliciteert hem: ‘Het komt
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mij voor, dat de onderscheiding in deze omstandigheden veel beter zal inwerken dan
een officieele!’.27 Marcel Matthijs vindt het een zeer goed artikeltje en vraagt een
drietal overdrukken. ‘Ik plaats het in verscheidene weekbladen. In elk geval schrijf
ik eene novelle getiteld “Een Gouverneurken”.’28 Raymond Brulez schrijft een artikel
voor De Groene Amsterdammer. Voor de Franstaligen verschijnt een stukje van L.
Calene in Le Carillon.29
Lode Zielens schrijft als Brabo in De Volksgazet: ‘De ingezonden poëzie was over
het algemeen nogal zinnelijk, maar niet onzedig. De censor werd echter “pijnlijk”
getroffen door dit zinnetje: “Wij zijn geen god en hoeven ook geen goden!” Wat het
geval nog pijnlijker maakte was, dat de dichter god zonder
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Marcel Matthijs voor zijn bibliotheek, 10 januari 1939 [AMVC-Letterenhuis]

Karel Jonckheere met snorretje in 1933 [AMVC-Letterenhuis]

hoofdletter had geschreven’.30 Of die laatste uitspraak authentiek is of een verzinsel
van Jonckheere of Zielens zelf, blijft voorlopig onopgehelderd. Het staat in ieder
geval niet in het hiervoor uitgeschreven verslag.
De strategie van Hendrik Baels en de zijnen blijkt echter te werken: de hele zaak
is oud nieuws geworden. Raymond Herreman belooft er nog wel eens op terug te
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komen, maar merkt op dat hij er al over geschreven heeft in Vooruit en Le Peuple.31
En F.V. Toussaint van Boelaere vraagt: ‘Weet gij dat ook de Vereeniging voor
Letterkundigen een scherp protest heeft laten hooren? In elk gevallijkt het “ginder”
een achterlijke boel te zijn - na zoovele jaren strijd voor gezondere opvattingen’.32
Wanneer Marnix Gijsen de gebeurtenissen verwerkt in zijn bespreking van
Jonckheeres nieuwe bundel Het witte Zeil is het al oktober.33
De kwestie verdween zachtjes in de nevelen van de literatuurgeschiedenis en zou
nog slechts enkele malen opgerakeld worden. Maar de profetie van Baels is
uitgekomen: ook zonder de prijs hebben de heren het gemaakt. Sterker nog: ze hebben
op termijn alle drie de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen gekregen. Marcel
Matthijs en Karel Jonckheere in 1939 en Gaston Duribreux in 1951 voor de roman
met de in deze context wat ironische titel De zure druiven.
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[Nummer 3]
Kris Humbeeck
Wreed lief
Over Paul van Ostaijen en de Prinses van Ji-Ji
Het was 1915, de zomer liep op zijn eind en het leek erop dat een nieuwe lente in
Vlaanderen nog heel lang op zich zou laten wachten. Een jaar eerder was Antwerpen
gedurende een paar dagen ongenadig gebombardeerd, daarop hadden de Duitsers de
havenstad ingenomen en sindsdien leefde deze onder vijandelijke bezetting. Bovenop
de Belgische wetten waren Duitse geboden en verboden gekomen, die de
bewegingsvrijheid van de burger nog meer aan banden legden. Het regende
verordeningen en alleen 's nachts scheen men in de ogenschijnlijk bijna tot stilstand
gekomen ‘metropool’ nog te kunnen ontsnappen aan het grauwe bestaan. Sommigen
zochten soelaas voor de eentonigheid van hun leven en het gebrek aan dynamiek in
tingeltangels, variété-theaters en music-halls.
Men stelle zich voor: het is al laat, een nachtwaker doet fluitend zijn ronde en door
de Dambruggestraat, gelegen tussen het stationskwartier en de wijk Sint-Amandus,
kuieren twee vrienden, Fik en Pol. Vanuit de salon van een verder onopvallend
burgerhuis bereiken hen pianoklanken. Niets is voorzeker meer geschikt om het
interieur van de middenklasse te stofferen dan een piano, het instrument bij uitstek
om de indruk van materieel welslagen, het sprookje van klein geluk en de illusie van
veiligheid en geborgenheid in familiale kring te versterken. De piano? ‘Zij wil enkel
inniger doen worden/ Het salet waar zij leeft’.1 Aldus de dichter, in een nuchtere
stemming. Maar dit is toch anders. De discrete klanken ontsnappen uit de salon, ze
warrelen als kersenbloesems door de dommelende straat en wekken in hun
aanstekelijke lichtheid iets heel ouds en vertrouwds tot leven in de buurtbewoners
en toevallige passanten. Op schier magische wijze creëren ze een gevoel van intimiteit
en verbondenheid, een gevoel van gemeenschap kortom dat zich, terwijl in de verte
een verscheurende oorlog woedt, over de hele stad lijkt te ver-

Zacht Lawijd. Jaargang 6

5

De jonge Marguerite van der Veken (rechts op de foto), geflankeerd door haar schoolvriendin Frieda
de Meulemeester (links), de latere echtgenote van René Victor.
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spreiden. Als de voorbode van een nieuwe lente, terwijl het eigenlijk eerst nog winter
moet worden.
Een paar keer doet zich dit wonder voor totdat hun nieuwsgierigheid Fik en Pol
teveel wordt. De jongemannen bellen aan en zo maken ze kennis met Charlotte en
Marguerite van der Veken, de oudste dochters van de aannemer in decoratiewerken
Gaspard Louis van der Veken.
Tweeëntwintig jaar was de blonde Charlotte op dat moment, ze had de Eerste Prijs
Piano aan het Antwerps Conservatorium behaald. Haar twee jaar jongere zus
Marguerite, roepnaam Grete, was muzikaal misschien even begaafd maar duidelijk
minder gedisciplineerd. Op piano sloeg ze doorgaans de moeilijkere stukken over,
aldus voortdurend ‘nieuwe’ composities bedenkend teneinde een schijn van virtuositeit
op te kunnen houden. Door haar charmes kwam ze daar nog vaak mee weg ook. Niet
dat Grete een oogverblindende natuurlijke schoonheid was. Ze had mooie bruine
ogen, die stout naar het leven keken. Maar voor het overige viel deze donkerharige
de oppervlakkige beschouwer vermoedelijk niet meteen op door haar bevallige
trekken. Doch zoveel improvisatietalent en heerlijke nonchalance: Fik viel als een
blok voor haar!
Fik heette in het burgerlijke leven René Victor en was al meer dan vier jaar bevriend
met Pol. De jongemannen hadden elkaar leren kennen op het Koninklijk Atheneum
van hun geboortestad Antwerpen, waar ze beiden actief waren in de Vlaamsche Bond,
de plaatselijke afdeling van de vereniging Jong Vlaanderen, die onder andere ijverde
voor een striktere toepassing van de taalwetten in het Rijksonderwijs. Met een interval
van een halfjaar gaven achtereenvolgens Pol en Fik de brui aan de school en begin
1914 bevonden ze zich weer dagelijks in elkaars gezelschap, als ‘voorlopige klerken’
verbonden aan het tweede bureau van het Antwerpse stadhuis. Behalve door een
onstuimig flamingantisme werd hun vriendschap geschraagd door hun gedeelde
belangstelling voor, in het bijzonder, de Franse literatuur. Thans werd die vriendschap
op de proef gesteld. Want Grete van der Veken verkoos Pol boven Fik, en Pol nam
zijn uitverkorenheid bloedserieus. Alsof er meer op het spel stond dan alleen maar
zijn persoonlijke geluk.
De toen negentienjarige Pol, volgens het bevolkingsregister Paul was een
nakomertje uit het kleinburgergezin Van Ostaijen, dat door de ondernemingszin van
zijn vader, aanvankelijk een eenvoudige loodgieter, en door diens geslaagde
speculaties in vastgoed flink vooruit was gekomen in het leven. Tegenover het
financiële en maatschappelijke succes van Hendrik Pieter van Ostaijen stond echter
de dood die drie van zijn kinderen al kort na hun geboxorte was komen halen en twee
anderen nog voor hun dertigste had weggerukt. Pol, veertien toen zijn geliefde broer
Pieter-Floris aan tbc bezweek, was ervan doordrongen geraakt dat het aardse bestaan
eindig was. Uit dat inzicht was een behoefte gegroeid aan meer dan wat met het blote
oog waargenomen kon worden: iets diepers, een extra zijnsdimensie ofideele
werkelijkheid. Het ware geluk oftewel de eros, zo ging de jongen al heel snel geloven,
was gelegen in de aanschouwing van die hogere werkelijkheid. In het licht van deze
metafysische aspiraties moet zijn vaders streven naar bezit en wereldse status Pol al
even ridicuul als futiel hebben geleken. Afkerig van
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het erotisch immobilisme dat in zijn ogen de bourgeois typeerde, eiste de recalcitrante
jongen het recht op om, geheel op eigen kracht, het leven in zijn dynamische
veelzijdigheid te exploreren, tot in zijn diepste kern, ten einde er ten volle,
zowellichamelijk als geestelijk, bevrediging uit te kunnen putten. De kerk, zijn vader
en de Belgische bourgeoismaatschappij stonden dat mystiek getinte verlangen naar
het Andere in de weg. En nu was ook de bezetting hem nog komen hinderen in zijn
bewegingsvrijheid. Om te kunnen ontsnappen aan zijn vaders eendimensionale
verlangen vooruit te

Pol en Fik, 1915, ‘Mijn vriend en ik, wij hebben beiden/ een weg genomen, gans verscheiden’,
(Music-Hall, ‘Verzen voor de Prinses van Ji-Ji’)

Marguerite van der Veken, omstreeks 1915: ‘Ik leef nu enkele voor m'n Lieve Vrouw,/ Die, toen ik
heen was, van de vriendschappelike haard,/ Mijn leven heeft opgeklaard;/ Dit leven weze dan ook
aan haar alleen gewijd’, (Music-Hall, ‘Verzen voor de Prinses van Ji-Ji’)

komen in het leven alsmede aan zijn eigen routineuze klerkenbestaan, stortte Pol
zich in het Antwerpse nachtleven. Maar ook het betere entertainment, geestrijke
dranken en cocaïne konden hem niet de sensatie van een nieuwe lente bezorgen. Zijn
leven als nachtbraker bezorgde hem wel de nodige kicks; het was een werkzaam
antigif tegen de verveling, maar genereerde voorts hooguit een illusie van de eros
die hij hoopte ooit te mogen ervaren. En toen was daar opeens Grete van der Veken,
in wie Pol zijn eerste grote kans op ware liefde en zuiver geluk moet hebben gezien.
Vanaf het allereerste begin van hun relatie gaapte er een kloof tussen de reëlle en de
ideële Grete.
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In zijn toenadering tot Grete werd Pol nauwelijks belemmerd door haar vader, die
toentertijd meestal in Heide-Kalmthout vertoefde. De decorateur Louis van der Veken
was een man met een passie voor schoonheid. Helemaal in de ban van de Jugendstil
had hij al voor zijn huwelijk studiereizen ondernomen naar Zwitserland, Frankrijk
en Engeland. Sinds enige tijd waagde hij zich ook aan de Kunst. Tot zijn grote
genoegen bleek er een markt te zijn voor zijn konterfeitsels, Scheldezichten maar
ook impressies van de Kempische heide in de trant van Adrien-Joseph Heymans en
Isidore Meyers, kopstukken van de al wat oudere Kalmthoutse school, en
contemporaine landschapsartiesten als Henri Rul en Frans de Vadder. In 1907 was
Gretes vader begonnen
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een buitenhuisje te bouwen in Kalmthout, aan de dan nog goeddeels braakliggende
Kijkuitstraat in het gehucht Heide. Enigszins tot zijn eigen verbazing was dat het
begin geweest van enkele soortgelijke projecten en in luttele tijd verhuurde hij een
viertal villa's, voor het merendeel aan artiesten. Al voor de Duitse inval was hij ook
begonnen zijn eigen definitieve verhuizing naar Heide voor te bereiden; er werd een
stuk aan het buitenverblijf bijgebouwd zodat het kon dienen als permanente woning
voor het hele gezin.
Niettegenstaande zijn hang naar schoonheid en zijn contacten met kunstenaars
was Louis van der Veken allerminst ongevoelig voor het menselijk opzicht en hij
wenste zijn kinderen een aangenaam en comfortabelleven toe, liefst gespeend van
conflicten met het gezag. Maar uit vrees hun creativiteit te fnuiken, gunde hij ze wel
een voor hun milieu ongewoon grote vrijheid. Nu hij voor steeds langere periodes
in Heide toefde, nam hij het zelf overigens niet meer zo nauw met bepaalde
conventies. Tijdens het decoreren van zijn huis had iemand hem met een kepernagel
in een kop koffie zien roeren. En soms stapte hij, na enkele dagen ‘op den buiten’,
in het Centraal Station op zijn klompen uit de trein en kletterde zo naar de
Dambruggestraat, tot afgrijzen van zijn elegante en modebewuste dochters. In de
ogen van zijn vrouw kon vader Van der Veken evenwel geen kwaad doen. Marie
Schmitz stamde uit een geslacht van schietspoelmakers, afkomstig uit het Ruhrgebied.
Ze was opgegroeid in Eeklo, in de betere burgerij. Maar toen ze eenmaal voor Louis
van der Veken had gekozen, deed ze afstand van bepaalde formaliteiten. Ze had haar
eigenzinnige man onvoorwaardelijk lief, zelfs toen hij een bijzondere vriendschap
ging koesteren voor Carolien Bonroy, een suffragette die hij tijdens een
operavoorstelling had ontmoet. Deze kunstvoelende onderwijzeres liet Louis van
der Veken knalrode dassen dragen om ‘zijn’ sympathie met het socialisme uit te
dragen. Toen ze door haar minder progressieve vader, een schooldirecteur, de deur
werd gewezen, kreeg la Bonroy meteen asiel in de Dambruggestraat. Iets ‘platonisch’
ontstond tussen haar en haar beschermheer. Marie van der Veken liet betijen.
De kwart, zo noemden de kinderen Van der Veken hun nieuwe huisgenote,
zinspelend op haar gedrongen gestalte. Doorgaans in de taal van Voltaire droeg de
kwart het hare bij tot hun opvoeding, ze stimuleerde hun mondigheid en confronteerde
met name de meisjes met de noodzaak zich schrap te zetten tegen het ingebakken
paternalisme van de gezeten burgerij. Meer dan haar neiging tot moraliseren en
occasionele drammerigheid viel de garderobe van de suffragette bij de kinderen in
de smaak. Als hun zelfverklaarde gouvernante haar hielen had gelicht, prutste Jan
van der Veken haar goed gevulde kleerkast open en zijn oudere zussen paradeerden
dan in zijden kousen en de chicste jurken door het huis. Vooral Grete schiep genoegen
in zulke verkleedpartijen. Ze was tuk op een beetje theater en legde daarbij een
bijzondere voorkeur aan de dag voor de rol van Carmen, de fatale verleidster uit de
gelijknamige novelle van Prosper Mérimée en de opera van Georges Bizet (1875).
Uitgedost als een Spaanse zigeunerin, met vranke blik, uitdagende decolleté en bruine
ogen waarin het mysterie glansde, liet Grete niemand onberoerd. Pol, een tweede
Don José, deed alvast zijn uiterste best om aan de passie te beantwoorden die zij in
het leven riep. Hij hulde zich in een parel-
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Marguerite van der Veken, als de zigeunerin Carmen: ‘Uit de verte ik herken/ 'n Zeer vertrouwde
stem/ Die zingt, - door de regen, klamme klem, -/ Een liedje uit ‘Carmen’, (Music-Hall, ‘Verzen voor
de Prinses van Ji-Ji’)

grijze macfarlane, als een Engelse lord, kocht dure pralines en maakte de dame het
hof zoals het een dichter betaamt. Met veel poëtische omhaal van woorden dus.
Grete verleende haar bijna hoofse minnaar al snel genade, maar lang heeft hun
relatie niet geduurd en tot de fysieke consummatie van hun informele verbintenis
zou het niet zijn gekomen. Hun verhouding berustte dan ook op een bijna grotesk
misverstand. Pol beschouwde zijn eerste grote liefde als de Ene en Ware, via wie hij
op zou kunnen klimmen tot het allerhoogste. In werkelijkheid echter was Grete nog
een halve speelvogel, een levenslustig ‘meisje’ wier metamorfose in wereldse dame
zich juist volop aan het voltrekken was. Enige ervaring in eroticis bezat Pols vlam
naar verluidt al; rond haar vijftiende zou ze tot verdriet van haar ouders en schande
van de familie voor korte tijd het ouderlijk dak hebben verruild voor de riante woning
van de directeur van ‘Tietz’, het Antwerpse filiaal van de gelijknamige Duitse
grootwarenhuisketen, dat gevestigd was aan de Meir. Na haar kleine escapade
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bleek Grete nog hongeriger te zijn geworden naar het leven, ze hunkerde naar
‘ervaring’ en was vastbesloten om nimmer in te leveren op haar verlangen naar
soevereiniteit. Aan het laatste ontleende de jongedame overigens een bijna vorstelijke
air. Toch was ze verre van ongenaakbaar of afstandelijk. Ze was integendeel joviaal
en buitengewoon ruimhartig. Ze kon met iedereen praten -evenals Van Ostaijen sprak
ze naast Frans een behoorlijk ongekuist Antwerps, dat in haar mond echter nooit plat
klonk. Grete had stijl, en daarom kon ze het zich permitteren zonder al te veel sociale
inhibities door het leven te gaan. Haar oudere zus vertelde graag hoe Grete, sam en
met haar op stap in Brussel, op hoge hakken en en grande toilette, in een opwelling
besloot een oud ‘caracollenvrouwtje’ te help en haar stootkar een steile straat op te
duwen. Zo was deze zeer op haar onafhankelijkheid gestelde en soms enigszins
heerszuchtige vrouw ook: spontaan, medevoelend en met lak aan het gebruikelijke
standsbesef. Geborneerdheid was haar minst prominente karaktertrek. Ze stond open
voor andere mensen en naar de wereld, maar van die wereld wilde ze wel graag de
spil zijn. Het tape-à-l'oeil werd haar tweede natuur. En ook in haar oprechte zorg
voor de medemens stelde ze onbewust steeds weer zichzelf centraal. Zonder het zelf
te beseffen, tintelend van energie, ging ze een spel spelen met wie haar te dicht
naderde. Het laatste liep voor mannen vaak slecht af.
In vergelijking met zijn frivole en temperamentvolle zus vond de achttienjarige
Jan van der Veken, Gretes enige broer, de in grote gevoelens grossierende Pol van
Ostaijen maar een triestige plant. Met wat waarschijnlijk minder vals pathos was dan
doorleefd idealisme eiste dat dweperige ventje zowaar wat de Schone in haar
liefdeleven niemand ooit zou kunnen noch willen garanderen: absolute exclusiviteit.
Zelf zo op zijn vrijheid gesteld, bleek Pol zich in de liefde buitengewoon bezitterig
op te stellen. Zijn latente onzekerheid en sluimerende jaloezie leidden al snel tot
conflicten en toen na enkele maanden een Pruisische zeeman opdook met wat meer
praktische ervaring inzake l'amour dan Pol, was diens eerste avontuur voorgoed
voorbij. Behalve in zijn MacFarlane hulde de diep gekwetste dichter zich toen in
zelfmedelijden, hij zwolg in het gevoelen miskend en verraden te zijn en gedroeg
zich als een typische adolescent.
Veel van die sentimenten heeft Paul van Ostaijen verwerkt in zijn bundel
Music-Hall (1916), in de kleine cyclus die de titel ‘Verzen voor de Prinses van JiJi’
meekreeg. ‘Jiji’, zo noemde Kari van der Veken haar meer dan vijftien jaar oudere
zus Grete, zoals ze overigens de nog eens twee jaar oudere Charlotte had omgedoopt
in Lala.2 Behalve aan Gretes superieure houding, de vanzelfsprekendheid waarmee
ze vaak alle aandacht opeiste en haar glamour afstralende publieke optreden refereerde
de omschrijving ‘Prinses’ wellicht ook aan de Duitse dichteres Else Lasker-Schüler,
die in haar prozabundel Die Nächte der Tino von Bagdad (1907) een oriëntaalse
droomwereld creëerde en zich ten volle identificeerde met de koningsdochter uit de
titel. In elk geval figureerde Ji-Ji voor de dichter als een geïdealiseerd wezen, haast
een nieuwe Beatrice. De uitdrukking ‘Nieuwe weg’ in het openingsgedicht van de
cyclus lijkt een allusie op de ‘vita nuova’, het hogere leven dat volgens Dante, conform
de neoplatoonse opvatting, via uitzuivering van aardse schoonheidser-
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varingen kan worden bereikt. Opvallend is voorts de nadruk die in Van Ostaijens
‘lyrische ontboezeming’ komt te liggen op de offerbereidheid van de minnaar. Die
wil de banden met de oude wereld resoluut doorsnijden, met inbegrip van de
betrekkingen met zijn oudste vriend. In het werkelike leven heette die Fik, zo mogen
we wel aannemen. Pols verlangen naar volstrekte intimiteit blijkt geïnspireerd te
worden door het geloof dat een dergelijke liefde als een krachtige zon de herfstige
buitenwereld op zou warmen, zoals eens vanuit een salon aan de Dambruggestraat
wat pianomuziek de he le stad had weten te verblijden:
Zó in d'innerlijke vreugde van één mens delen
Zij, die ver van hem staan, dáár buiten;
Nog loopt een man, die moe gewerkt is,
Een straat door, dezelfde melodie te fluiten.
[...]
Wat ik nu ben, dat 's enkel voor haar en mij;
Maar zij die in de mist buiten staan,
Zij luisteren toe, zoals gister in de straat,
Toen een piano klonk. Het was reeds laat,
Want de nachtwaker floot
Zijn schrille, eentoonge noot,
Die d' avond besloot.3

Droomde Pol er soms van zichzelf, in amoureuze beslotenheid, ritueel ten offer te
brengen teneinde een collectieve regeneratie te bewerkstelligen?
Tegen een zo absolute en vooral sacrale opvatting van liefde blijkt Ji-Ji niet bestand
te zijn en de gelukzalige eenheid waarvan haar aanbidder droomt wordt niet
gerealiseerd. Maar eerder dan zich door deze mislukking te laten ontmoedigen blijft
de laatste, tegen alle redelijkheid in, geloven in de komst van een weergaloze lente,
‘onbewust van koude wintersnood’, zo luidt het zelfs:
'n Rijk mens ben ik en door de wijde wouden
Van m'n illuzies wandel ik en ik aanschouw de
Bloesemblaren; er is geen wind, er is geen regen
Die kan doen sterven zo'n immer jonge zonnezegen.4

Dit is de idealist Van Ostaijen ten voeten uit, idealist niet alleen in de platoonse zin
van het woord maar ook in een meer alledaagse betekenis. Natuurlijk zal het nog
wel een keer flink regenen voordat de lente aanbreekt. Maar na ‘elk groot verdriet/
Volgt vaak een heel mooi lied’.5 Of het every cloud has asilver lining uitvergroot tot
levensprincipe! Kern van de zaak is dat de dichter nieuw leven gewaarwordt, in
zichzelfen in de wereld om hem heen:
Ik ben zó blij, wijl het leven
Mij ook gegeven
Heeft de korte angst van 't pijnlik wachten
Op de welbeminde. En dag op dag,
Die 'k vroeger vlieden zag
In dor' eentonigheid, wordt tot 'n schaterlach:
Zonnebundels van geluk.6
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Wat music-hall en drugs niet konden, heeft het erotische verlangen, door de
opschorting van onmiddellijke bevrediging, verwezenlijkt. Door een weinig te lijden
aan de liefde, weinig in vergelijking met het lijden waarin de mensheid is
ondergedompeld, is het eentonig grijze oorlogsbestaan verdreven en in de plaats
ervan is een bijkans extatische blijdschap gekomen. Achteraf bezien neemt Pol in
de ‘Verzen voor de Prinses van Ji-Ji’ een voorschot op het humanitair-expressionisme
van Het Sienjaal.7
Lang duurt het mooie liedje echter niet. Na een tijd van heerlike ruzietjes en nog
heerliker weer goed maken, trekt de welbeminde zich uit zijn leven terug als een
volleerde dame sans merci. In een vers dat 30 november 1915 is gedagtekend, staat
te lezen hoe Grete haar minnaar voor de deur laat staan, terwijl uit het huis ditmaal
geen pianoklanken weerklinken maar een aria uit Carmen. Stijgen de woede en
afgunst de dichter naar het hoofd? Ontsteekt hij in drift? Borrelt er moordzucht in
hem op, zoals destijds in Carmens afgewezen minnaar Don José? Neen, de dichter
hult zich in ironie. Ziet hem daar staan, Polleken, in de druipende regen, met in zijn
jaszak ‘de pralines (100 gram)’8 - zoals in het liedje van Jacques Brel: ‘Je vous ai
apporte des bonbons’.
Ook het feit dat de Schone hem op afstand houdt, kan de dichter niet van zijn
idealisme - bedoeld is wederom het meer dagelijkse, niet het Platoonse idealisme genezen. Een dame van lichte zeden biedt de naar liefde smachtende poëet haar ‘zeer flinke, zegt ze’ - diensten aan, maar hij weigert.9 In eroticis gaat hij voor het
allerhoogste. En beter is het nog zich te wentelen in frustratie, dan de louter fysieke
bevrediging te zoeken. In het eerste van drie van begin december 1915 daterende
verzen geeft Van Ostaijen die frustratie zelfs een bijna masochistische bijklank. Hij
lijkt iets te willen zeggen als: hier is mijn hart, trap er maar eens flink op, samen met
je zoveel ervarener bink:
Mijn lief, mijn hart schenk ik je hier
Als 'n tennisbal;
Je speelgenoot weze 'n fraai zeeofficier,
Die knap wezen zal
En in het spel bedreven.10

Onduidelijk blijft vooralsnog of die zeeofficier dan al Erich von Lenski is, de Duitse
militair van adellijke bloede met wie Grete zich na de dood van haar vader, in 1916,
zal verloven. Maar het staat buiten kijf dat de Prinses in tegenstelling tot de jonge
Pol niets zag in onthouding. Na hun mislukte affaire zou ze zich ontpoppen als een
collectioneuse van formaat. Pol gaf de poëtische verwerking van zijn eerste grote
liefde ondertussen een plaats in de bundel Music-Hall, waar de betreffende verzen
mooi accordeerden met zijn eveneens tot frustratie gedoemde verlangen naar
gemeenschap met alle mensen. Zoals eerder opgemerkt, preludeerden ze in hun aan
de natuurlijke gang van de seizoenen ontleende metaforiek, de daarbij aansluitende
logica van ondergang en opstanding en hun bijwijlen hymnische toonzetting op Het
Sienjaal:
[uit Music-Hall, ‘Verzen voor de Prinses van Ji-Ji’]
Het is Herfst, en 't is mij of ik slechts kende
Het eerste stralen van een nieuwe Lente
In 'n tere, gele gloed.11
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[uit Het Sienjaal]
Dit is het eerste van de lente in de havenstad:
[...]
Wind te zijn, te waaien in de boom,
in al de bomen. Geen enkele vertoont groen
en toch is geen enkele nog winterdood.
[...]
Nergens is er een détailbewijs van de nakende lente. Enkel de algemene adem.12
[uit Music-Hall]
Door de Herfst is Grete
Getreden, zonnige tred,
En weer,
Een tweede keer,
Dragen de bomen bloesems.13
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Foto van zijn ‘nieuwe’ zelf die Pol, in deze outfit ook wel meneertje 1830 genoemd, op 9 december
1915 zijn vriend Fik schonk. Op de achterkant de eerste versie van het gedicht ‘Aan m'n vriend René
Victor’, later opgenomen in Music-Hall.
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Blijkens een vers uit december 1915 plaatsten zijn zuivere opvatting over de liefde
alsmede zijn pogingen om in de late herfst die liefde tot grote bloei te brengen de
dichter, in de woorden van een anonieme vriend, ‘buiten het normale, - volgens hem
het goede’.14 Maar grenzen te overschrijden was nu eenmaal zijn ‘levenslot’, aldus
de, behalve door het verlangen naar een nieuwe lente, duidelijk door distinctiezucht
gedreven poëet: ‘Bij mijn vrienden heb ik steeds het grootste verlangen gekend/ Om
een schone liefde, in de nieuwe Lente’.15 En door dit ene fiasco laat de idealist zich
niet knakken: ‘Laat ons nooit achterwaarts kijken’. Van een voornemen om Carmen
te vermoorden is nog steeds geen sprake. Met het oog op wat ooit komen zal, een
eindeloze zomer, geven destructieve aandriften geen pas. Op dus naar nieuwe kansen:
Elk ongekend geluk,
Dat zich biedt
In het verschiet
Van elk nieuw pad,
Zullen wij plukken
Als een niet verwachte zonneschat.16

Vertrouwend op de verre toekomst pakt ook Pol de draad van het leven weer op. Hij
maakt het goed met Fik, die hij op 9 december 1915 een foto cadeau doet van zijn
ironische ‘nieuwe’ zelf, een in oudmodische jas gehuld en van een dito pelsen
wintermuts voorzien Polleken. Nee, die nieuwe lente komt er nog niet meteen aan.
Op de achterkant van de foto heeft de gewezen minnaar van Ji-Ji een gedicht
geschreven voor Fik, ter bekrachtiging van de ‘sterke, hoge boom/ Van onze
vriendschap,/ Groot en vroom./ [...] Een boom die niet meer buigen zal of beven’.17
Omstreeks 1917 zou Pols eerste grote liefde zich verloven met de bovenvermelde
Erich von Lenski, een marineofficier wiens schip aan de Liefkenshoek gemeerd lag.
's Zondags, als het weer het even toeliet, kwamen Von Lenski en zijn kameraden
paardrijden op de Kalmthoutse Heide. Op een dag werden ze door lieflijke
pianoklanken naar de Kijkuitstraat gelokt, alwaar de meisjes Van der Veken sinds
de dood van hun vader met hun moeder en hun kleine zusje resideerden, als
Kalmthoutse sirenen. Mede op aandringen van Marie van der Veken moeten de
officieren en haar oudste dochters vanaf dan met enige regelmaat samen hebben
gemusiceerd. En van het een kwam het ander. Het was een vorm van culturele
collaboratie die niet goed viel in het dorp. Haar relatie met Von Lenski bleek intussen
geen hinderpaal te zijn voor Ji-Ji om, samen met juffer Lala, opgenomen te worden
in de kring rond Paul van Ostaijen, de intussen bij jongere artiesten wereldberoemd
geworden en bewonderde auteur van Music-Hall, de kenner van de
avant-gardeschilderkunst en de felle activist. In 1917 probeerde Floris Jespers, in
een aan Rik Wouters' fauvisme verwante stijl, de Prinses van Ji-Ji vast te leggen op
doek. Bekend is voorts een foto van Ji-Ji, Pol en Floris Jespers in het atelier van deze
laatste te Mortsel Oude-God. Niet lang nadat de ex-geliefden aldus vereeuwigd
werden, moet Pol kennis hebben gemaakt met Emmeke Clément, gescheiden moeder
en mannequin, met wie hij een passionele relatie begon. En dit keer werd de liefde
wél geconsummeerd.
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Floris Jespers, De Prinses van Ji-Ji, ook bekend als Het gepoederde meisje - 1917, [olieverf op doek,
99 × 79 cm]. Begin 1925 kocht Pol het schilderij, samen met nog veertien werken, van zijn vriend
Floris. Later belandde het doek bij Fik. Die hing het bij hem thuis in de gang, op een weinig opvallende
plek. Dat moest zo van Frieda de Meulemeester, zijn echtgenote. Naar verluidt was deze oude
schoolvriendin van Ji-Ji geen klein beetje jaloers op dat gepoederde wicht bij wier beeltenis haar man
nog altijd zo'n wazige blik kreeg.
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Pol, de Prinses en Floris Jespers in het atelier van de laatste te Mortsel Oude God, omstreeks 1918.

Evenals Pol en Emmeke week Grete van der Veken in oktober 1918 uit naar
Duitsland. Op aandringen van haar verloofde reisde ze naar Königsberg, waar ze
werd opgevangen door haar toekomstige schoonfamilie. Maar ze kon er naar eigen
zeggen niet aarden; de Pruisische stijfdeftigheid en de nog bijna feodale mentaliteit
van het gewone volk (pachters wierpen zich tijdens haar wandelingen steevast ter
aarde en zoenden als halve idioten de zoom van haar modieuze jurk) strookten niet
met haar ongedwongen levensstijl. En in zo'n starre wereld zou ze natuurlijk ook
nooit kunnen schitteren! De prinses vluchtte. Na enige tijd rondgezworven te hebben,
belandde ze in Berlijn, niet toevallig wellicht in de Joachim Friedrichstrasse, waar
Pol en zijn Emmeke toen net neergestreken waren.
Volgens Van Ostaijens toenmalige geliefde en bedgenote lag een onverwachte
ontmoeting met Grete van der Veken ten grondslag aan de september 1919 gedateerde
dialoog ‘Jus primae noctis’, waarin de hoofdpersoon eerst op straat, temidden van
druk verkeer, en vervolgens blijkbaar in een of andere Konditorei, bij het nuttigen
van koffie en gebak, redetwist met een oude geliefde.18 Inzet van het verbale duel is
de vraag waarom ‘het’ er jaren voordien niet van gekomen was en wie daar nu schuld
aan had. ‘Hij: [...] de elementaire moed ontbreekt me om van mij de zeer mannelike
typus van de ontmaagder te maken’.19 Zij: suggereert dat ze destijds niets liever had
gewild dan door Hem ontmaagd te worden. Zij: acht Hem schuldig aan een gebrek
aan daadkracht. De vraag of Zij werkelik maagd was in die dagen, is overigens niet
het punt. ‘Jus primae noctis’ dolt op grotesk-scholastieke wijze met filosofische
opvattingen over realiteit en ideële werkelijkheid. Daarbij gaat het duidelijk om een
ander idealisme dan Pol in het najaar van 1915 parten speelde in de liefde en als
minnaar kennelijk in een al te passieve rol drong. Als de activist ondertussen in
eroticis iets heeft geleerd, dan is het wel dat het ideële slechts via de fysieke ervaring
bereikt kan worden. Zoals ook het stre-
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ven naar het hoge een grondige initiatie in het allerlaagste veronderstelt en het zuivere
misschien wel denkbaar doch onrealiseerbaar is zonder de bereidheid om zich eerst
vuil te maken. Hij: ‘Enkel in krapulositeit ligt aristokratie, nu. Ik frequenteer enkel
havenmeiden. De rest heeft voor mij geen charme’.20 Als de minnaar thans opnieuw
verraden zou worden door zijn allerliefste en vervolgens een hoertje tegen zou komen,
tja dan... Maar daarom wil Hij nog niet met zijn eerste geliefde even proberen wat
destijds niet mogelijk bleek. Zij: geeft de moed niet op. Zij: verwacht dat het toch
ooit nog zal gebeuren. Zij: speelt het bekende spelletje met de blaadjes van een bloem,
toevallig een margriet. Maar voor een zeldzame keer draait het niet uit zoals deze
kleine manipulatrice het graag wil: ‘Deze marguerite spreekt: zal hij het doen, zal
hij het niet doen, wel, niet, wel, niet, niet, wel, wel, w.../ Ach nu heb ik het slecht
gemaakt’.21 Onhandige Ji-Ji - sie hat es falsch gemacht...
En zo vermoordt Don José alsnog zijn geliefde en samen met haar, zoals het de
groteskenschrijver betaamt, zijn eigen, al te romantische en wereldvreemde idealisme:
met een overkill aan giftige woorden.
Lang moet de Prinses van Ji-Ji het in de Joachim Friedrichstrasse niet hebben
uitgehouden, misschien wel omdat Pol voor haar geen plaats had in zijn leven met
Emmeke. Al snel verhuisde ze naar Koblenz, de tijdelijke verblijfplaats van haar
oudste zuster, die er tijdens de bezetting eveneens Duitse vriendjes op na had
gehouden. Letterlijk om den brode gaf Lala er pianoles, en tegen enkele marken zou
Ji-Ji er in het najaar van 1919 wat meer bemiddelde Duitsers invoeren in de Franse
taal. Naar hun maatstaven leidden de

Ji-Ji, vermoedelijk rond 1919, ergens in Duitsland. ‘Hij: [...] Je bent buitengewoon simpel. Heel net
ook. Eerst instinkt. En dan een bewijsvoering als in het debetboekje van de goede huisvrouw’. (‘Jus
primae noctis’)
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De Prinses en haar ballonvaarder, Robert van Huysse, in de vroege jaren twintig.
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dames er een ronduit ellendig leven, maar gelukkig konden ze nog altijd rekenen op
hun charmes. Omstreeks 1920 maakte de onweerstaanbare Ji-Ji op een welfareavond
kennis met Robert van Huysse, een uit Roeselare afkomstige officier die als
ballonvaarder deel uitmaakte van het Belgisch Rijnleger. Kort daarop sloeg haar zus
een Luikse officier aan de haak. Deze zou overlijden voordat hij met Lala in de echt
kon treden. Maar Ji-Ji huwde in 1920 met haar knappe vliegenier, van wie ze
inmiddels een kind verwachtte. Van Huysse had toen al een dochtertje, een
souveniertje van een oorlogsvriendin. Ji-Ji erkende zonder morren het kind en bewees
eens te meer dat ze een groot hart had. Met haar echtgenoot vestigde ze zich te
Brussel, waar ze een vrolijk leven leidde tot Van Huysse in het najaar van 1924
overleed bij een tragisch ballonongeluk.
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(L)Juffer Lala (links op de foto) en Jiji (rechts), in les années folles. · (R) De Prinses in vol ornaat: ‘Ik
ben zo'n arme boeteling/ En laat me graag de handen binden: Door je heerlike, oneerlike lach’.
(Music-Hall, ‘Verzen voor de Prinses van Ji-Ji’)

Twee jaar later ging de Prinses een huwelijk aan met een andere militair, de
eenogige majoor Nestor Lebrun, een Franstalige Antwerpenaar die een flink stuk
ouder was dan zij. Ji-ji resideerde voortaan in een luxueuze woning aan de Kardinaal
Mercierlei te Berchem, Antwerpen, alwaar zij een kleine hofhouding begon. Daarin
volgde ze het voorbeeld van haar boezemvriendin Juliette Adant, die via haar
echtgenoot Arthur de Croodt, een vermaard histoloog en patholoog-anatomist, contact
zocht, en vaak op de meest intieme manier onderhield, met bekende kunstenaars,
wetenschappers en politici, van Frederik van Eeden en Rabindranath Tagore via
Johan Huizinga tot Camille Huysmans. Op een wat bescheidener schaal
collectioneerde ook Ji-Ji interessante mannen, ze steunde hun belangwekkende
projecten maar deed

Zacht Lawijd. Jaargang 6

19
ook ten behoeve van arme drommels aan goede werken. Daarbij liet ze zich doorgaans,
en zelden discreet, bijstaan door een of andere kapitaalkrachtige amant. De eenogige
majoor zag het niet, of wilde het niet zien. Hij was naar eigen zeggen een ‘filosoof’:
aan het idee van een gezin, en voorts op tijd en stond een warme maaltijd, een goed
glas wijn en een partijtje biljart met de vrienden had hij op zijn leeftijd genoeg. Ook
mocht hij graag beeldhouwen. Zijn gade leek zich intussen te gaan specialiseren in
Vlaamsche koppen. Ze inviteerde Stan Leurs, medeoprichter van de Vlaamsche
Toeristenbond (VTB) en een eminent kunsthistoricus, in wie ze een ideale echtgenoot
zag voor haar zusje Karolina, dat ze na de dood van hun moeder, in 1927, onder haar
hoede had genomen. In 1934 zouden Leurs en de achttien jaar jongere ‘Kari’

Ji-Ji aan zee, eerste helft jaren twintig: ‘Ik heb je al wat/ Ik bezat: Mijn enige schat,/ Mijn groot hart
gegeven./ En wat heb jij den liefdedronken/Jongen/Die ik was, geschonken?’ (Music-Hall, ‘Verzen
voor de Prinses van Ji-Ji’)

trouwen. In de lente van datzelfde jaar beleefde Ji-Ji een korte doch stormachtige
romance met Joris van Severen, de zo keurig en gedisciplineerd ogende leider van
het Verdinaso. Een warme vriendschap onderhield ze verder met Alfons, beter bekend
onder zijn kloosternaam ‘Modest’ van Assche, de abt van de Sint-Pietersabdij te
Steenbrugge, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog de vingers zou branden aan
de collaboratie. Om hem uit de bak te krijgen wierp Ji-Ji begin 1945 al haar charmes
in de strijd bij haar flamingantische vriend Herman Vos, Minister van Openbare
Werken in het kabinet-Pierlot. Dom Modest van Assche werd op vrije voeten gesteld
maar kwam, zwaar ziek intussen, na een dubieuze nieuwe aanklacht weer achter de
tralies terecht, alwaar hij eind oktober 1945 stierf.
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In die dagen ondernam Ji-Ji een wat halfhartige poging om zich van haar eenogige
majoor te laten scheiden. Uiteindelijk week ze in 1948 uit naar Brazilië, samen met
haar toekomstige derde echtgenoot Charles Aulit, een Franstalige Brusselaar en een
volle neef van de Antwerpse stadsbibliothecaris en schrijver Emmanuel de Bom. In
1989 zou de Fatale Prinses, bijna 94, ver van huis voorgoed de ogen sluiten. Of Paul
van Ostaijen zijn eerste grote liefde na hun weerzien in Berlijn nog heeft ontmoet,
is gissen. Theo van der Veken, een neef van Ji-Ji, acht dat zeker niet onwaarschijnlijk.
Immers ook na door haar te zijn gedumpt, bleven de meeste mannen de Prinses
opzoeken; weinigen genazen echt van Ji-Ji. Van minstens één minnaar, een bekende
magistraat, is met absolute zekerheid geweten dat hij om Grete de hand aan zichzelf
sloeg, niet alleen omdat ze hem het bankroet in gedreven had, ten bate van een of
andere goede zaak, natuurlijk, maar ook omdat hij sindsdien voor haar een vent was
zoals zovele. Heerlijke Ji-Ji! Zoals Pol op 3 december 1915 al had gedicht: ‘Elke
fijne dolk, elke grief/ Is zoet verblijden/ Voor mijn wreed lief’.22
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Met dank aan Ernest van Buynder, Matthijs de Ridder en, geheel in het
bijzonder, Theo van der Veken, die op 20 maart 2007, een belachelijk
vroege lentedag, in de Kijkuitstraat te Heide-Kalmthout een levendig beeld
voor me schetste van zijn tante Ji-Ji, telwijl zich vanuit het open raam van
een belendende villa pianoklanken verspreidden over de hele buurt.
Het copyright van de foto's berust bij de Erven Marguerite van der Veken,
Heide-Kalmthout.
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20 Van Ostaijen, Verzameld werk. Proza 1, p. 181.
21 Van Ostaijen, Verzameld werk. Proza 1, p. 187.
22 Van Ostaijen, Verzameld werk. Poëzie 1, p. 55.
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Inleiding bij de bijdrage van Kader Abdolah
De hier afgedrukte tekst is gebaseerd op de lezing die de schrijver Kader Abdolah
op 17 januari 2007 in Tilburg uitsprak tijdens het symposium ‘Oordelen op maat?
Een kwestie van vraag en aanbod’. Dit jaarlijkse symposium, dat in het teken staat
van jeugdliteratuur en -cultuur, wordt sinds 1986 besloten met de uitreiking van de
E. du Perronprijs. Deze prijs, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en
de Faculteit Communicatie & Cultuur van de Universiteit van Tilburg, wordt
toegekend aan ‘mensen of instellingen die zich middels een actieve bijdrage aan de
cultuur verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van wederzijds begrip
en een goede verstandhouding tussen de in Nederland woonachtige
bevolkingsgroepen’. In de afgelopen twintig jaar zijn vooral schrijvers (van zowel
autochtone als allochtone afkomst) bekroond, maar ook mensen uit de wereld van
amusement, film en theater. Dit jaar ging de prijs naar Hakim en Karim Traïdia.
Voor het eerst in de geschiedenis van het symposium werd er ook speciale aandacht
besteed aan de naamgever van de prijs. In een van de sessies waarvoor deelnemers
zich konden opgeven werden drie lezingen gewijd aan E. du Perron; na de uitreiking
debatteerden laureaten van de prijs over de multiculturele samenleving en de
actualiteit van Du Perron.
Een van de lezingen was van Kader Abdolah, de laureaat van het jaar 2000. Hij
werd op 12 december 1954 in Iran geboren als Hossein Sadjadi Ghaemmaghami
Frahani. Als student natuurkunde was hij actief voor een ondergrondse linkse partij
die streed tegen het regime van de Sjah en later tegen dat van Khomeini. Hij schreef
twee clandestiene verhalenbundels over het leven onder Khomeini, voordat hij in
1985 gedwongen was zijn land te ontvluchten. Zijn schuilnaam is een eerbetoon aan
twee studiegenoten en partijleden, Kader en Abdolah, die door de overheid zijn
geëxecuteerd. In 1988 kwam hij terecht in een asielzoekerscentrum in Apeldoorn,
waarna hij een huis in Zwolle kreeg toegewezen. Hij werkte daar in een
natuurhistorisch museum en een conservenfabriek, terwijl hij zich in zijn vrije tijd
verwoed het Nederlands trachtte eigen te maken. In 1993 debuteerde hij met de in
zijn nieuwe taal geschreven verhalenbundel De adelaars, die bekroond werd met de
debutantenprijs Het Gouden Ezelsoor. Zijn literaire carrière heeft zich hierna in
stijgende lijn ontwikkeld: in 1997 verscheen zijn eerste roman, De reis van de lege
flessen, gevolgd door Spijkerschrift in 2000, waarvoor hij de E. du Perronprijs kreeg.
Daarnaast schrijft hij sinds 1996 in de Volkskrant de wekelijkse column Mirza, wat
in het Nederlands kroniekschrijver betekent. In 2003 verscheen zijn roman Portretten
en een oude droom en in 2005 de roman Het huis van de moskee, waarin via een
familiegeschiedenis het drama van Iran wordt verteld, hoe een land dat een
traditionele islam kende, verandert door de opkomst en de machtsgreep van het
fundamentalisme.
Kees Snoek
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Kader Abdolah, foto Rop te Riet [Letterkundig Museum]
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Kader Abdolah
Een gouden handdruk voor Du Perron
Het mooiste aan tijd is dat ze ons niet de gelegenheid geeft de dingen te zien zoals
ze waren. Tijd verandert alles. We zien alles anders dan het ooit was. De Tweede
Wereldoorlog van nu is anders dan de Tweede Wereldoorlog van toen. We zien nu
overal de portretten van Hitler in de kranten staan. Een Duitse filmmaker heeft een
komedie over hem gemaakt: een waagstuk, want eigenlijk is er niets komisch aan
Hitler. De tijd heeft bepaald dat Hitler vandaag op deze manier geportretteerd zou
moeten worden.
Eddy du Perron zegt ongeveer hetzelfde als hij in zijn boek Het land van herkomst
over zijn ouders spreekt: ‘Ik zou het verhaal van mijn ouders nu willen geven, althans
enige plekken uit hun leven van voor ik hen leerde kennen; ik ben alleen bang dat
het liegen onvermijdelijk wordt’.
Dus de Du Perron die ik nu beschrijf kan gebaseerd zijn op leugens. Een ware Du
Perron bestaat niet meer. Voor mij is Du Perron samengesteld uit negencomponenten:
1. Indische jongen, 2. Nederlander, 3. schrijver, 4. tijdschriftmaker, criticus en
strijdlustige geest, 5. dichter en bohémien, 6. immigrant en kosmopoliet, 7. de man
die blijvend van zijn vrouw houdt, 8. brievenschrijver, 9. hij die sterft. In een van
zijn silhouetten laat hij zijn personage Héverlé (André Malraux) zeggen: ‘Wat wij
nu van onszelf denken is al onjuist, maar wat wij denken van wat wij geweest zijn
is zeker hoge fantasie’. Mij op deze waarheid baserend, steek ik van wal:
Charles Edgar du Perron werd in 1899 geboren als telg van een diepgewortelde
koloniale familie in Indië. Multatuli was in 1820 geboren, de romanfiguur Max
Havelaar bestaat sinds 1860 en Hella Haasse zag het licht in 1918. Du Perron hoort
in dit rijtje thuis. Indertijd lette men niet zo op dikte of magerte. Toen de vader van
Du Perron voor het eerst de vrouw ont-
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moette die zijn zoon zou baren, vond hij haar toch een beetje te dik. Maar toen hij
haar een tijdje later weer zag, was zij wat vermagerd en beantwoordde ze geheel aan
zijn ideaal. Hij vroeg haar ten huwelijk.
Hoewel Du Perron Nederlandse ouders had, heeft hij Indische moedermelk
gedronken. Toen hij geboren werd, was zijn eigen moeder ziek en kon ze hem geen
borstvoeding geven. Zijn vader zond boodschappers uit over zijn landerijen op zoek
naar een vrouw die zijn kind kon zogen. Maar geen vrouw bood zich aan, uit angst
voor hem. Pas toen de baby heel bleek zag en bijna verhongerd was, verscheen er
een inlandse vrouw met geweldige borsten. En met die Indische moedermelk kreeg
Eddy du Perron ook Indië binnen. Later raakte zijn geest doordrenkt van de Indische
verhalen die zijn baboe hem vertelde.
Du Perron was 21 toen hij samen met zijn ouders Indië verliet om voorgoed in
Europa te gaan wonen. Op die leeftijd dacht hij net zo koloniaal als zijn feodale
vader, die hem zoveel angst had ingeboezemd. Over de werkkamer van zijn vader
in Batavia schrijft hij het volgende: ‘In dit hol van de leeuw heb ik mij later zelden
gewaagd. [...] Tegen de muur stond hier een hoge geweerkast, met 8, later 11
geweren’. Maar er was een verschil met zijn vader: Eddy du Perron had Indische
moedermelk gedronken, Indische verhalen ingedronken en de mystiek van de straat
overgenomen. Hij was nog in Indië toen hij zijn eerste gedichten en artikelen schreef
en een roman vertaalde. Eenmaal in Europa aangekomen, las hij Multatuli. Hij schrok
ervan. Plotseling voelde hij zich als een jongen die zijn les verkeerd geleerd had en
opnieuw moest beginnen. Hij nam de pen en besloot als jonge man de wereld te
veranderen. Maar de vraag was of het leven hem de nodige kracht, het talent en de
kans zou geven om dit te doen.
Du Perron wist niet precies wat hij wilde. Ook wist hij niet wat hij was. Een dichter?
Een schrijver, een brievenschrijver, een criticus, een redacteur, een romanschrijver?
Of een lover? Hij was al die dingen tegelijk. Du Perron had de gevoelige geest van
een kunstenaar, hij kon goed schrijven en hij had genoeg materiaal voor een paar
grote boeken, maar hij had een probleem: hij was niet in staat om een echte roman
te componeren. Korte verhalen waren geen probleem. Poëzie kon hij maken. Kritiek
kon hij schrijven. Brieven kon hij onophoudelijk opstellen en hij had een grote mond,
maar lang zitten kon hij niet. Vormgeven was niet aan hem besteed. Misschien kon
hij daarom nooit een huis vinden, een vaste plek om te zitten. Zijn roman Het land
van herkomst is een mooie mislukking. Een stapel aan elkaar geplakte herinneringen,
dagboekachtige notities, beschouwingen, kritieken en verdwaalde teksten. Hij had
eigenlijk geen plannen om een boek te schrijven, maar omdat hij het constant over
Indië had en omdat hij zo mooi vertelde en omdat hij het land zo levendig overbracht,
werd hij door zijn vrienden bijna gedwongen om het te schrijven.
Hij is drie jaar bezig geweest met zijn roman, maar van tevoren wist hij niet waar
hij het over zou hebben. Hij schreef dit, hij schreef dat, hij schreef over Indië, hij
schreef over Nederland, over Parijs, over Brussel, maar hoe moest hij nu al die dingen
aan elkaar plakken om er een boek van te maken? Het Indische deel was acceptabel,
maar niemand was gelukkig met de episodes
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van zijn verblijf in Europa. Hij knipte en plakte en hij praatte erover met zijn tweede
vrouw Bep en hij schreef brieven aan zijn collega's en vroeg hen om hun mening.
Als we nu de reacties van toen samenvatten, ontstaat het volgende beeld: ‘Doe rustig
man! Het wordt geen groot boek! Dus maak je er niet zo druk over. Laten we het zo
houden, zo uitgeven met alle gevolgen van dien’. Het land van herkomst werd
gepubliceerd en de critici wurgden Du Perron bijna.
Waar was hij goed in? Du Perron was goed in verliefd zijn. Hij zocht naar de eeuwige
liefde en hij vond Bep, zijn tweede vrouw, en hij was weg van haar. Hij bleef langer
in bed om naar haar te kijken en hij was bang, constant bang om haar te verliezen.
Hij hield zo veel van haar, dat het haar boos maakte. Hij was zo onnodig ongerust
dat hij haar zou verliezen, dat hij in bed kroop om een gedicht over haar te maken.
Du Perron heeft prachtige gedichten over zijn vrouw geschreven:
Eens zal je weten hoeveel 'k van je hou
en mij de rusteloosheid van nu vergeven,
het pijnigend wantrouwen dat een vrouw
als jij van mij houdt - en terug gedreven
naar wat immers veranderen moest, al zou
je ook dan nog zijn het brandpunt van mijn leven,
zoeken, vergeefs, naar wat, achtergebleven,
is weggestroomd, intens: naar jou, naar jou.

De liefde voor Bep bracht hem rust, en tegelijk onrust. In 1928 was hij met de
dienstmeid Simone getrouwd, maar het huwelijk hield slechts vier jaar stand. Toen
ontmoette hij in februari 1931 Elisabeth de Roos, die zich Bep noemde, en ruim een
jaar later trouwden ze. Zíj was de vrouw op wie hij altijd had gewacht, zij werd de
plek waar hij altijd naar had gezocht.
Met de komst van Bep ging hij meer gedichten schrijven, maar hij had geen
specifieke richtlijnen voor zijn dichtwerk en toonde geen ambitie op dat gebied.
Daarom is het moeilijk hem een dichter te noemen. Hij was meer een brievenschrijver.
In zijn brieven was hij het meest zichzelf, was hij authentiek. Daarvoor hoefde hij
niet lang te zitten en het materiaal vormgeven was niet nodig. Er loopt een mooie
rode draad door zijn brieven. Maar de tijden waren veranderd en hij kreeg een afkeer
van het schrijven van brieven aan mensen die hem niet vertrouwd waren. Daarom
bleef hij 's ochtends lekker in bed zitten en schreef een brief aan zijn Bep die beneden
in de keuken het ontbijt klaarzette: ‘Ik heb vanmorgen in bed lang en lucide liggen
denken aan al mijn schrijverij aan je. [...] Als ik al deze regels aan een ander had
moeten schrijven, was ik er moe van, terwijl ik aan jou schrijf als ging het vanzelf,
alsof ik je hand in de mijne hield’.
Du Perron was in Brussel gaan wonen, op een afstand van Nederland. Nederland
was te burgerlijk, te saai, en de gevestigde schrijvers en critici wilden hem niet serieus
nemen. Zijn imago was dat van een brutale jongen die alles beter wist. Soms ging
hij voor enkele weken naar Parijs, maar daar speelden de intellectuelen op hoog
niveau, dus er bleef weinig ruimte voor hem over.
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Van Brussel hield hij niet. De stad had een struisvogelkarakter. Net geen vogel, net
geen kameel. Tussen 1933 en 1936 woonde Du Perron in Parijs. Het was een woelige
tijd. De stad had net een golf van Russische immigranten zien komen die de
communistische revolutie ontvlucht waren. Men verwachtte twee grote golven
vluchtelingen uit Duitsland en Italië. De angst voor het fascisme hing met de
sigarettenrook in de lucht van de cafés. De intellectuelen discussieerden heftig over
de oprukkende Spaanse oorlog. Sommigen pakten een geweer om naar Spanje te
gaan en tegen Franco te vechten.
Maar Du Perron nam zijn boek onder zijn arm en keerde terug naar de rust, naar
Indië. In zijn essaybundel De smalle mens had hij geschreven, dat de Nieuwe Mens
van de toekomst niets voor hem was en dat men niet ontkomt aan zijn wezen.
Eenmaal terug in Indië, werd hij met dezelfde harde waarheid geconfronteerd, die
van de veranderende tijden en dat zijn plaats niet meer in Indië was. Hij was een
smal schrijver! Een smal immigrant! Een smal brievenmaker! Een smal dichter! Een
smal vechter! Hij was bangig! Hij was half van alles. Half Indiër! Half Hollander!
In een van zijn brieven schreef hij: ‘Als ik in de trein zit en die rode grond terugzie,
besef ik: “Hier hoor ik.” Daar alleen heb ik het gevoel van thuiskomen; terwijl mijn
huis daar toch al lang niet meer staat’. Wandelend door de straten van zijn
geboortestad, merkte hij dat hij zijn geboorteland lief had en niet meer door de ogen
van zijn vader keek. Maar hij kon het leven niet naar zijn hand zetten, zelfs zijn Bep
niet. Na drie jaar nam hij opnieuw zijn boek onder zijn arm en ging hij naar Nederland.
In Nederland ging hij voor het venster staan en keek hij neer op de stille straat, in
de duisternis, waar niemand gaat. ‘Nee, het wordt niets met Du Perron,’ zei hij in
zichzelf. Hij zette zijn hoofd tegen de ruit: ‘Wanneer gaat de lantaarn uit?’. De
lantaarn ging uit op 14 mei 1940, toen hij veertig was.
Later pas gaf de tijd Du Perron een gouden handdruk. De tijd heeft zijn
wisselvallige oeuvre verheven tot een boeiende nalatenschap. De tijd heeft zijn
woelige periode nauwkeurig ingelijst voor de literatuurgeschiedenis. Zo blijft Du
Perron een onmisbare schakel in de oudere Nederlandse literatuur.
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Mathijs Sanders
De houdbaarheid van een polemist
E. du Perron en de literaire kritiek na 1945
Hoewel zijn canonieke status is aangevochten en zijn oeuvre voor veel lezers
goeddeels is verzonken, blijft voor E. du Perron (1899-1940) een hoofdrol weggelegd
in het verhaal over de Nederlandse literatuur van het interbellum. Gedurende bijna
twee decennia bevond Du Perron zich als schrijver, criticus, polemist, redacteur,
vertaler en bemiddelaar voor zowel collega-schrijvers als uitgevers in het centrum
van literair Nederland.1 Met zijn overlijden in mei 1940 kwam geen einde aan de
invloed die hij uitoefende. De inmiddels talrijke lezers van J.J. Voskuils sleutelroman
Bij nader inzien uit 1962 weten hoe sterk Du Perron de gedachten en gesprekken
stuurde van jonge letterkundigen in de jaren veertig en vijftig. Het literaire repertoire
van de studenten Nederlands, lichting 1946-1947, die de roman bevolken is geheel
gemodelleerd naar de voorkeuren en opinies van Du Perron en het legendarische
tijdschrift Forum. In een gesprek met Jan Fontijn noemde Voskuil zijn boek ‘de
omzetting van de ideeën van Forum in een nieuwe situatie’.2
De omzetting van ideeën in een nieuwe situatie - het is een fraai beeld voor de
dynamiek van de literatuurkritiek. Dat Du Perron prominent aanwezig was in de
Nederlandse literatuur na 1945 is bekend. Maar hoe functioneerde hij in de debatten
over literaire kritiek in de decennia na de oorlog? Door wie werd hij op welke
momenten gemobiliseerd als referentiepunt in discussies over de aard en functie van
literatuurkritiek? In deze beschouwing zal ik een antwoord zoeken op deze vragen
door Du Perrons aanwezigheid te traceren in de naoorlogse journalistieke en
academische literatuurkritiek. Door deze
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sporen van Du Perron na te trekken kunnen enkele polemische momenten in de
geschiedenis van deze kritiek worden verhelderd.

De werkelijke jongeren
Op 16 mei 1931 presenteerde Du Perron aan Menno ter Braak een nieuwe versie van
zijn ‘krijgsplan’: hij zou een essay over Dirk Coster schrijven en zijn Cahiers van
een lezer herzien met het oog op publicatie in de essayreeks Standpunten en
getuigenissen van A.A.M. Stols.3 Du Perron moedigde zijn vriend aan om na Afscheid
van domineesland en Man tegen man een derde ‘projectiel’ voor deze reeks samen
te stellen in de hoop dat een jongere generatie zou profiteren van de polemische
exercities. ‘Wij kennen dit alles nu sedert lang, maar denk eens aan de vel en die het
voor de eerste keer bijeen zien; aan de jongeren vooral. Ik bedoel nu: zij die ± 20
jaar zijn, 10 jaar jonger dus dan wij. Ik ben er zéker van dat het meer uitwerking
heeft dan wij over het algemeen aannemen; de Costerlijke toon mindert trouwens
duidelijk in het essayistisch proza’.4

E. du Perron in 1935, portretfoto door Roger Parry

Bezorgdheid over het uitblijven van ‘jongeren’ dook al medio jaren dertig op in
brieven en beschouwingen van Du Perron en Ter Braak. In een bespreking van het
letterkundig jaarboek Kristal in 1935 constateerde Ter Braak het ontbreken van een
jongere generatie schrijvers - jonger dan dertig jaar - die zich
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liet gelden. Het gaf hem ‘een hol gevoel in de rug, dit ontbreken van een nieuw front
met programma's en manifesten’.5 Het zou nog maar enkele jaren duren voordat de
aanstaande veertigers met enige zekerheid iets van een nieuwe generatie zagen
ontstaan. Aangemoedigd door Du Perron zorgde Jan Greshoff ervoor dat enkele
jonge schrijvers hun werk konden publiceren in Groot Nederland. De aflevering van
december 1937 was helemaal gereserveerd voor deze jonge lichting en bevatte teksten
van onder anderen Adriaan van der Veen, Jacques Gans en Adriaan Morriën. Du
Perron drong er bij Greshoff op aan het nummer te voorzien van een buikbandje met
de tekst ‘DE WERKELIJKE JONGEREN’.6 Greshoff stimuleerde hen vervolgens om een
eigen tijdschrift op te richten voor hun overvloedige literaire productie. Toen in
januari 1939 het eerste nummer van Werk verscheen, kreeg dit Nederlands-Vlaamse
jongerentijdschrift van Du Perron een warm onthaal. De ‘leegte in de rug’ als gevolg
van ‘het ontbreken van “jongsten”’ was nu weggenomen: ‘er is een nederlandse
schrijvende jeugd, er zijn godlof andere jongeren dan die van bijna veertig’.7 Ook
van de opvolger van Werk, het maandblad Criterium, waarvan het eerste nummer
eind maart 1940 verscheen onder redactie van Ed. Hoornik, Cola Debrot en Han
Hoekstra, verwachtte Du Perron niets dan goeds.8
Uit Du Perrons signalementen, besprekingen en brieven blijkt welke ‘jongeren’
hij zoal op het oog had: dichters en essayisten als Fred. Batten, Rudie van Lier,
Adriaan van der Veen, Henri Ett en Emiel van Moerkerken - door Du Perron wel
aangeduid als ‘de jongelingschap’ en ruimhartig opgenomen in zijn hoogst informele
mentoraat.9 Tot de jonge bewonderaars van Du Perron uit de late jaren dertig moet
zeker ook Henri Albert (Hans) Gomperts (1915-1998) worden gerekend. Gomperts
en Du Perron leerden elkaar eind november 1939 kennen via Ter Braak. Nog in
december van dat jaar schreef Du Perron een lovende recensie over Gomperts'
dichtbundel Dingtaal.10 In een brief aan Batten typeerde hij Gomperts als een
sympathieke maar wat vermoeiende debater. In de nabijheid van deze prater voelde
hij zich oud: ‘Ik moet met hem op een voet zien te komen waarop praten met elkaar
niet noodwendig een debat hoeft te worden’.11 Eind april 1940 luidde het in een brief
aan Beb Vuyk: ‘Op het oogenblik zijn volgens ons (d.w.z. groep ter Braak - du Perron
etc.) de meest “interessante” onder de echte jongeren: M. Vasalis [...], Hans Gomperts,
Adriaan van der Veen. Maar alles kan natuurlijk spaak loopen en over drie jaar zie
je misschien heele andere’.12 Na de oorlog zou vooral Gomperts Du Perron als
gezagsargument gaan inzetten in het debat over literaire kritiek.

De erfenis van een polemist
Als criticus was Du Perron direct na de oorlog in de eerste plaats de schrijver van
Cahiers van een lezer. In 1928 en 1929 had hij onder deze titel vijf boekjes in eigen
beheer laten drukken in dertig exemplaren, bestemd voor de kleine parochie van
vrienden. Voor Standpunten en getuigenissen werden de essays tussen 1931 en 1933
aangevuld en herschikt tot drie delen met een veel ruimere verspreiding. Uit de
naoorlogse publicatiegeschiedenis en ontvangst van Cahiers van een lezer blijkt dat
Du Perron ook postuum nog in staat was de
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gemoederen te bewegen. In 1946 bracht Stols de Cahiers opnieuw uit, nu in één band
samen met de door Du Perron zelf nog ingekorte Uren met Dirk Coster.13 De reacties
op deze uitgave in de literaire kritiek laten een staalkaart zien van opinies over Du
Perron in de eerste jaren na de oorlog.
In het door Gerard Knuvelder geredigeerde katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw
richtte Jos. Panhuijsen waarschuwende woorden tot de lezer: ‘Wie de Cahiers van
een lezer van Edmond du Perron [...] als een leidraad voor zijn lectuur zou nemen,
zou verkeerd doen. Hij zou verschillende verkeerde en verboden boeken lezen, en
hij zou verschillende zeer belangrijke boeken niet lezen’. ‘Edmond du Perron’, aldus
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Panhuijsen, zat vol vooroordelen jegens katholieken en humanisten, waardoor zijn
gezichtskring merkwaardig beperkt was.14
Minder moreel genormeerde reacties kwamen van de jongeren. Voor de
Vara-microfoon verdedigde A. Marja op 14 juni 1947 ‘de erfenis van een polemist’
en benadrukte hij de unieke morele betekenis van Du Perron ‘voor een jongere
generatie’.15 In datzelfde jaar plaatste Marja in Proloog de in zijn ‘fairness’
voorbeeldige polemist Du Perron als de gelijke van André Gide en Aldous Huxley
tegenover het zinloze geweld van W.F. Hermans.16 Marja's radiorecensie was een
reactie op het artikel ‘E. du Perron als leermeester’, dat Hermans, mede naar
aanleiding van de Stolsuitgave, schreef voor Criterium van maart 1947.17 In die
beschouwing zag Marja een ‘sectarische verkettering van wie de grote voorganger
óók vereert, maar over sommige punten anders meent te moeten denken’. Dat Marja
de strijdmethode van Hermans bekritiseerde had ongetwijfeld te maken met het feit
dat Hermans hem, samen met andere telgen uit Du Perrons ‘jongelingschap’: Rudie
van Lier, Adriaan Morriën, Adriaan van der Veen en Hans Gomperts, in het genoemde
artikel als een van de kritiekloze napraters van Du Perron had aangewezen Zo vormde
de Stolsuitgave van de Cahiers een eerste aanleiding om - via Du Perron - de kritische
kaarten op tafel te leggen.
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Libertinage en Stoa
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Het was niet Stols die het werk van Du Perron na de oorlog lange tijd leverbaar zou
houden, maar diens vroegere colporteur en vertegenwoordiger Geert van Oorschot
(1909-1987). Als geen andere uitgever zou Van Oorschot zorg dragen voor de
continuering van Du Perron en van Forum in brede zin. In het openbaar verklaarde
hij zich meer dan eens schatplichtig aan Ter Braak en Du Perron, die voor zijn literaire
Bildung van beslissende betekenis waren.18 De wapenfeiten zijn bekend. Bij G.A.
van Oorschot verscheen het Verzameld werk van Ter Braak (in zeven delen tussen
1949 en 1951), gevolgd door dat van Du Perron (eveneens in zeven delen tussen
1954 en 1959).19 Begin jaren zestig tekende Van Oorschot voor de vierdelige
Briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron (verschenen tussen 1962 en 1967) en
voor een project van langer adem: de Brieven van Du Perron, die inmiddels negen
delen omvatten.
Om de tijdrovende samenstelling en redactie van deze verzameluitgaven praktisch
mogelijk te maken deed Van Oorschot een beroep op een kring van medewerkers
rond Libertinage, het in 1948 door H.A. Gomperts en W.F. van Leeuwen opgerichte
tijdschrift dat tot eind 1952 door Van Oorschot werd uitgegeven. In deze kring
bevonden zich naast de beide oprichters ook G.H. 's-Gravesande, H. van Galen Last
en Elisabeth du Perron-De Roos. Van de vele tijdschriften die in de late jaren veertig
en vroege jaren vijftig werden opgericht, presenteerde Libertinage zich het duidelijkst
als hoeder van de erfenis van

Zacht Lawijd. Jaargang 6

33
Forum. De positie van Libertinage werd in de eerste jaren aanzienlijk versterkt door
de overname van het maandblad Criterium - dit tot eeuwigdurende woede van W.F.
Hermans - en doordat andere periodieken, waaronder Het woord, van het toneel
verdwenen.20 Geheel in de geest van Forum wilde Libertinage een tijdschrift voor
vrienden zijn. Beschouwend proza vormde de hoofdmoot van het tijdschrift. Van de
criticus werd geëist dat deze zich - conform het ideaal van de happy few - ver zou
houden van het grote publiek en een literair werk beoordeelde naar het temperament
van de schrijver. Aan het einde van de eerste jaargang verdedigde Gomperts
Libertinage tegen het verwijt dat het blad slechts de erfenis van Ter Braak en Du
Perron zou herkauwen: ‘Onze verhouding tot hen is er een van vriendschap, van
gemis ook door hun afwezigheid’.21
Met Libertinage creëerde Van Oorschot een verbindingsvlak tussen het
vooroorlogse Forum en de de naoorlogse literatuurkritiek. In 1957 zou het nieuwe
tijdschrift Tirade de rol van Libertinage deels overnemen. Behalve deze tijdschriften
stond de uitgever nog een ander instrument ter beschikking waarmee de continuïteit
met Du Perron en Ter Braak kon worden gerealiseerd: de serie-uitgave. Net als zijn
leermeester Stols moet Van Oorschot zich bewust zijn geweest van de functie van
reeksen voor de profilering van zijn fonds. Reeksen dragen bij aan de coherentie,
continuïteit en herkenbaarheid van het fonds, verleiden kopers tot intekening en
binden auteurs aan de uitgeverij. Uit de vermaarde reeksen van Van Oorschot blijkt
bovendien dat deze in hoge mate het gezicht van een fonds kunnen bepalen: in de
Russische Bibliotheek, de Witte Olifant, de Vignettenreeks en Stoa werd de ‘smoel’
van de uitgeverij zichtbaar.
Stoa had een vergelijkbare verbindingsfunctie als Libertinage en Tirade waar het
ging om het voortzetten van de lijn van Forum. Tussen 1960 en 1968 verschenen in
deze nonfictiereeks 39 delen (exclusief herdrukken) met beschouwend proza. De
boeken waren gekleed in de bekende door Helmut Salden ontworpen omslagen. Van
de afzonderlijke delen verschenen zowel gebrocheerde als gebonden exemplaren die
voor respectievelijk f 4,90 en f 6,90 van de hand gingen. Van Oorschot presenteerde
de reeks als een serie publicaties met ‘essays over literatuur, kunst en cultuur,
dagboeken, brieven en mémoires, biografieën en beschouwingen over onderwerpen
van algemeen belang’. De prospectustekst vervolgde:
Het zijn dergelijke geschriften, waarvan de publicatie in ons land,
vergeleken met het buitenland, altijd is verwaarloosd, hoewel juist zij het
literaire en culturele leven de afwisseling kunnen geven, waaraan bij ons
zo dringend behoefte is.
Pas door een critische gedachtenwisseling bestaat er een kans de schrijver
te bevrijden uit het isolement, waarin hij bij ons nog altijd verkeert, en de
literatuur te maken tot een zaak waarvoor men warm kan lopen.22
Van Oorschot besefte dat het essay - vooral sinds Forum - tot de prestigieuze maar
moeilijk verkoopbare genres behoorde. Uitgave in een goed verzorgde en herkenbare
reeks kon dan uitkomst bieden voor zowel uitgever als auteur. ‘In een Stoa-reeks bij
Van Oorschot zitten betekent altijd toch dat je een
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bepaalde verdienste hebt, het is een goeie entourage’, verklaarde Gerard Reve
bijvoorbeeld.23
Met Menno ter Braaks Politicus zonder partij naast Gerard Reves Op weg naar
het einde en Nader tot U maakt de reeks een nogal heterogene indruk. Bij nader
inzien is de samenhang evident: Stoa was een reeks met egodocumenten. Bij de
samenstelling van de serie had Van Oorschot onmiskenbaar Forum in gedachten. In
de reeks verschenen immers achter elkaar heruitgaven van Ter Braak en Du Perron,
zodat een deel van hun werk ook buiten het Verzameld werk leverbaar was, naast
boeken over Du Perron (J.W.H. Veenstra's D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du
Perron als Indisch polemist) en teksten van door het Forum-duo bewonderde auteurs
als Multatuli, Van Oudshoorn en Dèr Mouw. Een prominente plaats binnen de reeks
kregen schrijvers die op de bres stonden voor het erfgoed van Forum, onder wie
Adriaan Morriën en Hans Gomperts. Pogingen in 1966 om in de reeks ook een deel
op te nemen met essays van De Roos - eventueel samengesteld met hulp van
Gomperts, die ook de titel bedacht (De wintertuin) - stuitte op bedenkingen van de
auteur: tijdgebrek zou haar beletten de essays bij te schaven.24 Uit het gegeven dat
de gebundelde kritieken van Kees Fens een plaats kregen en dat de uitgever graag
beschouwend proza van W.F. Hermans in de reeks wilde opnemen (wat niet gebeurde:
Hermans verloor zijn toch al wankele vertrouwen in de uitgever) blijkt dat Van
Oorschot de Stoa-reeks niet exclusief tot een reprise van Forum maakte. Ook deze
uitgever was immers een zakenman.
De Stoa-reeks heeft in dubbel opzicht bijgedragen aan het voortleven van Du
Perron in de jaren zestig. Ondanks een rijkssubsidie voor de delen 6 en 7 was de
uitgave van Du Perrons Verzameld werk een verliesgevend zaak, zo berichtte Van
Oorschot begin 1959 aan Elisabeth du Perron-De Roos.25 Dat Van Oorschot de uitgave
beschouwde als een investering voor de lange termijn en Du Perron hoe dan ook als
fondsauteur wilde behouden, bleek toen Alain du Perron in oktober 1962 gewag
maakte van een aanbod van een andere uitgever om een bloemlezing uit het werk
van Du Perron op de markt te brengen. Erkentelijk voor de zorg waarmee Van
Oorschot het werk van Du Perron op de markt bracht, bood Alain du Perron hem
aan een dergelijke goedkope bloemlezing te bezorgen onder gelijke voorwaarden.26
De uitgever reageerde geprikkeld - had hij niet sinds 1955 op financieel
onbaatzuchtige wijze gewaakt over het oeuvre van zijn vader? Deze retorische vraag
en de stellige bewering dat hij het exclusieve recht bezat op herdrukken en heruitgaven
ging gepaard met het voorstel om werk van Du Perron uit te geven in de Stoa-reeks,
waar inmiddels ook vier boeken van Ter Braak waren opgenomen die volgens Van
Oorschot goed verkochten.27 Het zou echter nog tot 1965 duren voordat die uitgave
- Uren met Dirk Coster en De smalle mens - in twee Stoa-delen kon verschijnen.
Van Oorschot wilde die editie namelijk vergezeld doen gaan van een inleidend essay
van Hans Gomperts over Du Perron en de polemiek. Gomperts kwam zijn halve
toezegging aan Elisabeth de Roos echter niet na, tot grote ergernis van de uitgever
die de twee banden met een jaar vertraging publiceerde, zonder inleiding.28
Het was niet de eerste keer dat Van Oorschot een vergeefs beroep deed op Gomperts
om een uitgave van Du Perron essayistisch te begeleiden. Toen Van
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Oorschot in 1954 het Verzameld werk voorbereidde, had hij Gomperts gevraagd een
begeleidend boekje te schrijven dat samen met het eerste deel in 1955 zou kunnen
verschijnen, volgens Van Oorschot als ‘propagandageschriftje ter begeleiding en ter
stimulering van de e.v. verkoop van de complete du Perron, die mij voorlopig de
eerste jaren nog zeer vele duizenden guldens verlies oplevert’.29 De volgens Van
Oorschot onredelijke honorariumeisen van Gomperts gooiden roet in het eten. ‘Een
elegant gebaar van jouw kant zou geweest zijn, om een essay, dat al gepubliceerd is,
en waarvoor je reeds honorarium hebt genoten, gratis af te staan voor de Du
Perron-propaganda. Ik heb daar niet om gevraagd en ik zou het ook niet hebben
geaccepteerd. Maar aangeboden heb je het mij niet’, aldus Van Oorschot.30 Notities
over Du Perron was al gezet toen de ruzie uitliep op de mededeling van Van Oorschot
dat hij Jan van Nijlen had verzocht zijn boekje over Du Perron voor publicatie gereed
te maken, een idee waarmee Gomperts graag instemde: ‘Dat maakt dan tegelijk een
einde aan onze kibbelarij (op dat punt)’.31 De toon in de brieven uit 1955 is illustratief
voor de voortdurende spanning tussen Van Oorschot en Gomperts: ze maakten graag
gebruik van elkaars diensten, maar het hoge temperament van de uitgever conflicteerde
nogal eens met de bedachtzaamheid (volgens Van Oorschot: luiheid) van de criticus.
Ondanks aanhoudende wederzijdse irritaties was er Van Oorschot veel aan gelegen
om de Stoa-reeks te openen met een boek van Gomperts. Diens essaybundel Jagen
om te leven uit 1949 was in 1953 bekroond met de Dr. Wijnaendts Franckenprijs van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en bleek een steady seller. Toen Van
Oorschot begin 1959 de Stoa-reeks in de steigers zette ging zijn verlangen dan ook
uit naar een nieuw boek van Gomperts, een
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bundeling van acht lezingen die hij in de herfst van 1958 had gehouden voor het
Studium Generale van de Leidse universiteit. De publicatie van deze bundel, De
schok der herkenning. Acht causerieën over de invloed van invloed in de literatuur,
zou vooraf moeten gaan aan een bundel met poëziebeschouwingen van Adriaan
Morriën (Concurreren met de sterren), waarop een herdruk van Jagen om te leven
moest volgen.32 Maar begin oktober 1959 was Gomperts nog niet gereed met de kopij
van De schok der herkenning, waardoor Stoa opnieuw vertraging opliep, tot grote
ergernis van Van Oorschot: ‘Je hebt de zaak weer eens aardig verpest’.33 Tien dagen
later lag de kopij dan toch op tafel. In de Stoa-reeks zouden drie boeken van Gomperts
verschijnen: na De schok der herkenning volgden in 1960 de tweede druk van Jagen
om te leven en in 1963 De geheime tuin.
Deze Stoa's droegen onmiskenbaar bij aan de actualiteit van de Forum-essayistiek.
Geheel in de lijn van Du Perron benadrukte Gomperts in zijn eerste Stoa-boek het
belang van invloeden die schrijvers van vroegere schrijvers ondergaan. Wanneer een
lezende schrijver in een andere auteur zichzelf herkent ondergaat hij een ‘schok der
herkenning’ wat een herijking van het eigen schrijverschap tot gevolg heeft. Gomperts
maakte daarbij in navolging van Du Perron een streng onderscheid tussen invloed
en epigonisme. Ook in Gomperts' keuze van besproken auteurs in De schok der
herkenning is de canon van Forum te herkennen; het zijn ‘schrijvers die zich om
ideeën bekommeren’: Baudelaire en Poe, Dostojewski, Nietzsche, Ter Braak, Du
Perron en Multatuli. Van deze lezende schrijvers is Du Perron het sterkst aanwezig,
zowel in de hoofdstukken over Ter Braak en Multatuli als in het aan Du Perron zelf
gewijde zesde hoofdstuk. Het is niet overdreven om te stellen dat Gomperts'
beschouwingen over Du Perron getuigen van de schok der herkenning die hij zelf
onderging toen hij Du Perron voor de oorlog leerde kennen. Ook in de andere twee
boeken die Gomperts in de Stoa-reeks publiceerde, was voor Du Perron een hoofdrol
weggelegd en fungeerde Forum als ijkpunt.
Gomperts' schatplichtigheid aan Forum in brede zin blijkt ook uit de wijze waarop
hij het essay omschreef in zijn beschouwing over dit genre uit 1960.34 Volgens
Gomperts is het essay het voertuig voor persoonlijke inzichten en is de essayist het
eigenlijke hoofdonderwerp van het essay. De ware essayist zoekt niet de instemming
van ‘het publiek’ maar schrijft hij voor ‘vrienden’. Sterker nog: ‘Voor iedere essayist,
die met smaken en opinies als een fijnproever omgaat, is het een levenskwestie om
zich bepaalde lezers van het lijf te houden’. Het essay komt voort uit een
ondogmatische mentaliteit, is nonconformistisch en onsystematisch. Gomperts grenst
het essay af van de academische verhandeling, ‘waarin ieder stapje met een
bewijsplaats moet worden verantwoord en iedere sprong als een zonde gemeden
wordt’. Gomperts' beschrijving van het essay is te verbinden met zijn distantie ten
aanzien van de ergocentrische literatuurtheorie. Het opstel over het essay vormt een
prelude tot zijn latere bezwaren tegen Merlyn.
In de drie Stoa-boeken was de criticus Gomperts aan het woord, maar in de criticus
kondigde de academicus zich al aan. Zo sloeg de Stoa-reeks niet alleen een brug
tussen de voor- en de naoorlogse literatuurkritiek, maar ook tussen de literaire kritiek
en een deel van de academische literatuurbeschouwing - om precies te zijn: het Leidse
deel.
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Academisch
De benoeming van Gomperts als hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Leiden in 1965 paste in een traditie van deze instelling om literatoren
aan te stellen als professoren: Albert Verwey en P.N. van Eyck waren hem
voorgegaan. Drie jaar eerder was in Amsterdam het tijdschrift Merlyn opgericht door
J.J. Oversteegen, Kees Fens en H.U. Jessurun d'Oliveira.35 Waar Gomperts de lijn
van Forum voortzette, daar keerden de merlynisten zich af van de erfenis van Forum
om aansluiting te zoeken bij de literatuurkritische

Gerard Reve & Hans Gomperts [Letterkundig Museum]

benaderingen waarbinnen het literaire werk in de eerste plaats werd beschouwd als
een autonoom talig geheel. Literaire kritiek moest volgens de merlynisten
controleerbaar zijn vanuit de tekst. De tekst was het object van onderzoek, niet de
persoonlijkheid van de auteur achter het werk. De Merlynisten grepen daarbij terug
op de vormpoëtica's uit het interbellum, in het bijzonder op die van Nijhoff. Dat
gebeurde veelal onnadrukkelijk: een tijdschrift dat zich in de voorhoede wil begeven
en stelling neemt tegen traditiebewuste tijdgenoten is doorgaans terughoudend en
behoedzaam in het aanwijzen van voorlopers. Uit het in 2004 gepubliceerde
oorspronkelijke ontwerp van de redactionele inleiding blijkt dat de drie oprichters
de zelfbenoemde erfgenamen Forum beschouwden als hun voornaamste afzetpunt.
De levensbeschouwelijk georiënteerde literatuur van de jaren dertig riep een

Zacht Lawijd. Jaargang 6

38
vorm van kritiek op die de persoon en standpunten van de schrijver in het centrum
van de aandacht plaatste. ‘Wanneer echter een critische instelling die toen een
redelijke respons op de litteraire feiten was, voortgezet wordt als het getij gekeerd
is, is de reactie inadequaat geworden. De critici babbelen dan over bijkomstigheden
en zijn blind geworden voor hoofdzaken.’ Critici die de uitgangspunten van Forum
nog altijd relevant achtten voor de naoorlogse literatuur (de Vijftigers, Hermans,
Reve) hadden zichzelf overleefd.36
In de derde jaargang van Merlyn trok J.J. Oversteegen een ‘verbaasd gezicht’ bij
het opstel van Gomperts over Multatuli uit De schok der herkenning. Oversteegen
laakte het gebrek aan feitelijke bewijsvoering en controleerbare argumentatie in de
aanpak van Gomperts. Deze sloeg hij om de oren met een parodie op diens literaire
psychologie: Forum was pro-Multatuli, dus zoon Gomperts fronst de wenkbrauwen
als diens naam valt. ‘Zonder Du Perron zou Gomperts niet zo schril over Multatuli
geschreven hebben.’37 In de derde aflevering van zijn programmatische essay ‘Analyse
en oordeel’ liet Oversteegen het bij de constatering dat de kritiek die Gomperts
bedreef niet tot controleerbare resultaten kon leiden.38 Daarmee stuurde Oversteegen
hem uit het veld van de serieuze literaire kritiek.
Gomperts moet deze aanvallen als provocatie hebben opgevat. In zijn inaugurele
rede met de polariserende titel Twee wegen der kritiek uit februari 1966 bekritiseerde
hij het standpunt van Merlyn en met de reacties van zowel Oversteegen als d'Oliveira
was een polemiek geboren die in zekere zin ouderwets aandeed, namelijk als een
reprise van het ‘vorm of vent debat’ uit de jaren dertig in een nieuwe situatie.39 Waar
de merlynisten de rechtstreekse verwijzing naar Forum schrapten uit hun redactionele
manifest, legde Gomperts een directe verbinding met de jaren dertig. Zijn
verwantschap met Du Perron kwam scherp tot uiting in zijn stelling over de taak van
de criticus:
De taak van de kritikus bestaat niet uit het doen van controleerbare
uitspraken: dat is zijn taakje, zijn elementaire en preliminaire verrichting.
Zijn taak en zijn verantwoordelijkheid is het zelfstandig en
oncontroleerbaar oordelen, met zijn hoofd, maar ook met zijn hart en zijn
ingewanden. Alleen op die manier kan men recht doen aan de betekenis
die de literatuur in onze tijd heeft gekregen. De literatuur pretendeert niet
alleen te zijn, maar wordt ook meer en meer gezien als het
levenscommentaar van een instantie die geen instantie boven zich duldt
[...] Dat is de uitdaging waarop de kritiek een adequaat antwoord moet
kunnen geven.40
In Merlyn, aldus Gomperts, ‘deinst men wereldvreemd terug voor een complete
menselijke reactie’. In zijn reactie op de oratie wees Oversteegen op het ‘te laat’ van
Gomperts, die de standpunten van Du Perron en Ter Braak tot de zijne maakte maar
blijkens zijn simplificaties noch Merlyn noch de genuanceerde visie van zijn
voorganger op de Leidse leerstoel, P.N. van Eyck, begrepen had. ‘Wat in 1932 een
begrijpelijke polemische simplificatie was, is in 1966 een wetenschappelijke
onjuistheid’, aldus Oversteegen.41
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bij de kassa lag ‘als een snoepje van de week’ - zag wel brood in deze
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polemiek. Gomperts moest weten dat Tirade voor hem open stond indien hij
Oversteegen en d'Oliveira van repliek wilde dienen.42 Intussen stookte J.H.W. Veenstra
het vuurtje wat op door Gomperts zowel in Vrij Nederland als in Tirade bij te vallen
in diens aanval op Merlyn. Veenstra reduceerde Merlyn tot een ‘dogma’ en noemde
Oversteegen ‘een kletsmeier en lasteraar’. De kwakende kikkers van Merlyn moesten
volgens hem in hun vijver worden teruggezet. De ware criticus beoordeelt literatuur
‘als een van leven tot leven gericht middel tot kommunikatie en verstandhouding
juist ter wille van dat leven’.43
Op 23 november 1966 organiseerden de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
en het Amsterdamse studentendispuut HELIOS een druk bezocht debat tussen Gomperts
en Oversteegen in Krasnapolski. Via de dagbladen
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werden de daar geventileerde standpunten nog eens beknopt onder de aandacht van
het grote publiek gebracht.44 Opnieuw drong Van Oorschot er bij Gomperts op aan
zijn deel van het debat af te staan aan Tirade, maar kopij bleef uit.45 Het was Huug
Kaleis die in Tirade van maart 1967 de ‘structurenwichelaars’ van ‘wijlen Merlyn’
onder handen nam. Daarbij zette hij Du Perron in als argument door de beschouwing
van Oversteegen over Het land van herkomst uit het laatste nummer van Merlyn te
diskwalificeren en diens kritiek op Gomperts te ontkrachten:
In het essay over E. du Perron, dat in Jagen om te leven staat, ziet men
een essayist bezig die scherpzinnig psychologiseert op een niveau waarop
de verschillen tussen Ducroo en Du Perron zijn weggevallen, het
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niveau waarop de grondthema's angst, jaloezie, streven naar echtheid in
hun onderlinge samenhang zichtbaar worden. Wat deze essayist deed komt
overeen met wat Roland Barthes later als opdracht van de criticus zou
omschrijven: ‘rendre à un homme sa cohérence’ door het vinden van ‘une
thématique, ou mieux encore: un réseau organisé d'obsessions’.46
Door Gomperts als interpreet van Du Perron te verbinden met de anno 1966
spraakmakende Roland Barthes poogde Kaleis een belangrijk punt van Oversteegen
- namelijk dat Gomperts een criticus van de oude school was - onderuit te halen en
Gomperts neer te zetten als representant van een ‘nieuwe kritiek’.

Vorm of vent
De controverse tussen Gomperts en Oversteegen is ook interessant in het licht van
de concurrentie tussen twee Amsterdamse uitgeverijen. Terwijl Gomperts onderdak
vond bij Van Oorschot - die met Libertinage, Tirade en Stoa de lijn van Du Perron
en Ter Braak doortrok - bracht de gloednieuwe uitgeverij Polak & Van Gennep het
werk van diens tegenspelers op de markt. Heel absoluut was deze tegenstelling
overigens niet. In een interview uit 1982 over ‘De vrolijke veldtocht van Merlijn’
vertelde Oversteegen aan zijn alter ego Rita Blooy hoe de merlynisten hun uitgever
vonden: Geert van Oorschot had het drietal aangeboden in Tirade te komen, maar
daar voelden zij niets voor. Jessurun d'Oliveira was tussen 1959 en 1961
redactiesecretaris geweest van het tijdschrift maar was vetrokken uit onvrede met de
koers van het blad, waar nauwelijks ruimte bleek te bestaan voor ‘controleerbare’
literatuurkritiek (zijn beschouwingen waren gepubliceerd zonder instemming van
de overige redacteurs). De keuze van het driemanschap viel op Polak & Van Gennep
waar de redactie - anders dan bij Van Oorschot - in volkomen vrijheid zou kunnen
werken.47 Die keuze liet overigens onverlet dat Kees Fens, na het vertrek van d'oliveira
door Van Oorschot gevraagd in de redactie van Tirade, in 1964 zijn eerste essaybundel
kon laten verschijnen in de Stoa-reeks: De eigenzinnigheid van de literatuur, in 1966
gevolgd door De gevestigde chaos waarin ook enkele beschouwingen uit Merlyn een
plaats kregen. Gevoel voor prestige èn winstgevende producten zal aan de beslissing
van Van Oorschot om Fens in het fonds te krijgen niet vreemd zijn geweest. In 1962
had deze immers de Prijs der literaire kritiek verworven. Voor de zakenman Van
Oorschot wogen naast de programmatische kleur van Stoa natuurlijk het aanzien en
de verkoopbaarheid van de serie. In dat licht kunnen ook Van Oorschots
aanmoedigingen worden begrepen aan het adres van Fens om een meer polemische
toon aan te slaan (Fens: ‘Hij wilde herrie’).48
Na de opheffing van Merlyn publiceerde Polak & Van Gennep in 1967 een bundel
Merlyn-opstellen van Jessurun d'Oliveira (Vondsten en bevindingen) en bezorgde
deze uitgeverij in respectievelijk 1967 en 1973 de twee delen Literair lustrum, in
zekere zin een voortzetting van Merlyn in boekvorm. In 1969 verscheen in de
Literair-Wetenschappelijke Serie de luxe-editie uit van Over-
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steegens proefschrift Vorm of vent. Deze inmiddels canonieke studie luidde een
volgende fase van het debat in.
In de jaren dat de polemist Oversteegen in Merlyn de tekstgerichte kritiek propageerde
en beoefende, werkte hij - naar eigen zeggen met intens plezier - aan het onderzoek
dat in mei 1969 resulteerde in zijn Amsterdamse proefschrift Vorm of vent.
Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de
twee wereldoorlogen.49 Oversteegens boek is aanzienlijk systematischer en
gedistantieerder ten aanzien van het object van onderzoek dan de academische
beschouwingen van Gomperts en dan de Merlyn-stukken van Oversteegen zelf (de
kritiek op Gomperts bleef in het proefschrift beperkt tot hoofse voetnoten). Toch is
ook Vorm of vent in zekere zin de voortzetting van de polemiek die object van
onderzoek is en die blijkens het dispuut met Gomperts nog altijd als een veenbrand
door de literatuurkritiek kroop. In het eerder genoemde interview uit 1982 verbond
Oversteegen zijn proefschrift met het debat: in zijn dissertatie wilde hij de discussie
over kritiek, ‘waarin ik partij was, in een breder en minder persoonlijk veld [...]
plaatsen’.50 Bij close reading van het proefschrift valt evenwel op dat de vertellerstekst
gekleurd is door een onmiskenbare partijdigheid. Naar eigen zeggen wilde
Oversteegen twee vormen van gelijk tonen en in het bijzonder dat van Forum - een
gelijk dat door het succes van de ergocentrische kritiek (lees: Merlyn) in het gedrang
was geraakt. Oversteegen was zich er goed van bewust dat er in absolute zin geen
juiste en onjuiste literatuuropvattingen kunnen bestaan en dat de uitkomst van een
poëticaal debat enkel het gevolg is van een herschikking van machtsverhoudingen.
Maar uit het arrangement van zijn boek en uit de ironisch gekleurde vertellerstekst
was duidelijk op te maken waar de sympathie van de verteller lag. Niet alleen
serveerde hij de confessionele critici rond tijdschriften als Roeping, De Gemeenschap
en Opwaartsche Wegen af in het verzamelhoofdstuk ‘Standpunten en getuigenissen’,
ook de opvattingen van Ter Braak en Du Perron werden met enige distantie
gepresenteerd. In het hoofdstuk over Du Perron laat Oversteegen niet na te wijzen
op diens ‘onredelijkheid’ als criticus: ‘Men kan Du Perron de meest meeslepende
criticus van zijn generatie vinden, zonder echter zijn opvattingen te aanvaarden’.51
Dat de lezer Du Perrons argumentaties niet kan verifiëren, noemt Oversteegen een
belangrijk nadeel. ‘De hardnekkige weigering om bewijzen te leveren, omdat bewijzen
op het gebied van de literatuur niet bestaan òf oninteressant zijn, leidt tot absurde
uitspraken als: “Waarom doet men zulke bewijsbaar slechte keuzen?”, absurd omdat
er geen bewijs op tafel komt. De schorpioen steekt zichzelf in de rug.’52
Ironiserende distantie was veel minder aanwezig in de profielhoofdstukken over
de autonomisten Nijhoff, Van Ostaijen en Binnendijk, die zich in de jaren rond 1930
- toen engagement en auteursintentie de hoofdcoördinaten van de kritiek vormden in een defensieve positie bevonden, maar die van Oversteegen het
literatuurwetenschappelijke gelijk aan hun kant kregen. Zoals Merlyn de soms nogal
ondoorzichtige vormpoëtica's van de autonomisten uit het interbellum transformeerde
tot een controleerbare en samenhangende leesstrategie, zo bood Vorm of vent de
historische legitimatie voor de
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merlynistische structuurkritiek: het ‘gelijk’ van Nijhoff kreeg in Merlyn een
literatuurwetenschappelijk fundament.53 Dat autonomisten als Binnendijk en Nijhoff
geen consistente lezerspoëtica ontwikkelden noemde Oversteegen in Vorm of vent
dan ook een ‘gemiste kans’.54
Dat critici zich in 1969 goed bewust waren van Oversteegens historische
legitimatiestrategie blijkt uit enkele opschriften waaronder zijn boek werd besproken.
‘“Vorm of vent” indrukwekkend antwoord aan prof. Gomperts’, kopte Het Parool.
Recensent Jan Fontijn, die zich met gevoel voor nuance achter Oversteegen schaarde
in de polemiek met Gomperts, sprak de hoop uit dat het boek een voortzetting van
het debat op niveau tot gevolg zou hebben: ‘Het wachten is nu op Gomperts’.55 Ook
Van Oorschot drong bij Gomperts aan op een ‘antwoord’, een ‘aanval’:
De kop in het Parool-artikel vind ik onbehoorlijk. Ik belde Fontijn erover
op, maar de kop is van Adriaan Morriën vertelde hij. Als dat zo is, vind
ik die kop van Adriaan bijna een slag onder de gordel. Zulke dingen haalt
men tegenover vrienden niet uit.56
Door het succes van de tekstgerichte benaderingen in zowel het voortgezet als in het
universitaire onderwijs kwam Gomperts in een isolement terecht. Bijval kreeg hij
van zijn Leidse medewerkers. Zo leverde Harry Scholten in zijn onder begeleiding
van Gomperts geschreven proefschrift over het tijdschrift De Gemeenschap op Forum
gefundeerde kritiek op Oversteegens ‘smalle’ benadering van het fenomeen literatuur
in Vorm of vent. Wie literatuuropvattingen wil bestuderen, aldus scholten, moet anders dan Oversteegen - ook historische, biografische en psychologische factoren
in zijn visie betrekken. De literatuurbeschouwing wordt dan meer hybride en minder
systematisch, maar tevens onbevangener ten aanzien van de vaak weerbarstige
historische feiten.57
Een vergelijkbaar standpunt huldigde een andere promovendus van Gomperts,
zijn huidige opvolger Jaap Goedegebuure. In 1981 verscheen bij (hoe kan het ook
anders) G.A. van Oorschot zijn proefschrift Op zoek naar een bezield verband. De
literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn
tijd. Deze studie opende in zekere zin een reeks proefschriften over auteurs-poëtica's.
Maar anders dan de onder de supervisie van Sötemann en Oversteegen geschreven
studies van Van den Akker over Nijhoff en Kusters over Kouwenaar, plaatste
Goedegebuure ‘literaire en maatschappelijke opvattingen’ in een ruime historische
context, wat de promovendus motiveerde op grond van de aard van het
onderzoeksmateriaal: ‘Marsmans poëtica zelf, waarbinnen een nauwe relatie bestaat
tussen literair-kritische en maatschappelijke noties [...]. Buiten beschouwing laten
van deze context zou een onverantwoorde reductie van het historisch beeld en dus
vervalsing daarvan betekenen’.58 Op zoek naar een bezield verband heeft niet toevallig
de grondstructuur van een biografie.
Ook als recensent der recensenten plaatste Goedegebuure zich in de ‘Leidse school’
door in 1986 ‘de analisten van de zuivere vorm’ uit te spelen tegen de critici die de
personalistische benadering van Forum onderschreven, onder wie Carel Peeters (die
Du Perron eens een schrijver noemde ‘waarvoor men bij wijze van spreken bereid
is een brand end huis binnen te gaan om zijn boeken
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te redden’).59 Goedegebuure was in verschillende hoedanigheden verbonden met Van
Oorschot en via hem met Forum, onder andere als redacteur van Tirade (tussen 1976
en 1981) en vanaf 1974 als medebezorger van Du Perrons Brieven. In 1979
expliciteerde Goedegebuure de kritische uitgangspunten van Tirade: schrijvers zouden
worden getoetst op persoonlijkheid, talent en authenticiteit. Gekunsteldheid en
complexiteit van structuur mochten nooit doel op zich zijn. ‘Alleen aan de stijl kan
de lezer de aard van de persoonlijkheid en de mate van talent en authenticiteit
vaststellen.’60 Eveneens in Tirade bekritiseerde Goedegebuure het proza van De
Revisor. Daarbij klonk de echo van Forum luid door, evenals in het roemruchte
pamflet ‘De nieuwe Revisor’ in Tirade 250 waarin Jeroen Brouwers een lans brak
voor ‘het nieuwe ventschap’.61 In 1989 wijdde Goedegebuure een liefdevol portret
aan zijn uitgever en nog onlangs bracht hij een kleine hommage aan zijn leermeester
en ‘goede vader’ Hans Gomperts.62

Het laatste nummer van Merlyn
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De hier beschreven controverses in de literaire kritiek, de letterkundige neerlandistiek
en de literatuurwetenschap zijn onlosmakelijk verbonden met de receptie van en
beeldvorming rond Du Perron. Voor Gomperts (en in zijn voetspoor Veenstra, Kaleis
en Goedegebuure) was Du Perrons essayistiek een strategisch referentiepunt: op
grond van diens opvattingen over persoonlijkheid en literatuur formuleerden zij een
standpunt waarmee zij poogden de ‘autonomisten’ de wind uit de zeilen te nemen.
Dat de oriëntatie op Du Perron programmatisch gemotiveerd was, blijkt uit een
vergelijking van twee beeldbepalende beschouwingen over diens werk. In Gomperts'
grote en enkele malen herdrukte essay uit 1948 wordt de ‘personalistische’ benadering
als de meest adequate gepresenteerd. Gomperts portretteerde Du Perron als een
autonome persoonlijkheid (‘hij is grotendeels zijn eigen werk’), gericht op grote
voorbeelden (Stendhal, Gide, Larbaud, Multatuli) en levend naar het ideaal van de
onzekere avonturier. Zonder terughoudendheid schaarde Gomperts zich achter zijn
held, ‘om de warmte, om de felheid, om de eigenzinnige eerlijkheid van zijn
ridderschap in een tijd van rekenaars en redenaars’.63 Aantekeningen bij de compositie
van Het land van herkomst staan geheel in het teken van het persoonlijkheidsprofiel
dat Gomperts opstelde. Dat Du Perron ook voor de structuralisten van Merlyn als
belangrijk ijkpunt gold, bleek uit het opstel van Oversteegen over Het land van
herkomst in het laatste nummer van dat tijdschrift. Oversteegen legt de volle nadruk
op de fictionele aard en de hechte compositie van de roman en fulmineert tegen zowel
Gomperts als Hermans die het schrijvende personage Ducroo gelijk stellen aan Du
Perron: ‘hoe haalt iemand het in zijn hoofd om [in] een roman regelrechte
autobiografie te lezen? Dat is aantoonbaar onjuist’.64

In en uit het middenveld
Welke conclusies kunnen getrokken worden uit het onderzoek naar de functie van
Du Perron in de naoorlogse literatuurkritiek? In het voorgaande is duidelijk geworden
dat Du Perron als woordvoerder van een op de schrijvers-persoonlijkheid
georiënteerde kritiek kon worden ingezet in de positioneringsstrategie van enkele
toonaangevende critici in de jaren zestig. Hun belangstelling voor Du Perron was
duidelijk programmatisch gemotiveerd. In het decennium daarvoor was de status
van Du Perron stevig geconsolideerd, mede door toedoen van Libertinage met
Gomperts als aanvoerder. Dat Van Oorschot - na een commercieel moeilijke start
met de verzamelde werken van Ter Braak en Du Perron - begin jaren zestig zijn
kaarten zette op de Stoa-reeks is te begrijpen gezien de status die Du Perron toen
genoot: met uitgaven en heruitgaven van diens werk kon de uitgever een cultureel
kapitaal uitbouwen en zich profileren als de uitgever van de Forum-lijn. Die
investering zou dan op termijn ook in een groei van financieel kapitaal resulteren.65
De canonisering van Du Perron betekende ook dat hij na de jaren vijftig zelden meer
als negatief referentiepunt fungeerde.
De gidsfunctie die Du Perron tot ongeveer 1970 had, verdween geleidelijk naarmate
Forum meer en meer literatuurgeschiedenis werd. Toch denk ik dat
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Du Perron rond de eeuwwende 2000 aanweziger is in de literaire kritiek en essayistiek
dan de schaarse verwijzingen doen vermoeden. Daartoe wend ik mijn blik ten slotte
opnieuw naar de literatuurkritiek van academisch geschoolde essayisten en
recensenten.
Juist de laatste jaren wordt de toch al zwak gemarkeerde grens tussen universiteit
en literatuurkritiek weer regelmatig overschreden. Het betreft een tweezijdig
grensverkeer: critici die zich binnen de universiteit uitspreken over de aard en functie
van literatuurkritiek en academici die in kranten en weekbladen literaire kritiek gaan
bedrijven. Beide groepen critici delen vaak een gevoel van onvrede met de stand van
zaken in de literatuurkritiek: deze zou het polemisch accent missen en zwichten voor
de smaak van massa en markt. Du Perrons opvattingen en houding als criticus kunnen
fungeren als zoeklicht op de actuele debatten over literatuurkritiek. Du Perron klinkt
vooral door in de pleidooien voor een dissonerende en polemische kritiek, ook waar
zijn naam niet wordt genoemd.
In het koor van critici dat de lof zingt van persoonlijkheid en polemiek klinkt de
stem van Maarten Doorman, criticus bij NRC Handelsblad, de Volkskrant en Vrij
Nederland. Op 26 juni 2001 aanvaardde hij het ambt van bijzonder hoogleraar in de
literaire kritiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met een rede getiteld De
vrede graast zonder genade. Over literaire kritiek.66 Doormans oratie getuigt van
een bijna vooroorlogs geloof in de literatuur. Die literatuur wordt volgens hem ernstig
bedreigd door haar inkapseling in de postmoderne cultuur van consensus en
zelfbeheersing. In de literaire kritiek moeten volgens Doorman sociale consensus en
conflictvermijding plaats maken voor de publieke confrontatie. Wanneer deze
confrontatie-door-debat ontbreekt ‘daalt vroeg of laat het niveau van de kritiek, die
meer dient te zijn dan interpretatie en duiding van individuele kunstwerken en oeuvres.
Waar de lieve vrede heerst wordt het land schraal’.67 De opvatting dat literatuurkritiek
eerder descriptief dan normatief moet zijn - een mening die zijn voorganger Hugo
Bousset was toegedaan - werpt Doorman ver van zich af.68 Ofschoon Du Perron niet
wordt genoemd in het omvangrijke notenapparaat klinkt in Doormans oratie Du
Perrons opvatting over de criticus die met zijn rug naar het publiek durft te staan en
die tegen de opiniestroom inschrijft. Doorman lijkt niet de enige criticus in wie Du
Perron doorwerkt of voor wie Du Perron in wezen een tijdgenoot is, zoals criticus
Marc Reugebrink in 1998 in De Gids verklaarde.69
Tien jaar geleden beschreven Frans Ruiter en Wilbert Smulders in Literatuur en
moderniteit in Nederland 1840-1990 de hedendaagse literaire cultuur als een
grabbelton, een groot ‘postmodern midden’ waar medialisering en commercialisering
het boekbedrijf regeren. Na de consensus van de burgerlijke letterherencultuur in de
negentiende eeuw en de dissensus ten tijde van de grote ideologieën, is ook de
Nederlandse literatuur volgens Ruiter en Smulders in een situatie van parasensus
beland: afwijkende geluiden worden onmiddellijk geabsorbeerd in een middenveld
waar hiërarchie en ideologie zijn verdampt.70 Dat middenveld lijkt anno 2006 alleen
maar groter te zijn geworden, als we de diagnose van Thomas Vaessens mogen
geloven in diens recente boek Ongerijmd succes.71 De opkomst van nieuwe media
en podia en de ontmanteling van de traditionele literaire kritiek als machtig instituut
heb-
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ben aan die verbreding van het midden aanzienlijk bijgedragen. Du Perron en zijn
generatiegenoten hoorden thuis in een Bildungscultuur die voorgoed verleden tijd
lijkt.
Maar deze ontwikkeling lokt ook reacties uit. Onvrede met een ongebreideld
cultuurrelativisme leidt tot een herwaardering van waarden als canoniciteit en literaire
autonomie en tot de vorming van niches met een traditioneel happy few-karakter.
Deze kentering is ook waargenomen door Hugo Brems in het belangrijke
slothoofdstuk van diens literatuurgeschiedenis Altijd weer vogels die nesten beginnen.72
Uit het ogenschijnlijk geneutraliseerde middenveld staan de laatste jaren steeds meer
woordvoerders op die zich sterk maken voor standpunten en polemiek. Zij formuleren
in wezen een postmoderniteitskritiek. De literatuurkritiek moet in hun ogen weer
normstellend en opiniërend zijn en niet aansturen op consensus maar op dissensus.
Zo kan Du Perron voor critici als Doorman, Reugebrink en Heumakers als tijdgenoot
gelden.73
Wellicht maakt Du Perron als grote ongenoemde nog een onverwachte rentree in
de Nederlandse literatuurkritiek. De polemist die niet anders dan badinerend schreef
over de ‘schoolmeesters’ die vanuit de universiteiten voorzichtig kritiek bedreven,
lijkt juist in de door academici gepraktiseerde literatuurkritiek aanweziger dan de
thans spaarzame verwijzingen naar zijn werk doen vermoeden.
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Deze tekst is een bewerking van een lezing gehouden voor het E. du
Perrongenootschap op 4 november 2006 in de kantoren van Bosselaar &
Strengers te Utrecht.
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Leen Huet
Enkele notities over Max Elskamp
‘J'ai aimé les petites villes, les navires et les anges et j'ai cru sage de
m'en tenir à cela.’
De snit van een jas
Wat betekent een dichter in een stad voor zijn lezers? Wandelend door Antwerpen
denk ik nooit aan Anna Bijns, heel zelden herinner ik me jeugdig leesgenot met de
romans van Rose Gronon, maar onder de toren galmen soms die onovertroffen regels:
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...

En de ene gedachte aan Maurice Gilliams leidt tot de andere: zijn ontroerende schets
van een man, Orpheus genaamd, voor het eerst gezien op de trappen van de
Sint-Augustinuskerk. ‘Hij was in een ouderwetsche koetsiersjas-met-een-mantelke
gehuld en tot over de ooren stak zijn hoofd in een wollen muts, alsof we ons in het
putje van de winter bevonden.’ Gilliams schreef het verhaal In Memoriam als een
eerbetoon, zijn Orpheus was Paul Van Ostaijen, die inderdaad bekendstond om zijn
buitenissige klederdracht, gebaseerd op de mode van vorige generaties. ‘Somtijds
droeg hij een parelgrijze Mac-farlane, en wanneer de wind in het kapje speelde kreeg
hij als het ware
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Max Elskamp in zijn vertrouwde macfarlane [AMVC-Letterenhuis]

vleugelen gelijk een keizerlijke adelaar’, preciseerde Gilliams in De man voor het
venster.1 Hetgeen betekent dat Van Ostaijen hetzelfde soort jas droeg als een illustere
oudere stadsgenoot, Max Elskamp, die al decennialang niet meer van kledingstijl
veranderde en sinds de jaren 1890 door de stad dwaalde, gehuld in een mantel met
pelerine en een bolhoed. ‘In zijn zwarten mac-farlane gehuld, een klein zwart vilten
hoedeken diep op de ooren gedrukt, deed hij alle avonden eene wandeling die
onvermijdelijk onder het loover der breedgetakte boomen van den tuin rond het Café
Ducal op den hoek der Lange Leemstraat en Leopoldslei eindigde. Daar bleef hij
dikwerf gansche nachten droomen, onderwijl hij de eene sigaret na de andere rookte’,
herinnerde de volkskundige Jan de Schuyter zich.2
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Hebben deze stadsgenoten ooit van elkaar gehoord? Toen Van Ostaijen geboren
werd, had Elskamp zijn bekendste bundels al gepubliceerd: Dominical in 1892,
Salutations, dont d'angéliques in 1893, En symbole vers l'apostolat en Six chansons
de pauvre homme in 1895. In 1898 werden deze bundels in Frankrijk opnieuw
uitgegeven door Mercure de France, onder de titel La louange de la vie; Elskamp
publiceerde in Antwerpen nog Enluminures en deed er verder het zwijgen toe. De
rentenier wijdde zich aan metafysische speculaties en aan het verzamelen van
‘volkskundige’ voorwerpen, een passie waarvoor hij anderen wist te begeesteren en
die in 1907 leidde tot de stichting van het Museum voor Folklore, het eerste van zijn
soort in België. Toen Van Ostaijen opgroeide, was Elskamp een lokale zonderling
en kluizenaar die ooit geschreven had. De Grote Oorlog brak beider levens open.
Van Ostaijen werd dandy en dichter en activist, Elskamp vluchtte naar Nederland,
maar verging er van heimwee en kon dankzij bemiddeling van zijn vriend Henry
Van de Velde in 1916 naar zijn huis aan de Leopoldlei (nu Belgiëlei) terugkeren. En
daar begon hij na twintig jaar opnieuw te schrijven. In 1918 verscheen Les
commentaires et l'idéographie du jeu de loto dans les Flandres, een opmerkelijke
studie waarin de dichter tientallen uitdrukkingen bij het lotospel catalogeerde. In
1921 voltooide Van Ostaijen, balling in Berlijn, De Feesten van Angst en Pijn en
Bezette Stad, Elskamp publiceerde Sous les tentes de l'exode; in 1922 volgde het aan
Antwerpen gewijde meesterwerk La Chanson de la Rue Saint-Paul. Op dat moment
lijken de twee dichters tegen de klok te werken: Van Ostaijen stierf in 1928, vanaf
1924 leed Elskamp aan paranoia en aanvallen van waanzin. Hij stierf in december
1931.
Van Ostaijen hield van de decadente Franse dichters, dus je kunt je voorstellen
dat hij Elskamps gedichten ook kende. Maar Elskamp voelde zich bedreigd door het
oprukkende flamingantisme en droomde er na de Eerste Wereldoorlog dikwijls van
om Antwerpen te verlaten, eenmaal na een ruzie met een trambestuurder die hem
geen ticket wilde verkopen omdat hij er in het Frans om gevraagd had - hij bleef en
verzuchtte: ‘Que voulez-vous, Anvers est une trop belle garce’.3 In elk geval zou zijn
diepe afkeer voor het activisme hem er niet toe hebben aangespoord het werk van
die jonge blaag te lezen. In terugblik lijkt het bepaald jammer dat het water tussen
twee grote, naar een bepaalde eenvoud strevende dichters uit dezelfde stad zo diep
was. Want gedichten schrijven ‘zoals een duivenmelker duiven houdt’, is een uitspraak
die Elskamp gewaardeerd zou hebben.

De ontdekking van een buurman
Hoe leer je als doorsnee Vlaamse lezer Elskamp nog kennen? Makkelijk is het niet.
Hoewel ik op de middelbare school een uitstekende leraar Frans had, werd er met
geen woord gerept over Belgische, laat staan Vlaamse Franstalige schrijvers - er was
eenvoudigweg geen tijd voor, met al die Franse klassieken die aan bod moesten
komen. Ik vermoed dat ik al ver in de twintig was toen ik voor het eerst de namen
opving van Franstalige Antwerpse auteurs: Georges Eekhoud, Marie Gevers, Max
Elskamp, Guy Vaes. Van namen onthouden tot boeken lezen, is het nog een hele
stap; uiteindelijk hing alles af
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van geluk in antiquariaten. Op een dag vond ik in Brussel een rood ingebonden
exemplaar van La louange de la vie selon l'amour, l'espérance et la foi, de
verzamelbundel van Elskamps negentiende-eeuwse werk. Ik las het gretig en met
verbazing. Soms herinnerde een strofe me aan kleinkunst, aan Brel:
Et les vieilles gens égoïstes,
Faisant taire à chaque refrain
Les servantes, le coeur au loin,
Dans les chansons, qui les assistent.4

Soms klonk iets onvergetelijk en tegelijk bizar:
J'ai triste d'une ville en bois,
- Tourne, foire de ma rancoeur,
Mes chevaux de bois de malheur J'ai triste d'une ville en bois,
J'ai mal à mes sabots de bois.5

In die paar versjes wordt de kermis met haar draaimolens en houten paarden een
grimmig spektakel; maar ‘J'ai triste’? Is dat wel Frans? In een ander gedicht lezen
we:
Et Marie, soyez bénévole
A ces syntaxes mal au clair....6

Ces syntaxes mal au clair, ce pauvre chant mal à flot zijn iets waarmee de lezer van
Elskamp zich vertrouwd moet maken. Elskamp streefde naar een eenvoudige taal,
soms naar een naïeve, bijna stamelende taal waarmee hij zich bepaalde weloverwogen
expressieve vrijheden veroorloofde, een taal ook waarin een Vlaamse onderlaag
onmiskenbaar doorschemert. Een bewonderaar van Elskamp, de jongere dichter Paul
Neuhuys, vertelt in zijn Soirées d'Anvers hoe hij, wanneer hij cursussen
literatuurgeschiedenis doceerde, de gedichten van Elskamp binnensmokkelde na een
ballade van Christine de Pisan, een rondeel van Charles d'Orléans en het Testament
van François Villon en daar steevast mee wegkwam; kortom, dat zijn leerlingen
moeiteloos aannamen dat Max Elskamp een middeleeuwse Franse dichter was.7 Wat
ook iets zegt over de wereld die hij in zijn eerste bundels opriep.
Elskamps beste vriend sinds het Atheneum, Henry Van de Velde, probeerde later
te analyseren hoe deze gedichten plotseling - stel u voor, een jonge advocaat van
goede familie die geheel onverwacht poëzie begint te schrijven - tot stand zijn
gekomen. ‘Het mirakel gaat zich voltrekken van een heropstanding van alles wat
onze jeugd heeft doorvlamd: de oude daken, de gepatineerde en met mos begroeide
pannen, de stroom, de haven, de schepen. En zouden deze meditaties hem ook brengen
tot de andere bron, waaraan onze kinderziel zulke verteederde en zuivere
aandoeningen had geput: de Van Ertbornzaal in het Museum van Antwerpen, waar
een bizondere schat van Vlaamsche Primitieve meesters bij elkaar is gebracht en
waarheen wij pelgrimeerden op de dagen dat wij ons niet naar de haven begaven?’8
Ridder Florent Van Ertborn schonk Antwerpen in 1840 niet alleen werken van Van
Eyck, Van der Weyden en Memling, maar ook van Simone Martini, Antonello da
Messina en van
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Jean Fouquet wiens verbijsterende Madonna, omgeven door rode en blauwe serafijnen
en cherubijnen, Elskamp meermaals heeft geïnspireerd. Nu ik La louange de la vie
herlees, valt op hoezeer het beeld van de stad daarin lijkt op wat men ziet op de
achtergrond, door de vensters in schilderijen van Vlaamse Primitieven: straten,
mensen, bedrijvigheid, alles zeer uitgebalanceerd en harmonisch, alsof we een glimp
opvangen van een betere wereld:
Maçons de joie sur les échelles,
Maçons tout-droit dans du beau ciel,
Couvrez-les, mes maisons nouvelles,
De chaume blond ainsi qu'un miel,
Maçons de joie sur les échelles.
Maçons très doux, prenez la neige
Pour mortier, et n'oubliez point
Les bonnes madones au coins
Des ruelles où sont les miens,
Maçons très doux, prenez la neige.

Des te schokkender is het voor de hedendaagse lezer om te zien hoe in dat paradijs
een slang rondwaart, en dat die slang een naam gegeven wordt.
Maçons, du revers des truelles,
Ecrasez et juifs, et serpents;
Maçons, en beaux tabliers blancs,
Bâtissez au chant des truelles
La ville de mes trois arpents.9

Elskamps antisemitisme blijkt uit zijn eerste bundel, Dominical, gewijd aan
ontgoocheling en zonde. Het is een pijnlijk concrete illustratie van de vaak gehoorde
stelling dat het antisemitisme gedurende de hele negentiende eeuw wijdverbreid was
in West-Europa. In 1898 signeerde Elskamp wel de Belgische petitie ten gunste van
Emile Zola, die de verdediging van de joodse militair Dreyfus op zich had genomen
- al noteerde hij daarbij: ‘Je signe, mais à bas les juifs!’. Toch onderscheidde hij zich
door te ondertekenen van menige andere vooraanstaande cultuurdrager: politicus
Jules Destrée en de socialistische voorvechter Edmond Picard weigerden iets met de
petitie te maken te hebben. Picard verklaarde in de socialistische krant Le Peuple
zelfs: ‘Je ne consentirai jamais à fournir indirectement des armes au groupe malfaisant
des financiers et des juifs qui gangrènent actuellement si affreusement la France’.10
Twee bedenkingen hierbij: Dominical had een betoverende dichtbundel kunnen
zijn zonder die terloopse sneren aan joden en levantijnen, en dat is zonde. Elskamp
preekt echter niet, zodat het ‘visuele effect’ van zijn bundel middeleeuws blijft, als
die kleurige miniaturen, waarin hier en daar een personage een gele puntmuts draagt
- een teken dat joden in vele vijftiende-eeuwse steden verplicht werden te dragen.
Elskamp legt ook nergens uit wat hem precies stoort aan joden, tussen de regels
lezend kun je afleiden dat het om hun handelszin gaat, misschien om woeker, in elk
geval hun vermeende
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honger naar geld. Het lijkt mij in dat apzicht wel interessant dat Elskamps vader een
bankier was, iemand die zijn hele beroepsleven lang bezig was geweest met geldelijke
transacties, hetgeen zijn zoon toeliet te rentenieren. Elskamps enige volkskundige
studie was bovendien gewijd aan het lottospel, waarover hij schrijft dat het geen
traditioneel oeroud volksspel was, maar een recente afgeleide van de loterijen,
privé-ondernemingen van geslepen financiers die voorwendden de algemene
gokverslaving te beteugelen en intussen winstgevende monopolies opbouwden.11
Koesterde de schrijver dubbelzinnige gevoelens tegenover de financiële activiteit
van zijn vader en andere handelaren en financiers in Antwerpen?
Bij het herlezen valt plotseling bijzonder op hoezeer Elskamps eerste vier
dichtbundels een volmaakt afgerond geheel vormen, beginnend bij Dominical
(‘Zondags’) en eindigend bij Six chansons de pauvre homme pour célébrer la semaine
de Flandre - zes armemensenliederen om de week te vieren, omdat de werkweek
maar zes dagen telt en loopt tot zaterdag. Een kort titelloos slotgedicht over de zondag
leidt dan het da capo van deze cyclus in. Christian Berg heeft nauwkeurig en
overtuigend Elskamps bronnen besproken voor deze gedichten over de dagen van
de week, met al hun connotaties van ambachten, patroonheiligen, gewoontes,
volksspelen en volksliederen,12 en zijn verfijnde en originele interpretatie van dit
materiaal. De dichter noteerde bijvoorbeeld Vlaamse liederen in een schriftje, getiteld
Anthologie de poèmes populaires flamands:
En een zondag, en ne zondag,
Dan is het dag des 's Heeren
Des 's Heeren
En dan doen wij een schoon hemenken aan
En allen ons beste kleeren.13

Hij behield dezelfde toon in zijn eigen definitieve zondagslied, maar maakte het
weemoediger en omvatte in vier regels het hele landschap:
A présent c'est encor Dimanche,
Et le soleil, et le matin,
Et les oiseaux dans les jardins,
A présent c'est encor Dimanche,
Et les enfants en robes blanches,
Et les villes dans les lointains,
Et, sous les arbres des chemins,
Flandre et la mer entre les branches.14

De klank van het geluk
Had Elskamp zich van enkele demonen bevrijd door te geloven in zijn gave en
eindelijk te beginnen schrijven? Het klinkt niet ongeloofwaardig voor wie zijn laatste
bundel uit de negentiende eeuw leest, Enluminures. Na de mystieke reis van zondeval
tot liefde voor het dagelijks leven (als een Pallieter avant-la-lettre), straalt uit deze
bundel een soort vreugde die men later niet meer in
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Elskamps werk zal terugvinden. Enluminures is een lange lofzang op de schoonheid
van Vlaanderen, waarin de dichter opnieuw bekende liedjesteksten als Broeder Jacob
of Zeg kwezelke wilde gij dansen verwerkte. Enkele schitterende recente vertalingen
uit de bloemlezing Ceci n'est pas une poésie slaan een brug en geven de
Nederlandstalige lezer een goede indruk van Elskamps stijl. Raymond Doms vertaalde
het schijnbaar onvertaalbare Alors c'est un pays d'en haut.15

Daar zal van vogels het domein
in de hoogte zijn
waar luid weerklinken
de merels, eksters, spreeuwen, vinken,
waar groenling, mus en wielwaal
hun vogeltaal
uitzingen boven nok en top
en hogerop
ook kievit, alk
en raaf en duif en torenvalk
en hoger nog in 't zwerk
sperwer en lerk.
Dan wordt 't concert uit vogelkelen
- een zacht gesnater
te land, te water die, daar zij 't goede leven delen,
hun kinderlijke blijdschap kwelen
door van daarboven
het al te loven
en dan wordt het een land vol vlerken
lijsters en lerken
Vlaanderen ter tinne
met goede woonst daarbinnen
en dan wordt het een land vol vlerken
en vol van minne.
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De stichting van een museum
Elskamps herenhuis aan de Belgiëlei 138 is verdwenen. Zijn graf op het Schoonselhof,
dat hij deelt met zijn vader en zijn zuster, is verwaarloosd. In het Etnografisch
Museum aan de Suikerrui bewaart men zijn schitterende serie Japanse prenten, Negen
meditaties op de onreinheid van het lichaam, waarin alle stadia van ontbinding
worden getoond, van mooi vrouwenlichaam tot de losse beenderen van een skelet.
In het Stedelijk Prentenkabinet berusten de houtblokken die de dichter sneed om
gravures te maken. In het AMVC-Letterenhuis kan men de brieven lezen die hij schreef
aan Henry Van de Velde. En het Volkskundemuseum achter het Stadhuis, dat was
toch Elskamps grootste schenking aan de stad?
Wie er nu binnenstapt, zal moeite hebben om de marmeren trappen, de algemene
frisse-huisvrouwen-jaren-vijftigstijl van die kale zalen te verbinden met de sfeer van
Elskamps poëzie. In elk geval zal men er niet lang meer kunnen binnenstappen: het
museum sluit definitief zijn deuren voor het publiek op 19 augustus 2007, waarna
de collectie van 180.000 voorwerpen zal worden overgedragen aan het geplande
Museum Aan de Stroom (MAS).
Waar bleef de geest van Elskamp? Hij verzamelde sinds de jaren 1890 en het
museum opende zijn deuren op 18 augustus 1907, tijdens de kermis. De belangrijkste
bron voor die periode is de eerste bezoekersgids voor het museum, de Naamlijst der
Verzamelde Voorwerpen: ruim 3000 lakoniek beschreven objekten, van huisraad tot
dievensymbolen en heksenbezweringen.16 Wat te denken van ‘2247. Asch van
Sint-Jansvuur tegen longtering’ en ‘2288. Beelden van Adam en Eva die de kinderen
trekken uit den kop van den garnaal’? Had Elskamp werkelijk as verzameld en
dingetjes uit garnalenkoppen?
Tijdens een bezoekje aan de reserves bleek het al snel inderdaad zo te zijn gegaan.
Elskamp verzamelde het schier onverzamelbare, het nauwelijks tastbare, wat zijn
tijdgenoten wel eens met verstomming sloeg. Stadsbibliothecaris Emmanuel de Bom
haalde in Dagwerk voor Vlaanderen een typische herinnering op aan een jagende
Elskamp: ‘Zekeren dag liep ik met hem in de omgeving van het Vleeschhuis, in 't
hart der oude stad, in de Kuipersstraat, waar al die kleine winkeltjes van suikergoed
en snoeperij zijn en door de stegen en de sloppen waar hij gaarne pleisterde. Hij hield
me staan vóor zoo'n armetierig vensterraampje, waar men op een bord kan lezen:
‘Hier schenk men kaffe op' of waar men zich mannekensblaren, koningsbrieven, 't
edele ganzen- en lotospel kan aanschaffen - waar zoete lies en vijgen en zeepsuiker
wordt verkocht: in zulke duistere winkeltjes vond de folklorist zijn gading. En ik
hoor hem, in zijn wat onwennig Antwerpsch, een betoog opzetten, dat de goede baas,
de oogen wijdgesperd, aanhoorde: dat die mannekensblaren zoveel schooner waren
dan de schoonste schilderijen, en dat hij, de baas, veel meer verstand had van kunst
dan wij... Toen we weggingen, heeft de man ons, over zijn onderdeur leunend, lang,
eenigszins wantrouwend achterna gestaard...’.17 Mannekensblaren waren spotgoedkoop
drukwerk voor kinderen, losse bladen, bedrukt met prenten en onderschriften, soms
in de vorm van verhalen, soms in de vorm van catalogi (soldaten, klederdrachten,
spreekwoorden); een mogelijke voorloper van de strip.18 Elskamp verzamelde deze

Zacht Lawijd. Jaargang 6

58
waardeloos geachte grafiek zoals hij op de Antwerpse markten ook sinaasappelwikkels
opraapte, zoals hij opkopers uitstuurde naar de Kempen en Henegouwen om materiaal
te kopen bij erkende heksen. Wat bezielde hem?
Uit La louange de la vie blijkt overduidelijk Elskamps interesse voor de taal die
niet de zijne was, het Vlaams, en voor structurerende elementen in het dagelijks
leven: de kalender, de vijf zintuigen, de zeven dagen van de week, begrippen als de
zeven hoofdzonden, de zeven deugden, de zeven werken van barmhartigheid. Hij
noteerde Vlaamse kinderliedjes en uitdrukkingen in schriften, genoot van de uitingen
van religieus volksleven - de Onze-Lieve-Vrouwebeelden op Antwerpse straathoeken,
de meivieringen, de gebeden - vond authenticiteit in het gewone. Vanaf zijn
studententijd wilde hij samen met Henry Van de Velde kunstenaar zijn. Zij koesterden
onder andere het plan om gezamenlijk een bundel uit te geven, waarbij Van de Velde
voor etsen zou zorgen en Elskamp voor de poëzie.19 Het liep enigszins anders. Van
de Velde gaf het schilderen en etsen op, maar drukte wel op een achttiende-eeuwse
pers, La Joyeuse genaamd, Six chansons de pauvre homme. Elskamp leerde zelf zijn
werk te illustreren, door het bestuderen van volksgrafiek en door lessen typografie
te volgen bij de befaamde Antwerpse drukker Buschmann. Mannekensbladen waren
dus wellicht de eerste voorwerpen die hij verzamelde, voorwerpen die hem toelieten
zijn taalproblemen als Franstalige Antwerpenaar te overstijgen en die hem de weg
wezen naar andere, totaal onopgemerkte dingen. Ze maakten hem tot een pionier:
hij werd de eerste folklorist in Vlaanderen die objecten verzamelde - vaak uit de stad,
die volkskundigen toen nog niet als interessant beschouwden.20
Elskamp sleepte enkele vrienden mee in zijn enthousiasme en samen vormden ze
in 1900 de Conservatoire de la tradition populaire of Vereeniging tot Bewaring der
Vlaamsche Volksoverlevering. Deze herenclub gaf enkele prachtige boeken uit - als
eerste, in 1901, Elskamps grafische bundel L'Alphabet de Notre-Dame la Vierge en streefde naar het bijeenbrengen van een museumwaardige verzameling. Nadat ze
in 1903 in het Brusselse Justitiepaleis een succesvolle tentoonstelling hadden
georganiseerd, raakte het Antwerpse stadsbestuur geïnteresseerd in hun activiteiten.21
In 1907 kwamen de Conservatoire en het stadsbestuur tot een akkoord, waarbij Max
Elskamp zijn collectie aan de stad schonk, op voorwaarde dat deze de schenking
steeds afzonderlijk en in een eigen gebouw zou tentoonstellen. De stad stelde een
sfeervol bijgebouwtje van het Museum Plantin-Moretus ter beschikking, in de
Heilige-Geeststraat aan de Vrijdagmarkt. Uit de eerste catalogus blijkt al hoe
doordacht de verzameling was opgebouwd: de indeling in Het Huis, Gezins- en
Familieleven, Bedrijven en stielen, Maatschappelijk leven, Bestuur en gerecht,
Godsdienstig leven, Tooverij, Wetenschappen, Letterkunde, Muziek, Tooneel en
Kunst kun je rustig alomvattend noemen.
In de kelders en reserves van het huidige museum liggen vele dingen die alleen
Elskamp had kunnen verzamelen. Het mooiste is misschien een lijstje met drie
mensenharen, met zegellak op karton gekleefd en voorzien van de opschriften Amour,
Passion, Indifférence. Paul Neuhuys noemde dit een liefdes-hygrometer. Het verwees
naar een naïef gebruik bij prostituées, die op een
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haarpijl van een geliefde bliezen; naarmate de haarpijl na deze behandeling feller
krulde, zou ook de liefde van de man in kwestie heviger zijn.
Geen wonder dat de Waalse dichter Louis Piérard het nieuwe museum voor Folklore
in 1907 een ‘verstoffelijking van Elskamps versregels’ noemde, een nieuw en prachtig
boek van de dichter die al zo lang zweeg.22 Hij voegde eraan toe dat men in Antwerpen
sprak over het Museum Elskamp, en wees op de gelijkenissen met het Museon
Arlaten, in 1896 te Arles gesticht door de Provençaalse dichter en Nobelprijswinnaar
Frédéric Mistral.
Elskamp heeft zijn collectie niet aan de stad geschonken tot meerdere eer en glorie
van zichzelf. Hij is nooit conservator geworden en in Antwerpen is hij overigens
alleen nog in kleine kring bekend. Het echt bijzondere van dit nieuwe museum werd
treffend verwoord door historicus Alfons Thijs: ‘Met het door deze burgerlijke
intellectuelen van de “Belle Epoque” verzamelde volkskundig materiaal groeide het
museum uit, gewild of ongewild, tot een monument voor de “kleine man”, waar (in
tegenstelling tot de andere Antwerpse musea) geen restanten van de “Grote cultuur”
van de “elite”, maar sporen van het leven en het streven van de verpletterende
meerderheid van de bevolking bewaard en getoond worden’.23

De tenten van de exodus
Op vrijdag 31 juli 1914 schreef Max Elskamp 's nachts in een schriftje over de
algemene mobilisatie, aangekondigd door de stormklok:
Vers 10 heures du soir, Carolus! Le tocsin à la cathédrale. Un coup d'abord, puis
deux, puis trois et, dans ma chambre d'en haut, comme si cette voix y montait du
monde et l'emplissait toute, comme si quelque chose d'innommable était entré par
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les fenêtres ouvertes, j'ai vu tout mon pays, tout ceux que j'aime et qui m'ont aimé;
les morts surtout présents: mon Père, ma Mère, ma Soeur, les grands parents, et mes
amis d'enfance et d'après.
‘Als ik kleppe t'is storm in Vlaanderland’ dit Roeland la Gantoise. Tous les clochers
du pays à présent répondent, conformément à la loi de milice la mobilisation générale
devant être annoncé par le tocsin. En vertu de la même loi la police accompagnée
de clairons parcourt la ville annonçant l'appel des réservistes sous les armes.
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Max Elskamp uitgedost als arbeider [AMVC-Letterenhuis]

Ce serait donc la patrie en danger, tout, nous-mêmes. Un grand froid m'a pris et
je cours, pour savoir, vers la Grand-Place; tous les yeux sont tournés vers la tour,
comme si quelque chose était là ou devait partir de là. O! mon pays, mon cher Pays!
O! ma ville, ma chère Ville!
Place Verte on conspue une demi-mondaine qui passe; deux dockers, au coin de
la rue de l'Aqueduc, les yeux levés vers la tour se serrent la main en pleurant et en
jurant.
La nuit est lourde et irrespirable. Il y a dans l'air, au jardin botanique une odeur
de sauge ou de menthe poivrée qui me poursuit jusqu'au boulevard Léopold.24
De volgende dag, zaterdag 1 augustus, noteerde de dichter hoe de Nationale Bank
gesloten werd, hoe alle auto's en duiventillen en paarden werden opgeëist voor het
leger, zelfs de honden van de melkboeren die naar de stad kwamen. Tegen het einde
van augustus was Antwerpen het militaire en politieke hoofdkwartier van België
geworden, men geloofde optimistisch dat de fortengordel rond de stad onneembaar
zou zijn voor het oprukkende Duitse leger. Op 10 oktober was die droom voorbij.
Elskamp vluchtte naar Neder-
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land, samen met zijn huisknecht Victor. Ze kwamen terecht in Bergen-op-Zoom,
waar de dichter aan de slag ging in het Belgische consulaat, om andere vluchtelingen
op te vangen. Er zijn enkele foto's bewaard van een glimlachende Elskamp, aan het
werk als een ambtenaar. Voor zijn kantoortje maakte hij op de achterkant van
formulieren twee vermanende opschriften die nog steeds bewaard worden tussen
zijn papieren in de Koninklijke Bibliotheek: ‘Ne troublez pas par de vaines causeries
ceux qui travaillent/Stoort niet degene die arbeiden, door onnoodige gesprekken’.25
Max Elskamp was een angstige man, verknocht aan het geregelde leven in zijn
huis, zijn vertrouwde omgeving. Hij voelde zich ellendig in Nederland. Op voorspraak
van Henry Van de Velde kon hij in 1916 naar Antwerpen terugkeren. Zijn ervaringen
als vluchteling verwerkte hij in de bundel Sous les tentes de l'exode.26
Niet zijn beste werk, maar nu de hele wereld vol vluchtelingen is, verhelderende
en bedroevende lectuur. En toch nog vol mooie glimpen, als van eilanden in de verte:
Ile de Tholen, île en rond,
Sur la mer ainsi qu'un voyage,
Ile de Tholen, île en blond,
De tous nos jours ici si longs,
Verte ou bleue suivant la saison,
Mauve quand passent les nuages...

Sous les tentes de l'exode bevat enkele prachtige strofen over het leven in een
tentenkamp:
Villes ailées
Improvisées [...]
Murs décevants
Qu'on voit mouvants,
[...]
Murs décevants,
Que l'on entend,
Parlant, pleurant
Au gré du vent,
Maisons qui jouent,
Maisons qui bougent...

Elskamp besloot deze bittere bundel met drie gedichten van dankbaarheid, waarvan
er een gewijd is aan Maleisische vrouwen die blijkbaar ook in de kampen gestrand
waren:
Malaises si loin de vos îles,
Comme nous aussi en exil,
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Et qui douces avez tenté
Parfois d'un peu nous consoler;
Malaises de Multatuli,
Un peu enfants, un peu houris [...]
Or douceurs qui vous soient comptées:
Charme tendre de vos paroles,
Parler de vos mains achevé
En sourires si bénévoles...

Het lied van de Sint-Paulusstraat
‘Zonder den bliksemslag van den oorlog zou het heel goed mogelijk geweest zijn,
dat hij nimmer [meer] een vers zou hebben geschreven’, meende Henry Van de
Velde, en hij noemde de latere productie van zijn vriend ‘koortsachtig’, alsof er geen
tijd meer te verliezen viel.27 Niet alleen publiceerde Elskamp in 1918 zijn volkskundige
meesterwerkje Le jeu du Loto, na Sous les tentes volgden in 1922 Chansons
désabusées en La chanson de la rue Saint-Paul, in 1923 Les Sept Notre-Dame des
plus beaux métiers, Les Délectations moroses, Chansons d'amures en Maya, in 1924
Remembrances en Aegri Somnia, die niet in de handel kwamen.
Vanaf 1924 viel Elskamp ten prooi aan paranoia en waanzin. Toch bepaalde hij
in zijn testament dat er na zijn dood nog twee bundels moesten worden uitgegeven:
in 1932 verschenen La Nouvelle Revue Française ‘Huit chansons reverdies’, in 1934
volgenden Les Fleurs vertes en Les joies blondes. In Elskamps verzameld werk van
1967 vindt men nog een andere bundel terug: Les heures jaunes.
Wie zoals ik het negentiende-eeuwse oeuvre van de dichter al voldragen vond,
kreeg nog veel te ontdekken. La chanson de la rue Saint-Paul, waartoe ik me hier
wil beperken, is een meesterwerk, maar het is niet het enige uit deze periode.28
Het lied van de Sint-Paulusstraat is misschien wel de mooiste dichtbundel over
Antwerpen. Elskamp beschrijft een enkele dag in de straat van kindertijd, de straat
die uitloopt op de Schelde, de volkse straat vol leven. Ik stel me voor dat veel oudere
Antwerpenaren hele strofen uit hoofd moeten hebben gekend, en misschien overleeft
de liefde voor dit boek nog altijd: tijdens een telefoongesprek vertelde de Franstalige
Antwerpse romancier Guy Vaes me dat hij houdt van Elskamps werk, soms citeert
Wannes Van de Velde tijdens interviews deze gedichten, de hele bundel is in 2003
nog in het Nederlands vertaald door de Antwerpse antiquaar Gilbert Vanhove, recent
hebben Koen Stassijns en Geert van Istendael het achtste gedicht bijzonder knap
vertaald.29
C'est ta rue Saint-Paul
Celle où tu es né,
Un matin de Mai,
A la marée haute,
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C'est ta rue Saint-Paul,
Blanche comme un pôle,
Dont le vent est l'hôte,
Au long de l'année,
Maritime et tienne
De tout un passé...

Parochie van wind, straat van de zee. wit van de dienstmeisjes, al bij het krieken van
de dag; visverkopers komen en gaan, Jan uit Breda verkoopt er aardbeien in mei, de
Ommegang met de reuzen en de walvis passeert in augustus. Elskamp evoceert de
tabakswinkel van dame Claire, de ijzerwarenhandel van meneer Picalon, de prenten
aan de muren van een bordeel (de Vesuvius en de Brooklyn Bridge), het gelui van
de klokken en zomerse drukte in muziekdoosjes van taal. Geert van Istendael en
Koen Stassijns slaagden erin Elskamps toon prachtig weer te geven:
Dus augustus brengt
Hier de warme landen,
Trots die witsel mengt
Verft nu deur en wanden,
Sinaasappelbomen
Groen op de terrassen,
Vlaggen op de stromen
Van de vreemdste rassen,
Mensen dan die lopen
Met een enkelband,
Komend uit de tropen,
Bali, Samarkand,
Hier zijn hebbedingen
Verentooi, Bengaals,
Bleke zijden sjaals,
Joden, oosterlingen.
Zingende matrozen
Lopen langs de kaaien,
Op hun schouders pozen,
Witte papegaaien,
Of hun sterke armen,
Torsen een apin,
Landerig van zin,
Knarsend met haar tanden,
Zwarte Singalezen
Houden schelpen voor,
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Vruchten en ivoor
Worden aangeprezen,
Straten waar het geurt
Naar kaneel en kardemom,
Sjacheraars alom
Door de zon gekleurd,
't Is de hemel daar
Spiegelbeeld en schijn,
Hier de dokken waar
Grote boten zijn.
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Max Elskamp werd in 1924 in een instelling opgenomen, waar hij twee jaar bleef,
en daarna voor de rest van zijn leven thuis verpleegd.30 Hij stierf in de nacht van
donderdag 10 december 1931.
C'est comme draps qu'on met aux lits
Où sont les morts en long couchés,
Et toutes choses accomplies,
Destin subi, rideau tiré.31

Leen Huet is samen met Jan Grieten curator van de tentoonstelling ‘Het
interessante volk - Van Max Elskamp tot Museum aan de Stroom. 100 jaar
dagelijks leven verzameld’. Deze tentoonstelling loopt nog tot en met 19
augustus in het Volkskundemuseum te Antwerpen.
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De vignetten (en hun houtblokken) worden bewaard in het Museum
Plantin-Moretus, Stedelijk Prentenkabinet (Antwerpen)
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De kleine garnaal
Sander Bink
J.L. Gregory
In zijn studie over ‘décadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het
eind van de negentiende eeuw’, Te zoeken in deze angstige eeuw, merkt Dick van
Halsema op niet te denken dat er nog ‘een geheime reserve aan decadentistisch
Nederlands werk is waarvan de ontdekking de banen van onze
literatuurgeschiedschrijving zou verleggen’.1 Tot nu toe is dat reservoir inderdaad
nog niet opgedoken. Wel waren er begin twintigste eeuw in de uiterste marge van
de Nederlandse letteren enkelen die deze ‘lacune’ hebben proberen te vullen. Een
van hen was Jan Lodewijk Pierson, het zwarte schaap van deze voorname familie,
die als ‘J.L. Gregory’ getracht heeft zich met zijn kleine en curieuze oeuvre
nadrukkelijk in de literaire traditie der décadence te plaatsen. Zonder veel succes.
Jan Lodewijk Pierson werd op 12 oktober 1893 geboren als zoon van de bankier Jan
Lodewijk Pierson (1854-1944, zoon van de schrijver Allard Pierson, 1831-1896) en
Henriëtte Pierson Van Goudoever (1859-1943) en groeide op in de luxueuze villa
Uytenbosch in Baarn. Vanaf zijn zestiende trachtte ‘Boy’, Piersons levenslange
bijnaam, zijn getourmenteerde tienerhart door het schrijven van verzen wat verlichting
te brengen. In de nabij gelegen villa De Bremstruik woonde niemand minder dan
Lodewijk van Deyssel, bevriend met Pierson sr., en in augustus 1912 wendde Boy
zich tot de bekende Tachtiger: ‘In de groote hoop dat u mij een zoodanigen kritiek
sturen zult, dat ik met deze schrijverijtjes ophoud, zend ik u eenigen van mijn
gedichtjes’. Boy wilde deze gedichtjes graag in druk zien en dus richtte de jonge
poëet zich tot Van Dishoeck: ‘Daar het heel begrijpelijk is, dat u maar niet van
iedereen, die willekeurig inzendt, werk maakt, zal ik u, desgewenscht, een brief van
Lodewijk v. Deyssel bij het bundeltje gedichten sturen, met zijn critiek erin’. Hoe
Van Deyssels kritiek luidde, is niet bekend maar het lijkt onwaarschijnlijk
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Lodewijk van Deyssel met zijn twee zonen [Letterkundig Museum]

J.L. Pierson jr. & sr. in 1910 [particuliere collectie]

dat Van Deyssel erg onder de indruk was van Boys verzen waarin jeugdig
zwartromantisch wordt geleden onder alledaagse beslommeringen, zoals in
‘Gedachten’:
Hèl-opflikkerende tongen van fenijnLekkend en tastendHuichelig en vurig;
Slangen van geflonker!
Als een scherpe satan-lach
Is me uw geklag
Uw valsch geklag van sterven-
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Met een vlammenboog-
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Slingers van vuur
Van het helle-vuur-

Van Dishoeck drukte een twintigtal, niet voor de handel bestemde, exemplaren van
Boys debuut maar niets is zo lastig als een tiener tevreden te stellen: ‘Ik kom mezelf
belachelijk voor, waarde aan die prulverzen te hechten, iets te geven voor Van
Deyssels kritiek, die zich zoo misschien handig van een lastige prutser ontdeed’. In
een voor zijn vader bestemd exemplaar schreef de gedesillusioneerde dichter:
The first efforts of your boy,
who thought the world was
Poetry, and he the Poetuntil it felt down, by
cladding it in Gold and
beautiful red leather.2

Ook Pierson sr. moet teleurgesteld geweest zijn want in zijn Memoires vindt men
hierna geen enkele verwijzing meer naar Boys letterkundige arbeid.3
Vanaf 1912 was Jan Lodewijk Pierson werkzaam op het bankkantoor van zijn
vader. Dat beviel hem maar matig: ‘hij beweert dat alles en iedereen hem irriteert en
hij het liefst een lange tijd alleen zou zijn. Ik beschouw dit als een ziekelijke neiging
waar hij zich over heen moet zetten’.4 Boy ambieerde een carrière in de literatuur en
‘wie beter dan Van Deyssel zou daarover de vader kunnen voorlichten’.5 Erg veel
concreets leek Van Deyssel niet te kunnen bieden behalve dat Boy hem mocht komen
bezoeken en dat hij vervolgens ‘enkele malen profiteren [kon] van Van Deyssels
weinig indrukwekkende,
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maar wel overwegend bijzondere boekenschat. Dat is buitengewoon opmerkelijk
voor wie weet dat Van Deyssel zelden of nooit geneigd was enig hem toebehorend
boek in bruikleen uit te staan’.6 Dat heeft Van Deyssel allicht snel betreurd want voor
een estheet in wording ging Boy wel erg slordig met al dat schoons om: ‘Heden zond
ik u beide boeken terug. Hartelijk dank voor het leenen. Ik zend u een nieuw ex.
Maldoror terug daar het andere door de kampvliegen geschonden werd’.7 Tijdens de
Eerste Wereldoorlog vervulde Boy zijn dienstplicht en werkte hij aan een heuse
roman. Onder het aan zijn overgrootvader ontleende pseudoniem J.L. Gregory (Johann
Ludwig Gregory, 1806-1873) verscheen in 1916 bij Brusse het fraai uitgegeven
Verdi.8 Een plot is slechts met de grootste moeite te ontwaren maar het geheel gaat
over ene Verdi da Conda en zijn verfijnde (geestes)leven. Een niet erg geslaagde
maar wel curieuze poging tot het schrijven van een Nederlandse ‘decadente’ roman.9
Zo is er de schoonheidscultus: ‘Och! zijn wij eigenlijk niet veel te mooi om ons nog
met iets anders te bemoeien dan schoonheid! [...] Ach, mijn kleine perverse God! je
bent toch te mooi, te jong om je met iets bezig te houden dat leelijk en vervelend en
toch niet te veranderen is!’.10 Voorts is er sprake van ‘Tegennatuurlijkheden’ in de
vorm van het androgyn-ideaal en scherpe door Wilde en Nietzsche geïnspireerde
paradoxen. Echt lekker decadent wil het desondanks niet worden, want welke ‘zonde’
trachtte de verfijnde jonge schone held nu eigenlijk helemaal te rechtvaardigen?
Erg welwillend werd het verfijnde boekje niet ontvangen. Israël Querido: ‘Wat is
in werkelijkheid nu deze geduchte diabolicus in de lage landen en moerassen, op den
Oud-Bataafschen grond? Een Ecce-Homo drukfout, een afterdinner-decadent, niet
van een generatie, maar van een type, dat “intens-onsmakelijk” doet in zijn vulgairen
aristocratischen verfijningsbluf. Een kneuterig-rhetorisch en minzaam kletser en
géén prins uit het rijk der welriekenden oliën! [...] En deze machtelooze trucs-maker,
dit nabazelend Couperus-manneke, zal ons even zijn Beau Brummel-snakerijtjes en
zuur uitgedroogden Oscar Wilde-achtigen paradoxen-onzin komen voorduikelen?...’.11
Ondanks Boys toch weinig bevredigende ervaringen met de poëzie verscheen er
in 1917 bij Brusse een bundeltje met in 1913 en 1914 geschreven Verzen. Er werd
nu vooral veel wild getrild, opgelaaid en geleden:
Wilde trillingen golfden opMelodieën, woester, schooner
Dan ik ooit in mijn phantasieën
Van storm en zee
Gehoord had en alles zwengelde
Op, licht laaiend, onweerstaanbaarUit-jellend tot hoog in de blauwe
IJle ruimte, fijner en fijner en dunner,
IJler, tot de lichte, bruske
Broozigheid van een dofblauwe
Zeepbel. [...]12

Querido reageerde weer uitgebreid en ietwat cynisch: ‘Gregory is spontaan als tien
Gorters en daemonisch als tien Baudelaire's. Om een haverklap leest
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gij in dit werk “tintelen” en “wonderweelde”, mijne heeren en mevrouwen; het is
dan ook een doorloopende tintelende wonderweelde. Zelfs Couperus ligt bij zulke
distinctie platweg gezegd voor apengapen!’.13
Een andere criticus vermoedde in Gregory's verzen ‘een zeer duur gekochte
ijdelheid of misschien - de tijd zal het leeren - de jeugdige vergissing van een begaafd
en fijnzinnig man’.14
Eind 1917 maakte de jonge estheet dankzij Van Deyssel kennis met Les chants
de Maldoror (1869) van Isidore Ducasse, alias Le comte de Lautréamont; een cruciaal
moment in zijn literaire ontwikkelingsgang: ‘Maldoror is een openbaring voor mij
die toch niet nieuw is. [...] Ieder woord is mijn woord, iedere gedacht, mijn gedachte
geweest, zooals ik ook de dingen aanvoelde van Wilde, Nietzsche en Huysmans’.
Hij meende zich verwant aan Lautréamont: ‘Mijne gedachten gaan te dikwijls dezelfde
kant uit, maar voor daden schrik ik terug. Niet omdat ik hiervoor bang ben of voor
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de gevolgen, maar ik geloof dat zij die mooie wrede gedachten grof zullen maken
en waardeloos’.15 Desalniettemin begon hij, geïnspireerd door Lautréamont, aan zijn
eigen Maldoror: Het lied van de zonde (werktitel: ‘Paul en zijn geheime zonde’) dat
in 1918, opnieuw bij Brusse, verscheen. Gregory trachtte in zijn ‘lied’ te zingen als
Maldoror en haalde daar alles voor uit de kast:
Paul schreeuwde:
‘Breng me een jong leven, dat ik het
verkrachten kan!’
En de slaven brachten een kindje
Blond en schoon op een zwart-zijden kussen.
Paul nam de blanke voetjes in zijn sterke handen
En smakte het blonde kopje tegen de naakte wanden
Waar het openspatte als een donker-roode vrucht.
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Illustratie uit Het lied van de zonde door Frits van Alphen
En drinkend het warme bloed dat van het marmer
Lekte, brak de kille stemming en vervloeide door
De zwarte zalen.16

Het verbaal, pogend decadent, geweld ten spijt overtuigt het geheel helaas niet erg:
Ben ik een grooter
God dan jij door de lichtende kracht van mijn
Wil alleen, onbuigbaar en geweldig?
Ik wil je niet liefhebben en daarom haat
Ik je, brandend en verwoestend, en eens zal ik
Je ziel vertrappen, Oh mijn God, en de pijnen
Zullen snijden vlijmscherp door mijn ziel en
Wanhoop zal in mijn oogen branden En toch zal ik dàt doen, waar
de eeuwen op wachten en de werelden, wentelend,
Onderworpen en willoos.17

Op Het lied van de zonde zat men in ieder geval niet te wachten: ondanks de
prikkelende titel werd het amper verkocht en de kritiek reageerde tamelijk lauw.
Querido weer: ‘Reeds eenige malen smaakte ik het genoegen dezen schrijver, den
Hollandschen Baudelaire, ons Nederlandsche publiek voor te stellen. Het is enigszins
te betreuren dat ik dit jeugdige en fel-dichtende genie telkens meen te moeten
“voorstellen”. [...] Want de heer J.L. Gregory gaat ver boven Baudelaire uit; in alles;
in wulpsche en erotische fantasie; in koud-
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wreede woordmacht: [...] Gregory dicht met koninklijke daemonerigheid. Hij glijdt
op een sullebaan met Maldoror. [...] Het schenkt ons een lied van de Zonde. Zoo
navrant, decadent, verfijnd en hypnotisch-bewogen, dat wij de soort dezer kunst niet
genoeg bewonderen kunnen’.18
Een opmerkelijk lovende recensie verscheen, nog voor de bundel in de handel
was, in Den Gulden Winckel: ‘We hebben de hele gamma doorlopen: romantiek,
realisme, symbolisme, etc. en nu zijn we aan den hyperverfijnden uitlooper “het
decadent perverse”. Als ik zeg pervers, meen ik: wat zoo verfijnd is, dat de verfijning
zelf bijna tot ziekte is gestegen. We lezen Poe, Maldoror, Baudelaire, Haraucourt
(Poèmes hystériques, prachtig!), waarom zouden we niet lezen wat een Hollander
voelt. [...] En als ik zei “verschijnsel” is het behalve om den a a r d der litteratuur,
nog om het feit, dat Gregory komend uit kringen, aan alle litteratuur bijna vijandig,
niet zo maar eens schrijft - maar schrijven móet. Hij kàn het niet laten. [...] Gregory
is de eenige, van wien ik vermoed dat hij in de voetstappen van Péladan en Couperus
zal volgen. Van de nù jongeren is hij de eenige, die inderdaad mondaine verfijning
kent. [...] Hij is raffiné. Hij kàn niet leven zonder parfums, fijne sokken, zijden
pyjamas, mooie boeken in mooie banden, goede schilderijen, muziek. [...] En hij is
goed - dùs wreed. Wreed als een Maldoror, verbergend een goedheid van een St.
Franciscus’.19
De schrijfster van deze alwetende recensie was Ellen Forest (pseudoniem van
Lucy Mary Pierson-Franssen, 1880-1959) waarmee Boy begin januari 1919
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Ellen Forest in 1935 [uit Ellen Forest, Memoires. Van Kampen, Amsterdam 1960]
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zou trouwen. Forest is tegenwoordig, net als Pierson niet meer bekend om haar
‘literaire’ werk (haar roman Yuki San. Modern meisjesleven in Japan was een ware
bestseller waarvan vele vertalingen verschenen) maar uitsluitend om haar
onvoorwaardelijke liefde voor Mussolini. Ze stond in persoonlijk contact met hem
en was zijn onvermoeibare propagandiste. Nog in 1941 verschijnt bij de
Amsterdamsche Keurkamer bijvoorbeeld Benito Mussolini: van de straat tot de
macht. in een geautoriseerde vertaling van Ellen Forest. Een foute, nare mevrouw
die samen met Pierson de uitgeverij van de Keurkamer uit zijn eerste financiële
problemen zou helpen.20 In 1918 echter trachtte Boy zich nog steeds met de moed
der wanhoop voor te houden dat de literatuur zijn roeping was. Aan Van Deyssel
schreef hij in september van dat jaar: ‘Gaarne hoorde ik uw oordeel; gaarne ook zo
hard mogelijk - misschien las u hier en daar critieken, die niet anders deden dan
afbreken, schelden, grappige feuilletons schrijven ten koste van mij [....] Toch
amuzeeren deze critieken mij, en vertrouw ik ze meer dan opkammende. Ze kunnen
mij echter niet veel schelen. Omdat ze noch mij noch mijn werk raken. Hoe veel
meer niet zouden zij kunnen doen, door eerlijke critieken die niet verblind zijn door
mijne finantieele toestand of de uitgaven van het boek!’.21
Deze financiële toestand permitteerde hem wel in 1920 de uitgave, bij Brusse, van
zijn laatste letterkundig werk, namelijk de op zijn relatie met de 15 jaar oudere Forest
gebaseerde novelle Paul en Veda.22 ‘- Nee Paul, ik ben te oud en te lelijk voor jou.
Je zoudt misschien wel bij me blijven, maar je zoudt diep ongelukkig worden. Het
ligt ook in de rede: je bent een jonge vent en over twintig jaar ben je nòg jong en dan
verlang je naar jonge mooie vrouwen en dan zul je mij leeren haten even sterk als je
me nu denkt lief te hebben. (...) Paul keek haar spottend aan. - Heb je soms wat
anders... hou je niet meer van me - zeg 't dan, maar doe niet zoo levensmoe.’23
Ook deze novelle had weinig succes: ‘Paul en Veda zijn twee gelieven die den
nedergang vreezen van hun grootsch gevoel en die beseffen dat slechts de dood van
één hunner redding brengen kan. Wat hier rondom den dood gepraat wordt is niet
meer dan gestamel, dat in rhetorisch vaagheid verloopt. [...] Vaagheid in romantische
windselen is een eenigszins griezelig creatuurtje, dat niet makkelijk te hanteeren valt.
[...] er [zijn] in dit werk, bij alle onwezenlijkheid, toch accenten van echtheid te
vinden [...], die er gevoegd bij de weelderige romantiek, het sympathieke aan
verleenen van naar alle waarschijnlijkheid te zijn gevloeid uit de pen van een heel
jong, wat topzwaar schrijvertje’.24
Van Hulzens conclusie zal Boy wel alle illusies ontnomen hebben om het ooit nog
tot een groot en liefst decadent auteur te schoppen: ‘Het is een gelukkig teeken, dat
in onze letterkunde de jongeren zich van de gemakkelijk geschreven roman afwenden,
doch men mag daarmee het onrijpe nog niet voor volle vrucht aannemen.25 En zo
eindigde stilletjes J.L. Gregory's schrijverschap, zonder tot de voor een decadent zo
broodnodige (over)rijpheid te komen.
In de Nederlandse letteren had Pierson het dus niet gered. In 1924 ging hij dan
maar Japanse en Chinese Taal en Letteren studeren in Leiden.26 Hij zou het tot
hoogleraar Japanse Letteren in Utrecht schoppen, een functie die hij
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1935 zogenaamd om gezondheidsredenen, maar in werkelijkheid om een politiek
conflict, opgaf. Hij schreef hierover een pamfletje, Fasci-Phobie.27 Ook de opdrachten
die Pierson in deze jaren zijn levenswerk als japanoloog gaf, de eerste integrale
Engelse vertaling, in 18 delen, van de oudste verzameling Japanse poëzie, de
Manyoshu, zeggen in dit verband genoeg. Het derde deel, verschenen in 1933, droeg
Pierson op aan Mussolini en het vijfde (1938) aan Hitler, ‘the personification of
goodwill and the master of well-timed action’ - een naoorlogs deel droeg Pierson op
aan zijn hond. Zijn essay Het vrije fascisme en het geestelijk individualisme als een
natuurlijke religie uit 1935 laat helemaal geen ruimte voor twijfel meer over Piersons
ideologische positie in deze jaren. Of hij deze positie in de jaren die volgden zou
blijven behouden, is niet hele-

De jonge J.L. Pierson [uit J.L. Gregory, Verdi]
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maal duidelijk maar voor de stelling dat Pierson ‘fervent anti-Nazi’ was is weinig
bewijs te vinden.28
Na de oorlog werkte hij gestaag door aan zijn vertalingen. Aanvankelijk in Laren
in villa ‘Mukashi’, na de dood van Forest in 1958 in Les Monts de Corsier
(Zwitserland) in het chalet ‘Villa Lucy Mary’ met zijn nieuwe echtgenote Nelly Leers
(1918-1998). Het zwarte schaap van de familie Pierson stierf aldaar op 10 maart
1979.29
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Yves T'Sjoen
De Heiliging van tekens op het steen
Nic van Bruggen en de cultus van een romantisch dichterschap
Een woud van ‘ismen’: essentialisme, estheticisme, decadentisme
Je leest het wel eens in literair-historische studies: op het einde van de negentiende
eeuw bleef de stroming die we aanduiden met de term ‘decadentisme’ beperkt tot
een randfenomeen in de Nederlandse literatuur. Afgezien van enkele ‘decadente’
teksten van onder anderen Lodewijk van Deyssel, Louis Couperus en Jacob Israël
de Haan is er niet echt sprake van een ‘decadentistische tendens’ in onze literatuur.1
In tegenstelling tot het Franse en Engelse decadentisme, met Théophile Gautier, en
diens trendsettende eclectische Mademoiselle de Maupin (1835), Charles Baudelaire,
Joris-Karl Huysmans, Auguste Villiers de l'Isle-Adam en Jules Barbey d'Aurevilly,
en Arthur Symons, Walter Pater en Oscar Wilde, was het decadentisme in de
Nederlandse l'art pour l'art-literatuur naar verluidt een kortstondig modeverschijnsel,
en dus van zeer voorbijgaande aard en van relatieve literair-historische betekenis.
Voor de literatuur in de jaren 1885-1900 wordt het Franse periodebegrip ‘fin de
siècle-literatuur’ gebruikt.2 Voor de literatuurvorm waarin een artificiële
schoonheidscultus wordt beleden en ook de schoonheid (van het verval) wordt
gethematiseerd, worden uiteenlopende termen gehanteerd. Maarten van Buuren maakt
een onderscheid tussen het ‘estheticisme’ en de ‘decadentie’, waarmee respectievelijk
op artistieke verschijnselen en de maatschappelijke context wordt gewezen.3 Jaap
Goedegebuure introduceerde de Neder-
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Nic van Bruggen, circa 1976 [AMVC-Letterenhuis]
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landse variant van het Italiaanse ‘decadentismo’ en het Franse ‘décadentisme’,
waarmee op een minder dubbelzinnige wijze dan met de term ‘decadentie’ een periode
in de literatuurgeschiedenis wordt aangegeven.4 De term ‘estheticisme’ heeft, net als
‘decadentie’, een breder bereik, want verwijst ook naar de vroege Duitse romantiek.
De term ‘decadentie’ was echter algemener verspreid. Deze term uit het vulgair
Latijn (met de connotatie van ‘ruina’ of verval, ondergang, degeneratie) raakte
verbreid door twee achttiende-eeuwse studies, met name Grandeur et décadence des
Romains (1721) van Charles-Louis Montesquieu en History of the Decline and Fall
of the Roman Empire (1776-1788) van Edward Gibbon. Toen in de negentiende eeuw
Gautier met een essay in Mademoiselle de Maupin het begrip gebruikte in wat als
de beginselverklaring van het Franse decadentisme bekend zou worden, en hij hiermee
later het literaire werk van Baudelaire typeerde, had ‘décadence’ nog steeds de
oorspronkelijke betekenis van ondergang en verval van een tijdperk.

Nic van Bruggen in het Zwin, circa 1977 [AMVC-Letterenhuis]

Goedegebuures motivering voor de term ‘decadentisme’ als een minder verwarrend
periodebegrip kan hier worden onderschreven. Jaap Goedegebuure definieert in
Decadentie en literatuur de autonomistische kunstopvatting van decadentistische
schrijvers als ‘een niet-metaphysische, dat wil zeggen concreet-materiële en
relativistische opvatting van schoonheid’,5 en maakt op die manier het verschil met
het (latere) symbolisme duidelijk. Het doel van het
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decadentisme is immers schoonheid te scheppen, zonder zich te bekommeren om
het maatschappelijk nut of de ethische inslag van de literaire tekst.
De schoonheidscultus komt natuurlijk ook voor in de romantische literatuur, maar
wordt nadrukkelijker beleden in de fin de siècle-literatuur van de negentiende eeuw.
Aan de grondslag van die autonomistische literatuuropvatting ligt een essentialistische
(of neoplatoonse) visie op de schoonheid. De verering van de schoonheid is in feite
een verafgoding van een oppermachtige entiteit, waaraan de kunstenaar en het
kunstwerk zich ondergeschikt opstellen. Plato's Allegorie van de Grot werkte dan
ook inspirerend voor de decadenten. De zoektocht naar de hogere schoonheid is een
peilen naar een verborgen, metafysisch zingevende ordening die als essentieel kan
worden omschreven. Die hogere werkelijkheid is superieur aan de zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid, zoals in een ‘decadentistische’ opvatting de kunst
verheven is boven de natuur. De ware vormen uit de ideale realiteit kunnen we alleen
als (wanstaltige) schaduwen of spiegelingen aanschouwen. Het ultieme verlangen
van de mens zou er, volgens die opvatting, in bestaan door te dringen tot het hogere
of het andere en kennis te verwerven. De decadent maakte een onderscheid tussen
de aardse schoonheid die onderhevig is aan de wetten van de natuur, aan modes en
locaties, en de platonische schoonheid, die per definitie volmaakt is en alleen terug
te vinden in het transcendente of het metafysische. Alleen het perfecte behoort tot
de ware obsessie van de decadent: hij wil de pure schoonheid aanschouwen. Alleen
het sensitieve genot kan hem leiden naar de absolute of mystieke schoonheid. De
decadentistische schrijver is een aanhanger van het zogenaamde sensitivisme en
tracht door zintuiglijke waarnemingen in taal te vatten, het hogere te bereiken.
In de Vlaamse poëzie van de tweede helft van de twintigste eeuw kunnen we het
werk van de Antwerpse dichter Nie van Bruggen (1938-1991) in deze
literair-historische en poëticale traditie onderbrengen. De dichter heeft in een zeldzaam
expliciet-poëticaal geschrift zijn vroegste poëzie als ‘essentialistisch’ omschreven,
en verwees daarvoor naar een term waarmee de schilder Jef Verheyen (1932-1984)
de abstract monochrome, zeroïstische kunst aanduidde. Van Bruggens latere evolutie
in de richting van het maniërisme6 en het dandyisme kan dan ook niet als een
conceptuele kentering, veeleer als een oppervlakkige of formele accentverschuiving,
worden omschreven. De invulling die Günter Erbe geeft aan dat begrip dandyisme,
waarvoor hij verwijst naar Baudelaire, kunnen we terugvinden in de expliciete
poëticale beschouwingen van de jonge Van Bruggen:
Es entstanden Idealbilder vom Dandy. Barbey d'Aurevilly und Baudelaire
statteten ihn mit Eigenschaften aus, die ihn aus der Tageswirklichkeit des
gewöhnlichen Stutzertums heraushoben. Ihr Dandy ist der geistig
überlegene Mann voller Selbstzucht, ein Ritter der modernen Welt, aber
auch der Müßiggänger par excellence, der in ununterbrochener
Selbstbespiegelung sein Leben ausschließlich dem Schönen weiht. Askese
und mönchische Entsagung sind ihm nicht fremd, denn mehr als das Äußere
zählt für ihn die innere Haltung. Sein Leben am Randeoder gar außerhalb
der ‘großen Welt’ treibt im Künstler-Dandy
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eine andere Art von Stoizismus hervor: nicht den des Salonmenschen, der
es lernt, seine Affekte zu kontrollieren, sondern den des blasierten
großstädtischen Flaneurs, der sich der ihn umgebenden Menge und der
Vielzahl der auf ihn einwirkenden Eindrücke erwehren muß.7
Van Bruggen maakte, vanuit een fascinatie voor de vrouw, in Jardin des Modes
(1963) maar vooral ook in latere bundels, van vrouwelijke figuren door een overdaad
aan maquillage ‘objets de culte’. Ook Baudelaire trachtte de (erotische) almacht en
de (fatale) dreiging van de vrouw - als verpersoonlijking van de natuur - te
neutraliseren door hen te esthetiseren of achter een masker van gratie en wellust te
verhullen. Of zoals Gautier in Une Nuit de Cléopâtre (1845) deed door hen een
sprookjesachtig exotische gedaante te geven of tot een ‘wondermooie courtisane’8
te maken. In Journaux Intimes noteerde Baudelaire:
Ik heb de definitie gevonden van het Schone, wat voor mij het Schone is.
Het is iets vurigs en treurigs... Een verleidelijk mooi hoofd, een
vrouwenhoofd bedoel ik, is een hoofd dat tegelijk - maar op een verwarde
wijze - doet dromen van genot en droefheid; dat een zweem van
melancholie bevat, van verveling, van verzadiging zelfs, - of juist het
tegengestelde, dat wil zeggen vuur en levensdrift die zijn verbonden met
telkens terugkerende verbittering en die het gevolg lijken van ontbering
en wanhoop. Mysterie en spijt zijn ook eigenschappen van het Schone.9
Van Bruggens langoureuze fotomodellen zijn in essentie androgyne varianten van
Baudelaires sfinxachtige femmes fatales. Camille Paglia beklemtoonde in haar studie
Het seksuele masker dat die uiterlijke maskerade, waar ook de dandy zich aan
overgeeft,10 vooral als functie had het innerlijke van de vrouw (als goddelijk wezen
én als monstrueuze vijand van de man) te ontkennen.11 Niet alleen de aanwezigheid
van geestelijk en fysiek volmaakte hermafrodieten in Van Bruggens poëzie is een
symptoom van dat vroege ‘essentialisme’ en een ‘maniëristische’ literatuuropvatting,12
ook de cultus van de vorm (als hiërarchisch superieur aan de inhoud),13 het gebruik
van opmerkelijk veel synesthesieën, het sensitivisme, het solipsisme, het dandyeske
verzet tegen de maatschappij en het gewone, de hedonistische levenshouding zijn
blijken van Van Bruggens neodecadentische literatuuropvatting.14 De breuk van
essentialisme naar maniërisme die de literaire kritiek in diens literaire oeuvre meende
te ontwaren, is dus niet meer dan een (stilistische) accentverschuiving.15

Kunstmatige constructies
Volgens Paul Snoek heeft Van Bruggens poëzie recht op een unieke plaats in de
canon van de naoorlogse Vlaamse poëzie. Snoek beweerde dat Nic van Bruggen
gedichten schreef ‘zoals elke dichter er zou willen geschreven hebben, zoals men er
zelden ontmoet in een letterkunde’.16 Van Bruggens verzamelde gedichten vertonen
een meerstemmigheid die je inderdaad zelden ontwaart in een vrij omvangrijk oeuvre
van twaalf dichtbundels, uitgegeven in een periode van bijna dertig jaar, en een reeks
bibliofiele uitgaven en
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onuitgegeven gedichten.17 Van Bruggen was op het eerste gezicht, net als Snoek
overigens, een kameleontisch (of eclectisch) dichter, die veel invloeden onderging
en wel eens wisseide van pennenhouder. Anxiety of influence was niet meteen hun
grootste zorg. Nu eens schreef Van Bruggen zakelijk, subjectloos abstract, in de lijn
van het zeroïsme in de beeldende kunst,18 zonder zich daarom streng theoretisch te
profileren. Van Bruggen was allesbehalve een programmatisch dichter die zijn
dichterspraktijk expliciet legitimeerde in poëticale opstellen. Dan weer gaf hij zich
over aan een barokke woordenen beeldenstroom waarin de poseur, de pronkerige
flaneur, de sinjoor/sinjeur zich verschanste.
Het artistieke parcours van Van Bruggen was kronkelig, het liep ook over berg en
dal. Het is doortrokken van opzichtig ornamentele beelden, velerlei retorische procédés
en stilistische of grammaticale buitelingen (een arsenaal van chiasmen, oxymorons,
paradoxen, anakoloeten enzovoorts), artificiële zinswendingen, gecompliceerde
syntactische en semantische structuren en buitenissige, decadente decors van ‘luxe,
calme et volupté’.19 Van Bruggen creëerde een eigengereide surreële ruimte waarin
de dandy zich, gehuld in verbale acrobatieën, aan het publiek presenteerde. Maar de
poseur poseerde nadrukkelijk en signeerde zijn bundels die in de jaren zeventig
verschenen met de initialen ‘pp’, die aan het Antwerpse literaire genootschap Pink
Poets refereerden.20 Hij trok een masker van woorden en beelden op om het kwetsbare,
gekwetste gemoed te verbergen. Van Bruggen was niet alleen een elitaire estheet,
een pink poet die zich durfde aan te stellen en er een zelfbewuste decadentistische
literatuuropvatting op nahield. Die estheticistische literaire houding was een
zorgvuldig geconstrueerd alibi om gevoelens van heimwee, een existentiële twijfel,
melancholie te maskeren. In se was de dichter Van Bruggen een hypersensitief
romanticus die zich beeldrijk overgaf aan vergane glorie en de décadence. Zelfs in
een uitbundige bundel als Tussen feestend volk, uitgegeven halverwege de jaren
zeventig, staat expliciet:
Met daden van gewilligheid beluistert hij in
Het geritsel der dagen de hoestende nachten.
En zwijgt. Bekijkt zijn vingers, de oude
Pennen van de liefde, de geliefde kramp
Geschrift, het manuskript herinnering. In
Dit geruisloos huis verdwaalt zijn twijfel
In voorbij vergeten, in vijandig bijten aan
De gehavende einders van verlatenheid. Dan,
Windstil ontkomen. Beraamd en verstenend.

Voor alle duidelijkheid: die regels komen niet uit de afsluitende afdeling ‘Litanie’,
maar uit het epische titelgedicht dat 345 regels omvat. Het is vooral in de afzonderlijk
uitgegeven bundel Litanie,21 in die bezwerende hymne aan de erotiek en de vrouw
(of de muze), dat Van Bruggen die overgave aan de zintuiglijkheid en vooral aan de
als lichamelijk ervaren taal, met veel gevoel voor ritme, metrum en melodie heeft
uitgewerkt. In het dichtwerk van Van Bruggen kunnen we kortom meerdere stemmen
en vele gedaanten herken-
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Jef Verheyen. 1960 [AMVC-Letterenhuis]

nen, van Hugues C. Pernath en Ivo Michiels tot Maurice Gilliams. Maar dat decor
blijft het ontwerp van een dandy, die peilt naar een verborgen essentie, die onder het
klatergoud van zijn kunstmatig universum naar een zingeving zoekt. Van Bruggens
affiniteit met ‘la peinture non-plastique’ van de avant garde-schilder Jef Verheyen,
volgens Paul de Vree ‘de barometer van zijn generatie’,22 is het duidelijkst verwoord
in het vroegste (picturale) werk alsook in het debuut Een kogel - bijvoorbeeld in het
gedicht ‘schilderijen beschaduwen de lucht’, opgedragen aan Verheyen. Later koos
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Van Bruggen voor een andere stijl, die van het maniërisme, maar de zoektocht naar
essentialia ging verder. Henri-Floris Jespers merkte op dat Van Bruggen zijn credo
feitelijk nooit heeft verloochend, dat diens poëzie alleen louter technisch een
ontwikkeling heeft doorgemaakt.23 Als Jespers bedoelde dat Van Bruggen zijn
oorspronkelijke esthetisch-theoretische inzichten trouw is gebleven, eenmalig expliciet
verwoord in ‘Portret van een jonge man als een dichter’ in het blad De Periscoop,24
dan kan ik die zienswijze onderschrijven.
De poëzie en het plastisch werk van de dubbelkunstenaar Nic van Bruggen - als
grafisch kunstenaar gebruikte hij de naam Nikolaas - zijn op een bijzondere manier
nauw met elkaar verweven. In Van Bruggens dichtwerk manifesteert zich in een
periode van nagenoeg drie decennia een opmerkelijke verschuiving. Geen breuklijnen
maar veeleer accentverschuivingen. Immers de
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Omslag van Frontaal (1957) [AMVC-Letterenhuis]

premissen die Van Bruggen verwoordde in het vroege poëticale opstel, heeft hij nooit
afgezworen.

Het ‘essentialistische’ gedicht
Jef Verheyen was en is een van mijn beste artistieke vrienden, en niet
alleen daarom acht ik hem als een van onze grootste schilders. In die tijd,
rond 1960, deden Jef en ik een aantal dingen samen. Hij introduceerde
hier de ‘monochrome’ schilderkunst die volgens hem terugging naar de
‘essentie’ van het schilderen, kleur en licht, en waaruit alle elementen die
deze essentie stoorden, moesten gebannen worden. In een van zijn essays,
dat ik taalkundig mee op punt hielp stellen, ‘Pour une peinture non
plastique’, lanceerde hij de term ‘essentialisme’. Ik heb met zijn
toestemming die term een tijd lang overgenomen, omdat ik in mijn poëzie
hetzelfde wilde: een poëzie die tegelijk monochroom en monotoon was,
waarin niets deze essentie aantasten mocht: geen sterke beeldspraak, geen
nadrukkelijke stijlfiguren, zelfs geen absolute betekenis. Later, na een
periode van ruim vier jaar zwijgen, ben ik daar wel enigszins van
teruggekomen. Eerder zei ik al hoe en waarom.
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Maar ik moet bekennen, dat ik soms nog wel eens heimwee heb naar die
onthechte zuiverheid van toen.
Nic van Bruggen25
In de vroegste periode, de ‘essentialistische’ fase van zijn schrijverschap,26 en op het
moment dat Antwerpen de metropool voor de (internationale) avantgardekunst werd
(met G58-Hessenhuis, het Modernistisch Centrum - later het Nationale Centrum voor
Moderne Kunst - van Paul de Vree, enzovoorts), was Van Bruggen redacteur van
het precieus uitgegeven tijdschrift Frontaal (1957-1959). Het tijdschrift is een typisch
product van de neo- of post-experimentele generatie die zich in Antwerpen in de
experimentele lijn van Tijd en Mens en gard-sivik manifesteerde. Het concept voor
het periodiek is na afloop van een interscolair welsprekendheidstornooi in de herfst
van 1956 ontworpen.27 De oprichters Dirk Decleir, Jef Cornelis, Wim (Wannes) van
de Velde en Nic van Bruggen, en medewerkers als Paul Snoek, Ben Klein, Alex van
Gelder, Blanca Boeye en Jan Christiaens, wilden zich profileren als de ‘3e
eksperimentele generatie’ (na Tijd en Mens en de ‘Vijfenvijftigers’ van gard-sivik).28
De jonge kunstenaars schreven dan wel geen manifest, ze riepen zich zelfbewust uit
tot vertegenwoordigers van een ‘existentieel-esthetische’ kunst. Dat post-experiment
kreeg een forum aangereikt in een waaier van kleine tijdschriften zoals Nul, Hoos,
Stuip en Njet. In elk geval heeft Van Bruggens redacteurschap van Frontaal ervoor
gezorgd dat hij in contact kwam met Dirk Claus, redacteur van Nul (1961-1965) en
directeur van de Paradox Press in Sint-Niklaas.29 Van Bruggens poëziedebuut Een
kogel, met op het omslag een foto van Brigitte Bardot,30 is in dat fonds uitgegeven.
Eind jaren vijftig en begin jaren zestig publiceerde Van Bruggen gedichten in bladen
als Nul en De Tafelronde, kunstkritieken in onder meer De Nieuwe Gazet en in zijn
poëzie refereerde hij nadrukkelijk aan de non-figuratieve plastische kunst en de jazz.
Hij wilde vooral zijn theoretische inzichten concretiseren in korte, geserreerde
poëtische vormen.31 Toen al vertaalde hij zijn pogingen tot ‘beeldschrijven’ (de titel
van een cyclus in het debuut Een kogel) in enkele eerste aanzetten tot grafisch werk.
Vanaf medio jaren zeventig namen die kunstwerken de vorm van abstracte
kalligrafieën aan, in wat Nikolaas noemde: proeven van ‘schrift-schrijven’ of
‘schrift-schilderen’. In de jaren zeventig en tachtig drukte hij zijn affiniteit met de
plastische kunst nog meer uit in vele kunstkritieken (in onder meer Avenue, Wij,
Vlaanderen Morgen, Diogenes en Kunst & Cultuur) en vooral in eigen schilderwerk,
dat hij in een interview in Revolver (1978) een uitlaatklep noemde, ‘om klaarheid
te krijgen in dat waar ik over schreef’.
Die levenslange liefde voor de visualisering van ideeën en gevoelens is
klaarblijkelijk - wat paradoxaal voor een talig georiënteerd dichter als de estheet Van
Bruggen, die daarenboven zijn brood verdiende als copywriter32 - gegroeid uit een
besef van talige onmacht. Ooit schreef Van Bruggen dat het woord onvoldoende
sensitief is, dat in zijn eerste dichtbundels - Een kogel en Jardin des Modes - de
zintuiglijke ervaring (nog) niet tot uitdrukking kon worden gebracht. Want alleen
het sensitivisme kan voor de decadentistische kunstenaar leiden tot inzicht. Schilderen
bestempelde hij daarom als ‘een
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lichamelijk beleven van mijn schrijven’. In die zin zijn schrijven en schilderen voor
Van Bruggen onlosmakelijk verenigd, expressievormen die elkaar verrijken en
intensifiëren.
Zoals voor onder anderen Hugo Claus, Gust Gils, Marcel Wauters, Louis Paul
Boon, Hugues C. Pernath, Paul Snoek, hoorden schrijven en schilderen voor Van
Bruggen onlosmakelijk samen. Het ene moment legde hij zich toe op plastisch werk,
op exposities in galerijen, het andere moment primeerde het schrijverschap, de talrijke
voorleessessies en optredens.33 Maarin de coulissen, waar het publiek afwezig bleef,
waren schilderen en schrijven expressievormen van eenzelfde wankel gemoed. Die
ambivalentie van de hoogmoed die het masker laat vermoeden en de existentiële
twijfelaar achter het masker is typisch voor de dandy.34

Een verschuiving in stijl
De poëziebundel die zonder twijfel een verschuiving markeert in Van Bruggens
dichterschap is Place des Vosges (1981). Ik voeg er meteen aan toe dat die formele
evolutie zich al veel eerder had aangekondigd in de bundels die in de jaren zeventig
zijn verschenen: de eros-en-thanatos-bundel Een kreet van hoog

Pagina uit het verbeterde typoscript van de bundel Place des Vosges, 1981 [AMVC-Letterenhuis]
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allooi (1970), de neoromantische, maniëristische gedichten in Een benauwende
levenslijn (1972), de verzamelbundel (met enkele onuitgegeven gedichten) Ademloos
seizoen (1974) én de bundel van de overweldigende liefde en de in zichzelf gekeerde
weemoed Tussen feestend volk (1977). In die esthetische, woordbarokke gedichten,
waarin de dichter zich uitdrukt aan de hand van allerlei overdadige woord- en
klankassociaties, in meanderende én dithyrambische zinsconstructies en waarin hij
grossiert in hyperbolen, paradoxen, homerische vergelijkingen en allerlei andere
retorische procédés, klinkt steevast een nostalgische stem. De dwingende klank- en
beeldenvloed, die een zeldzame keer in de kritiek is verbonden met een eigenzinnige
vorm van het decadentistisch maniërisme, kan worden gelezen als een bewust
artificieel gehouden uitlaatklep voor zintuiglijke ervaringen. Tegelijk getuigt die
stroom van wat Jespers, in een freewheelend essay over de Pink Poets, ‘de
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pinke geest’ heeft genoemd.35 In die zin ligt Van Bruggens nostalgisch maniërisme
helemaal in de lijn van de retoriek van enkele leden van het Pink Poet Genootschap
(1972-1982). Formeel-poëticaal kan natuurlijk geen sprake zijn van een homogene
groep kunstenaars: de onderlinge verschillen in het werk van onder anderen Hugues
C. Pernath, Nic van Bruggen, Patrick Conrad, Henri-Floris Jespers, Michel Bartosik
en Georges Adé zijn te groot. Toch zijn deze Antwerpse dandyeske stadsdichters
verbonden door een maniëristische, of decadentistische, visie op het kunstenaarschap.
Zelfbewust plaatsten zij zich in de traditie van de rederijkersliteratuur en van de
internationale avant-gardestromingen die de Antwerpse artistieke scène in het
interbellum hebben bepaald (Paul van Ostaijen, Jozef Peeters, Michel Seuphor, Floris
en Oscar Jespers, Paul Joostens, en bladen als Het Overzicht, De Driehoek, Lumière,
7 Arts en Ça Ira). Die pinke mentaliteit, gebaseerd op uiterlijke verfijning,
raffinement, een elitaire houding, pose, was gericht tegen de contemporaine
‘kleinburgerlijke’ of ‘provincialistische’ dichtkunst in Vlaanderen. De combattieve
voedingsbodem voor de oprichting van Pink Poet strookte niet met de scheppende
literatuur die de leden produceerden. Meer nog, de vereniging legitimeerde zichzelf
in enkele opstellen (overwegend van Henri-Floris Jespers) vanuit een louter
nostalgische reflex.36 Geert Buelens merkte op dat de Pink Poets op het voorplan
traden op het moment dat de tweede avant-garde-golf in Antwerpen (met De Nevelvlek
en Het Kahier, G58, gard-sivik) nog nabloeide: de pp's wilden zich vooral in een
artistieke traditie plaatsen, zonder daar veel aan toe te voegen of op af te dingen. Hij
bestempelt het genootschap als ‘een fenomeen uit de nadagen van een culturele
bloeiperiode’. Deze dichters cultiveerden in hun werk de neergang van een metropool,
en refereerden maar al te graag aan de avant-gardestromingen die inmiddels tot een
voltooid verleden behoorden. Vooral Jespers trachtte de heterogene groep in het
spoor van Paul van Ostaijen te plaatsen door in (vaak) bibliofiele uitgaven het
artistieke traject van de grote voorganger te reconstrueren.37 En dat Maurice Gilliams
tot erelid van het genootschap werd benoemd, had een poëticale betekenis: het was
een zelflegitimerend gebaar, én een expressie van verwantschap met Gilliams'
romantische en autonomistische literatuuropvattingen.38

Een kogel: ascetische woordkunst
In Van Bruggens vroegste ‘essentialistische’ werk (in de jaren zestig) - Paul de Vree
gebruikte de term ‘morfeïsch essentialisme’39 - is bijna gedwee voortgeborduurd op
de poëticale premissen van de neo- of post-experimentele dichters, van de zogenaamde
‘Vijfenvijftigers’ in de Vlaamse poëzie. Het leverde Van Bruggen de lof op van
onder anderen Jan Walravens en Adriaan de Roover. De Roover belichtte in De
Tafelronde de spanning tussen ‘eterische sfeerwoorden’ en ‘vaak pijnlijke
rekwisieten’. Niet alleen de oudere representanten van Tijd en Mens en De Tafelronde,
ook de jongeren van gard-sivik (Gils, Snoek en Pernath) gaven de indruk gewonnen
te zijn voor Van Bruggens abstracte dichtkunst, die vooral een ‘boren in het
transcendente’ wilde zijn. Toch is geen gedicht van Van Bruggen in gard-sivik
gepubliceerd. Het was
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vooral de groep rond De Tafelronde, met Van Bruggens geestelij ke mentor Adriaan
de Roover40 en ‘Vader’ Paul de Vree, die zich in die jaren op een onhandige manier
trachtte op te werpen als woordvoerder van de jongeren41 en dan ook door onder meer
gard-sivik resoluut werd afgewezen,42 beiden katalysatoren voor de nieuwe
‘modernistische’ koers van het periodiek, die de dichter meteen publicatiegelegenheid
bood.43 In een van de auteursexemplaren van Een kogel schreef Van Bruggen over
zijn schatplichtigheid aan gard-sivik in die vroege jaren van het dichterschap.
Ofschoon Van Bruggens afwezigheid in het blad (en de animositeit die tussen Frontaal
en gard-sivik eind jaren vijftig bestond): ‘Dit is dan 9 jaar te laat, maar ja, toen durfde
ik tegen Gard Sivik dichters amper te praten’.44
Er was niet alleen die literaire invloed, er was ook een nog dwingender plastische
inspiratiebron. In de lijn van Jef Verheyens Pour une peinture non-plastique (1966),
waarvan Van Bruggen later beweerde dat hij de tekst ‘taalkundig mee op punt hielp
stellen’, en onder de invloed van de monochrome doeken van experimentele zeroïsten
componeerde Van Bruggen kale, verticaal gestructureerde poëzie. Eigen aan die tijd
schreef de dichter toen bijna vanzelfsprekend interpunctieloze gedichten. Naast
literatuur en plastische kunst was er ten slotte de impact van de nieuwe muziek op
die vroegste gedichten. Van Bruggens overwegend metapoëtische, woordkunstige
gedichten in Een kogel worden beheerst door het pulserende ritme van de jazz, die
toen in avant-gardistische kringen veel aanzien genoot en de literaire scène mee
bepaalde. Van Bruggen hield er in die eerste fase van zijn dichterschap van zijn
poëzie te assembleren met neologismen, klankeffecten (met vele half- en stafrijmen)
te genereren, met functionele enjambementen te werken teneinde autonome esthetische
objecten te construeren: ‘geen sterke beeldspraak, geen nadrukkelijke stijlfiguren’.
Zoals in het aan Jef Verheyen opgedragen gedicht ‘schilderijen beschaduwen de
lucht’:
van adem leize hamer
het valen van het licht
naar kleurkaraat
tussen zon en oog
zo zeer de lucht
nestdragend middelaren45

Naast die formele aspecten, die getuigen van een nog ongerijpte liefde voor
contemporaine avant-gardistische dichtkunst, schilderkunst, muziek, vallen de
thematiek en de motieven op. Van Bruggen merkte later op dat het thema van de
sensuele erotiek én het besef van aftakeling, verbonden met een gevoel van existentiële
nostalgie, zo manifest aanwezig in Tussen feestend volk (1977), ook al in het debuut
Een kogel vervat zat. Thematisch zag hij zelf geen ontwikkeling in zijn dichtkunst.
Zijn poëzie bleef in het teken van het sensitivisme en de zoektocht naar het
metafysische (of essentialistische) staan. Wellicht niet toevallig is de onuitgegeven
bundel waar hij op het eind van zijn leven nog aan werkte, getiteld Nostalgia revisited.
Theatrale gedichten.46 De nostalgia bleef de slagader van deze dichtkunst.47
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Van Jardin des Modes en het post-experiment...
Ook uit Van Bruggens tweede bundel Jardin des Modes, geschreven als een literaire
pendant van de Amerikaanse pop art, blijkt de invloed van de Vlaamse
neo-experimentelen of de ‘Vijfenvijftigers’ (van gard-sivik). Die spreekt bijvoorbeeld
in de verheven, sacrale toon en de sensuele, lichamelijke thematiek, die we in die
periode ook in de poëzie van Snoek en Pernath aantreffen. In deze tweede bundel
ruimde het woordascetische maar heel geleidelijk plaats voor het barokke en het
sensuele, voor een incantatorische, meer gedreven en gedragen toonzetting en de
suggestieve kracht van het woord die de volgende poëziebundels helemaal zullen
bepalen. Paul de Vree wees erop dat de dichter nog steeds zo ‘weinig mogelijk emotie
[wil] tonen’ maar eindigde zijn bespreking met de opmerking dat ‘het extatisch spel
[...] wezensbepalend [werden] voor de taal- en levensfeer van Nic Van Bruggen’.48
Poëzie is extase, beweerde
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De Vree. En hij bedoelde dat, in de lijn van La poésie pure en Prière et poésie van
Henri Bremond, poëzie aansloot bij het religieus-mystieke, of het gedicht als gebed.49
Of met Van Ostaijen: het gedicht is het ‘uitzeggen van het vervuldzijn van het
onzegbare’, of nog: ‘zij is eenvoudig een in het metafysiese geankerd spel met
woorden’, en vertoont duidelijk affiniteit met een mystieke kunstopvatting, met de
‘unio mystica’-idee.50 Dat lijkt me een andere definitie voor Verheyens ‘essentialisme’.
Het essentialisme gaat immers uit van het bestaan van het transcendente, van een
zingevende metafysische werkelijkheid die onmogelijk in taal kan worden gevat.
Essentialisme is ook de term die Van Bruggen voor zijn eigen (vroege) poëzie
hanteerde.

... naar de décadence van de jaren zeventig
Later, na een periode van ruim vier jaar zwijgen, ben ik daar wel enigszins
van teruggekomen. [...] Maar ik moet bekennen, dat ik soms nog wel eens
heimwee heb naar die onthechte zuiverheid van toen.
Nic van Bruggen51
De cycli die Nic van Bruggen na die eerste (post)experimentele periode schreef,
zoals ‘Tussen huis en jaargetij’ en ‘De Combourg-sonnetten’, baden inderdaad in
een compleet andere sfeer, ze zijn anders gestileerd dan de eerste gedichten. Ze zijn
bovendien in een andere toonaard geschreven, retorischer, orakelend, hymnisch. Een
plechtstatigheid die we ook in Hugues C. Pernaths bundels Mijn gegeven woord
(1966) en Mijn tegenstem (1973) aantreffen. De dichterlijke wereld (‘een letterlijke
luchtspiegeling’, P. de Vree) die Van Bruggen ontwierp, week dan weer af van die
van Pernath.
Een wereld van mannequins (in de sensueel-lichamelijke en metatalige bundel
Jardin des Modes komt al het gedicht ‘de mannequin is een seizoen’ voor, en beelden
als ‘dit glazen lijf’ en ‘nimfen mild en mager’), van langoureuze modellen, van
extravagante weelde en kitscherige schijn. De dichter fabriceerde zich een louter
artificieel, esthetisch decorum, een precieus en kunstmatig ingericht universum,
badend in de chique weelde van hertog Jean Floressas des Esseintes' paradis artificiel
in Joris-Karl Huysmans' A Rebours.52 De schoonheid, en vooral het verval van de
schoonheid (of de Latijnse décadence), werden hét decor voor Van Bruggens poëzie
in de jaren zeventig. Die kitscherige wereld van camp en opzichtige stilering, waarin
de vrouw als ‘femme fatale’ én als verpersoonlijking van de langoureuze sensualiteit
figureerde, lijkt op het eerste gezicht te contrasteren met de uitgepuurde monochromie
van enkele jaren tevoren. Van Bruggen had zich bekeerd tot de esthetica van de
fin-de-siècle-literatuur. Zoals blijkt uit een overdreven aandacht voor de esthetisering
van de vergankelijkheid, de ontwikkeling van een eigen sacraal idioom waarin
schoonheid, weemoed en wellust worden uitgedrukt. Zoals ook blijkt uit de
thematisering van agressieve en destructieve erotiek, van een solipsistische
levensvisie, van droefenis en het unheimliche, van de cultus van een zintuiglijke
levenshouding. Het woord wordt in die esthetische woordkunst louter ornamenteel
gebruikt, is
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decoratief. Een beleving van taalschoonheid die veel weg heeft van een optreden op
een bal masqué. Immers, het retorisch geweld was voor Van Bruggen een anders
gestileerde poging om tot het essentialisme te komen: van de kringen naar binnen
naar de kringen naar buiten.

De maniëristische dichter als rebel without a cause
De bombast, de vele retorische figuren die de dandy in deze maniëristische poëzie
aanwendt, zorgen ervoor dat de combinatie van woordkunst, formele preoccupatie
en een bewust-artificiële levenshouding vooral sfeerscheppend effect sorteert. Niet
alleen de opeenstapeling van woorden en beelden klinkt in Place des Vosges (1981)
anders dan in de eerste gedichten, met een formele evolutie van verticale naar breed
uitwaaierende, beeldassociatieve lyriek. Ook de wijze waarop Van Bruggen het
gedicht steeds meer als een sensitief expressiemiddel ging beschouwen, contrasteert
alleen schijnbaar met de vroege abstracte poëtische formuleringen.
In essentie was voor Van Bruggen de dichter een maker, in de context van zijn
oppervlakkig dandyisme een baudelairiaanse held.
Der verarmte Grandseigneur Barbey d'Aurevilly und der deklassierte
Bürgerssohn Baudelaire sehen im Dandy den heroischen Außenseiter, eine
Protestfigur gegen bürgerliche Nivellierung und Moral, gegen die Ideologie
des Nützlichen und Zweckhaften.53
Van Bruggen is ‘een maker’ van autonome artefacten, van kunstmatige paradis
artificiels. Opmerkelijk, maar begrijpelijk in dit licht, is dat hij held en maker door
elkaar gebruikte. Dit zijn immers twee contrasterende begripsomschrijvingen voor
de aard van het dichterschap in dat vroege opstel, ‘Portret van een jonge man als een
dichter’. Men zou ook kunnen stellen dat de vermenging van antithetische begrippen
(held en maker) een zelfbewuste poging was het romantisch-expressieve en het
autonomistische te verzoenen. Wel beschouwd, voor Van Bruggen was én bleef een
dichter in de eerste plaats een schepper, en dus geen romantische held, die het woord
(klank én betekenis) plaatste boven de boodschap, die de compositie van het gedicht
boven het poëtische effect of de directe belijdenis verkoos. Ontroering kwam pas in
een tweede instantie, het resultaat van de maniëristische ontwerpen in taal. Eerst en
boven alles primeerde het maakwerk. Poëzie was voor Van Bruggen geen toegepaste
kunst, geen vehikel voor alleen maar een ethiek54 of een verhaal met een moraal,
geen belijdenis van sentimenten. In het vraaggesprek met Willem M. Roggeman
sprak hij over poëzie als ‘een autonoom medium’. Poëzie heeft alleen zichzelf, wil
niets zeggen, is in absolute zin nutteloos. Van Bruggens vertaling van Wildes ‘Art
is quite useless’ sloot aan bij zijn eerste essentialistische opvattingen. Zelfs in die
protserige, extravagante scheppingen van louter woordkunst en retorische stijlfiguren
staan die beschouwingen centraal, en Van Bruggen is er nooit echt van afgeweken.
Misschien alleen in zijn laatste bundel Leeftijd (1987) en in enkele onuitgegeven
gedichtenreeksen (zoals de flamingantische ‘Vlaamse balladen’). Zelfs
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zijn gedichten over voetbal, over Tottenham Hotspurs (in Jardin des Modes), over
Feyenoord en vooral over zijn club Beerschot, zijn uitdrukkingen van die gedachte.55
In die zucht naar het formele, het loutere maakwerk heeft de dichter geleidelijk andere
accenten gelegd: in die tweede fase, vanaf Een kreet van hoog allooi (1970),
voornamelijk ornamentele accenten waarin we Van Bruggens fascinatie voor het
lichamelijke herkennen, voor de beweeglijkheid en de sierlijkheid van de dans (zoals
jaren later in de bundel Spiersteen, 1979), voor de bewegende lijven van de
voetballers-estheten en het rituele aspect van het voetbalspel. Zoals in het
gelegenheidsgedicht ‘Koninklijke Beerschot V.A.V.’, dat achteraan de anthologie
100 gedichten is opgenomen:
Zo zachtmoedig de extase van dit stadion
Waarin de hoogmoed zich pijnloos plant
In het gewapend licht der pilonen, weldadig
In de heuvels der tribunes en voedzaam op
Dit eenzame altaar van tribaal geweld,
Mensen, messen, de episch gistende voltages
Van oorlog die eeuwig is. Wreed en vredeloos.

En in ‘De elf’:
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Pronkzucht tekent hun sier, trots, waarde en
Troost. Zo zingen zijn hun gretig krijgslied
Van roem, zetten het harnas der spieren hoog,
Zijn ze de onvermoeibaar moede minnaars van
Luidkeelse kelen, het gulzig gemoed der waan.
En kijk, eenvoud zegent hun gebaren, zodanig
Meten zij tijd en ruimte, beschrijven daarin
De waarachtigheid van wapens, het betasten
Van woede, de willekeur, het kwetsend bevel.
Wee hen die mooi zijn. En sterk als weleer.

In bundels als Ademloos seizoen en Place des Vosges primeert dus niet meteen de
uitdrukking van particuliere gevoelens. Van Bruggen manifesteerde zich in de jaren
zeventig, precies zoals in de beginfase van zijn dichterschap, nog steeds als
(ambachtelijke) poeta faber die vooral het formele métier van het dichten etaleerde.
Alleen de (stijl)middelen die hij aanwendde, en niet zozeer de thematiek die aan bod
kwam, verschilden in ruime mate van de verstechniek in de eerste ‘essentialistische’
gedichten. Van Bruggen was en bleef een ambachtsman, die de vorm verkoos boven
de inhoud, de kunst boven de natuur. Dit blijkt al evenzeer uit zijn grafisch werk.
Dat hij een obsessief maker was, kunnen we ook afleiden uit de vele
potloodaantekeningen, aanzetten en kladjes van gedichten in de literaire nalatenschap.
Van Bruggen schrapte en herschreef, hij laboreerde op perfectionistische wijze aan
zijn scheppingen.

De receptie valt tegen
Het spreekt voor zich dat zoveel aandacht voor retorische beheersing en de expressie
van een gespeeld hoogmoedig zelfbewustzijn (de dichter als ‘held’) in de kritiek niet
steeds gewaardeerd werden. Een zeldzame keer heeft men achter de façade gekeken,
onder de maquillage van Van Bruggens ‘objets de culte’. De decadent is gefascineerd
door de ware schoonheid, maar moet zich daarvoor overgeven aan de zintuiglijke
werkelijkheid, de vergankelijke schoonheid. De kritiek reageerde ongunstig op Van
Bruggens maniërisme, vooral omdat de dichter zich in enkele bundels op de duur
begon te herhalen, op technisch vernuft voortborduurde: de overdaad die als pose
kon gelezen worden, klonk stilaan eentonig. Bepaalde stijlfiguren werden schrijftics.
Beelden en klankeffecten konden weinig eigentijdse recensenten nog bekoren. Robin
Hannelore schreef op 20 augustus 1973 aan Hubert Lampo: ‘[...] een Vlaming is niet
geblaseerd of hybridisch of artificieel; daarom wellicht kan ik zo weinig respekt
opbrengen voor de gewrochten van Patrick Conrad, Nic van Bruggen en andere zich
pink poets noemende en elkaar geregeld onvoorstelbaar schaamteloos bewierokende
schijnpoëten’.56 Hier vangen we een echo op van (wat de Pink Poets noemden) de
‘provincialen’, die in die tijd de dweepzucht van de Antwerpse maniëristische dichters
van het Pink Poet Genoot-
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schap ongenegen waren. De maniëristische woordkunst van de pp's zette immers
kwaad bloed, op een moment dat het nieuw realisme van de jaren zestig plaats had
geruimd voor de neoromantiek en het post-experiment van het lyrisch-expressieve
Ko-Ko, Labris, het taalconstructivistische Impuls en andere avant-gardetijdschriften
in de Vlaamse literatuur. Het was de tijd van de stromingen en de scholen, van de
kongsi's en de nostalgische genootschappen die zich tegen elkaar afzetten om wat
eigen Lebensraum te verwerven.
Sinds de publicatie van Place des Vosges begin jaren tachtig taande de waardering
voor Van Bruggens poëtisch werk nog duidelijker. De epische gedichten in Ademloos
seizoen, met een meer verhalende of anekdotische inslag, op een soms
bijtend-satirische toon (zoals in Zangen uit de Nederlanden, 1972), konden omwille
van hun overwegend ironische inslag, de erotische suggestiviteit en die eigenzinnige
variant van het decadentisme nog wel aanspreken. De redactie van R.I.P.
Driemaandelijks Tijdschrift voor Literatuur en Stijl (1982-1983) voelde zich
ongetwijfeld net wegens die ironie, de erotiek en het morbide aangetrokken tot dit
dichtwerk. De bundels van Van Bruggen die later kwamen, beschouwden de critici
als hernemingen van het bekende, een kloon van stijlmiddelen en beeldformaties uit
vroeger werk. Van Bruggen geldt bij uitstek als een eclectisch dichter die gretig
‘stijlen kopieerde’ om de queeste naar de essentie formeel te voeren. Die kentering
in de receptie van Van Bruggens werk heeft zich sindsdien doorgezet, na de uitgave
van Litanie (1984) en - ondanks een occasionele opflakkering - definitief na de laatste,
afzonderlijk uitgegeven bundel Leeftijd (1987). Die kortstondige waardering had te
maken met de versobering die Van Bruggens poëzie dan weer had ondergaan, meer
bepaald in de belijdende gedichten van Leeftijd.57 Hier klonk, nu ten derden male in
de ontwikkeling van Van Bruggens dichterschap, een enigszins andere stem. Een
ander geluid, maar geproduceerd door dezelfde dichter/maker. Het openingsgedicht
‘Ars poetica’ van de bundel mag illustratief heten:
Ik ben een maker van punten en
Komma's. Mijn woorden staan daartussen.
Ik stamel poëzie naar het einde van
Mijn zinnen, wanneer ik smachtend zing
Aan de waanzin van dit bestaan.
Ik rijg prachtig dit alles vol zin aan
Mekaar, nagelaten als een slangevel
Voor de gelukkige vinders van zeldzaam
Wrakhout. Of een handgranaat.
Ik denk ook wel eens dat het anders is,
Maar dat hoef ik niet te schrijven.
Mijn potlood wordt te zacht dan.
En er is al verdriet genoeg op aarde.

Het was een stem die zich door extra-literaire, persoonlijke omstandigheden niet
verder kon ontwikkelen. Toch resoneert ze in enkele onuitgegeven, soms
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Wannes van de Velde en Nic van Bruggen, 1967. Foto Bruno Stevens [AMVC-Letterenhuis]

onvoltooide gedichten en in het ontwerp voor een nieuwe dichtbundel, Nostalgia
revisited.
Tot zijn overlijden in april 1991 heeft de dichter voor zijn poëzie ‘klaarheid’ willen
scheppen: als schrijver is hij steeds een woordkunstenaar van de korte afstand
gebleven. Met uitzondering van enkele verhalen (zoals in Muriels droom (1969),
herdrukt als Buitenspel wuift de grensrechter, 1978), een roman (Hannovers ontwaken,
1988) en enkele essays (of docuromans/pamfletten, als Matrakkensabbat, 1967)58
schreef Van Bruggen gedichten en (korte) columns in diverse periodieken over de
meest uiteenlopende onderwerpen: mode, design, dans, voetbal, reclame.
Als plastisch kunstenaar prefereerde hij eind jaren zeventig en in de jaren tachtig
ook die ‘korte afstand’: hij legde een verzameling ‘mail-art’ aan, enveloppen die hij
meegaf aan vrienden op reis in het buitenland, die met postzegel en onbeschreven
werden geretourneerd en waarop Van Bruggen vervolgens kleurrijke grafische
ontwerpen aanbracht.

En toen opende het vergeetboek zich
De vergetelheid waar de poëzie en het plastisch werk van Nic van Bruggen/Nikolaas
in verzeild is geraakt, is merkwaardig.59 Vooral gelet op de
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kortstondige, niet te onderschatten aandacht die het periodiek R.I.P. aan Van Bruggen
besteedde. De redacteuren Erik Spinoy en Dirk van Bastelaere (die later uitgroeiden
tot de dichters van de eerste postmoderne generatie in Vlaanderen),60 op een
ironiserende wijze dwepend met zwarte romantiek (en morbiditeit in de kunst),
publiceerden in de eerste aflevering een interview met de ‘Opper Dandy’.61 In dat
vraaggesprek onderschreef Van Bruggen wel zijn schatplichtigheid aan de ‘barokke
taal’ van Karel van de Woestijne, maar reageerde niet op de suggestie dat zijn werk
in de autonome lijn van T.S. Eliot, Paul van Ostaijen en Jean Cocteau stond. Verderop
noemde hij Van Ostaijen dan weer wel zijn inspirerend voorbeeld en zijn fascinatie
voor diens poëzie lag precies aan de grondslag van Frontaal. Maar ook Kloos en
Perk noemde hij als inspirators, én de poëzie van experimentelen en expressionisten.
Het eclecticisme was de dandyeske kunstenaar dus niet vreemd. Overigens liet Van
Bruggen zich weinig gelegen aan terminologie: hij adopteerde dan wel de term
‘essentialisme’, van termen als ‘maniërisme’ en ‘estheticisme’ distantieerde hij zich.
Spinoy en Van Bastelaere wierpen zich niet op als epigonen of bewonderaars van
Van Bruggen, maar erkenden wel een zekere verwantschap in de wijze waarop Van
Bruggen bewonderde modellen presenteerde in ‘eigen’ eclectische tekststructuren.
Ook hun eigen visie op de Pink Poets als literair genootschap weerklonk, onder meer
in het gebruik van de initialen ‘R.I.P.’. Buelens omschreef de redacteuren van R.I.P.
als ‘meta-Pink Poets’,62 omdat ze vooral deden alsof ze deden alsof.
Nog voor zijn overlijden in 1991 raakte Van Bruggens werk helemaal in de
vergetelheid.
Nochtans verdienen Van Bruggens betere gedichten te overleven in een
bloemlezing. Zijn eigengereide grafische en picturale ontwerpen63 kunnen best in
een inventaris worden opgenomen. De poëtische vormentaal van deze romanticus
die ordening en zingeving zocht, verdient in ieder geval hernieuwde aandacht.
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Met dank aan Annie Arnould, Herbert Binneweg, Mevrouw Van Hekken,
Kris Landuyt, Maurits van Liedekerke, Jetty Roels, Adriaan de Roover,
Hugo Schiltz† en Linda Vinck.
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aangestreept (vergelijk Jef Bogman. Professoren hier is de laatste gnostieker. Paul van Ostaijen
tussen schilderkunst en mystiek. Vantilt. Nijmegen 2002. p. 156).
Hugo Brems en Dirk de Geest. ‘Opener dan dicht is toe’. Poëzie in Vlaanderen 1965-1990.
Acco. Leuven/Amersfoort 1991. p. 43-54 en Geert Buelens. Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed
op de Vlaamse poëzie. Vantilt/KANTL. Nijmegen/Gent 2001. p. 981-992.
Manuscript-en typoscriptversies, met varianten, van gedichten uit Litanie bevinden zich in
Antiquariaat De Slegte, Antwerpen (met dank aan Kris Landuyt voor het consulteren van de
archivalia).
Paul de Vree. ‘De avant-garde. Plastisch: poëtisch’. in: De Tafelronde 7 (1962). nr. 4 (februari).
p. 122-158. i.h.b. p. 151.
Henri-Floris Jespers. ‘“In welke wind overwinteren de gestes van mijn weemoed”’, in: Nic van
Bruggen. 100 gedichten. Soethoudt. Antwerpen 1977. p. 5-18. p. 9. Ook in Henri-Floris Jespers.
Het bed van Procrustes. Schetsen en verkenningen. Soethoudt. Antwerpen 1978. p. 86-94.
Nic van Bruggen. Een kogel. Paradox Press. Sint-Niklaas 1962. p. 4.
Willem M. Roggeman. [interview] ‘Nic van Bruggen’. in: Beroepsgeheim. Gesprekken met
schrijvers 3. Soethoudt. 's-Gravenhage/Rotterdam 1980. p. 81-96. p. 89-90.
De wijze waarop een platonische wereldvisie tot uitdrukking komt in Van Bruggens poëzie
verdient nader onderzoek.
Brems en De Geest. ‘Opener dan dicht is toe’, p. 145-147.
Vanaf Frontaal 4 (begin 1959) had er een redactiewissel plaats. Voortaan, voor de laatst
verschenen nummers, bestond de redactie uit Rik Doyen, Jaap Berg, Aart Jansen, Cel Overberghe,
Rob Buytaert. Paul de Vree merkte op dat de eerste drie afleveringen ‘in vele opzichten een
manifest’ waren. Paul de Vree, Onder experimenteel vuur. Transit documenta. Vade mecum
voor de Vlaamse experimentele poëzie 1953-1967. De Galge. Brugge/Antwerpen 1968. p. 185.
Over het tot mislukken gedoemde postexperimentele uitgeversproject van Dirk Claus: Brems
en De Geest. ‘Opener dan dicht is toe’. p. 14. Naar de Nul-opvattingen van Van Bruggen die
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onder meer vervat zijn in kunstkritische opstellen over G58-Hessenhuis (in Vooruit, in de
bibliofiele uitgave Hedendaags (Nic van Bruggen en Adriaan de Roover. Galerij Drieghe,
Wetteren 1963)), en over de invloed van de internationale artistieke avant-garde-stroming van
het zeroïsme moet nog verder onderzoek gebeuren.
Van Bruggen wilde uitdrukkelijk een foto van Bardot (copyright unifrance film) - icoon van
het vrouwelijke sensualisme in de jaren vijftig en zestig - op het omslag van zijn bundel.
Interview Yves T'Sjoen met Adriaan de Roover, voorjaar 2000. In Onder experimenteel vuur
interpreteerde De Vree omslagfoto en titel op een erotisch-pacifistische manier: ‘op het kaft
vooraan van Een Kogel [staat] Brigitte Bardot in vliegeniersornaat, achteraan dit van de auteur,
donker glimlachend in glimmend lederen jas. Wat als een publicitaire stunt kan opgenomen,
wijst nochtans op een oorlogsklimaat. Maar welke oorlog? De Frontaalgeneratie is door de
vamp B.B. als het ware gebiologeerd geworden. Zij verwerpt erin zoveel als zij erin erkent.
Wat ons erin interesseert is de houding van de jongste generatie tegenover het seksueel probleem.
O.i. rekenen zij alleszins resoluut af met de burgerlijke taboes in zake de erotische contacten.
Een ontvoogde liefdegemeenschap is voor hen een zijn uit liefde, ze staat voor hen de band en
de verantwoordelijkheid niet in de weg. De bourgeois-ethos vlakt voor hen het levenselan af
en hypocritiseert het, maar juist dit levenselan, dit jeugdig elixir beslist over de dag, van nu en
van morgen. De seksualiteit, d.w.z. de lichamelijke onrust, naar het doel eros schieten, d.w.z.
de vrede, ziedaar wat Nic van Bruggen met een kogel bedoelt’. De Vree. Onder experimenteel
vuur. p. 186.
Paul de Vree schreef: ‘Nic van Bruggen. die een retour naar Van Ostaijen verdedigt, is een
adept van de reine abstraktie. [...] Zijn gedicht wordt sterk abstrakt-bedingt. Het werk van
Verheyen doorvlaagt hem [...]’. Paul de Vree. ‘De avant-garde. Plastisch: poëtisch’, in: De
Tafelronde 7 (1962), nr. 4 (februari), p. 122-158. p. 152.
Adriaan de Roover en Nic van Bruggen werkten samen als copywriter voor het reclamebureau
Lintas (Unilever) in Brussel. Brief, Adriaan de Roover aan Yves T'Sjoen. d.d. 18 mei 2002.
Interview Yves T'Sjoen met Linda Vinck, d.d. 15 oktober 2001.
Erbe, Dandys - Virtuosen der Lebenskunst. Eine Geschichte des mondänen Lebens.
Henri-Floris Jespers, ‘Prolegomena tot de Pinkleer’, in: Nic van Bruggen, Uit het Dagboek van
een Pink Poet. P.E.P., Antwerpen 1975, p. 10-16. Opgenomen in: Jespers, Het bed van Procrustes,
p.82.
Paul de Vree en Henri-Floris Jespers, paul van ostaijen. De Galge, Brugge/Antwerpen 1967 en
Henri-Floris Jespers, Floris Jespers en de Gay Twenties. Deus en Machina, Antwerpen 1989.
Buelens, Van Ostaijen tot heden, p. 982.
De termen worden gebruikt volgens de typologie van vier poëtica's die Sötemann formuleerde.
A.L. Sötemann, Over poetica en poëzie. W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn (red.).
Wolters-Noordhoff, Groningen 1985, p. 120-130.
De Vree, Onder experimenteel vuur, p. 187.
De gesprekken die zij voerden, hebben Van Bruggens ontluikend dichterschap beïnvloed. ‘[...]
in die dagen was de poëzie voor Nic en voor mij in de eerste plaats een spel, een soort
geluksstaat’. Brief, Adriaan de Roover aan Yves T'Sjoen, d.d. 18 mei 2002.
Paul de Vree, Vlaamse avant-garde (1921-1964). De bladen voor de poëzie, Lier 1965.
Over de poëticale verhoudingen tussen Tijd en Mens, De Tafelronde, gard-sivik (en het
post-experimentele Frontaal) en over de literair-politieke opvattingen en strategieën van Adriaan
de Roover en vooral van Paul de Vree (en ‘het proces van esthetisering/ontideologisering dat
tussen 1950 en 1953 op gang kwam [en in de jaren zestig verder culmineerde]’: Ernst Bruinsma,
Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen. L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen
1998, p. 124-171. Over de ideologische strijd tussen de naoorlogse (neo)experimentele
tijdschriften Tijd en Mens, De Tafelronde en gard-sivik, zie ook: Jos Joosten, Feit en tussenkomst.
Geschiedenis en opvattingen van Tijd en Mens (1949-1955). Vantilt, Nijmegen 1996.
Werner Cranshoff nam acht gedichten van Van Bruggen op in zijn bloemlezing Pijn en puin
verdwenen. Jonge Vlaamse estetische poëzie. Manteau, Brussel/Den Haag 1966, p. 70-73. De
gedichten zijn gebloemleesd uit de tijdschriften Frontaal en De Nieuwe Stem, en uit de bundels
Een kogel, Jardin des Modes. Over Van Bruggens estheticistische literatuuropvatting schreef
hij in de inleiding: ‘Als Nic Van Bruggen (een) (de) (zijn) vrouw beschrijft is het niet om haar
liefde, die in tijd en ruimte kan plaatshebben, maar om het natuurlijk en onmiddellijk estetisch
karakter van haar voorkomen, bewegingen, spreekwijze’ (p. 9).
De Frontaal-dichters keerden zich af van Tijd en Mens, en dweepten met gard-sivik. (Zie
bibliotheekexemplaar Een koge1, Documentatieafdeling Poëziecentrum, Gent).
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45 Dit gedicht is - niet toevallig - voorgepubliceerd in: De Tafelronde 7 (1962), nr. 2-3, p. 69.
46 Bewaard in de nalatenschap van Van Bruggen in het AMVC-Letterenhuis.
47 Van Bruggen zelf wees expliciet op die stilistische veranderingen en een thematische
(‘essentialistische’) constante in zijn oeuvre, in een brief aan Henri-Floris Jespers over Nostalgia
revisited: ‘Zoals je lezen zult, is de stijl nogal wat veranderd in vergelijking met m'n vorige
bundels... veel minder barok... schijnbaar observerend of koel registrerend, maar toch altijd met
een emotionele ondertoon of dubbele bodem’. Brief, Van Bruggen aan Jespers, d.d. 25 april
1990 (privéarchief H. Binneweg).
48 De Vree, Onder experimenteel vuur, p. 250.
49 Henri Bremond, La poésie pure. Un débat sur la poésie. Bernard Grasset, Paris 1926, p. 27.
50 Vergelijk ook met de volgende passage in Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers: ‘Het
transcendent regelmatige is te ontbloten van het empiries wisselvallige. Dit te geven is handelen
naar het onwankelbare begrip schoonheid’. Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Proza 2. Bert
Bakker, Amsterdam 1977, p. 101.
51 Roggeman, Beroepsgeheim 3, p. 90.
52 Over A rebours schrijft Goedegebuure: ‘de spil van het decadentisme [...], een cult-boek avant
la lettre, het verkondigt ook de eredienst van de schoonheid’. Goedegebuure, Decadentie en
literatuur, p. 106.
53 Erbe, Dandys - Virtuosen der Lebenskunst. Eine Geschichte des mondänen Lebens, p. 16.
54 Als dandy pleegde Van Bruggen natuurlijk ook verzet. In enkele interviews wees hij op het
samengaan van de fixatie op uiterlijkheden en de aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen.
‘Onze [Conrads en Van Bruggens] zin voor bepaalde dandyeske uiterlijkheden én essenties is
niet te ontkennen. Ik ken trouwens het dandyisme een belangrijke sociale waarde toe. Zij is de
anarchistische opstelling binnen de bourgeois maatschappij, een revolutie die van binnenuit op
de maatschappij inwerkt.’ Roggeman, Beroepsgeheim 3, p. 94 (zie ook noot 52).
55 Over Van Bruggens voetbalgedichten in Jardin des Modes beweerde De Vree: ‘[...] de zogezegde
aan de sport gewijde gedichten in de cyclus yards [...] duiden niet op de uiterlijke prestaties van
de atleet, noch van de cup-spelers. Van Bruggen spiegelt zich aan de loper [...]. Strak en
tegelijkertijd elegant (de mannequins indachtig) spant zich de taal alliteratief naar de
contrast-effecten’. De tekstfragmenten wijzen op de formeel-compositorische schrijftechnieken
die Van Bruggen aanwendt, die de inhoud niet laat prevaleren op de vorm. De Vree, Onder
experimenteel vuur, p. 250.
56 Hubert Lampo en Robin Hannelore, Grobbendonkse brieven. De roerdomp, Brecht/Antwerpen
1974, p. 147.
57 Leo Geerts, ‘Nic van Bruggen of de man zonder eigenschappen’, in: Vlaanderen morgen, 1988,
nr. 4, p. 48-51; Bernard Dewulf, ‘Een debutant en een ancien’, in: De Morgen, 1 april 1988;
Willie Verhegghe, ‘“Leeftijd” van Nic van Bruggen: poëzie met het elan van “Litanie”’, in:
Poëziekrant 12 (1988), nr. 6 (november-december), p. 20.
58 Matrakkensabbat was een pamflet gericht tegen de agressie van politionele diensten tijdens de
revolutiejaren 1966-1967. Met provo-leider Koen Calliauw bouwde Van Bruggen een
fototentoonstelling met dezelfde titel. Enkele foto's zijn afgedrukt in: Van Bruggen 1967.
Interviews Yves T'Sjoen met Maurits van Liedekerke, 15 februari 2001, en met Hugo Schiltz,
23 februari 2001.
59 De enige wetenschappelijke bijdrage over Van Bruggen tot op heden is: Jan Schoolmeesters,
‘Nic van Bruggen’, in: H. Brems e.a. (red.), Kritisch Lexicon van Nederlandstalige auteurs na
1945, november 1992.
60 Ook Marc Eelen behoorde tot de R.I.P.-redactie.
61 [R.I.P.-redactie], ‘Nic van Bruggen sprak met R.I.P.’, in: R.I.P. Driemaandelijks Tijdschrift voor
Literatuur en Stijl 1 (1982), nr. 1 (maart), p. 8-20.
62 Buelens, Van Ostaijen tot heden, p. 1028.
63 Van ‘schrift-schilderijen’ medio jaren zeventig en begin jaren tachtig, ‘mail-art’ tot
pop-art-achtige (foto)collages in de tweede helft van de jaren zeventig en in de jaren tachtig.
Zie bijvoorbeeld een bijdrage over Van Bruggens ‘schrift-schilderijen’, geëxposeerd in de
galerij Kunstforum (Schelderode, 16 augustus-14 september 1980): [Anoniem], ‘Dichter Nic
van Bruggen “schrijft” schilderijen’, in: Kunstecho's. Internationaal tweemaandelijks tijdschrift
voor beeldende kunst 4 (juli-augustus 1980), p. 17; en in: Home Review, maart 1980, p. 16-19,
p. 17.
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[Nummer 4]
Geert van Istendael
Hoe Nederlands is Toonder?
Als je de vraag in de titel letterlijk opvat, ben je in dertig seconden klaar.
Één. Marten Toonder werd geboren in Rotterdam. Twee. Zijn vader was
zeekapitein. Drie. Marten Toonder schreef zijn verhalen in het Nederlands. Dat
volstaat, nietwaar? Maar de vraag slaat niet zozeer op de persoon als op het werk
van Marten Toonder, vooral diens Bommelwerk. Hoe Nederlands is dat?
‘In juni 1931 ben ik naar Zuid-Amerika gevaren’, schrijft Marten Toonder in het
eerste deel van zijn autobiografie, Vroeger was de aarde plat (1992), dat de jaren
van 1912 tot 1939 beslaat. Hij mocht met zijn vader mee op het schip nadat hij,
geheel tegen zijn stoutste verwachtingen in, geslaagd was voor het eindexamen van
de Hogere Burgerschool. Hij tekende toen al, om de tijd te doden, een passagier, de
bemanning, hij legde dus zijn omgeving vast op papier. Maar hij wist in de verste
verte nog niet welk beroep hij zou kiezen.
In Buenos Aires doolt hij wat rond, ‘een lange, bleke indringer met een schetsboekje
onder de arm en zonder doel in het leven.’ En kijk eens, ach serendipiteit, in Buenos
Aires vindt de doelloze Hollandse slungel zijn roeping, de enige, de ware, die zijn
leven een definitieve richting zal geven en de Nederlandse taal een paar dozijn
onvervangbare nieuwe woorden. Maar over taal gaat het op dat moment, 1931, nog
niet. Het gaat over beeld. Nauwkeuriger gezegd: het gaat over tekeningetjes.
In Buenos Aires botst de halve puber Toonder op een Amerikaan. De kerel heet
Jim Davis en hij zou een paar jaar bij Pat Sullivan hebben gewerkt, dat is de man die
de legendarische stripfiguur Felix the Cat bedacht zou hebben. Ik zeg zou, want ook
zijn medewerker Otto Messmer eiste het vaderschap voor de avontuurlijke poes op.
Toonder kende Felix de kat al jaren. Zijn vader bracht van zijn overzeese reizen af
en toe strips mee. Kleine Marten las, nou ja, las, bekeek, verslond met zijn ogen de
prentjes van Bringing up father, Barney Google en Krazy Kat. Zijn favoriet echter
was Felix. Die meneer Davis was van de
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Zelfportret voor De Revisor, 1977
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Marten Toonder sr. (zittend) met scheepshond en enkele bemanningsleden, 24 mei 1917 [Letterkundig
Museum]

Marten Toonder en zijn vader aan boord van s.s. Alwaki, circa 1933 [Letterkundig Museum]

Verenigde Staten naar Argentinië getrokken ‘omdat het daar gebeurde’. Zoiets kun
je je vandaag de dag nauwelijks meer voorstellen. Argentijnen gaan naar New York,
Los Angeles, San Francisco. Europeanen gaan naar New York, Los Angeles
enzovoort. Het Amerikaanse imperialisme weegt zwaarder dan ooit op de wereld militair, financieel, economisch en bijgevolg (ouderwetse marxistische
gevolgtrekking) ook cultureel. En de denkende elite van de beschaafde naties, in
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Nederland zeker, maar ook in Vlaanderen, wentelt zich willoos in het stof voor de
dictaten en grillen van de yankee. En voor diens ponemonnee.
Niet Jim Davis dus in 1931, niet Maarten Toonder. Davis venelde Toonder onder
meer dat hij naar Argentinië was afgezakt om te kunnen werken met een zekere
Dante Quinterno. Die was de schepper van de indiaan Patoruzú. Quinterno was
slechts drie jaar ouder dan Toonder. Hij overleed in 2003. Toonder stierf dus net één
jaar jonger dan zijn grote Latijns-Amerikaanse voorbeeld. Toonder sprak met Davis
in een havenkroeg genaamd El Gato Loco. De krankzinnige kat. Krazy Kat. Toonder
zou later de poes behouden, maar hij zou het beestje consequent binnenstebuiten
keren. Waanzin zou hij vervangen door zin. Pure zin. Le sens au sens pur du terme.
Ik kan me niet één stripfiguur voorstellen die minder krankzinnig is dan Tom Poes.
Maar in 1931, in de havenkroeg genaamd De Krankzinnige Kat, waren beiden, de
jonge, onervaren
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Tekening van de bemanning, 1931 [uit Marten Toonder, Autobiografie. De Bezige Bij, Amsterdam
1998]

Hollander en de wereldwijze Amerikaanse avonturier, het erover eens, dat het nieuwe,
succesrijke stripverschijnsel Mickey Mouse van Walt Disney slechts een zouteloos
afkooksel was van de alles overtreffende oude Felix. In de autobiografie staat trouwens
een afdruk van krabbels die Davis aan Toonder gegeven moet hebben. We weten
echter, niet de kat zou de muis, de muis zou de kat opvreten met huid en haar. Vandaag
kennen alle kinderen Mickey. Felix daarentegen is alleen bekend in kringen van
stripologen. Bad comics drive out good comics. Zoals bad money drives out good
money. Want daarover gaat het, over geld.
Nog voor het goede schip Alcyone de Hollandse wateren binnenvaart, heeft
Toonder een diepgaand gesprek met zijn vader. Laten we zeggen, hij heeft het
diepgaande gesprek met de vader. De jonge man heeft de oude man tot dusver listig
kunnen ontlopen, nu is er geen ontsnappen meer aan. Nu wordt de prangende vraag
gesteld: ‘Wat wil je worden?’. Op dit punt zijn we na allerlei enigszins exotische
omzwervingen weer helemaal in Holland. Ik herken dit honderd procent uit de
Hollandse jeugdboeken die ik tientallen jaren geleden verslond, gewoon omdat ze
zoveel beter waren dan de krukkige, al te
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voorspelbare Vlaamse jeugdboeken, áls die al bestonden. Dat is nu al geruime tijd
veranderd, maar ik ben groot geworden op een dieet van Bas Banning, Pim Pandoer
en Bob Evers. Ik herken de welwillende, doch enigszins dreigende Hollandse vader
die zijn zoon op de drempel van diens volwassen leven bij zich roept. Aangezien de
Hollandse vader van Toonder een zeeman is, krijgt de jongeman een volwassen
oorlam. Whiskey. Terwijl de jongen het vuurwater druppel voor druppel naar binnen
probeert te worgen zonder ten onder te gaan in maagkramp of verstikkende hoestbui,
doet de vader langs zijn neus weg een voorstel voor een kantoorbaan of... werk op
een Argentijnse rancho. Maar tot groot geluk van de latere oplettende lezertjes van
de Nederlandse

Zacht Lawijd. Jaargang 6

Felix de Kat door Pat Sullivan [uit Carlo Della Corte, Il mondo animale. Sansoni, Firenze 1970]

strip en van de Nederlandse taal, begint de whiskey te werken. De jonge Toonder
flapt eruit: ‘Ik wil tekenaar worden’. Hij krijgt nog net géén oorvijg. Welke zuinige
puritein zei ook alweer dat alcohol de geest verwart? Het is waar, Toonder schrijft
zelf: ‘Mijn whiskey was op en mijn gedachten draaiden nogal ordeloos. Wat ik wilde
worden wist ik niet...’. Zodra de kreet van zijn vader, ‘maar tekenaar, dat is toch
geen beroep’, weerklinkt, krijgt de zin ‘ik wil tekenaar worden’, de substantie van
hardsteen. Hier staat een besluit. ‘[...] mijn ordeloze gedachten verzamelden zich op
grote hoogte’, schrijft Marten Toonder. Hij overtuigt zijn vader. Mirakel. Die geeft
hem, na de verplichte diensttijd, een jaar tijd om te bewijzen dat hij zijn geld kan
verdienen met poppetjes tekenen. En tot slot van het hachelijke gesprek krijgt hij
nog een borrel van zijn pa. Holland is dat. Zelfs buiten de territoriale wateren.
Maar al de rest? Geen spat Nederland.
De rotsvaste roeping van Marten Toonder komt uit de pampa's. Patagonië. En uit
populaire, thans geheel vergeten Amerikaanse krantjes. Dat is het. Brandstof.
Grondstof. Als je het latere werk van Toonder bekijkt en leest, pardon, als je zijn
oeuvre in ogenschouw neemt, want dat is het in de volste zin van het woord, een
oeuvre, een hele reeks goed werk, enkele meesterwerken, een paar geniale verhalen
die de generaties zullen overleven, en laat ik er meteen maar bij zeggen dat het
gewoon goede werk van Toonder véél beter is dan het beste dat menig bejubeld
stripauteur afgeleverd heeft, als je dus het oeuvre van Toonder bekijkt, dan merk je
dat een groot kunstenaar zijn oorsprong niet verloochent, maar ook, evenzeer,
misschien nog meer, dat een groot kunstenaar als Toonder nooit de gevangene is van
zijn begin.
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Hoe Nederlands is deze Toonder? Voor mij is die vraag gelijk aan deze vraag: hoe
Nederlands zijn de Bommelverhalen? Aangezien Marten Toonder in de volste
betekenis van het woord een dubbeltalent was, tekenaar én schrijver, valt de vraag
onmiddellijk uiteen in twee deelvragen:
a. Hoe Nederlands zijn de prentjes?
b. Hoe Nederlands is de tekst?
Ik wil, vóór ik zal proberen op a en b te antwoorden, nog een opmerking maken.
De grote Belgische stripauteurs gebruiken een heel ander procédé dan Toonder in
de Bommelavonturen. Zij werken met tekstballons. Hergé, Willy van der Steen, Marc
Sleen, Jacobs (van Mortimer en Blake), Franquin (van Guust Flater en Robbedoes),
bij elk van hen zweven de woorden in ballons boven de figuren. Hoewel zij ook de
teksten schreven, worden zij toch in de eerste plaats striptekenaars genoemd. De
bekendste hedendaagse Belgische striptekenaar is vandaag waarschijnlijk François
Schuiten. Ook in zijn albums (De duistere steden) zie je meestal tekstballons. Soms
bestaat de tekst uit dagboekfragmenten of zogezegde documenten, in De weg naar
Armilia en De archivaris bijvoorbeeld. Maar ook in die boeken overheerst de tekening.
Altijd. Dat kun je bij Toonder niet zeggen. Tekst en tekening houden elkaar volmaakt
in evenwicht. Is Toonder nu Nederlands omdat hij een grotere plaats geeft aan de
tekst dan zijn Belgische collega's dat doen? U kent de clichés: in het calvinisme staat
het woord voorop, het katholicisme daarentegen is de godsdienst van het beeld. Een
korte verwijzing naar Max und Moritz van Wilhelm Busch of naar Rupert Little Bear
van Mary Tourtel, Duits en Engels, volstaat. Het antwoord luidt dus: neen, daarom
is Toonder niet speciaal Nederlands.
Nu zal ik proberen vraag a te beantwoorden. Hoe Nederlands zijn de prentjes?
Beleven heer Bommel en Tom Poes, ten minste, zo lang ze in de buurt van hun
huis en van Rommeldam blijven, beleven ze daar hun avonturen in een typisch
Nederlands landschap? In typisch Nederlandse steden of dorpen?
Indien ik een volstrekte vreemdeling zou moeten uitleggen hoe een Nederlandse
stad er uitziet, ik zou hem zeker de prentjes van Rommeldam niet aanraden. Op
Bautzen lijkt Rommeldam misschien, op Meissen, op Quedlinburg, op verdroomde
marktplaatsen ver in Bohemen, op wijnstadjes in de Elzas, maar nooit ofte nimmer
op Oss of Oldenzaal en nog veel nooiter en nimmerder op Almere. Ook van de met
een krachtig schuurpoeder geschuierde schilderachtigheid die we aantreffen in Hoorn
of Willemstad of Zierikzee of Schoonhoven aan de Lek, van dat alles vinden we in
Rommeldam geen spoor. Nederlands steden en kleinere plaatsen kun je vandaag
indelen in drie grote categorieën: Één. Poonvliet en Pieck. Voorbeeld: bovengenoemde
plaatsjes. Twee. Modernistische betonrot. Voorbeeld: de Shell-toren in Rotterdam.
Drie. Postmodernistische lachkramp. Voorbeeld: de lantarenpalen op het Damrak.
De Rommeldammers mogen zich gelukkig prijzen dat alle drie hun bespaard zijn
gebleven. Hun stad ligt dan ook niet in Nederland. Ten hoogste ligt hun stad in een
Nederlands boek of een Nederlandse krant. Het wegdek van de kronkelende straten
bestaat uit de hobbelige kasseien waarop ik in mijn jeugd nog fietsen uit elkaar
gerammeld heb. In België. Vandaag worden
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Rommeldam [uit Marten Toonder, De antiloog.]

ze in Frankrijk hier en daar beschermd door Monumentenzorg wegens de jaarlijkse
wielerklassieker Parijs-Roubaix en dan nog alleen in het Département du Nord. De
gevels hellen in Rommeldam vervaarlijk naar voren, zoals die van Duitse
vakwerkhuizen in Osnabrüek of Hildesheim. Je bent je leven niet zeker als je erlangs
loopt. De luiken hangen half uit hun hengsels. Bankgebouwen hebben dan weer dikke
zuilen, zoals in de wat grotere Franse of Italiaanse provinciesteden. Ondanks de
energieke city-marketing van burgemeester Dickerdack blijft Rommeldam in elk
verhaal opnieuw een licht vervallen en enigszins verschimmelende aanblik bieden.
De tekeningen zijn niet in kleur uitgevoerd, toch ben ik ervan overtuigd dat de lampen
van de straatverlichting exact het pisgele schijnsel reproduceren dat ik zo vaak gezien
heb langs Oost-Europese straten vóór het IJzeren Gordijn weg was geroest. Ook
komt het me voor dat de helft van de lantarens kapot is. Alweer een zegening van
het zegevierende communisme. Na zonsondergang wordt het stadsbeeld gehuld in
een even aangenaam als spannend halfduister. Aangenaam, omdat je als voorbijganger
niet voortdurend met de ogen moet knipperen tegen agressief zoeklicht, spannend,
omdat je eerlijke, hardwerkende zakenlieden als Bul Super en Hiep Hieper toch de
gelegenheid moet bieden om hun slag te slaan, zo niet, komt het nooit tot een avontuur.
Rommeldam roept nog het meest de weemoedige, danig afgebladderde romantiek
op waarvan
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De grote stad [uit Marten Toonder. Het verschiet.]

alleen kleine stadjes in de DDR het geheim konden blijven koesteren, dankzij de wat
lusteloze interpretatie die de bejaarde voorhoede van het proletariaat gaf aan de
geschriften van Marx en Engels. In Rommeldam bespeur ik dus niets Nederlands.
Je zou kunnen aanvoeren, ja, maar Marten Toonder heeft Nederlandse steden
getekend zoals hij die zich uit zijn jeugd herinnerde. Ten eerste, dat zou een zeker
heimwee veronderstellen en ik weet niet of Toonder wel een nostalgisch type was,
ik denk het eigenlijk niet. Ten tweede, zelfs áls dat zo was, dan zouden de oplettende
lezertjes daar toch niet achter kunnen komen, zij zijn eenvoudigweg te jong.
In een van de laatste verhalen, Het verschiet, uit 1984, rijden Heer Bommel en
Tom Poes ‘naar een grote stad van torenhoge huizenblokken, die zich scherp
aftekenden tegen het licht van de ondergaande zon.’ Het plaatje laat ons een straat
zien van, zeg het eens, Nieuwegein misschien? Maar het kan net zo goed een
bedrijventerrein bij Amsterdam zijn. Aha, eindelijk iets Nederlands dus. Nee hoor.
Ik had ook kunnen zeggen, laat me even nadenken, de Noordwijk in Brussel. Of
Berlin Marzahn. Downtown Houston. Misschien Shanghai vandaag, maar daar ben
ik nooit geweest. Dat heb je nou eenmaal met die internationale stijl. En de stad ligt
midden in een woestijn. Nee, niets Nederlands.
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Het platteland dan? Waar we Bommelstein vinden en het buiten van markies De
Cantecler en Tom Poes' huisje en dat van Doddeltje? Waar Kwetal ielwieling in de
gagel maakt en Terpen Tijn een plek zoekt om vrijelijk de vibraties door zijn
grofstoffelijke vleeslichaam te laten trillen. Toen Marten Toonder naar Ierland
verhuisde, zo gaat het verhaal, stelde hij tot zijn eigen niet geringe verbazing vast
dat het Ierse landschap precies het landschap was dat hij al jaren in zijn Bommelwerk
tekende. Niet leek op, niet bij hem de gedachte opriep aan, niet veel weg had van,
nee, nee, nee, dat is allemaal te onscherp. Het was precies hetzelfde. Het
Bommellandschap was het Ierse landschap. Zet een gelijkheidsteken tussen de twee.
U zult het met me eens zijn, het Ierse landschap lijkt zo veel op de Nederlandse
polder als een vlinder op een slang. Ik weet wel dat de Ieren, dankzij het manna van
de economische groei en EU-geld, al geruime tijd hun fraaiste landschappen vol aan
het stouwen zijn met de gruwelijkste villa's, dat heeft Marten Toonder niet meer
meegemaakt, gelukkig maar. Bovendien, je moet een volk dat achthonderd jaar in
zwarte armoe heeft geleefd, veel vergeven. Je kunt je Bommelstein toch niet
voorstellen als een waterkasteel. Altijd, altijd staat het op een heuveltje en hoe recenter
de verhalen, hoe hoger de heuvel. Duits middengebergte, dat kun je verdedigen, de
uitlopers van het Franse Massif Central, die je in de omgeving van Limoges ziet,
misschien zelfs het noorden van Zwitserland, dat alles wil ik geloven. Maar Holland?
Nooit.
Op de paden die Pee Pastinakel en het kleine volkje omstreeks de
herfstnachtevening betreden, wanneer ze beginnen te ipsen, hellen alle vlakken, staan
alle bermen bol, louter kromte nemen wij waar. Het Donkere Bomen Bos vertoont
een treffende gelijkenis met het laatste oerwoud dat ons continent nog rest, in het
noordoosten van Polen, of anders met de wrange kastanjebegroeiing van de Asturische
Picos de Europa. Ik denk niet dat Marten Toonder ooit de Poolse of Asturische
wouden gezien heeft, anders zou hij misschien even verbaasd zijn geweest als in
Ierland.
Ik moet ook altijd weer onweerstaanbaar denken aan de Zuid-Engelse heuvels,
aan de cottages met rieten dak, de gebogen, grijze bruggetjes, de Cotswolds of de
Mendip Hills, maar dan in een wat ruigere uitvoering, niet die van Midsomer Murders,
veeleer die van een sinister Sherlock Holmesverhaal. Het valt op dat het ommeland
van Rommeldam zéér dunbevolkt is. Dat is dan weer een kenmerk van het Franse
platteland en zo kom ik vanzelf terecht in de mij vertrouwde, glooiende leegte van
de Limousin. Dat is de antipode van het overvolle Holland.
Of vergis ik me toch?
Marten Toonder was een begenadigd tekenaar. Hij kende zijn voorvaderen in de
schilderkunst. Heeft hij zijn hobbelige paden, zijn vervallen hutten, zijn knobbelige
eiken gehaald bij Jacob van Ruysdael? Bij de andere, kleinere Hollandse
landschapschilders uit de zeventiende eeuw, die glorietijd? Toen was Nederland
inderdaad dunbevolkt. Toen was Nederland inderdaad grotendeels onontgonnen.
Onland. Dreiging. Leegte. Er is zelfs dit. Van Ruysdaels mooiste doeken bekijkend,
kun je soms de illusie koesteren dat Nederland driehonderd jaar geleden niet zo plat
was als vandaag.
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Marten Toonder, juni 1942 [uit Marten Toonder, Autobiografie. De Bezig Bij, Amsterdam 1998]
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Pee Pastinakel [uit Marten Toonder. De bovenbazen.]

Heel anders is het met de personages die Toonder ten tonele voert. Zij zijn
Nederlands tot in het merg. Alleen al de spanning tussen het vervreemdende, want
volstrekt onnederlandse decor en die figuren maakt de Bommelverhalen intrigerend.
Bulle Bas doet me onweerstaanbaar denken aan de volbloed Amsterdamse
commissaris Wiebe Poesiat uit de politieverhalen van F.R. Eckmar, alias Jan de
Hartog. Wammes Waggel vertoont een treffende gelijkenis met de Nederlanders die
je op zaterdagnachten in het centrum van Antwerpen hoort joelen. Maar Wammes
drinkt alleen prik en is daarom minder baldadig. Dorknoper, Dickerdack, Fanth,
Grootgrut, Zielknijper, Wal Rus - is dat niet zijn eigen vader? In ieder geval is
Doddeltje onmiskenbaar een Utrechtse mevrouw uit mijn prille jeugd. Toonder heeft
die dame uiteraard nooit ontmoet, maar dat versterkt juist mijn punt. Hij ontwierp
algemeen geldige Nederlanders en het wonder is dat ze toch een heel eigen
persoonlijkheid bezitten. Ook personages die maar één keer of een paar keer
voorkomen zijn eminent Nederlands: de denker Krummknikker Kop in De antiloog
bij-
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Professor Prlwytzkofsky en Wammes Waggel [uit Marten Toonder, Het kukel.]

voorbeeld en natuurlijk Cornelis Zwadder, alias de Zwarte Zwadderneel, het in zwart
pak gehulde mannetje dat altijd waarschuwt voor hovaardij en opgeblazenheid. Zo
Nederlands is dat figuurtje dat het bestendig in zijn hoogstpersoonlijke regenbui
voortwandelt. Hij moet het ‘land van mest en mist, van vuile, koude regen’ met zich
meedragen. Maar alweer, Toonder is groter dan Nederland. Hij ontwerpt universele
personages, in de eerste plaats Bommel en Tom Poes natuurlijk, hoewel je in dat
paar nog een synthese van Nederland boven en beneden de rivieren zou kunnen
bespeuren: katholicisme en calvinisme, carnaval en vasten, barok en klassiek. Maar
denk ook eens aan de demonische geleerde Joachim Sickbock, aan tovenaar Hocus
Pas, of aan de worstelende geleerde Prlwytzkofsky, die ongetwijfeld afkomstig is
uit Breslau. Iedereen gaapt vandaag films over de hobbits aan, geen kwaad woord
over Tolkien, maar in dat genre vind ik Kwetal en Pee Pastinakel gewoon sterker.
Veelzijdiger, verrassender, minder huisbakken, onze ecologische roekeloosheid van
terzijde en toch heel precies op haar zwakste punten aanwijzend, onverbiddelijk de
grenzen van de groei trekkend. Toonder had de conferenties van Rio de Janeiro en
Kyoto waarlijk niet nodig. Zelfs de club van Rome was hij jaren vooruit. In 1963 al
behandelt hij in De bovenbazen
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glashelder en buitengewoon geestig de verspilling van grondstoffen, de energiecrisis,
het neokapitalisme en de globalisering, die pas dertig jaar later zullen toeslaan. Niet
minder. En hij verlaagt zich niet tot de onuitstaanbare, pamflettaire stijl van mijn
drammerige generatie. Hij zou allang vergeten zijn en terecht. Zijn verhalen onthouden
we, uit zijn verhalen trekken we vermaak en dan ook lering. Dat alles dankzij de
futvoeder van Kwetal. De laatste woorden van dat magistrale, meer dan profetische
verhaal komen uit de mond van Pee Pastinakel: ‘Het leven zit er alweer in’, verklaarde
hij, ‘En zo lang dat zo is, kan ik altijd futvoeders maken.’
In die ene zin vat de dwerg enkele bibliotheken vol handboeken over economie
en ecologie samen. Hij formuleen hét grote principe van de enig mogelijke soort
economie waaraan de mensheid niet ten gronde zal gaan. Eerst leven, dan pas kan
de futvoeder blijven draaien. ‘Een stoel moet langer leven dan een boom’. Dat is een
versregel die ik geschreven heb in mijn bundel Het geduld van de dingen. Het is
dezelfde gedachte, alleen kwam mijn zin drieëndertig jaar ná die van Toonder. Marten
Toonder was een visionair en alleen daardoor al onnederlands.
Dat zou je denken in het land waar het streng verboden is boven het maaiveld uit
te steken. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Jazeker. Echter, Nederland
is beter dan het zelf soms wil weten. Véél beter. Toonder bijvoorbeeld deed
allesbehalve gewoon. Deed eigenlijk knettergek. Niet in zijn pakken of zijn haartooi,
maar daar waar het moest: in zijn verhalen. Toch groeide hij uit tot een soort nationale
held, een held van jong en oud bovendien, een held die ook na provo, na de
schokkende jaren zestig, generaties bleef verbinden met elkaar - is dat niet erg
onnederlands? Ook dat klopt weer niet. Normaal gesproken mócht Toonder helemaal
niet in die jaren. Kón niet. Zóú niet. Weg ermee. Elitèr! Niet demokraties! Maar
Toonder bleef onverstoord gigantisch succes hebben. In brede lagen van de bevolking.
Van hoogleraren met emeritaat tot oplettende lezertjes. Van onder tot boven, van
links tot rechts.
De Nederlanders zijn collectief verslaafd aan mode. Nederland schuilt achter mode
als achter een dijk. Menig verhaal van Toonder kun je moeiteloos lezen als een
parabel tégen heersende mode en schone schijn. Toonder zelf heeft de waan van
duizenden dagen en tientallen jaren getrotseerd. Geef daarom die Bommelverhalen
nou maar massaal aan jonge allochtoontjes te lezen, verplichte lectuur tijdens de
extra-lessen Nederlands. Ze zullen Nederland veel grondiger leren kennen dan door
alle lespakketten samen die zogezegd aansluiten bij hun leefwereld, want die
leefwereld is per definitie niet erg Nederlands, anders hadden ze die lespakketten
niet nodig. Bommel, een krachtiger integratiemiddel bestaat niet. Tom Poes als
Leitkultur.
Met futvoeder en Pee Pastinakel waren we beland bij de taal van Marten Toonder.
Pee - geloof me of niet, dat is een zuiver Brussels woord. Een heel populair woord,
zo populair dat het in allebei de talen van Brussel gretig wordt gebruikt. ‘Daa pei ei
maa gezeid. Figure-toi, ya là un pei qui m'dit’... Ik bedoel maar, Marten Toonder
bestrijkt de hele bandbreedte van de Nederlandse taal. Niet alleen de Randstad, niet
alleen Holland, niet alleen tot aan
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Wuustwezel - alles. Vlaanderen, Brabant, Limburg - dat zijn ook Belgische provincies,
vergeet het even niet - Suriname, de Antillen, alles.
Het bewijs? Ik had ooit het voorrecht en het plezier twee uur met de meester te
praten. Het was omstreeks de tijd dat het eerste deel van zijn autobiografie verscheen.
Hij vertelde me dat hij iedere dag in de grote Van Dale las. Ons gemeenschappelijke
woordenboek is dat, niet? Hij zocht bij Van Dale woorden die prachtig klinken en
die geen mens ooit gebruikt. Die stuurde hij dan naar zijn verhalen. Daar waren ze
zeker niet op hun plaats. Ze ondergingen vreemde gedaanteveranderingen, van dier
tot monster, van begrip tot mens van vlees en bloed. Van plant tot mysterie.

Huwelijksdiner van heer Bommel en juffrouw Doddel [uit Marten Toonder, Het einde van eindeloos.]

‘De Labberdaan’ is bij Toonder een gespierde bouwvakker. In Van Dale betekent
het woord: zoute kabeljauw. Zeekapitein Habberdoedas in De vrezelijke krakken is
op één letter na een oorvijg. Je krijgt misschien een idee van hoe het werkt als je ziet
dat de nevenvorm van dit woord (labberdoedas) zich bevindt in de kolom waar ook
labberdaan staat. Het ene woord reikt het andere aan.
Kwetal zegt dan wel ‘een gagel maken is een hele doening’, maar een gagel máák
je niet. Het is een struik uit de wilgenfamilie, Myrica gale, het was in de
middeleeuwen een kruid om bier smaak te geven, en doening betekent niet alleen
bezigheid, maar vooral ook boerenhoeve. Dat laatste is West-Vlaams, staat echter
in Van Dale.
De denker uit een ander verhaal, een baardaap van het postprovotijdperk, weetjewel,
noemt zichzelf de antiloog. Zijn zelfverzekerde gezwets slaat nergens op, het is zo
onzinnig dat zelfs de hooggeleerde professor Prlwytzkofsky er niet meteen een
samenhangend antwoord op weet te verzinnen. Antilogie betekent dan ook
tegenstrijdigheid.
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Het zwarte schaap [uit Marten Toonder. Het boze oog.]

Soms hanteert Toonder de letterlijke betekenis. In het soort verhalen dat hij vertelt,
kan een beunhaas ook echt een haas zijn, de heer Edelhart van Wezel is een sluwe
wezel en de uitgestotene in Het boze oog is werkelijk een zwart schaap. Heel af en
toe brengt hij een woord in herinnering waarvan we het bestaan vergeten waren,
grofstoffelijk bijvoorbeeld, of hoetelwerk of schutsel. Zegt heer Bommel niet dat hij
op weg gaat naar goesting omdat hij daar zin in heeft? Daar zijn we in het diepe
Zuid-Brabant beland. Ik koester Kwetals bijvoeglijke naamwoord prikuleus - ook
dat komt uit mijn Brabant. Ik vraag me af waar Toonder het gevonden heeft.
Rotterdam werd toch niet bezet door de Spanjaard? Of heeft hij het uit Argentinië peligroso - meegebracht en vernederlandst, precies zoals de boeren tussen Brussel
en Aarschot het in de loop der eeuwen naar hun mond hebben gezet?
Marten Toonder hield ervan verhalen te vertellen. Hij vond die zelfs belangrijker
dan zijn tekeningen. Marten Toonder hield ook van zijn taal, van het Nederlands.
En, zoals het de ware minnaar betaamt, hij heeft zijn geliefde bedolven onder
geschenken. Het wonderlijke én het aardige is dat die geliefde vele minnaars heeft
- vele vijanden ook, maar dat terzijde - en dat hindert niemand. Zeker Marten Toonder
niet. Geen afgunst, integendeel. Taalminnaren zijn opgetogen over de geschenken
die die andere minnaar, Marten Toonder, zo kwistig uitstrooide. De cadeaus staan
ter beschikking van iedereen die het Nederlands liefkoost. Ik weet niet of Marten
Toonder er systematisch over nagedacht heeft, maar hij was een groot
vertegenwoordiger van de polycentrische taal. Het Nederlands met vele brandpunten.
Linguïsten hebben het over spraakmakende regio's. Randstad-Gooi bijvoorbeeld.
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Wij, Vlamingen, kunnen dat moeilijk accepteren en wij zouden kiezen voor onze
eigen spraakmakende regio, dat is dan Antwerpen. Pest en cholera. Want daaruit
volgt logisch dat het Nederlands in twee stukken breekt. Bij de opening van de
Antwerpse boekenbeurs zei de baas van de beurs nog dat Vlamingen en Nederlanders
een andere taal spreken. Dat de boeken van Vlaamse
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Originele tekening voor Het losgetrilde inzicht.

auteurs door perfide Nederlandse redacteurs verhollandst worden. Dat de Vlamingen
hun manuscripten naar Vlaamse uitgevers moeten sturen. Hij vergeet er even bij te
zeggen dat er helemaal geen Vlaamse literatuur zou bestaan zonder Nederlandse
uitgevers. Willem Elsschot bij Van Kampen, Amsterdam. De drollige Felix
Timmermans bij Van Kampen, Amsterdam. Karel van de Woestijne bij Van Dishoeck,
Bussum. Richard Minne en Jan van Nijlen bij Van Oorschot, Amsterdam. Hugo
Claus bij de Bezige Bij, Amsterdam. Louis-Paul Boon bij De Arbeiderspers,
Amsterdam. Ik, bij Atlas, Amsterdam. Wie beweert dat De Kapellekensbaan
verhollandst zou zijn, is te kwader trouw. Dus, rol die man in pek en veren, op de
mestkar met hem, een tocht van Brakel tot Bierum, opdat hij terdege beseffe hoe
wijd het taalgebied is.
Nee, dan Marten Toonder. Hij liet alle bloemen van het Nederlands bloeien en om
ze te laven, boorde hij alle bronnen van het Nederlands aan, waar ze ook opborrelden.
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Het is te laat nu, maar het blijft betreurenswaardig dat Marten Toonder dertig jaar
geleden van de Nederlandse en de Belgische regering en vervolgens van de Taalunie
niet de opdracht gekregen heeft om, uiteraard tegen een royale vergoeding, nieuwe
Nederlandse woorden te bedenken om nieuwe dingen en nieuwe verschijnselen een
nieuwe naam te geven, een naam even Nederlands als onvermijdelijk, waarbij iedere
eenvoudige taalgebruiker onmiddellijk zou denken: zo moet dit heten en niet anders.
Hoon dat idee niet weg - de Canadese provincie Québec betaalt een hele groep mensen
die niets anders doen. Één Toonder ware beter geweest. Daar in Québec noemen ze
die mens en terminologen. Terminoloog. Het woord kan naast Toonders antiloog
staan. Iemand vinden van Toonders formaat, dat zit er volgens mij niet meer in. Ik
doe echter een oproep. Bewindslieden aller partijen, bezint u. Spiegel u aan het
lichtende taalvoorbeeld van Marten Toonder, aan het volledige Nederlands. Doe iets.
Red ons geliefde Nederlands van de algehele verturving.
Deze tekst is een bewerking van een op 10 november 2006 gehouden lezing
tijdens het jaarlijkse symposium van de Jan Campert-stichting in Den
Haag. De bij die gelegenheid gehouden lezingen zijn afgedrukt in Bericht
aan de Vrienden van de Jan Campert-stichting, nr. 23 juni 2007).
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De kleine garnaal
Matthijs de Ridder
M.B. Ledegouwer
‘SCHANDAAL!’ kopte De Goedendag in december 1912 in niet te ontwijken kapitalen.
‘Makker Ledegouwer is van het Athenaeum geworpen, omdat hij schreef: “BLOOTE
BORSTEN!”’. De ‘bloote borsten’ waren al even groot afgedrukt als het schandaal en
men liet er nog op volgen: ‘SCHANDE! SCHANDE!’.1 Er had nog nooit zo weinig op
een eerste pagina van het studententijdschrift gestaan en tegelijkertijd was er ook
nog nooit zo'n krachtige schreeuw van onvrede geuit. De redacteurs van De
Goedendag waren zich er soms maar al te zeer van bewust dat de prefecten van de
athenea waaraan zij studeerden meelazen. Schrijven in De Goedendag werd deze
leerlingen dan ook lang niet altijd in dank afgenomen, maar de immer dreigende
controverse met directeuren zorgde er wel voor dat er vrijwel nooit onberedeneerde
kritiek werd geformuleerd. Op de talrijke momenten dat er beslissingen van
schoolbesturen werden gehekeld, werd dit gedaan met de wet in de ene hand en de
wijsvinger van de andere hand bij het artikel dat werd overtreden. Er moest dus heel
wat gebeuren voordat men ertoe overging om op zo'n felle manier het beleid van een
school af te keuren.
Het onrecht betrof dan ook niet zo maar een student. Makker Ledegouwer was
een waardevol redactielid van De Goedendag. Deze vroegrijpe leerling van het Gentse
atheneum, die in de schoolbanken luisterde naar de naam Evarist Verdurme
(1895-1914) schreef - zoals medeleerling en -redactielid Michel van Vlaenderen later
onthulde - het tijdschrift geregeld bijna in zijn eentje vol. Dit onder de meest
uiteenlopende pseudoniemen, waarvan M.B. Ledegouwer het bekendste was en Betsy
Rosefly wellicht het vreemdste.2 Hij was ontegenzeggelijk een belangrijke man voor
het tijdschrift. Daar kwam nog eens bij dat hij een van de eersten van zijn generatie
was die met zijn gedichten ook buiten De Goedendag kon treden. De onzedelijke
verzen stonden namelijk in zijn debuutbundel Heoos, dit is een boek van jeugd (1912),
een boek dat warm werd aanbevolen bij de jonge flaminganten. Zijn uitsluiting van
het Gentse
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Evarist Verdurme alias M.B. Ledegouwer [AMVC-Letterenhuis]

atheneum kwam logischerwijs hard aan bij De Goedendag. Maar deze kwestie werd
veel groter gemaakt dan op het eerste gezicht noodzakelijk leek. De Goedendag stond
immers niet bekend als een tijdschrift met een bijzondere aandacht voor de seksuele
ontvoogding van Vlaanderen. Een kleine nota onder aan de pagina deed dan ook
vermoeden dat er veel meer aan de hand was. De redactie was er namelijk op uit om
een enorme rel te ontketenen naar aanleiding van het kennelijke onrecht dat
Ledegouwer was aangedaan: ‘Wij verzoeken dringend de Vlaamsche bladen een
woordje over dit geval te reppen’.3
Het sterke vermoeden bestond dat Ledegouwer in ieder geval niet alléén vanwege
zijn schunnige verzen de school moest verlaten. Behalve als talentvolle dichter had
Ledegouwer, of eigenlijk Evarist Verdurme, in Gent een
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reputatie als onverzettelijke flamingant hoog te houden. Evenals zijn kompaan Michel
van Vlaenderen (1894-1965) liet hij geen mogelijkheid onbenut om de prefect, de
heer Eugeen Clevers, te wijzen op overtredingen van de taalwet. Daarmee haalden
ze keer op keer de woede van Clevers op hun hals, die volgens De Goedendag ‘ver
[was] van flamingant te zijn’. Daar zou hem de crux van dit zonderlinge voorval wel
eens kunnen zitten, zo redeneerde de redactie. Het resultaat van de gebeurtenissen
hield immers geen steek. In een brief aan de ouders van Ledegouwer werd uiteengezet
dat het gedrag van de ook seksueel vroegrijpe dichter niet door de beugel kon, maar
dat zijn ergste vergrijp was dat hij zijn boek binnen de muren van het atheneum had
verhandeld. Maar, zo bracht de redactie daar tegenin, op de dag dat de prefect
aanleiding zag om het niet bij een berisping te laten, maar Ledegouwer weg te sturen,
had de dichter zijn commerciële activiteiten al gestaakt. Het was alsof Clevers een
dag te laat besefte dat er zich een uitgelezen mogelijkheid had voorgedaan om een
buitengewoon lastig ventje voorgoed onschadelijk te maken.
Zou dáár dus de knoop zijn, zou hem dáár de schoen wringen? Zou het
geen zedelijke bekrompenheid zijn maar verwoede franskiljonswraak?
Laat het 't een of 't ander zijn: Heer Prefekt (Eugeen Clevers) ge hebt den
grootsten flater van uw leven begaan.4
Ondertussen was het kwaad natuurlijk al geschied en besefte de redactie van De
Goedendag ook wel dat Clevers niet tot inkeer zou komen. De zaak werd wel
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aangegrepen om nu eens een duidelijk front te vormen. Ledegouwer stond bepaald
niet alleen in deze zaak:
Beste Vriend Ledegouwer, wij troosten u niet, wij willen ook uwen haat
niet stillen, want wij voelen zelf den slag te sterk. Doch laat ons toe jou
[sic] eerlijke hand te drukken, opdat je voelen moogt in dit oogenblik van
strijd, hoe wij en gansch de Vlaamsche jeugd aan uwe zijde staan, aan de
zijde van de oprechtheid, de dapperheid, het licht!5
Het was meer dan een ongelukkig voorval. De uitsluiting van Ledegouwer werd
gezien als een provocatie aan het adres van de hele Vlaamse jeugd, als een aanleiding
ook om de jonge garde een eigen plaats te geven binnen de Vlaamse Beweging. Want
als er iets bleek uit dit artikel dan was het wel dat niemand, maar dan ook echt
niemand te vertrouwen was. Ook Ledegouwers leraar Nederlands bleek namelijk
een opmerkelijke rol in deze kwestie te hebben gespeeld. De Gentse leerlingen kregen
les van niemand minder dan Dr. Leo van Puyvelde, Rodenbach-specialist en een
vooraanstaande Vlaamse Beweger. Deze traditionele katholieke cultuurflamingant
was aanvankelijk zeer gecharmeerd van het feit dat een van zijn veelbelovende
leerlingen zich

Leo van Puyvelde in 1904 [AMVC-Letterenhuis]
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aan de literatuur ging wijden. Hij moedigde Ledegouwer aan en verbeterde zelfs af
en toe een gedicht voor hem. Maar bij het lezen van de gehele bundel moeten bij
hem de stoppen zijn doorgeslagen. Noch de morele, noch de ideologische strekking
kon hij met zijn eigen geweten in overeenstemming brengen, waarna hij bij zijn baas
ging pleiten voor het vertrek van Ledegouwer.6
Ook deze constatering was een klap voor de mannen van De Goedendag. Op hun
door franskiljons geleide athenea waren de lessen Nederlands doorgaans een oase.
Hier kwamen ze mensen tegen die het literaire veld vormgaven en het
(cultuur)flamingantisme tot leven wekten. Maurits Sabbe in Mechelen, Pol de Mont
en August Barms in Antwerpen, Pieter Tack in Brussel, Van Puyvelde en René de
Clercq in Gent; onder het toeziend oog van deze mensen zetten de dichters van de
toekomst hun eerste wankele stappen in de wereld van de letteren. Dit waren mensen
om je aan vast te klampen en dat nu uitgerekend een van hen ervoor verantwoordelijk
leek dat dé cultdichter van het moment van school werd gestuurd, dat was moeilijk
te begrijpen.
Wat dat betreft is het veelzeggend dat de woede van de redactie eigenlijk niet de
uitsluiting van de flamingantische atheneumleerling Evarist Verdurme betrof, maar
het fnuiken van de bewegingsvrijheid van de flamingantische dichter Ledegouwer.
Dat lijkt niet meer dan een nominaal verschil, maar het maakt veel duidelijk over
het belang dat in deze kringen aan literatuur in het algemeen en aan goede literatuur
uit eigen gelederen in het bijzonder werd gehecht. Wat Ledegouwer deed, was veel
meer dan vrijblijvend

Franse titelpagina van Heoos met opdracht aan Leo van Puyvelde [AMVC-Letterenhuis]
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Groepsfoto van ‘Al groeiende bloeiende’ uit Lokeren (1912) met Ledegouwer (vierde van links)
[AMVC-Letterenhuis]

dichten over de erotiek van de jeugd. Zijn poëzie, zoals nagenoeg alle literatuur, was
een middel in de strijd. En wanneer dat woord ‘strijd’ opdook in De Goedendag kon
er weinig misverstand bestaan over wat men daar precies mee bedoelde. Het
verbeteren van de Vlaamse rechten was een strijd, net als het verspreiden van de
Nederlandstalige cultuur en in het geval van Ledegouwer betekende strijd het
hervormen van de maatschappij. Voor minder deed hij het simpelweg niet. Zijn
maatschappelijke engagement en zijn literaire ambities maakten deel uit van één
trefzeker project. Michel van Vlaenderen schreef terecht dat ‘naar zijn [Ledegouwers]
opvatting de huidige maatschappij een rotte boel [was], die geheel moest omgeploegd
worden wilde men doortastende veranderingen invoeren, en daar dat niet door evolutie
gaan zou, dan moest het maar door revolutie’.7 Het werk van Ledegouwer was met
andere woorden geen kinderspel. En de felle steunbetuiging waarin De Jeugd als
nieuwe entiteit in De Strijd werd geïntroduceerd, zegt veel over de impact die zijn
prille project had op in ieder geval een deel van zijn beoogde publiek.
Toch bleef het elders ijzig stil. De enige die reageerde, was de Brusselse flamingant
en schrijver Jef Mennekens. Hij besprak in Carolus Ledegouwers gewraakte
dichtbundel Heoos om aan het eind van die recensie de autonomie van de dichter te
verdedigen. Mennekens kon bijna niet geloven dat het uitgeven van een dichtbundel
waarin passages voorkomen die, als je ze volledig
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Jef Mennekens in 1929 [AMVC-Letterenhuis]

uit het verband rukt, onzedig zouden kunnen overkomen, aanleiding kon zijn voor
het van school sturen van de dichter. Alhoewel deze bijdrage van Mennekens
ongetwijfeld zal zijn gewaardeerd, werd uit diens verbazing toch ook duidelijk dat
hij de draagwijdte van deze kwestie niet helemaal vatte. Voor hem was Heoos niet
veel meer dan een niet onverdienstelijke eersteling van een jonge, ietwat onstuimige
dichter die niet geheel gespeend was van talent. Zijn poëzie was bij momenten
doorleefd, alhoewel niet overal origineel. Van Kloos en Perk tot Heine en Gorter;
de invloeden prikten hier en
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daar wel erg nadrukkelijk door de poëzie heen. Hier was duidelijk een ontluikende
dichter aan het werk die alle steun verdiende, scheen Mennekens te willen betogen.
En om zo iemand nu van school te sturen, dat ging hem veel te ver. De verbazing
betreft dus niet alleen de beslissing van de school, maar ook de aanleiding. Wat was
er nu onschuldiger dan een beginnende verzenmaker, al alludeerde hij hier en daar
op de daad? Wat dat betreft had Leo van Puyvelde de bundel veel beter begrepen.
Hij had ingezien dat Ledegouwer meer wilde zeggen met zijn boek en hij voelde
zich met recht in het nauw gedreven.

Laat maar alles bloot (en beginnen)
De geur van Uw vleesch is een wierook van wellust,
die blauw- onwolkt mijn zuiver bangen;
de geur van Uw vleesch doorhuivert mijn zinnen,
die heimelijk gaan trillen in dartel verlangen...
- Kom, Lieve, drukken we, éer morgen grauwt,
ons lippen saam in trilling van leven...
o, 'k voel het door Uw borsten beven,
't geneuchte dat uit Leven dauwt.
- O, laat maar, laat maar alles bloot,
en staar mij aan: Uw oogen zijn groot
en zoet...
Laat los, mijn Lief, de morgen is rood
als bloed.8

Naar verluidt was het hier allemaal om te doen geweest. Dit was het gedicht dat de
woede van Van Puyvelde en Clevers zou hebben gewekt. Toegegeven, Ledegouwer
laat weinig onzekerheid bestaan over wat er precies moest worden verstaan onder ‘'t
geneuchte dat uit Leven dauwt’, maar ook Van Puyvelde moet hebben gezien dat dit
nauwelijks een erotisch gedicht genoemd kan worden. Hoezeer je ook kan beweren
dat een regel als ‘o, 'k voel het door Uw borsten beven’ niet de handigste of mooiste
formulering is die de Nederlandstalige poëzie kent, moet toch gezegd dat Ledegouwer
het thema van de jeugdige lichamelijke liefde als reinigingsritueel bijzonder effectief
aanwendt. Seks is immers geen doel in dit gedicht. Het is integendeel een prelude,
of misschien zelfs een noodzakelijke voorbereiding op de komende strijd voor een
hoger ideaal. De nieuwe morgen ligt veelbelovend in het verschiet en de ik kan
gesterkt door de jeugd, de liefde, de ‘trilling van leven’ ten strijde trekken. Bevrijd
van alle zorgen en gezuiverd van alle ballast, is de ik als herboren. ‘Laat maar alles
bloot’ is niet onverwant aan Van Ostaijens latere beroemd geworden regel ‘Ik wil
bloot zijn en beginnen’. Bloot zijn en beginnen was ook precies wat Ledegouwer
wilde, maar dat kon wel pas nadat al het onzuivere was vernietigd.
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Ledegouwer had er nooit een geheim van gemaakt waaraan hij precies zou willen
beginnen, als hij eenmaal bloot was. Daar wisten ze op het Gentse atheneum alles
van. Net als zijn schoolcarrière stond zijn schrijverschap in het teken van zijn
flamingantisme. Zijn bundel Heoos - Grieks voor dageraad - speelde daar op een
zeer eigenzinnige manier op in. Het boek was ingedeeld in drie afdelingen, die
respectievelijk ‘Lijden’, ‘Licht’ en ‘Liefde’ getiteld waren, en volgde op het eerste
gezicht een redelijk traditioneel regeneratie-schema. De ik ging door verschillende
emoties heen, dreigde bijna ten onder te gaan aan het leed dat het leven met zich
meedroeg, vond toch nog net op tijd de inspiratie om verder te strijden en bereikte
uiteindelijk de nieuwe dageraad; de definitieve ‘herwording’ van de mens. Zo abstract
geformuleerd, was Ledegouwers poëzie precies wat Van Puyvelde van de Vlaamse
literatuur verwachtte. Maar er zat iets pervers in zijn gedichten, iets dat zelfs de
schande van de erotiek oversteeg:
Ik ben verheerlijkt opgereezen
uit ziedende olie en nijdige pek:
nu zal ik eeuwig heilig wezen,
en zonder vlek;
nu mag ik witte kleed'ren dragen,
en tartend trappen op spijt en spot;
de zwarte dwergjes zullen vragen:
is hij God?9

Is hij God? Was Ledegouwer gek geworden? Van Puyvelde die er een voorstander
van was dat ‘de volkskracht der Vlamingen zich zou kunnen ontplooien in al haar
verscheidenheid’ moet dit toch een beetje te verscheiden hebben gevonden.10 Veel
volkskracht was er overigens ook niet te vinden in Heoos. De regeneratie gold
eigenlijk alleen de dichter zelf en zijn vurige strijd leek niet zozeer tegen de vijanden
van Vlaanderen gericht, als wel tegen iedereen die de dageraad nog niet had bereikt.
De herboren mens is bij Ledegouwer bepaald geen filantroop. De staat van ‘liefde’
die hij heeft bereikt, heeft nauwelijks weerslag op zijn houding in de buitenwereld:
‘o, 'k heb gedronken Lijden's wijn,/en daaruit wast Geweld!’ klinkt het ergens.11 En
even verder: ‘Ik wil het leven ondergaan/met diep in mij - de Dood./Ik wil boven de
wereld staan,/alleen en groot’.12 Enige messianistische trekken konden de Vlaamse
Beweging niet ontzegd worden, maar niemand had zich ooit zoals Ledegouwer
opgeworpen als unieke brenger van de waarheid. Integendeel, de ware volksopvoeder
toonde het volk alleen de juiste weg die illustere voorgangers hadden gewezen. Hij
sprak niet zelf, maar verkondigde - als ware hij een priester - de onloochenbare
waarheid.
Ledegouwer verkondigde ondertussen alleen zijn eigen waarheid. In combinatie
met zijn politieke bedoelingen - waarvan Van Puyvelde zeer goed op de hoogte was
- kon dit alleen betekenen dat Ledegouwer een totale vernieuwing van de Vlaamse
Beweging voorstond. De traditie deed er niet meer toe, de grootsheid van het
middeleeuwse Vlaanderen had geen waarde meer. En de voorvaderen? Weg ermee!
‘Dit boek is een kus voor mijn geliefden’, had
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Ledegouwer voorin Heoos gezet, maar het bleek een doodskus te zijn voor de Vlaamse
traditie: laat maar alles bloot en beginnen.

Ik zal u zeggen dat de huidige zedelijkheid rot is, en onzedelijk
Dat Ledegouwer inderdaad geen poging had willen doen om de Vlaamse Perk te
worden, zoals Jef Mennekens had gesuggereerd, maar dat hij met zijn poëzie vooral
maatschappelijke bedoelingen had, bleek uit het pamflet De naakte jongeling, dat
Ledegouwer volgens de datering op 1 januari 1913 schreef en dat vrijwel onmiddellijk
in druk verscheen bij de uitgeverij met de toepasselijke naam De Bliksem. In het
voorwoord zette Ledegouwer meteen de toon:
Vlaanderen is het land waar het Ongezonde welig tiert. Vlaanderen is het
land waar de macht van bekrompen pennewips den scepter zwaait over
weltevreden burgers, en de hand reikt aan den ouden slenter, die alle leven
doodt, en allen dood beheerscht.
Vlaanderen is het land waar het blinde Volk zich-zelf verdrukt; het land
van onmogelijke sociale toestanden.
Vlaanderen is het land waar men den dichter aanrandt, en de vrijheid van
het woord.13
Hier is een schrijver aan het woord die weet wat hij wil. Dat Vlaanderen ‘ongezond’
was en werd geregeerd door bekrompen lieden, met steun van de naar geld en macht
smachtende burgerij, die daarvoor graag haar Vlaamse identiteit liet varen, was een
vaak gehoorde klacht. Dat het volk nog niet verlicht was en bijgevolg als ‘blind’
werd omschreven, was ook niet nieuw, maar dat het volk daarop werd aangekeken,
lag veel minder voor de hand. Niemand was zo ver gegaan als Ledegouwer nu. Hij
verweet het volk niet alleen passiviteit, zoals af en toe wel gebeurde, maar hij kende
het een zelfdestructieve rol toe. Zelfdestructie met verstrekkende gevolgen. Ook de
enkeling - hij dus - die wilde ontsnappen, werd meegesleurd in de collectieve val.
Hiermee oversteeg Ledegouwer al in de eerste alinea de directe aanleiding voor
zijn pamflet. Het was niet het Gentse atheneum dat ‘ongezond’ was en niet Eugeen
Clevers die een desastreuze uitwerking had op het Vlaamse volk. Ledegouwer bezag
zijn onheil in een veel groter kader. Zijn poging om in zijn eigen taal iets te zeggen
over zijn eigen land was afgestraft en daar had eigenlijk iedereen schuld aan.
Ledegouwer zag zich totaal geïsoleerd achterblijven. Nu hij gedwongen was om
het atheneum te verlaten en hij geen steun hoefde te verwachten van de
cultuurflamingantische voorhoede, moest hij welhaast tot de conclusie komen dat
zijn poëzie te vooruitstrevend, te nieuw, of in ieder geval te ‘anders’ was voor
Vlaanderen. En dat terwijl die gemeenschap, ‘Vlaanderen’, zo'n centrale rol speelde
in zijn poëtica. Het was ook niet zozeer de literatuur die hij wilde vernieuwen, als
wel het discours. De taal van de machthebbers, maar ook de taal van de voorhoede
van de Vlaamse Beweging - zo redeneerde hij - was misleidend. Bovendien was er
slechts ruimte voor één verhaal. Eenieder die dat verhaal van dienstbaarheid,
deugdelijkheid en traditionele
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trots weigerde te vertellen, werd het zwijgen opgelegd. En waarom? Omdat hij ‘de
goede zaak’ niet diende? Voorlopig werd alles gevangen onder de term zedelijkheid,
een aloude techniek om kritiek onschadelijk te maken. Waarom immers discussiëren
met iemand die nog niet eens de meest elementaire waarden wist te respecteren?
Onbedoeld hadden zijn tegenstrevers
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Ledegouwer daarmee een wapen in handen gegeven. Hij bestreed niet dat zekere
passages wellicht naar de heersende normen ‘onzedelijk’ waren. Maar wie of wat
verplichtte hem om te leven naar de heersende normen? Die normen waren in zijn
ogen - Michel van Vlaenderen wist dat later trefzeker te verwoorden - drastisch aan
vernieuwing toe. ‘Ik zal u laten zien dat de huidige zedelijkheid rot is, en onzedelijk’,
schreef hij aan het einde van zijn voorwoord. Hiermee had hij het subversieve van
zijn streven flink in de verf gezet. Ledegouwer schrok er blijkbaar niet voor terug
om werkelijk overal vraagtekens bij te plaatsen en te zeggen wat iedereen wel wist
en stiekem dacht, maar wat niemand hardop durfde te zeggen. Maar iemand moest
het doen en die, zo meende Ledegouwer, kon daar dan beter voor geëerd worden dan
gestraft:
Maar wij slaan de handen aan 't werk: wij leggen de wonden bloot, om er
zalf in te gieten. Gij, onmachtigen die kermend toeziet, waarom kruisigt
gij den Zalver?...14

Heden is u geboren de Nieuwe Mensch
In plaats van zich rustig te verdedigen, koos Ledegouwer de frontale aanval. In zijn
voorwoord had hij zichzelf al ‘Zalver’ genoemd en in zijn eigenlijke ‘verhaal’ De
naakte jongeling ging hij nog een stapje verder. Hier was hij - als in Heoos - niemand
minder dan de uitverkorene. Al vanaf het motto uit Genesis (‘En ze waren beide
naakt, Adam en zijne vrouw, en zij schaamden zich niet’, Genesis 2:25) maakte
Ledegouwer duidelijk dat hij zichzelf - of zijn literaire en maatschappelijke project
- als een absoluut begin beschouwde. Zonder zich veel aan religieuze gevoeligheden
gelegen te laten liggen, schetste hij in het begin een ‘felle strijd in de ontaarde
samenleving.’: ‘De familie der Droogstoppels: de priesters, die donderen en bliksemen
en den vloek uitspreken over naaktheid en vleesch; de filisters, die sjacheren en
fatsoenlijk doen; de burgers, die met deftige schaamte op zich voelen de
vermaledijding over hun “bedorven” natuur’.15
De schets laat weinig aan de verbeelding over. De wereld wordt geregeerd door
een vooropgesteld idee, waaraan iedereen die een plaatsje in de maatschappij wil
verwerven zich onderwerpt. De ‘schoone Jongeling, naakt’ beziet - als Nietzsches
Zarathustra - dit schouwspel vanaf een ‘heuvel, in huiverenden morgenbrand’. Hij
is niet alleen verheven boven het woeden van de ontaarde samenleving, maar ook in schrille tegenstelling tot de mensen in het dal - verlicht door de eerste zonnestralen.
Bij het zien van de ‘tierende menigte’ overvalt hem een ‘groot medelijden’.
De positie van deze jongeling was zeer ongebruikelijk in de Vlaamse
Bewegingliteratuur. Er waren uiteraard talloze helden opgevoerd, de ene nog kraniger
dan de andere en ook de antihelden hadden zo hun charmes. Al deze personages
hadden vanzelfsprekend een uitzonderingspositie, maar geen van hen stond buiten
de maatschappij, laat staan erboven. Deze positie strookte simpelweg niet met de
roeping van de Vlaamse schrijver. Hoe modern die schrijver ook was - of zelfs na
het verscheiden van Ledegouwer
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nog zou worden - hij bleef een lid van de intellectuele voorwacht ónder het volk. Zo
niet Ledegouwer. Zijn naakte jongeling daalt overmand door levensweelde neer tot
het volk en spreekt, nadat hij daartoe is aangespoord door ‘een grijze Hoogepriester’
de volgende woorden:
Vreest niet. Want ik breng u een blijde tijding, die vreugde zal zijn voor
ieder hart: heden is u een verlosser geboren in de jeugd van uw kroost;
heden is u geboren de Nieuwe Mensch. [...] Ik ben de Nieuwe Mensch. Ik
kom u leeren het groote Leven, en de weelde van het vleesch, en de
goedheid van de Natuur...16
De afloop van het verhaal valt verder te raden. De naakte jongeling wordt beschuldigd
van blasfemie, doet nog een paar pogingen om zijn boodschap over het pure en het
goede van het naakte, jonge leven over te brengen, maar berust uiteindelijk in zijn
lot. De menigte kruisigt hem en vlak voordat hij sterft zegt hij: ‘het uur is nog niet
gekomen’. Waarna Ledegouwer besluit: ‘De zon verbloedde in 't Westen, en de
nakende Nacht was vreeselijk.17
De Nieuwe Mens. Voor minder deed Ledegouwer het niet meer. Hij maakte
zonneklaar dat hij absoluut geen vertrouwen meer had in de heersende leiders,
opvattingen, waarden, kortom in de gehele maatschappij. Het had voor hem ook geen
zin om op te roepen tot vernieuwing. Vernieuwing impliceert immers dat er een deel
van het oude mag blijven bestaan. Dat ging lang niet ver genoeg voor de Gentse
dichter. Het moest eens afgelopen zijn met het eeuwige verbouwen, repareren en
voorzichtig oplappen van wat in feite een onbewoonbaar krot was geworden. Het
werd tijd voor een verhelderende sloop en een frisse nieuwbouw.

Apothéose quelconque
Het werk van Ledegouwer was bepaald niet onopgemerkt voorbij gegaan. Er was
uiteraard het schandaal; er was de recensie door Jef Mennekens en begin 1913 was
er ook ineens lof van Maurits Sabbe. In Heoos was een veelbelovende jonge dichter
aan het werk, meende de gezaghebbende criticus.18 Dat was natuurlijk niet slecht.
Aandacht was nooit slecht, zeker niet als ze gepubliceerd werd in De Vlaamsche
Gids. Deze recensie verschafte Ledegouwer in zekere zin zelfs toegang tot de
mainstream bladen. Er verschenen een paar gedichten van hem in diezelfde Vlaamsche
Gids. Het ging de dichter dus voor de wind. Nauwelijks achttien was hij en hij mocht
al meedoen met de grote jongens. Maar was het hem daar wel om te doen? Vond hij
eigenlijk niet dat Sabbes toespelingen op zijn ‘zieleleed’ en ‘jeugdromantiek’ eerder
beledigend waren? Sabbe was immers de zoveelste die - wellicht onbewust - de angel
uit zijn poëzie haalde en maar jammerde over het potentieel van de jonge dichter,
zonder naar de inhoud van de bundel te kijken. Hij had per slot van rekening toch
nog iets gezegd?
Ledegouwer vertrok in november 1913 naar Parijs. Hij wilde het leven zien en
veel leven ontwaarde hij niet meer in Vlaanderen.19 Maar er was nog iets anders.
Ledegouwer was ziek, heel erg ziek zelfs. Zijn ruggenmerg was aan-
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getast en de beangstigende diagnose luidde: hersenvliesontsteking. Ledegouwer was
slim genoeg om in te zien wat dit voor de korte termijn betekende. Hij pakte zijn
laatste kans en vertrok. In Parijs dichtte hij nog elke dag over de kracht van de jeugd
en een leven in het besef van de dood. Dat laatste werd steeds minder overdrachtelijk.
Niet dat hij meende dat hij de strijd tegen het verstikkende discours aan het winnen
was, maar er kwam een andere dood aan. Die dood sloeg toe op 15 januari 1914.
Evarist Verdurme moest nog 19 worden.
Er werd verslagen gereageerd in Vlaanderen. De Goedendag, Carolus, Zondagsblad,
De Tijd en nog wat andere tijdschriften besteedden aandacht aan Ledegouwers
overlijden. Niet overal even accuraat. Niet overal met evenveel aandacht voor de
reikwijdte van zijn werk. Hopelijk zou er ooit nog eens iemand opstaan die zijn kleine
oeuvre objectief zou bekijken en Ledegouwer een plaats zou geven ‘in onze
Vlaamsche Letterkunde naast Rodenbach...’ verzuchtte zijn vriend Michel van
Vlaenderen.20 Want een ‘naäper’ was het niet, wist hij, en de term jongelingsverzen
dekte de lading toch ook niet helemaal. Van Vlaenderen gunde zichzelf nog even de
tijd om het definitieve woord over de overleden dichter te zeggen. Het was natuurlijk
ook niet eenduidig wat Ledegouwer had gedaan. Het was zelfs een gewaagde
onderneming geweest, die - zo zou de conclusie kunnen zijn - wellicht gedoemd was
te mislukken. Ledegouwer had geprobeerd om het catchy refrein van een monsterhit
te vervangen door een twaalftoonscompositie. Stukken beter, maar niet meteen
geschikt voor iedereen. Misschien was dat wel zijn echte tragiek. Toch kan je niet
zeggen dat hij zijn kritiek niet eenvoudig kón verwoorden. Nog geen maand na zijn
overlijden dook er een bijzonder helder en vernietigend gedicht op uit zijn
nalatenschap over een onderwerp dat de Vlaamse Beweging in het hart trof: de
massabetoging. Sinds de Conscienceherdenking op 11 augustus 1912 wist iedereen
welke volksmachten er op de been gebracht konden worden voor Vlaanderens eer,
toen men met duizenden en nog eens duizenden manifesteerde voor een zekere... ach
kom een eh... een schrijver... zo'n schrijver met een baard, die zo veel betekend had
voor... nou ja, dat hij had bijgedragen aan... goh, je weet wel, veel verdiensten op
het gebied van eh... tja:

Apothéose quelconque
De dag staat stil. Het land is beroerd.
De vlaggen flappren in den wind;
Trompetten schettren, stoeten gaan:
gezang, gedans, gejoel, getoet:
het vorstelijk Volk viert feest.
Daar staat de gevierde. 't Wordt stil alom.
Hij zal wat zeggen, horkt... - Hoe mooi!!
Geroep, gejuich, getier, gehuil,
trompetten schettren, stoeten gaan...
ik voel me verbleeken, verbloeden vergaan.
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De vlaggen flappren in den wind;
trompetten schettren, stoeten gaan;
de huizen zijn vol, de straten staan vol:
het vorstelijk Volk viert feest.
Geen kommer nu, geen zorgen. Op!
Wij vieren Hém!... (hoe heet ie ook weer?)
- En wacht ons morgen de oude karwei van kommer vrij, van zorgen vrij!
- En hongert de vrouw en fluimt het kind wie heeft er zijn huis het mooiste gepint?
Zes dagen werken, maar 's Zondags niet;
zes dagen slaaf, maar nu?
- Het Diet!
- Hoerra!
Geklonken, gedronken te zijner eer:
Hém vieren we, Hém!... (hoe heet ie ook weer?)
De vlaggen flappren in den wind;
de trommels slaan, de stoeten gaan,
de stoeten gaan, de trommels slaan....
de roes!
de roes!
Ik voel me zoo arm nu, ik, de rijke,
ik voel me zoo zwak, zoo klein, zoo leeg...
en niemand, die me helpen kàn!
- Zie! Zarathustra tiegt voorbij...Daar is een groot geweld in mij.21

Epiloog
Het schooljaar 1913-1914 kende een tumultueus einde op het Antwerpse atheneum.
Sinds oktober 1913 had de school een nieuwe prefect, de heer Loos. Nieuw als hij
was en wellicht onbekend met de precedenten, stuurde hij tegen de zomer van 1914
de jonge Franstalige dichter Paul Neuhuys van school omdat hij Paul Joostens zijn
dichtbundel La source et l'Infini van pikante illustraties had laten voorzien.22 De
Vlaamsche Bond stond op scherp. Er hoefde maar dàt te gebeuren, of de geschiedenis
zou zich herhalen. En het duurde niet lang voordat dàt ook daadwerkelijk gebeurde.
Voor 6 juni 1914 was er een lezing uit Falklandjes van Herman Heijermans
aangekondigd. Loos meende dat dat niet door de beugel kon, helemaal niet nu de
katholieken weer op het pluche zaten, zo luidde de wonderlijke redenering. De
Vlaamsche Bond schikte zich en stelde voor om dan maar voor te lezen uit De
wandelende jood van August Vermeylen. Dat was immers een zeer gewaardeerd
boek. Maar weer oordeelde Loos anders. Ook Vermeylen mocht niet voorgelezen
worden. Tijdens de gewraakte avond - in aanwezigheid van de prefect - besloot Oskar
de
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Prefect Eduard Loos in 1931 [uit G. Verboven, Historische schets van het Koninklijk Atheneum voor
Jongens te Antwerpen. Vlaamse Oudleerlingenbond Athenea Antwerpen, Antwerpen 1949]

Smedt dan maar om een voordracht te houden over de prerafaëlieten. Maar het kwaad
was al geschied. Leerlingen en oud-leerlingen besloten om hun grieven uit te
schreeuwen in het speciaal voor deze gelegenheid weer tot leven gewekte tijdschrift
Rechtuit.23 De kritiek loog er niet om. Vooral het artikel van Paul van Ostaijen,
oud-leerling van het atheneum, was erg fel. Opmerkelijk was ook dat hij zijn gal
spuwde onder het volgende motto:
Gij die eunuk van harte zijt!
(Ledegouwer)

Het motto was afkomstig uit De naakte jongeling en werd daar door de hoofdpersoon
in het gelaat van de onwillige massa geworpen. Gij onkundigen! had Ledegouwer
de mens en toegeschreeuwd, die ziende blind en horende doof bleven voor de daden
en de stem van de verlosser. De mensen misten iets, ze waren van iets ontdaan, om
iets anders niet meer te kunnen doen. En precies dat weigerde Ledegouwer, en
weigerde nu ook Van Ostaijen. ‘Mijnheer Loos’, schreef hij, ‘wij willen van geene
kastratie weten’, daarmee suggererend dat
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Loos zelf zijn daadkracht al tijden geleden was kwijtgeraakt. ‘Wij zullen onze jeugd
niet laten knakken door jullie goore pooten van menschen die tevreden zijn als ze
thuis een paar warme pantoffels achter de kachel vinden.’24
Dit was frisse opstandigheid van iemand die Ledegouwer niet alleen gelezen, maar
die hem ook begrepen had. Hier werd de jeugd weer uitgespeeld tegen de gearriveerde
generatie en belangrijker: hier werden weer fundamentele kanttekeningen geplaatst
bij de dogmatische rechtlijnigheid, die zo funest was voor de samenleving die vooruit
moest. Van Ostaijen had het over de ‘zuiverlijnige glorie van je hysterieke
stompzinnigheid’. Ja, dat ging de goede kant weer op. Een nieuwe naakte jongeling
was opgestaan. Hij was bloot en kon beginnen.

Eindnoten:
1 [Redactie], ‘Schandaal!’, in: De Goedendag, 20 (1912), nr. 4, p. 49.
2 Michel van Vlaenderen, in een niet achterhaalde periodiek. Zie knipselmap AMVC-Letterenhuis:
L 307/K.
3 [Redactie], ‘Schandaal!’, p. 49.
4 De Redactie, ‘Het geval Ledegouwer’, in: De Goedendag, 20 (1912), nr. 4, p. 54.
5 De Redactie, ‘Het geval Ledegouwer’, p. 55.
6 Zie De Redactie, ‘Het geval Ledegouwer’, p. 50-55; M.B. Ledegouwer, De naakte jongeling.
Over zedelijkheid. Aan den Heer Eug. Clevers en diens geestverwanten. Uitgeversmaatschappij
De Bliksem, Gent 1913, p. 1-2.
7 Van Vlaenderen, L 307/K.
8 M.B. Ledegouwer, Heoos. Dit is een boek van jeugd. Ad. Hoste, Gent 1912, p.64.
9 Ledegouwer, Heoos, p. 49.
10 Uitspraak uit 1911; geciteerd in Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo,
1998, p. 2518.
11 Ledegouwer, Heoos, p. 68.
12 Ledegouwer, Heoos, p.75.
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14 Ledegouwer, De naakte jongeling, p. 2.
15 Ledegouwer, De naakte jongeling, p. 3.
16 Ledegouwer, De naakte jongeling, p. 4.
17 Ledegouwer, De naakte jongeling, p. 7.
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20 Van Vlaenderen, L 307/K.
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22 Paul Neuhuys, La Source et l'Infini. Poème. Illustrations par Paul Joostens. Oscar Lamberty,
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24 Paul van Ostaijen, Verzameld werk. IV. Proza. Besprekingen en beschouwingen. Bert Bakker,
Amsterdam 1979, p. 411.
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Georges Wildemeersch
Henri Vandeputtes brieven aan Hugo Claus
Van 1948 tot zijn dood in 1952 heeft de Franstalige, in Oostende woonachtige auteur
Henri Vandeputte (1877) intens contact gehad met Hugo Claus (1929). Vandeputte
leerde hem de Franse literatuur beter kennen, hij schreef een uitvoerig en lovend
artikel over de jonge, artistieke belofte en vertaalde diens debuutroman De Metsiers
in het Frans als La Chasse aux Canards. De brieven van Vandeputte aan Claus komen
niet voor in zijn OEuvres Complètes (1992-1993) en worden hier voor het eerst
gepubliceerd.
In maart 1948 kwam de bijna 19-jarige Hugo Claus (Brugge, 5 april 1929) te Oostende
aan.1 Na ettelijke hoogoplopende ruzies met zijn vader had hij eind 1946 zijn domicilie
bij zijn ouders opgegeven en had hij te Sint-Martens-Leerne een boerderijtje gehuurd.
In oktober 1947 was hij als gastarbeider in de suikerbietenoogst gaan werken in
Noord-Frankrijk. Dankzij zijn kennis van het Frans kon hij er, naar eigen getuigenis,
optreden als contactpersoon tussen de Vlaamse arbeiders en de directie. Einde 1947
was hij doorgereisd naar Parijs en vóór Nieuwjaar 1948 teruggekeerd naar Vlaanderen.
Toen zijn ouders besloten Moeskroen te verlaten om met de drie andere kinderen
Guido, Odo en Johan naar Oostende te verhuizen besloot de oudste zoon hen daarheen
te volgen. Het hele gezin nam zijn intrek in een indrukwekkend pand aan de Karel
Janssenslaan 33 en vader Jozef Claus begon er zijn zoveelste avontuur als
drukker-uitgever. Hugo kreeg een verantwoordelijke functie als directeur van deze
nieuwe zaak, waaraan ook een papier- en boekhandel verbonden was. De officiëlle
naam ‘Imprimerie-Maison d'Edition Carillon’ was Frans, zoals zovele handelszaken
in die tijd aan de Belgische kust.
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Henri Vandeputte in zijn boekhandel te Oostende omstreeks 1951 (Foto Antony, Oostende)

Aan zijn vriend, de schilder Roger Raveel (1921) schreef hij eind maart 1948: ‘Ik
ben druk aan het werk hier. Duizenden dingen te doen. Sociale wetten en tarieven
voor niet of wel gesyndikeerde werklui, vraagt hier iemand naast mij. Onmenselijk
voor onmathematisch aangelegde Hugo. [...] Dit zijn de dingen die ik dirigeer: 1)
Het Handelsblad der Kust. (weekblad.) 2) Drukkerij Carillon 3) Uitgeverij Le
Carillon’.
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Claus ontwikkelde tal van initiatieven, waaronder het plan om bij Le Carillon een
jongerentijdschrift uit te geven, Janus, een tweetalig blad, waarvan de ondertitel zou
luiden: ‘Maandelijks cahier voor letterkunde. Cahiers mensuels des lettres’. De relatie
met zijn vader verslechterde echter zienderogen en het tijdschriftplan strandde in
oktober 1948 definitief op het veto van vader Claus. Op 1 september 1948 had zoon
Claus al een huurovereenkomst gesloten met de eigenaar van het Oostendse Hôtel
de Londres op de Zeedijk 15. Omdat het gezin Claus op 15 oktober 1949 officieel
uit Oostende vertrok, koos de oudste zoon kort daarop, op 24 november 1949 het
hotel als zijn vaste verblijfplaats. Dat adres bleef zijn officiële domicilie tot 25 april
1955, dag waarop hij, na omzwervingen in Parijs (1950-1952) en Italië (1953-1955),
in Gent belandde.
Andere literaire initiatieven uit het begin van zijn Oostendse tijd hebben betrekking
op het schrijven in vrij korte tijd van zijn debuutroman De eendenjacht - naar
aanleiding van de Leo J. Krynprijs omgedoopt tot De Metsiers - en op het vertalen
van een hele reeks literaire teksten uit het Frans. Aan zijn vriend Raveel stuurde hij
in de maanden april en mei 1948 meer dan twintig vertaalde teksten van uiteenlopende
auteurs zoals Guillaume Apollinaire, René Daumal, Henri Michaux en Jules
Supervielle. Natuurlijk had Claus ook daarvoor al een levendige belangstelling voor
de Franse literatuur. Die interesse werd gevoed door Franstalige vrienden als de
dichter Leo Aerts (1923, pseudoniemen: Gerard Van Elden en Francis Lepiat) en de
schilder-schrijver Victor - ‘Tito’ - Van der Eecken (1912-1987). In september 1947
had hij al een gedicht van Paul Eluard vertaald, in december van hetzelfde jaar had
hij Antonin Artaud opgezocht in de Parijse Bar Vert en nauwelijks een week na diens
dood, op 4 maart 1948, had hij een huldegedicht geschreven voor deze diepbetreurde
en -vereerde poetè maudit.2
In die tijd nam Claus' belangstelling voor de Franse literatuur in het algemeen en
voor de moderne Franse poëzie in het bijzonder hand over hand toe. In een
autobiografische terugblik, opgenomen in de verhalenbundel Gebed om geweld
(1972), omschreef hij het jaar 1948 als: ‘Onderdompeling in het surrealisme’. Het
is bijzonder aannemelijk dat zijn kennis van die literatuur in uitnemende mate werd
gestimuleerd door zijn contact met Henri Vandeputte.
De lezers van Zacht Lawijd kennen deze merkwaardige man. Manu van der Aa
schreef er in juli 2004 een aardig artikel over.3 Geboren in Schaarbeek op 16 februari
1877 was Henri Vandeputte meer dan vijftig jaar ouder dan Claus. Voor de
vrijgevochten, antiautoritaire Claus was dit een vaderfiguur van wie de autoriteit
probleemloos aanvaard werd. Vandeputte had in het begin van de twintigste eeuw
als dichter naam gemaakt in de Belgisch-Franse literatuur. Hij werd echter vooral
bekend als oprichter en redacteur van diverse tijdschriften, die ten dele gefinancierd
werden door zijn gefortuneerde vader. Het bekendste en succesrijkste van deze
tijdschriften, Antée (1905-1908), opgericht met zijn vriend Christian Beck, verdedigde
het zogenaamde naturisme. Het wordt algemeen beschouwd als één van de
belangrijkste literaire tijdschriften in Franstalig België voor de Eerste Wereldoorlog
en als de voorloper van de Nouvelle Revue Française. Opvallend was de ruime
medewer-
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Reclamedrukwerk door Unica Uitgaven, de oorspronkelijke Oostendse uitgever van de roman De
eendenjacht [Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus, Universiteit Antwerpen]

king van bekende Franse auteurs als André Gide, Henri Ghéon, Paul Claudel, Francis
Jammes en Colette. Vandeputte was bevriend met tal van schrijvers, waartoe Michel
de Ghelderode, Max Jacob en Charles-Louis Philippe behoorden. Na zijn succesvolle
start in de literatuur was het lot hem minder gunstig gezind. Zijn huwelijk liep op de
klippen - ‘j'étais ce que Molière et Crommelynck appellent cocu’ - en hij maakte
torenhoge gokschulden. Hij vluchtte naar de Verenigde Staten, oefende er diverse
beroepen uit, keerde tegen 1910 terug naar Europa en ging in Parijs aan de slag als
publiciteitsagent en broodschrijver. Later zal Pierre Fontaine hem omschrijven als
‘Personnage de légende, qui a tout fait et plus encore que vous n'imaginez: banquier,
trappeur, marchand de diamants, businessman, professeur, joueur, écrivain publique,
bibelotier, courriériste; poète! poète! poète!’.4
Begin van de jaren twintig verblijft Vandeputte in Oostende en daar gaat het hem
opeens ongehoord voor de wind. Hij wordt aandeelhouder en directeur van het dagblad
Le Carillon. Ondanks zijn gokverslaving verwerft hij een belangrijke positie in het
casino. Hij wordt ‘directeur des fêtes et des jeux du Kursaal d'Ostende’, ‘secrétaire
général’, administrateur van de Société ‘Les Palaces d'Ostende’, hij organiseert
tentoonstellingen, concerten en literaire avonden. Hij is er bevriend met schilders
als James Ensor, Felix Labisse en Léon Spilliaert. Tijdens de winters ruilt hij zijn
Oostendse herenhuis voor

Zacht Lawijd. Jaargang 6

42
een villa in Zuid-Frankrijk, hij verzamelt porselein en schilderijen - hij bezit op een
bepaald moment, naar eigen getuigenis, 75 werken van Spilliaert - en schrijft poëzie.
In 1932 - hij is dan 55 - wordt hij gehuldigd en Michel de Ghelderode omschrijft
hem bij die gelegenheid als ‘le fraternel, le voyant, le très humain, le precurseur,
l'ignore, le fier, l'humble, l'anti-cabotin, l'anti-politique, qui traverse la vie en
demandant de l'affection et de la joie - et non des applaudissements’.5
In 1933 verstomt plots alle applaus: de Palaces d'Ostende gaan failliet en al wordt
het casino meteen weer opgestart, toch verliest Vandeputte - in niet opgehelderde
omstandigheden - zijn werk. Die slag komt hij niet meer te boven. Hij zoekt een
betrekking in Frankrijk, werkt een tijdlang in het casino van Namen, houdt enkele
jaren Galerie Janus in Antwerpen open en schrijft populair bedoelde romans die geld
in het laatje moeten brengen, maar waarvoor hij vaak geen uitgever vindt.
Familieleden, vrienden en bekenden krijgen steeds vaker en steeds indringender
vragen om geld.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij weer in Oostende, waar hij boekverkoper
wordt bij Librairie Corman. Na de oorlog duikt Mathieu Corman (1901) weer op en
de relatie tussen beide mannen raakt al snel ernstig vertroebeld: ‘les ennuis viennent
toujours de ce que mon savoir-faire et les sympathies que je suscite inspirent jalousie
à ceux au-dessus de moi ou autour de moi’. In de Madridstraat 2 opent Vandeputte
in april 1946 een eigen kleine boekhandel, niet zonder ironie La Librairie de la
Bibliothèque genoemd, maar de schulden worden er niet minder door. Hij leeft van
vervaldag naar vervaldag zonder enig perspectief. In zijn Librairie verkoopt en
verhuurt hij zijn eigen Bibliothèque en biedt er eigen en andermans schilderijen te
koop aan. Nog meer dan voorheen vormen zijn brieven één lange smeekbede om
geld en steun. ‘Ma croix c'est mes finances’, ‘L'emmerdant c'est la finance’, ‘C'est
la Finance qui est une impasse’. En steeds vaker ook duiken misantropische geluiden
op, zoals in de brieven aan Marie, de dochter uit zijn derde huwelijk: ‘Tu ne trouves
pas qu'on a assez vu les humains, en général, pour se voir encore infliger une revoyure
dans ce que vous appelez l'autre monde?’ Of nog: ‘Ce sont les seuls êtres que j'aime
encore passionnément, les gosses qui n'ont pas deux ans’. Op 28 januari 1948 schrijft
hij: ‘Que je voudrais perdre la vie! Je n'existe plus que pour parer à des ennuis, voir
ceux-ci augmenter chaque jour et jamais plus une joie’.6
Het is deze man die Claus in de loop van 1948 - ‘cette affreuse année 1948’ - in
Oostende leerde kennen. Claus was overigens niet de enige Vlaamse schrijver met
wie Vandeputte goede relaties onderhield. Er was ook de in Oostende geboren en
getogen dichter-ambtenaar Karel Jonckheere (1906). Vandeputte omschrijft
Jonckheere in zijn brieven nu eens als ‘mon ami’ en dan weer als ‘ce polichinelle’,
een weinig fijnzinnige aanduiding voor een wat bespottelijke en potsierlijke persoon
zonder veel karakter.7 In zijn memoires Waar plant ik mijn ezel? (1974) schrijft
Jonckheere lovend over de man die hij enkele decennia lang gekend heeft. Hij noemt
hem ietwat pompeus ‘een prins van de geest, kroonluchter aan de Belgisch-Franse
zoldering’ en ‘een briljant illusionist’. Ongetwijfeld eenzijdig, want niet geheel vrij
van zelfprojectie, bor-
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stelt Jonckheere volgend wat breed uitgevallen portret: ‘Alle snobisme was hem
vreemd en zijn vlot Frans had de kleur van de weemoedige, je-m'en-foutistische
woordenschat van de dichters van de “Chat noir”. Wonderwel paste zijn taal in een
diepe, warme fluwelen stem. Dit nonchalante verhief hij tot hoge kunst als het gesprek
een zinvolle basis kreeg want hij was briljant onevenwichtig als hij te luchtig zijn
tobben wilde vergeten. Zowel mondeling als schrijvend beoefende hij een
sprankelende welsprekendheid van het type oeverloze fantasie, cynisch gerelativeerd
door een fatumgebaar dat zijn bastoon onmeedogend kon onderbreken. Op de tribune
van de Kursaal stelde hij met evenveel zwier als de sprekers zelf, Georges Duhamel
voor, meester Moro-Giaferi, Paul Claudel, wier zinnen konden wuiven als
vederbossen. Daarna kwam hij in de rotonde zitten naast een vertrouwd Oostendenaar
om, met bengelende sigaret, ons in het oor te fluisteren: “Ecoutons donc cette putain”
(Even luisteren naar die hoer). Een vriend heb ik Vandeputte nooit mogen noemen,
al voerden we menig open gesprek over snobs en bourgeois, over het baldadig of
teder avontuur dat bestaan heet, over het “stemmen” van verzen zoals we het noemden.
Wie ook maar één zegbaar vers had gepleegd mocht tot zijn literaire familie behoren.
[...] Hij vertelde fragmenten uit zijn denderende loop-baan, die ik als puzzelstukjes
tussen wèl bekende slierten voegde. Meer dan eens was hij een rijk man geweest
maar zijn speeldrift in casino's en op hippodrooms stortte hem telkens weer in de
“put”. Want de vertaling, de betekenis van zijn familienaam, kende hij mistroostig
wonderwel. [...] Ieder tam dichter wens ik de lektuur toe van Henri Vandeputtes
boeken. Hij boeide mij als bezeten pantheïst, als breidelloze fantast, als vernuftig
goochelend woordartiest. [...] Ik bewonderde ook zijn vlinderende werklust, zijn
weergaloze “présence”, zowel in hem als om hem heen. [...] Hij bezorgde me zoveel
vitalistische poëtiek, verschalende wijsheid en chant-du-monde-huiveringen dat ik
met enige wroeging mij tot een streng gewetensonderzoek als Vlaming dwong.
Daarenboven meen ik dat ook hij het was die met zijn fascinerend causeurstalent en
een paardegeheugen mij de champagnesmaak van de literaire anekdote meegaf. Ik
ben zijn ruige discipel gebleven’.8
In een brief van 6 april 1963 herinnert Jonckheere Claus aan een Oostendse
bezienswaardigheid, namelijk de eerste verdieping van de Sint-Pieterstoren,
mondgemeen - wegens zijn op zichzelf staande, achthoekige vorm - de Peperbus
genoemd. Jonckheere verwijst er onder meer naar zijn hernieuwde bezoek aan het
gebouw in het gezelschap van de Nederlandse dichteres Ankie Peypers (1928): ‘Je
kent onder de Peperbus te Oostende die surrealistische krocht door mijn stadsgenoten
het Vagevuur genoemd. Achter geteerde tralies zwemmen tot hun midden geplaasterde
vrouwen en mannen in blanke vuurtongen. Als kind stond ik daar dikwijls te grijnzen,
ik geloof zelfs dat ik daar mijn grijnzen heb geleerd. Onlangs stond ik er weer met
Ankie Peypers. Als men op mijn leeftijd niet veel meer te tonen heeft, toont men
graag zijn onschuldig verleden’. Claus reageert op deze brief in een ongedateerd
schrijven, dat het poststempel 7 mei 1963 draagt: ‘Ah, die krocht te Oostende! Ik
werd er heen geleid (zoals Ankie Peypers door jou) door een dichter die iedereen
vergeten heeft, geloof ik, en die in mijn privé-Pantheon zal blijven:
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Henri Vandeputte. Hij schrijft over die krocht ergens in zijn bundel: Le Poème du
Poète, maar ik heb het boekje niet meer,- had anders geciteerd’.9
Een andere getuigenis van Claus over Vandeputte is te vinden in een ongepubliceerd
interview met Freddy de Vree: ‘In 1948 trok ik naar Oostende, waar ik bevriend
raakte met de zeer miskende Franstalige dichter Henri Vandeputte, wiens carrière
trouwens een voorbeeld was van vrije evolutie: Vandeputte was vóór mijn tijd
directeur van de Kursaal van Oostende, toen de Duitse aristocratie bij hem kwam
gokken. Hij was extravagant rijk. Hij bezat de mooiste porseleinverzameling van
Europa. Vandeputte werd achtereenvolgens directeur van steeds kleinere casino's,
die van Namen, die van Blankenberge, die van Heist. Tenslotte bezat hij alleen nog
een klein boekhandeltje. Henri Vandeputte was bevriend met alle grote Franse
dichters, en ik liet hem daar honderduit over vertellen. Hij was een goeie vriend van
Blaise Cendrars via wie hij interessante details kon overleveren over de schrijvers
die mij boeiden’.10
Op het eerste gezicht bestaat er weinig verwantschap tussen Claus en deze
extraverte verteller en zelfverklaarde optimist. In Claus' tweede roman De hondsdagen
wordt hij voorgesteld als ‘de oeroude boekhandelaar van James Ensor, die toen nog
leefde in dezelfde straat’ en die van de oude schilder zei: ‘il est vieux, vi-eux, met
een geplooide grijns, die zijn gezicht hatelijk, nijdig maakte’.11 Zonder te beweren
dat Vandeputte Claus beïnvloed heeft, kan men bij nader toezien vaststellen dat er
een opvallende affiniteit bestaat tussen de Franstalige dichter en de latere Claus zoals
die zich met name na zijn Oostendse tijd ontwikkeld heeft: zij houden beiden van
spel en avontuur, zij schuwen exaltatie, genotzucht noch sensualiteit, zij zweren bij
vrijheid en onafhankelijkheid en zij zijn beiden uitgesproken vrijzinnige, ongelovige
schrijvers, die meer dan eens scherp uithalen naar God en zijn volgelingen. Voor
Claus waren dit in de eerste plaats elementen die hij gepuurd had uit eigen ervaring
én uit zijn lectuur van de surrealisten. Ook Vandeputte stond niet afkerig tegenover
het surrealisme. In zijn ogen had Breton slechts benoemd ‘ce que nous reconnaissons
tous comme la seule source légitime de la poésie’ en was het surrealisme gemaakt
‘que pour les bons poètes’. Maar voor Claus was niet alleen de literatuur, maar was
ook de surrealistische moraal belangrijk.12 Vandeputte was voor de jonge kunstenaar
een gulle bron van informatie met betrekking tot de moderne stromingen in literatuur
en beeldende kunsten. Bovendien was hij een man die inzicht had in de manier waarop
de literaire wereld was georganiseerd en die interessante contacten had.
Claus werd door de oude man met ironie maar ook met genegenheid en sympathie
bekeken. In Le Phare dimanche van 26 maart 1950 - Claus had amper twee
dichtbundels gepubliceerd en het manuscript van de roman De Metsiers werd zopas
bekroond met de Krynprijs - publiceerde Vandeputte een lange beschouwing onder
de titel ‘Petite ou grande révélation - Hugo Claus’. Hij prees er ‘l'intelligence, le
charme, la précision dans le naturel, l'abondance’ van zijn jonge vriend en loofde
zijn ‘jeunesse authentique’. Maar ook hier was de humor nooit ver weg. Vandeputte
kondigde de geboorte aan van dit nieuwe literaire talent met een verwijzing naar...
de geboorte van Christus:
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Reclamedrukwerk door de Brusselse uitgeverij A. Manteau voor de ondertussen tot De Metsiers
omgedoopte roman De eendenjacht [Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus, Universiteit
Antwerpen]
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Titelpagina van de in 1953 uitgegeven Franse vertaling van de debuutroman van Hugo Claus De
eendenjacht.

‘Et encore Noël pour tous les ciels de Flandre et d'Israël! Un poète nous était né Hugo Claus - et il vient de se révéler romancier de non moins de mérite’. Hij zag
overeenkomsten tussen Claus' poëzie, die van Paul Eluard en die van... Henri
Vandeputte: ‘Poésie syncopée, où l'émotion s'arrête quand elle n'a plus rien à dire,
comme dans Eluard, où le terre-à-terre ne perd jamais ses droits, comme dans Henri
Vandeputte’. Op 23 juli 1949 liet hij aan zijn vriend, de Franstalige dichter, mediëvist
en hoogleraar aan de Universiteit Gent Robert Guiette, met een kwinkslag weten:
‘Et sachez que j'ai découvert ici un poète flamand, Hugo Claus, 20 ans, qui a presque
autant de talent que nous...’.13
Het dominante onderwerp in de brieven die Vandeputte tussen 1948 en 1952 aan
Claus schreef, is geld. Op één enkele uitzondering na hebben alle brieven daarmee
te maken. En ook alles wat Vandeputte in overleg met zijn jonge vriend onderneemt
of zich voorneemt te ondernemen heeft daarmee direct of
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indirect te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor zijn bemoeienissen met het contract
voor Claus' debuutroman en met de Franse vertaling van die roman. Het geldt ook
voor het tentoonstellen van beeldend werk van Claus in zijn zaak. De verpauperde
gentleman zal de jonge, behoeftige kunstenaar maar wat graag enkele tekeningen en
schilderijen in de etalage van zijn boekwinkeltje hebben laten tentoonstellen. Voor
Vandeputte was de verkoop van schilderijen even belangrijk, zoniet belangrijker dan
de verkoop van tweedehandse boeken, want daar was meer aan te verdienen. In
documenten uit die tijd is van een heuse tentoonstelling nergens sprake, ook niet in
Claus' briefwisseling met vrienden-schilders als Roger Raveel. Vandeputte zwijgt
erover in zijn beschouwing voor Le Phare dimanche van 26 maart 1950. Hij vindt
het wel de moeite erop te wijzen dat Claus tekent en schildert en dat hij straks in
Brussel zal exposeren, maar voegt daaraan toe: ‘Ne vous emballez pas! Ses caprices
de dessinateur se tortillent encore trop à l'ombre de Kokoschka. Cela n'est pas clair.
Ce n'est point palpitant. Ce n'est ni pur ni Hugo Claus’.14
Het meest verbazingwekkende aan de brieven van Vandeputte is dat ze nergens
handelen over literatuur ofover lectuur. Men mag aannemen dat dat het onderwerp
bij uitstek was van hun gesprekken. In de Nederlandse krant Het Parool wijdt Claus
op 17 november 1951 een beschouwing aan de jonge, Belgisch-Franstalige schrijfster
Béatrix Beck, die in 1952 de Prix Goncourt zal behalen met de roman Léon Morin,
prêtre. Later zal hij zich er op beroemen dat hij haar voor het Nederlandse taalgebied
heeft ontdekt. Het is ondenkbaar dat Vandeputte niet over deze schrijfster zou hebben
gesproken: zij was de dochter van één van zijn intiemste, vroeg overleden vrienden
Christian Beck, met wie hij het tijdschrift Antée had opgericht, en zij was de
secretaresse van een van zijn vroegste Franse literaire contacten, namelijk André
Gide. Dat Vandeputte Claus suggesties aan de hand deed en boeken aanbeval, blijkt
uit zijn briefwisseling met anderen. Zo schrijft hij aan Robert Guiette op 4 november
1948 naar aanleiding van diens bundel L' Autre Voix (1948): ‘Je vous ai fait lire à
Claus, un petit poète flamand, un ange, qui aime ça autant que moi’. Op die manier
kwam voor de jonge Claus ongetwijfeld een groot stuk van de internationale
avant-garde binnen handbereik.15
Eén keer schrijft Vandeputte wel over literatuur, namelijk in de eerste bekende
brief aan Claus uit 1948 waarin hij verslag uitbrengt van zijn lectuur van diens eerste
bundels. Hoe groot Vandeputtes kennis van het Nederlands was, is niet bekend. Op
9 mei 1936 schrijft hij aan zijn dochter Marie dat hij de roman Tsjip gelezen heeft,
een roman van ‘un nouvel ami à moi, Ellscott’: ‘Dommage que tu ne lises pas le
flamand. (Moi maintenant presque comme le français et j'en ai cinq centimes de
fierté.).’ Acht jaar later, op 21 oktober 1944, schrijft hij haar: ‘En cherchant bien, je
trouve encore tous les deux jours un nouveau livre à lire. D'ailleurs, j'apprends le
flamand à fond. Jamais trop tard, comme ils disent’.16
Dit is niet zonder belang, gelet op de ambitie van Vandeputte om Claus'
debuutroman in het Frans te vertalen en er zelfs een Parijs' uitgever voor te zoeken.
De meeste brieven handelen over de uitgave van Claus' debuutroman en over de
Franse vertaling. Omdat niet alle documenten bekend zijn, en in het bijzonder omdat
Claus' brieven aan Vandeputte ontbreken, zijn onom-
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stotelijke conclusies niet altijd mogelijk. Maar op grond van de beschikbare gegevens
zijn twee vermoedens gewettigd.
Eén. Blijkbaar had Claus nog voor het juryoverleg was afgerond goede redenen
om aan te nemen dat hem de Leo J. Krynprijs zou worden toegekend.17 Twee. De
Franse uitgave van De Metsiers heeft niet alleen zijn titel, maar ook zijn vertaling
aan Vandeputte te danken. Die vertaling is inderdaad één van de weinige wonderwel
gelukte projecten van Vandeputte. Alleen: toen La Chasse aux Canards verscheen
droeg de titelpagina de vermelding: ‘Traduction d'Elly Overziers et Jean Raine’.
Nochtans had Fasquelle Editeurs zijn vertaling aanvaard, getuige het contract dat
Claus mede namens Vandeputte op 30 november 1951 in Parijs met Charles Fasquelle
had afgesloten.18 Vandeputte overleed te Oostende op 4 april 1952. Het boek verscheen
in het eerste trimester van 1953.
Lydie Bourgoignie, Vandeputtes vierde en twintig jaar jongere levensgezellin,
stuurde Claus op 2 mei 1952 een getypte brief:
14, Rue de Madrid
Ostende
2 Mai 1952
Mon cher Hugo Claus,
Vous voyez que je vous appelle comme Lui. Il vous aimait.
Moi aussi j'ai regretté de ne pas vous voir avant votre départ. Vous trouverez
ci-joint la dernière lettre qu'il vous avait adressée chez Saverys. Je vous envoie
également, comme vous me le demandez, une photo, prise l'an dernier.
J'aimerais et je pense que je puis compter sur vous, avoir un exemplaire de l'article
que vous écrirez.
Lorsque vous aurez des nouvelles de Fasquelle au sujet de son manuscrit, vous
serez bien gentil de m'en aviser.
Vous savez quel grand type il était et tout ce que vous écrirez sur Lui sera un
réconfort pour moi. Merci.
Amitiés.
L. Bourgoignie-Vandeputte
Een artikel over Vandeputte van de hand van Claus werd niet teruggevonden. Het
manuscript waarnaar Lydie Bourgoignie vroeg, droeg als titel Sultan Caïd. Dit was
volgens de auteur een ‘exquis roman cochon’ die hij geschreven had om geld in het
laatje te brengen. Het typoscript van de vertaling van De Metsiers of het typoscript
van Vandeputtes eigen roman, allebei voorgelegd aan Fasquelle Editeurs, werden
evenmin teruggevonden.19

Eindnoten:
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1 Dit artikel maakt deel uit van het project ‘Onderzoek naar de status van de biografische gegevens,
i.c. de familiegeschiedenis en de jeugd, in het literaire werk en in de literatuuropvattingen van
Hugo Claus’, dat in 2000 van start ging als nieuw onderzoeksinitiatief van het Bijzonder
Onderzoeksfonds van de Universiteit Antwerpen. Sommige gegevens eruit, zoals de biografische
situering, werden ondertussen ook gepubliceerd op de website van het Studie- en
documentatiecentrum Hugo Claus: www.Clauscentrum.be. Ik dank Christian Berg die een
eerdere versie van dit artikel las voor zijn suggesties.
2 In verband met Claus' belangstelling voor de France literatuur zie Katrien Jacobs (ed.), Hugo
Claus-Roger Raveel. Brieven 1947-1962 (Ludion, Gent 2007), waaraan ook het geciteerde
brieffragment is ontleend (p. 54).
3 Over Henri Vandeputte is een schat aan gegevens te vinden in zijn verzameld werk: Henri
Vandeputte, OEuvres Complètes. Edition établie et annotée par Victor Martin-Schmets, Tomes
I-XII. Tropismes, Bruxelles 1992-1993. In deel XII zijn de autobiografische teksten opgenomen,
zoals Henri Vandeputte et les lettres (1926) en ‘Entretiens Radiophoniques avec Éduard
Fonteyne’ (1952). Victor Martin-Schmets publiceerde Henri Vandeputte, Maison de la Culture,
Arlon 1992. Het artikel van Manu Van der Aa ‘Henri Vandeputte’ verscheen in ZL 3 (2004),
nr. 4 (juli), p. 18-29.
4 De Franse citaten in deze alinea werden ontleend aan Vandeputtes verzameld werk,
respectievelijk deel XII, p. 69 en deel VIII, p. 879. Over Antée en de NRF zie Auguste Anglès,
André Gide et le premier groups de la Nouvelle Revue Française. Gallimard, Paris 1978, p.
74-101.
5 De 75 Spilliaerts worden vermeld in deel XI, p. 332, de hulde van De Ghelderode words
aangehaald in deel VIII, p. 881.
6 De Franse citaten in deze alinea werden ontleend aan deel X, resp. p. 555, 521, 527, 653, 590,
636 & 630.
7 Over het jaar 1948 schrijft Vandeputte in deel X, p. 639 en over Jonckheere in deel X, p. 217
& XI, p. 254.
8 K. Jonckheere, Waar plant ik mijn ezel?. Manteau, Brussel-Den Haag 1974, p. 51 & 36-39.
9 De brieven van Jonckheere en Claus zijn te vinden in het Clauscentrum en in het
AMVC-Letterenhuis.
10 Het interviewfragment is te vinden in het archief van het Clauscentrum. De vergelijking tussen
steeds kleiner wordende casino's geldt alleen die van Oostende en Namen. Over een vriendschap
met Blaise Cendrars is niets bekend.
11 Hugo Claus, De hondsdagen. Roman. De Bezige Bij, Amsterdam 1952, p. 12. Over zijn
optimisme heeft Vandeputte het in deel XII, p. 54-55.
12 De citaten over het surrealisme zijn te vinden in deel VIII, p. 349-350. Over Claus en het
surrealisme handelt mijn lezing ‘Hugo Claus, surrealist’ op
http://www.studiumgenerale.leidenuniv.nl.
13 De beschouwing van Vandeputte over Claus word opgenomen in deel VIII, p. 480-482. Daarover
handelt ook Freddy de Vree in zijn artikel ‘Hugo Claus, schilder’, in: Het teken van de ram 2.
Uitgeverij Kritak-De Bezige Bij, Antwerpen-Amsterdam 1996, p. 258-259. De brief aan Guiette
staat in deel XI, p. 265. Over Guiette handelen Christian Berg en Herman Braet in hun artikel
‘Robert Guiette’, in: Nouvelle Biographic Nationale. Académie Royale de Belgique, Bruxelles
2005, p. 180-183.
14 Dat Claus' eerste tentoonstelling in 1949 in Oostende plaatshad, is via Freddy de Vree in de
Clausstudie terechtgekomen.
15 Het artikel in Het Parool van 17 november 1951 had als titel ‘Béatrix Beck: jong Belgisch
schrijfster met talent’ en verscheen onder de naam ‘Hugo Klaus’. Het citaat uit de brief aan
Guiette is te vinden in deel XI, p. 258. Mogelijk kreeg Claus ook de volgende bundel van
Guiette, namelijk Feuilles d'Almanach, van Vandeputte te lezen (zie deel XI, p. 269-270).
16 Deze uitspraken zijn te vinden resp, in deel IX, p. 493 en X, p. 520.
17 Over de Leo J. Krynprijs 1950 handelt Kevin Absillis in het artikel ‘“Je faam is, geloof ik,
definitief gevestigd”. Hugo Claus' opmerkelijke intrede in de Vlaamse letteren’, in: Het teken
van de ram 4. De Bezige Bij, Amsterdam 2005, p. 235-262
18 Zoals blijkt uit een brief van 12 januari 1952 aan zijn ex-schoondochter liet Vandeputte zich
erop voorstaan deze vertaling zelf te hebben ondergebracht bij deze uitgever: ‘J'ai casé
dernièrement chez Fasquelle une traduction du flamand du roman du jeune Hugo Claus, La
Chasse aux canards’ (deel XI, p. 336).
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19 De omschrijving van de roman is ontleend aan een brief van Vandeputte, deel XI, p. 335. Over
het feit dat het manuscript is zoekgeraakt zie deel I, p. *11 on deel X, p. 732.
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Brief van 6 januari 1950 aan Hugo Claus door Henri Vandeputte in potlood geschreven [Archief
Hugo Claus, Antwerpen]
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Bijlage
Henri Vandeputte
Brieven aan Hugo Claus (1948-1952)
De brieven van Henri Vandeputte, die hier voor het eerst worden gepubliceerd,
komen uit het archief van Hugo Claus. De meeste zijn in handschrift en in potlood
op gevouwen A4-papier geschreven. Alleen het brief ontwerp van februari 1950 en
de brief van 17 juli 1951 zijn getypt. Over het feit dat hij vele van zijn brieven in
potlood schreef, heeft Vandeputte herhaaldelijk uitgeweid: alleen vrienden krijgen
zulke brieven en bovendien wordt zijn handschrift er sterker en leesbaarder door.
De brieven van Claus aan Vandeputte werden niet teruggevonden. Zoals
tekstminnende editeurs plegen te doen heb ik hier en daar stilzwijgend een ‘accent
circonflexe’ toegevoegd, een ‘accent aigu’ weggehaald, Metsiert herschreven tot
Metsiers, enzovoort. [G.w.]

I. [Oostende], 16 november 1948
16.11.48
Cher Hugo Claus,
Je viens enfin d'avoir le loisir de relire vos deux plaquettes.[1]
Il faut que je vous écrive à ce sujet quelques mots gentils, sincères. Car il n'est que
deux récompenses pour le poëte -[2]
qu'il puisse se relire avec satisfaction, admiration, et être sûr ainsi que le lecteur
inconnu, un jour, longtemps, toujours, aimera ça et que quelqu'un qu'il juge digne, ou capable, de le comprendre - moi par exemple
- le comprenne, l'apprecie, l'aime.
J'aime vos vers plus qu'aucun de ceux que j'ai lus jusqu'ici en flam and. Ils ne sont
pas en flamand mais en langage universel, mais - ce qui est plus rare - en rythmes
universels, que toute oreille humaine digne de ce nom, puisse entendre.
Certes, vos oeuvres me plaisent parce qu'elles ont le plein son humain et la musique
tendre des miennes (ce qui est, du reste, purement fortuit) mais c'est là une preuve
de plus qu'elles sont bonnes: on déteste ses cousins et on hait ses frères. Or, j'aime
votre âme et votre voix, fraternelles.
Si vous continuez à écrire, à progresser dans cette voie, vous irez loin. Vous écrivez
en vers comme il convient. Chaque mot simple et adéquat, inévitable; chaque vers
suffisant en soi; chaque strophe un poëme; chaque poëme une nouveauté, une
nouveauté qui semble un écho de nous-mêmes.
Je vous admire bien, cher Hugo Claus, et je vous serre la main avec une sympathie
qui fut grande dès la troisième minute de notre connaissance.
HVandeputte
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II. [Oostende], 6 januari 1950
6.1.50
Cher Ami,
J'ai eu la visite de Mélusine, Mlle Hurluberlu von Benelux.[1] Bonnes nouvelles!
Bravo. Mais, vous savez ça, Mélusine raconte les choses dans un charabia si décousu
que l'on a peine à croire que tous les miracles soient vrais et qu'on a besoin d'en
entendre le récit de votre bouche. Du reste, Mélusine a ajouté, avec le même naturel
dont elle eût dit ‘Tout cela est arrivé à Hugo, dommage qu'il soit mort’: ‘Mais quand
vous le verrez, il n'aura plus rien, car il donne tout.’
?
Hé! la!
Car moi je compte bien que, si tous les bonheurs sont vrais, il y en aura un petit
marceau, provisoirement, pour moi.
Que vous allez me permettre de survivre.
La fin décembre fut un déboire côté rentrées - et tous les requins sont là Il me faudrait 6000 frs tout de suite -[2]
Mais je serais sûr de vous les rendre moitié 10 février moitié 10 mars. Tâchez de
venir dimanche matin!
Votre ami
HVandeputte
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III. [Oostende], 13 januari 1950
13.1.50
Cher ami Claus,
Enfin, j'ai votre adresse.
Merci pour bonne lettre, qui met les choses au point.
Et vite la confirmation officielle.[1]
Dommage qu'on nous gâte les meilleures choses et que Danaé ne pisse pas son or
en un coup.
Merci pour votre bonne volonté évidente.
Pour moi, ce qu'il me faut, c'est une somme. Puissé-je tenir jusqu'à ce qu'elle
m'arrive.
La publication de la traduction de votre roman, par moi, chez Gallimard est chose
certaine. Je puis influencer Queneau par Paulhan.[2] Mais ne vous endormez pas à
attendre la nouvelle officielle.
Faites tout de suite la traduction du roman. Je serai rapide pour la mise au point.[3]
N'oubliez pas que, si bienveillants que soient les gens, ces affaires d'édition traînent
toujours.
Et il nous faut de l'argent.
Secundo - Venez me voir. Et apportez-moi une note bien nette sur vous et votre
oeuvre.
Date et lieu de naissance.
Titres, avec équivalent français des deux ouvrages de vous que vous m'avez fait
lire.
Nom du concours où vous avez été primé.
Vos collaborations en prose aux revues.
Il faut chauffer l'opinion. Et je veux publier un ou deux articles sur vous, à
l'occasion du prix.[4]
Envisagez aussi la publication, grâce à moi, en français, dans Pharedimanche,
d'une de vos nouvelles.[5]
Voilà!
Hurry up.
Joie et succès aux poëtes de talent et de bon vouloir.
Votre dévoué
HVandeputte[6]
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IV. [Oostende], februari 1950
Recommandé
Hugo Claus, Hôtel de Londres, Digue de mer, Ostende, le.. Février l950
Madame Manteau,
Editions Manteau, 65, rue Montagne aux herbes potagères, Bruxelles.
Chère Madame,
J'ai bien examiné la proposition de contrat au sujet de ‘Metsiers’ que vos Editions
m'ont fait parvenir.[1]
Je suis très désireux, vous le savez, d'être édité par votre Maison et j'en serais très
honoré, mais je ne me déciderai certainement pas à signer ce contrat-là, trop peu
favorable à l'Auteur et, tout d'abord, trop compliqué, nid à rancoeurs.
Il suffirait de dire:
que Manteau fait paraître l'ouvrage cette année, dans tel format et à tel prix de
vente, tiré pour la première édition à 2.500 exemplaires, dont 2,400 seulement[2]
seront comptés comme édition réelle, 50 étant

Zacht Lawijd. Jaargang 6

57
réservés à Manteau pour la propagande générale et la presse à l'étranger, 50 à l'Auteur
pour les services de presse en Belgique; que, sur le prix fort de ce volume, dix pour
cent reviendront à l'Auteur sur toute la vente[3] et toute réédition et tous droits sur le
texte original et que les comptes seront arrêtés chaque année le 30 Juin et réglés le
31 Octobre au plus tard;
que l'Editeur ni l'Auteur ne feront aucun changement au texte primé et que l'Auteur
s'engage, aussitôt requis, à effectuer la correction des épreuves;
que Manteau traitera comme il lui plaira pour toute réédition du texte original ou
reproduction entière ou partielle en Belgique ou à l'étranger, à son seul profit, sauf
dix pour cent pour l'Auteur;
que tout ce qui concerne la radio, la mise au théâtre ou le cinéma concernera
l'Auteur seul, à son profit;
de même que toute traduction.[4]
J'espère, chère madame, que vous admettrez tout cela comme pratique et équitable
et que nous signerons bientôt.
Dans cet espoir, je vous présente l'expression de mes plus respectueux et
reconnaissants sentiments

V-1. [Oostende], 17 februari 1950
17.2.50
Cher Hugo Claus,
J'ai eu hier la visite de l'aimable et essoufflée Miss Benelux.
Vous feriez bien, pour des communications de cette importance, de venir
vous-même, par lettre ou en personne.
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Votre accord avec Manteau à pour moi - et vous le savez - une importance vitale
dans mon mic-mac.[1]
Benelux m'a dit, en substance, que vous vous étiez arrangé avec Madame Manteau,
mais que vous aviez dû céder sur certains points, ‘pour obtenir l'argent’, mais que
toutefois vos ouvrages futurs étaient saufs.[2]
Aïe! Sur quoi avez-vous cédé?
Si c'est sur la traduction, je ne vous le pardonnerai pas.
Déjà je vous en veux d'avoir perdu huit jours à me livrer votre texte.
Je suis si pressé! Il me faut une somme avant le 25 courant, ou, vraisemblablement,
je saute.
Mais, si vous avez obtenu de l'argent, et que vous m'en passiez en prêt, tout va
bien.[3]
Je recopierai cette lettre-ci à votre adresse d'Ostende, pour être sûr de vous voir,
à la Librairie, dimanche prochain avant midi et demie -[4]
Votre ami
HVandeputte[5]

V-2. [Oostende], 17 februari 1950[1]
17.2.50
Cher H. Claus
(copie rapide de la lettre que je vs adresse à Bruxelles)[2]
Hier visite de Benelux.
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Feriez mieux, pour communications de cette importance, de venir par lettre ou en
personne.
Votre accord avec Mme Manteau à pour moi - et vous le savez - une importance
vitale dans mon mic-mac.
Benelux m'a dit, en substance, que vs aviez traité avec Mme Manteau, mais que
vs aviez dû céder sur certains points, ‘pour obtenir l'argent’, mais que toutefois vos
ouvrages futurs étaient saufs.
Aïe! Sur quoi avez-vs céde?
Si c'est sur la traduction, je ne vs le pardonnerai pas.
Déjà je vous en veux d'avoir perdu huit jours à me livrer votre texte.
Je suis si pressé! Il me faut une somme avant le 25 courant, ou, vraisemblablement,
je saute.
Mais, si vs avez obtenu de l'argent, et que vous m'en passiez en prêt, tout va bien.
Je compte absolument sur votre visite, à la Librairie, dimanche prochain avant
midi et demie
Votre ami
HVandeputte

VI. Oostende, [voor of op 20 februari 1950][1]
Je[2] donne par la présente à Henri Vandeputte exclusivement tous droits de traduire
en français mon roman ‘De Eendenjacht’, la Chasse aux canards, de placer cet ouvrage
chez un éditeur et de recueillir tous les bénéfices de cette traduction (à charge pour
le traducteur de me remettre la moitié des bénéfices nets résultant de cette traduction.)
J'ai fait ou ferai avec les éditeurs, belges ou néerlandais, de ce roman, les
arrangements nécessaires pour que tout bénéfice leur échappe sur la traduction en
question.
Je prie Henri Vandeputte de me confirmer sa bonne acceptation de la présente,
Ostende le
Hugo Claus
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VII. Oostende, 27 februari 1950
27.2.50
Ostende, 14, rue de Madrid
Cher Hugo Claus,
D'accord avec votre lettre du 20 de ce mois[1], au sujet de la traduction en français de
votre roman ‘De Eendenjacht’ dont je m'occuperai pour le faire accepter par un
Editeur, le net de tous droits sur cette traduction partagé moitié moitié entre vous et
moi.
Votre tout dévoué
HVandeputte[2]

VIII. Oostende, 27 juli 1951[1]
Henri Vandeputte
2 Rue de Madrid
Ostende
Le 27 Juillet 1951
Monsieur Hugo Claus
Hôtel de Verneuil
29, Rue de Verneuil.
Paris VIIe
Mon cher Claus,
J'ai bien reçu il ya quelques jours votre lettre de Paris, non datée.
Je ne désire principalement qu'une chose c'est que votre Chasse aux Canards
paraisse. Par conséquent, j'adopte l'attitude la plus bienveillante possible quant à ma
traduction et à mes droits.[2]
Ou bien le lecteur de votre éditeur craint l'aspect nordique de mon nom. Ou bien
il a dans sa manche un petit copain qu'il veut faire profiter de l'occasion. Ou bien,
plus probablement, veut-il assaisonner à la française votre ouvrage. Peu importe, du
moment que votre
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roman paraît et que vous êtes satisfait de sa transposition en français.
Moije suis bien sûr du bon français de mon travail et je n'ai pensé qu'à une chose:
serrer du plus près possible votre texte et votre genre d'écriture.
Mais il est évident qu'il n'y à pas à Paris cinq personnes pour traduire du flamand
votre livre et que c'est ma traduction, mon travail qui servira de base. Sur ce point,
votre lettre le prouve, vous êtes d'avance d'accord.
Conséquemment, mon travail doit être rémunéré. Je suis d'accord, si vous me
payez trois mille francs belges à la parution du volume, pour que ce paiement soit
considéré comme clôturant nos comptes et pour que la traduction soit signée de
n'importe qui au gré de l'éditeur.[3]
Confirmez-moi nettement votre accord avec la présente et dites-moi en même
temps quand, exactement, le livre paraîtrait. Renseignez-moi en même temps un peu
sur vos activités et écritures et croyez à la sincère amitié d'un homme qui n'a qu'un
défaut c'est d'être toujours à court d'argent comptant.
HVandeputte
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IX. [Oostende], 5 januari 1952
5.1.52
Cher vieux Claus,[1]
On n'est pas plus gentil que vous.
Votre colis de fruits - déjà mangés! quelles pommes! - ce n'était pas seulement
très parisien, mais l'amitié même, si précieuse, plus encore quand on la partage et
qu'on vient précisément de se foutre à la poubelle. Merci. Donnez-nous beaucoup
de beaux poëmes cette année.
Quel dommage! Je viens d'apprendre que mon frère Permeke est mort.[2]
Je vous renvoie votre ‘Tête’ encadrée et votre ravissante Nonnette.
Je joins au paquet 3 Cobra et 2 Alexinsky: vous avez plus de chances que moi de
voir ces gens-là.[3]
Donnez votre adresse à Knocke.[4]
Amitiés. Amitiés.
HVandeputte

X. Oostende, 6 maart 1952
14, rue de Madrid
6.3.52
Vous vous cachez bien, cher Ami et arriviste en sarabande!
Je savais que c'était au Zoute.
J'ai dû m'adresser à Raymond Art.[1]
Au moins, vous travaillez?
Moi guère. Depuis le 31 décembre et notre exit de chez la mère de Grasse, je suis
à moitié crevé et sans que ça diminue.[2]
Grippe, emphysème, suffocations. Tout ça vient du coeur breloque, paraît-il.
‘A la belle vue de tous les médicaments’.
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Tout ce que j'ai pu réussir en sept semaines, ce sont mes huit Entretiens à la Radio,
pour célébrer mon soixante-quinzième anniversaire.[3] Ils m'ont enregistré ça en deux
fois.
Mais six heures dehors = deux jours de repos obligatoire.
J'ai aussi une conférence à Angleur, vers le 20 courant - si je suis retapé. Mais, je
serai, dit Vroome, secrétaire permanent de l'Ouverture du Nouveau Kursaal.
Cette inauguration pour 1953, affirme-t-il.[4]
Vous?
1. avez-vous des nouvelles de Fasquelle? Le vieux est mort, demandezen d'urgence
au jeune.[5]
2. Omer Kyndt, votre admirateur intégral, Steenweg op Gistel, 31, Westkerke,
pleure pour vous voir.[6]
Irait au Zoute pour obtenir cette faveur.
N'a pas encore et voudrait avoir
A - numéros de Tijd en Mens, avec poèmes, contes
B - quelque chose dans de Gids.
C - Registreren
D - Klein dagboek
E - Trancredo Infrasonic, poëmes.
S'il y a à payer, je paierai.
Ecrivez! de tout coeur vôtre
HVandeputte

Eindnoten:
[1] Bedoeld wordt de in juni 1947 gepubliceerde debuutbundel Kleine reeks en de in oktober 1948
gepubliceerde plaquette Registreren, allebei uitgegeven door bedrijven van vader Jozef Claus,
respectievelijk in Moeskroen en in Oostende.
[2] Vandeputte schreef de woorden ‘poète’ en ‘poème’ wel vaker met een deelteken, zoals in de
titel van zijn bundel Poëme du poëte (Paris, 1931).
[1] Melusine is de dochter van een fee uit middeleeuwse legenden, waarvan de benen zich konden
transformeren tot slangenstaarten. De benaming Hurluberlu duidt een excentriek, extravagant,
vaak amusant, maar weinig betrouwbaar persoon aan. Men mag aannemen dat Vandeputte met
deze meervoudige aanduiding, inclusief de verwijzing naar de Benelux, alludeerde op Claus'
toenmalige Belgisch-Nederlandse, in Oostende woonachtige vriendin Elly Overzier. Wellicht
trad zij op als go between van haar vriend, die op dat moment in Brussel zijn legerdienst vervulde.
[2] Over de inhoud van de mededelingen van Elly Overzier be staat geen zekerheid. Het gaat in
ieder geval om positieve be richten (‘Bonnes nouvelles!’), die veel weg hebben van wonderen
(‘les miracles’) en waaraan een belangrijke geldsom verbonden is, waarvan Vandeputte graag
een klein stukje of zo'n 6000 frank voor zichzelf gereserveerd zou zien. Die berichten kunnen
niet of niet alleen betrekking hebben op de aanmoedigingspremie van de provincie Brabant ter
waarde van 4000 frank waaromtrent Claus op 4 januari 1950 een brief kreeg. Op 31 december
1949 had de ultieme jurybijeenkomst van de Leo J. Krynprijs plaats, waaraan Claus met zijn
debuutroman deelnam. Welke redenen Claus had om aan te nemen dat hem de prijs zou worden
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toegekend, is niet geweten. Het is mogelijk dat hij enkele stukjes in de krant Vooruit als positieve
signalen heeft gelezen. Op 1-2 januari 1950 bijvoorbeeld schreef jurylid Raymond Herreman,
die sinds 1946 met Claus correspondeerde en diens roman zeer gunstig gezind was: ‘[...] een
nieuwe jongere zal ons dit jaar een revelatie brengen, namelijk Hugo Claus, met een roman,
die als titel blijkt te zullen dragen De Metsiers of misschien De eendenjacht.’ (Zie in dat verband
Absillis, ‘“Je faam is, geloof ik, definitief gevestigd”. Hugo Claus' opmerkelijke intrede in de
vlaamse letteren’, p. 241).
Blijkbaar heeft Claus de mondelinge mededelingen van Elly Overzier in een brief toegelicht.
De verwijzing naar Danaë en de gouden regen heeft uiteraard betrekking op het geld dat Claus
te beurt zou vallen. Opvallend is wel dat de mededelingen die Claus daaromtrent kon doen nog
officieel bevestigd dienden te worden. Een dergelijke confirmatie kwam er met betrekking tot
de Krynprijs acht dagen na Vandeputtes brief op 21 januari 1950 door middel van een telegram
van uitgeverij Manteau, drie dagen later gevolgd door een brief en een contract.
Door de mededelingen van Claus is Vandeputte er blijkbaar wel van overtuigd geraakt dat zijn
grote probleem, namelijk acute geldnood, niet in één keer zal worden opgelost (‘Dommage [...]
que Danaé ne pisse pas son or en un coup’). Daarom werpt hij zich zowat op als literair agent
van de jonge schrijver. Hij neemt de zaak voortvarend ter hand en doet meteen een reeks
voorstellen. Typerend is dat alle voorstellen tegelijk Vandeputtes financiële nood kunnen lenigen
en de literaire carrière van zijn jonge vriend bevorderen. Het belangrijkste is ongetwijfeld zijn
bemiddeling voor de publicatie van de Franse vertaling van de bijna-bekroonde roman bij de
prestigieuze Parijse uitgeverij Gallimard. Jean Paulhan (1884-1968) werd vanaf de beginjaren
van de NRF en van de ermee verbonden Librairie Gallimard geacht zeer invloedrijk te zijn,
onder andere via het ‘comité de lecture’ van de uitgeverij waarvan ook de jongere Raymond
Queneau (1903-1976) lid was.
Een andere mogelijkheid voor Vandeputte om wat geld in het laatje te krijgen is zijn aanbod
om in te staan voor de afwerking (‘la mise au point’) van de door Claus te maken vertaling van
zijn roman.
Een derde mogelijkheid voor Vandeputte om mee te genieten van het succes van zijn jonge
vriend betreft het schrijven van één of twee (!) artikelen in het weekblad Le Phare dimanche.
Opvallend is dat Vandeputte die publicatie verbindt met ‘l'occasion du prix’. Ruim twee maand
later, op 26 maart 1950 verschijnt het lange artikel ‘Petite ou grande révélation - Hugo Claus’.
Daarin wordt de Krynprijs heel flatterend aan een Franstalig publiek voorgesteld als ‘le Goncourt
de chez nous’, ‘le Goncourt belge’ en ‘notre Prix Goncourt’.
Een vierde mogelijkheid die Vandeputte zag om zichzelf en Claus te helpen was de publicatie
van een vertaalde novelle in Le Phare dimanche. Dat laatste is blijkbaar niet gebeurd.
Aan het slot van de brief is in de marge in een ander handschrift dan dat van Vandeputte of
Claus geschreven: H.J. van Tienhoven - Polsbroekstraat 11 - Den Haag. De Nederlandse dichter
Henk van Tienhoven kwam pas tegen het einde van 1950 even in beeld toen hij samen met Ad
den Besten protesteerde tegen de beruchte Elsevier-enqûete van 25 november 1950 over de
Jonge Nederlandse Poëzie.
Dit getypte ontwerp van een aangetekende brief gericht aan mevrouw Manteau werd geschreven
door Vandeputte. Op 8 februari 1950 schrijft hij aan zijn dochter Marie dat er enige hoop op
beterschap van zijn financiële situatie bestaat. Hij zou een uitgave verzorgen van een bepaald
werk, maar ‘cette chose profitable n'est encore qu'une espérance. De même la traduction du
flamand, â paraître chez Gallimard, H.V. traducteur, du roman Metsiers de mon très cher jeune
ami Hugo Claus, qui vient d'avoir le prix Goncourt flamand. Mais il y a l'éditrice, la féroce
Mme Manteau, qui chicane sur le contrat et, notamment, veut plonger dans mes droits de
traducteur’ (deel X, p. 652). Met zijn briefontwerp reageert Vandeputte op het door Manteau
opgestelde en Claus op 24 januari 1950 toegestuurde contract voor De Metsiers. Of deze brief
aan Manteau werd bezorgd staat niet vast. Uit het jaar 1950 zijn geen brieven van Claus aan
Manteau bekend. Ook een brief die betrekking heeft op het contract van 24 januari 1950 werd
niet gevonden.
Artikel 8 van het contract van 24 januari 1950 voorzag eveneens een oplage van 2500
exemplaren, maar reserveerde 250 exemplaren, waarvoor geen auteursrecht van 10% diende
betaald, ‘voor de auteur, de pers en de propaganda’, zonder dat bepaald was wie wat kreeg.
Artikel 9 van het Manteau-contract voorzag dat 1000 exemplaren van de eerste oplage van 2250
resterende exemplaren vrij waren van auteursrechten.
Artikel 13 gaf de uitgever ‘algehele volmacht’ met betrekking tot alle vertalingen en bewerkingen
en voorzag voor hem 50% van alle inkomsten.
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[1] Wellicht heeft Claus van zijn verblijf als dienstplichtige in Brussel gebruik gemaakt om de daar
gevestigde uitgeverij te bezoeken en er het voorgestelde contract te bespreken.
[2] De opvallendste verandering die Vandeputte in zijn aangetekende brief van februari had
voorgesteld behelsde het zogenaamde voorkeursrecht. Artikel l4, dat Vandeputte in zijn geheel
had geschrapt, bepaalde dat de auteur zijn werk pas dan elders kon laten uitgeven ‘zodra de
uitgever tien werken aangenomen heeft’. Daarbij was niet duidelijk of het alleen prozawerken
betrof. Verder werd namelijk ook nog bepaald: ‘De auteur biedt dus alle werken van zijn hand,
die zullen volgen op “De Metsiers”, de uitgever aan [...]’, inclusief ‘dichtwerken’, ‘vertalingen
van buitenlandse werken’ en zelfs ‘boeken die hij in samenwerking zou schrijven’.
[3] In zijn brief van 13 januari 1950 had Vandeputte de vertaling nog aan Claus overgelaten (‘Faites
tout de suite la traduction du roman’). Hier lijkt Vandeputte die voor zichzelf te claimen: hij
had de tekst allang willen hebben en heeft geld nodig, geld dat Claus wellicht van Manteau
gekregen heeft en in ruil waarvoor hij blijkbaar op bepaalde punten toegevingen heeft moeten
doen. Indien Claus echter heeft toegegeven op het punt van de vertaling, dan kon Vandeputte
geen aanspraak meer maken op een (te lenen) deel van het geld.
[4] Claus verbleef vanaf maart 1948 - officieel vanaf 22 april 1948 - met de hele familie te Oostende,
maar heeft vanaf 1 september 1948 een huurovereenkomst met de eigenaar van het Hôtel de
Londres in dezelfde stad.
[5] De rugzijde van het eerste halve blad bevat een ontwerp voor de omslag of de titelpagina van
het pantomimegedicht Zonder vorm van proces, dat in september 1950 bij Draak in Brussel
zou verschijnen. Het werd door Claus boven de titel gesigneerd.
[1] Deze brief, een enigszins bekorte versie van brief V-1 van dezelfde dag, duidt aan hoe bezorgd
Vandeputte was over de mogelijkheid dat de vertaalrechten van Claus' debuutroman hem zouden
ontglippen.
[2] Claus was nog tot 29 maart 1950 dienstplichtig. Hij was gelegerd in de Rollinkazerne te
Etterbeek, maar verbleef als redacteur van Soldatenpost, het officiële tijdschrift van het Belgisch
Leger, in de Prins Boudewijnkazerne aan het Daillyplein te Schaarbeek.
[1] De datering berust op de vermelding van 20 februari in brief VII, gedateerd op 27 februari 1950.
Het gelijnde papier draagt op de achterkant in de linkerbovenhoek volgend gedrukt adres:
Fernand Feys - 11, rue de l'Orge - Tél. 118 - Ostende.
[2] Evenals brief IV was deze tekst, in het handschrift van Vandeputte, bestemd om door Claus
onderschreven te worden. Na de twijfelachtige mededelingen van Elly Overzier over de
onderhandelingen met Manteau nam Vandeputte blijkbaar het zekere voor het onzekere en
stelde zelf een door Claus te ondertekenen verklaring op, waarbij hij de exclusieve Franse
vertaalrechten van diens debuutroman kreeg toegewezen.
[1] Met deze brief bevestigt Vandeputte dat Claus hem de gevraagde verklaring bezorgd heeft.
Deze verklaring is niet teruggevonden. Wellicht konden Claus en Vandeputte deze verklaringen
ook gebruiken in hun besprekingen, de een met uitgeverij Manteau, de ander met zijn
schuldeisers.
[2] Op 7 maart 1950 stelde Manteau een nieuw contract op met enkele opvallende wijzigingen. Op
bepaalde, door Vandeputte aangevochten artikelen, zoals 8 en 9 (over het wegvallen van het
auteursrecht, respectievelijk over 250 en 1000 exemplaren), had Claus duidelijk toegegeven.
Conform artikel l3 claimde de uitgever nog steeds ‘algehele volmacht’ met betrekking tot de
reproductierechten, maar er werd een uitzondering gemaakt voor de Franse vertaling: ‘Reserve
wordt echter gemaakt voor een reeds in behandeling zijnde Franse vertaling door Henri Van
de Putte, waarvoor de auteur vrij is te onderhandelen’. Ook het voorkeursrecht werd drastisch
ingeperkt en gold voortaan nog slechts ‘zijn volgende roman’.
[1] Wat voorafging. Op 27 februari 1950 had Vandeputte toegezegd de vertaling van De Metsiers
en de publicatie ervan bij een Frans uitgever voor zijn rekening te nemen. Gepraamd door
geldnood heeft hij blijkbaar bijzonder snel gewerkt. Al op 13 december 1950 nodigt Raymond
Queneau van Gallimard Claus uit voor een gesprek. De inhoud ervan wordt door Vandeputte
op 3 januari 1951 in een brief aan Gaby Jeanbaptiste samengevat als: ‘traduction repoussée
avec éloges’. Queneau bevestigt dit op 7 februari 1951 schriftelijk aan Claus: ‘Ainsi que je vous
l'avais laissé prévoir, nous n'avons pas cru pouvoir retenir pour nos éditions votre roman “LA
CHASSE AUX CANARDS”. Mais, comme je vous l'avais également dit, votre oeuvre nous
intéresse et nous serions heureux de pouvoir lire votre prochain ouvrage’. Deze brieven bevinden
zich in het archief van het Clauscentrum.
[2] Op grond van deze brief mag men aannemen dat Claus in zijn niet teruggevonden schrijven
Vandeputte heeft meegedeeld dat diens vertaling van De Metsiers niet werd aanvaard door een
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Franse uitgever. Het betreft hier echter niet de vertaling die aan Gallimard werd aangeboden
en die Raymond Queneau eerder al had afgewezen. Dat blijkt uit de brief die Vandeputte op 3
januari 1951 stuurde aan zijn ex-schoondochter Gaby Jeanbaptiste in Parijs. Zij was in 1919
getrouwd met Vandeputtes zoon Louis en in 1929 hertrouwd met de Franse journalist Raymond
Manévy, hoofdredacteur van Paris-Soir, medestichter van Libération en secretaris-generaal
van France-soir. Vandeputte schrijft haar: ‘Vous aurez la visite d'un beau jeune garçon, Hugo
Claus, Belge flamand, parlant bien le français avec des cuirs, dont j'ai traduit La Chasse aux
Canards, roman primé en Belgique, traduction repoussée avec éloges par Queneau. Peut-être
Raymond aura-t-il un tuyau ou une recommandation, du côté Julliard?’ (deel XI, p. 336).
Bedoeling van het bezoek was om na te gaan of Manévy zijn contacten in de Franse
uitgeverswereld kon inzetten voor de vertaling van Claus' roman. Het is mogelijk dat uitgeverij
Julliard werd benaderd en dat de afwijzing waarover Vandeputte schrijft in zijn brief aan Claus
van 21 juli 1951 daarop betrekking heeft.
Vandeputte stemt ermee in dat andermans naam als vertaler wordt opgevoerd, op voorwaarde
dat hem, zij het pas bij verschijnen van de vertaling, een bedrag van 3000 frank wordt uitgekeerd.
Zoals in de inleiding vermeld, is dat eerste precies wat zal gebeuren wanneer Fasquelle de
roman publiceert.
Het woord ‘vieux’ is omcirkeld. In zijn brief van 12 januari 1952 sprak Vandeputte Gaby
Jeanbaptiste aan als ‘Chère vieille Gaby’ en lichtte dit als volgt toe: ‘Je mets vieille dans le sens
de l'amitié, bien entendu’ (deel XI, p. 336).
De schilder Constant Permeke overleed te Oostende op 4 januari 1952.
Vandeputte probeerde niet alleen boeken tweedehands te verkopen en uit te lenen, hij verkocht
ook tijdschriften en schilderijen, zowel die van hem als die van anderen. Tot die laatste categorie
behoorde ook werk van Claus. Welke werken hier bedoeld zijn, is onbekend. Met ‘3 Cobra’
wordt wellicht gedoeld op drie exemplaren van Cobra, het tijdschrift van de experimentele
kunstenaars, waarvan het laatste nummer verscheen in de herfst van 1951. Met ‘2 Alexinsky’
zou kunnen worden gedoeld op twee exemplaren van Alechinsky's enige uitgave uit die tijd,
namelijk het in 1950 gepubliceerde boekje Les poupées de Dixmude (Bruxelles, Editions Cobra).
Blijkbaar verbleef Claus in die tijd niet alleen in Oostende, maar ook in de door Henry Van de
Velde ontworpen villa van de schilder Albert Saverys, villa Westhinder, gelegen op de Zeedijk
in Knokke-Zoute. Claus was bevriend met Alberts zoon Jan Saverys (1924), die ook schilderde.
Blijkbaar kende Vandeputte niet het juiste adres van de villa van Albert Saverys, maar kon hij
het achterhalen via de Oostendse kunstschilder Raymond Art (1919-1998), die jarenlang hoofd
decoratie was van het casino te Knokke.
Al bleef Vandeputte blijkbaar wel zaken doen, officieel werd de Librairie op 31 december 1951
definitief gesloten. Zie in dat verband o.m. deel XI van het verzamelde werk, p. 270 & 336-337.
Deze ‘Entretiens Radiophoniques avec Éduard Fonteyne’ werden opgenomen op 7 februari
1952, door het INR in acht delen uitgezonden tussen 16 februari en 5 april 1952 en gepubliceerd
in deel XII van het verzameld werk, p. 51-92.
Ondanks zijn leeftijd en zijn minder aangename ervaringen blijft Vandeputte uitkijken naar
werk in het Oostendse casino. Op 17 januari 1952 schrijft hij aan zijn dochter Marie: ‘Le grand
X c'est le nouveau Kursaal, où j'aurais un job dans mes capacités de travail actuelles - et au sujet
duquel on sera fixé après le 31 courant’ (deel X, p. 658). Emiel Vroome (1886), liberaal schepen
van Oostende, was in de periode 1946-1952 bevoegd voor financiën, handel en nijverheid.
De gevraagde ‘nouvelles’ hadden ongetwijfeld ook betrekking op Vandeputtes roman Sultan
Caïd. Eugène Fasquelle (1863) overleed te Parijs in 1952. Zijn zoon Charles behartigde de
zaken vanaf 1951.
Omer Kyndt (1929), neo-expressionistisch schilder, drukker-letterzetter van beroep en werkzaam
bij de Oostendse krant Het Kustblad, was een bewonderaar van Claus vanaf zijn Oostendse tijd.
Hij leerde Vandeputte kennen via diens boekhandel.
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Sanne Parlevliet
‘Wie kent de oude verhalen?’
De jeugdliteraire missie van bewerkers van historische letterkunde
‘Wie kènt de oude verhalen in Nederland?’ vroeg schrijver, leraar en pedagoog D.L.
Daalder zich in 1924 af. De middeleeuwse handschriften waren weliswaar ontcijferd,
er waren uitmuntende commentaren op de verhalen geschreven en de teksten waren
prachtig uitgegeven. Maar ze werden niet meer gelezen, ze werden alleen nog
bestudeerd. ‘Eigendom van ons volk zijn ze in geen enkel opzicht,’ constateerde
Daalder mismoedig. En het hielp niets dat het literaire leesonderwijs de teksten in
het curriculum had opgenomen, want daar werden alleen weinig inspirerende
fragmenten gelezen:
de kinderen vervelen zich daarbij gewoonlijk - de lastige woorden en de
vermoeiende commentaren telkens, die vaak meer getuigenis afleggen van
de taalkennis van den leeraar dan van zijn liefde voor de geschiedenis zèlf,
maken de litteratuur ongenietbaar, het fragmentarische belet alle meeleven
met de ‘helden en heldinnen’ van de historie.1
Dirk Leonardus Daalder (1887-1963) werkte als leraar aan de Rijks-HBS te Alkmaar
en schreef daarnaast zowel voor als over kinderen.2
In 1950 publiceerde hij zijn opus magnum Wormcruyt met suycker, dat wordt
beschouwd als een van de belangrijkste werken van de vorige eeuw op het gebied
van de jeugdliteratuur.
Kinderen kennis laten maken met het (West-Europese) literaire erfgoed was een
speerpunt in Daalders literaire pedagogiek. In zijn boek en in zijn artikelen over
literatuur voor kinderen pleitte Daalder er herhaaldelijk voor om mythen, sagen en
legenden toegankelijk te maken voor jongere generaties. Hij droeg daar zelf ook aan
bij door verschillende bewerkingen van oude verhalen te publiceren: ‘Niets kon mij
liever zijn, dan de verhalen te
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Dirk Daalder omstreeks 1913 [Letterkundig Museum]

bewerken, die tot de boeiendste en belangrijkste behoren van de oudste literatuur uit
de Westerse landen,’3 schreef hij hierover.
Het citaat waarmee dit artikel werd geopend komt uit Daalders voorwoord bij de
serie Oude Verhalen die G.B. van Goor Zonen uitgaf in 1924 en 1925. Deze serie
bevatte bewerkingen van Ferguut, Floris ende Blancefloer en Homeros' Ilias. In
1950 publiceerde Daalder De historie van de vier Heemskinderen bij A. Voorhoeve,
gevolgd
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door verhalen uit de Arthur-cyclus in De ridders van de tafelronde bij Cantecleer en
Karel ende Elegast bij De Wereldbibliotheek in 1952. Die historie van Reynaert die
Vos kwam in 1953 weer bij G.B. van Goor Zonen uit en twee verzamelbundels met
bewerkingen van oude verhalen verschenen bij uitgeverij Het Spectrum onder de
titels Mythen en sagen uit het oude Europa (1959) en Sagen en Legenden (1962).
Daalder leidde alle bewerkingen in met een voorwoord of uit met een nawoord.
Hierin benadrukte hij dat het vrije bewerkingen waren en geen letterlijke

D.L. Daalder, Mythen en sagen uit het oude Europa. Prisma-boeken, Utrecht/Antwerpen 1959
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vertalingen, omdat de originele teksten door hun leeftijd en de leeftijd van de beoogde
lezers niet zonder tussenkomst van een bemiddelende bewerker te verteren waren.
Daarnaast gaf Daalder in de voor- en nawoorden achtergrondinformatie over de
originele teksten en noemde hij de bron(nen) op basis waarvan hij deze bewerkt had.
Bovendien legde hij uit waarom hij uit de enorme verzameling volksverhalen juist
deze gekozen had om te bewerken. Zijn intentieverklaringen weerspiegelen een
combinatie van interpretaties van de oorspronkelijke teksten en heersende opvattingen
over het wezen van het kind en het kind als lezer.
Daalder was niet de enige die zich in deze periode ten doel had gesteld historische
literaire teksten toegankelijk te maken voor een jong lezerspubliek. Tussen 1850 en
1950 kwamen talloze bewerkingen voor kinderen op de markt, variërend van trouwe
schooluitgaven voorzien van lees-, schrijf- en discussie-opdrachten, tot prentenboeken
voor de kleinste lezertjes, waarin de verhalen gereduceerd werden tot grappige tekstjes
bij schattige plaatjes.4
Een blik op deze smeltkroes van educatieve, pedagogisch verantwoorde en
onverantwoorde, dure literaire en goedkope pulpuitgaven laat zien dat vooren
nawoorden zoals die van Daalder niet ongewoon waren. De meeste behandelden de
volgende vragen: Waarom moet dit boek gelezen worden? en Hoe moet dit boek
gelezen worden? Het antwoord op de eerste vraag diende ertoe de lezer te verleiden
om het boek te gaan lezen. De tweede vraag leidde tot het geven van leesinstructie.
De antwoorden die de bewerkers in de voor- en nawoorden op de vragen gaven,
werpen licht op hun jeugdliteraire missie. Deze blijkt drieledig. Daalder en zijn
collega-bewerkers wilden kinderen via de bewerkingen kennis laten maken met
Europa's literaire rijkdom om hen een cultureel besef, in sommige gevallen zelfs een
nationaal besef, bij te brengen en tegelijkertijd het voortbestaan van de oude verhalen
te waarborgen. Daarnaast zagen zij voor de verhalen een rol in de maatschappelijke
en morele vorming van de lezers weggelegd. Bovendien meenden zij dat de stof
genot en vermaak bood, voor iedereen, maar vooral voor kinderen.

Parel onder de Dietse chansons
‘Veelal beseft men te weinig welk een rijkdom aan epische, heroïsche verbeelding
Europa in de middeleeuwen ons heeft nagelaten,’5 staat er te lezen in de binnenflap
van Daalders Mythen en sagen uit het oude Europa (1959). In Oude Verhalen had
hij er nog vooral over geklaagd dat ons literaire erfgoed niet gekend werd. In zijn
latere bewerkingen ging hij over op een positiever pleidooi voor het aankweken van
cultureel besef onder jonge lezers. Net als veel andere bewerkers benadrukte hij dat
er al generaties lang van de verhalen werd genoten. Karel ende Elegast noemde hij
een ‘parel onder de Dietse chansons de geste’6 en tot de vier Heemskinderen voelden
volgens hem zowel de grote massa als geleerden zich aangetrokken.7
De vermaardheid van de oude verhalen door de eeuwen heen werd gezien als een
goede aanbeveling voor het lezen ervan. Altijd is het ‘(...) volk in
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onverflauwde belangstelling zijn eigen nationale poëzie trouw gebleven,’8 schreef
De Waard bij zijn schooluitgave van Floris ende Blancefloer in 1926:
Was het in de laatste [de Karel-romans] de eenvoudige, rake teekening
van krachtige figuren en scherpe conflicten, de vereeniging van humor en
tragiek, zoo door alle tijden den Nederlander lief, die het volk gedurende
zeer langen tijd boeide en bekoorde, in Floris ende Blancefloer is het de
groote kracht van een zuivere liefde, alle moeilijkheden te boven komend,
die jong en oud in gespannen aandacht hield bij het lezen of horen van dit
bekoorlijke verhaal.9
De Jong gebruikte hetzelfde argument. Hij haalde in de inleiding bij zijn Roman der
vier Heemskinderen (1922) Alberdingk Thijm aan, die in 1851 had geschreven: ‘De
Nederlanders hebben de Heemskinderen bemind met een trouwe, met een ridderlijke,
met een Middeleeuwsche liefde.’10 En zelfs uitgevers gebruikten historische
argumenten om de bewerkingen aan te prijzen; volgens de serienaam van de
schooluitgaven van Middelnederlandse teksten bij J.B. Wolters waren de verhalen
‘Van alle tijden’ en de titel van de reeks bewerkingen die onder redactie van P. de
Zeeuw Gzn. bij G.B. van Goor Zonen werd uitgegeven suggereerde dat het allemaal
‘Oud Goud’ was wat er werd bewerkt.11
Naast het aankweken van cultureel besef bij jonge lezers dichtten bezorgers van
uitgaven van teksten uit het Nederlandstalige literaire erfgoed ook een natievormende
functie aan het leren kennen van deze verhalen toe. Het in ere houden van de nationale
cultuur ten behoeve van de identiteit en de continuïteit van de Nederlandse natie
vormde in de negentiende en begin twintigste eeuw een van de peilers van het literaire
leesonderwijs, constateerde Van Kalmthout (2002): ‘Als men zich bij het
leesonderwijs bleef verdiepen in heden en verleden van de eigen taal en literatuur
zou de “Nederlandsche stam” van Nederlanders, Vlamingen en Zuid-Afrikanen niet
door volksvreemde invloeden ondermijnd kunnen worden.’12 Men ging ervan uit dat
typisch Nederlandse eigenschappen, zoals soberheid, humor en realiteitszin, uit de
Middelnederlandse teksten konden worden geleerd.13
Een voorbeeld van de natievormende functie komt uit de anonieme
Reynaert-bewerking van 1850. Hierin schreef de bewerker trots over ‘eenen
Nederlander’ die een werk had geschreven dat ‘eenen bijzonderen invloed heeft
gehad op het genoegen en het vermaak, en misschien ook op de verlichting der meeste
volken van Europa’.14 Hij werd in 1923 gecorrigeerd door Lindemans, die Reynaerts
Vlaamse wortels claimde en de lezers van zijn schooluitgave er ‘een frissche
kijk-op-het-leven’ mee wilde bijbrengen:
Op onze schoolprogramma's mag een zoo door-en-door nationaal werk
als Reynaerts historie staan. De Grieken aanzagen Homeros' Ilias als het
schoolboek, waarin ze alles leerden; en Juvenales beschrijft ons de
Romeinsche schooljeugd buiten adem langs de straten loopend, met onder
den arm, als eenig schoolgerief, een lijvig manuscript van Vergilius' Aeneis,
hun nationaal gedicht: Mogen wij dan zoo verwaarloozen dit verhaal, dat,
door de overlevering der tijden, helemaal van ons geworden is?15
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Ook voorwoorden bij bewerkingen die niet bedoeld waren voor schoolgebruik
getuigden soms van een nationalistisch getint enthousiasme. Het voorwoord van De
scheepsjongens van Bontekoe (1924), een heel vrije bewerking van het
zeventiende-eeuwse scheepsjournaal Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe
van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantz. Bontekoe van Hoorn, richtte Johan
Fabricius expliciet ‘Aan de Hollandsche jongens!’ Volgens Fabricius konden zij van
de ‘geschiedenis ónzer zeevaarders’, het verhaal ‘van een der eerste, kranige
“Schippers naast God” die met hun wakkere mannen óns gezag in Indië vestigden’
in ‘ónze Gouden Eeuw’ het doorzettingsvermogen leren dat nodig was om een echte
man te worden: ‘Het leven van een Màn, jongens, gaat nooit zonder stormen voorbij.
Hoe verder het land, dat je bezeilen wilt, hoe moeilijker en gevaarlijker de reis.
Verlaat je schip niet, voor het onder je bezwijkt! Dan zal men later zeggen: “Hij voer
door vele stormen, maar zijn reis werd een reis van Bontekoe!”’.16
Het verleden als bouwsteen voor de toekomst werd dus niet alleen op het niveau
van de gehele natie beargumenteerd, ook op het vlak van de persoonlijke groei zouden
de bewerkingen een bijdrage kunnen leveren, beweerden bewerkers. Het verleden
van de verhalen werd in verband gebracht met de toekomst van de jonge lezers. De
teksten zouden de socialisatie van het kind gunstig beïnvloeden. Uit de voorwoorden
blijkt echter ook dat dat soms compromissen vergde.
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Er zijn vele Reintjes in de wereld
Bewerkers verantwoordden zich herhaaldelijk voor de morele invloed van de verhalen
op de lezers. Gezien de ontvankelijkheid en de neiging zich met literaire personages
te identificeren vroeg J.A. Slempkes (1929) zich in zijn bewerking van de Reynaert
bijvoorbeeld af of ‘dit bijtend scherpe dierenepos, waarin

Illustratie van Rie Kooyman bij Die historie van Reynaert die vos van D.L. Daalder (1953)

ten slotte de sluwe booswicht met de winst gaat strijken, [...] uit moreel oogpunt wel
te gebruiken’ was.17 Ook Jan Ligthart (1909) zag in dat men misschien bezwaar zou
kunnen hebben tegen het ongecensureerd aanbieden van het Middelnederlandse
verhaal aan jonge lezers met ontvankelijke karakters. ‘Reinaert, de vos Reinaert, is
gewoonweg een schurk. Een doortrapte schurk. Een lage, listige schurk. Een gemeene
en bovendien vieze schurk’,18 opende hij de inleiding bij zijn onderwijsuitgave. Toch
geniet iedereen van de streken van de leugenachtige moordenaar, constateerde hij.
‘Zijn we dien groven en te gelijk verfijnden wreedaard dan misschien eenigermate
verwant?’ en ‘Hebben we iets van die vossennatuur in onszelf?’ zo vroeg hij zich
af.19
Om de lezer vrij te pleiten van de beschuldiging te genieten van laaghartige
schurkenstreken noemde Ligthart Reynaerts goede eigenschappen op. Zijn humor,
moed, verstand en - last but not least - ideale huisvaderschap vormden verzachtende
omstandigheden voor Reynaerts misdadige karakter en zorgden in de ogen van
Ligthart voor de literaire kwijtschelding voor zijn zonden. In 1953 voegde Daalder
daar ‘zelfbeheersing, inzicht in het zieleleven van anderen en [...] hoffelijkheid’ aan
toe.20 Deze karaktereigenschappen werden impliciet opgevoerd als alternatief,
navolgenswaardig voorbeeld voor de jonge lezers.
Er waren meer bewerkers die het aanleren van wenselijke karaktereigenschappen
op het oog hadden. De ‘diepe menschelijkheid’ van Beatrijs zou de lezer ‘berouw
[...], vergiffenis en teedere devotie’ bijbrengen, volgens Spitz (1916).21 Ising (1880)
roemde het ‘ridderlijk eergevoel’ van de vier Heemskinderen,22 Slempkes (1918) hun
‘daadkracht’,23 en Daalder (1952) bezong de ‘moed en zelfverloochening’ van de
Karolingische ridders.24
Maar er werd niet alleen een beroep gedaan op de moreel vormende kracht van
de verhalen. De, in de ogen van de bewerkers, immorele elementen kon-
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Bewerking van P. de Zeeuw in de serie Oud Goud (G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, circa 1940)

den ook bijdragen aan de ontwikkeling van de individuele lezers, namelijk aan hun
maatschappelijke ontwikkeling. Daalder (1950) stelde zich bijvoorbeeld de vraag of
men kinderen wel mocht binnenvoeren in de harde wereld van Reinout van
Montalbaen en zijn broers. Hij antwoordde bevestigend: ‘Het is goed, jonge mensen
zonder oogkleppen de wereld in te zenden die hen wacht: een realistische blik sluit
idealisme niet buiten - ook dàt kunnen de oude chansons hen leren’.25
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Een anonieme bewerker had dezelfde functie al in 1907 verdedigd, toen hij zijn lezers
expliciet opriep zich te hoeden voor types zoals Reynaert: ‘Daarin schuilt een goede
les voor u, kinderen! Er zijn vele “Reintjes” in de wereld; gij zult er wel ontmoeten.
Herinnert u dan het lot van Bruin, den beer, en Hinze, de wilde kat, en luistert niet
naar hen als ze van uw zelfzucht trachten gebruik te maken, om u in hun macht te
krijgen’.26
Toch hadden sommige bewerkers er bezwaar tegen bepaalde elementen in de
bewerkingen voor kinderen te laten staan. P. Louwerse (1897) ergerde zich dusdanig
aan het zegevieren van Reynaert, dat hij in zijn voorwoord ‘een heel ander begin en
ook een heel ander slot’ aankondigde. In een voor- en naspel, geheel aan Louwerse's
fantasie ontsproten, wordt Reynaert ontmaskerd door de koningsgezinde, maar
aanvankelijk uitgestoten heer Wroeter de Mol. ‘Zoo ik hoop, zal het boek “Reintje
de Vos”, zooals ik het u hier geef, geen kwaad, maar wel goed doen, en zult ge er
bovenal uit leeren, dat het kwade slechts tijdelijk zegevieren kan. De overwinning
is ten slotte altijd aan het goede,’ verantwoordde Louwerse zijn ingrijpen.27

Haar heden is verleden
De titel van Daalders ‘historisch-critische’ geschiedenis, Wormcruyt met suycker,
verwijst naar een uitspraak van ene H. Jacobi over de in 1596 verschenen ‘zonderlinge
combinatie van “Leerboek, vertaaloefening, zedelijk onderricht en
uitspanningslectuur”’ Ghenouchelijke, eerlijcke ende profijtelijcke Propoosten,
Exempelen ende Fabelen, al tot deucht aansporende, dienende tot Argumenten voor
den kinderen. Daalder stelde echter dat dat inmiddels wel veranderd kon worden in
‘suycker met wormcruyt’ of zelfs alleen ‘suycker’.28 De pedagogische en educatieve
functie van jeugdliteratuur werd nog steeds van belang geacht, maar was in de loop
van de twintigste eeuw ondergeschikt gemaakt aan de opvatting dat kinderen in de
eerste plaats plezier aan hun lectuur moesten beleven.29
In bewerkingen bleef de combinatie ‘lust en leering’30 echter van kracht. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de ondertitels. Körber (1851) schreef een ‘onderhoudende en leerrijke
geschiedenis’ over kapitein Bontekoe, Streuvels (1909) bewerkte de Reynaert tot
‘een nuttig en vermakelyk verhaal voor grote en kleine kinderen’ en Daalder (1950)
had zijn adaptatie van De vier Heemskinderen ‘van veel quaed gezuyvert en tot
vermaek der jongheyd toegelaeten’. Uit de voorwoorden blijkt ook dat verstrooien
nog steeds in dienst stond van vormen: ‘Gelijk men smid wordt door te smeden, zoo
leert het kind slechts lezen door te lezen. Véél, véél lezen, dat is de ware weg. En de
leesboekjes mooi en aantrekkelijk maken, opdat het kind met plezier leest en zich
graag en geheel aan de leesles geeft, dat is het machtige middel’,31 staat er te lezen
in de schooluitgave Van Koning Karel en Elegast, uitgegeven in de serie
Klasbibliotheek in 1929.
Kinderen kunnen genieten én groeien tegelijkertijd, vond Slempkes (1918). Als
schoolmeester rechtvaardigde hij zijn keuze voor het bewerken van De vier
Heemskinderen met een opvatting over de aard van het kind die vigeerde in het
onderwijs. Hij schreef: ‘Zij is in haar denken “middeleeuwsch”, en staat veel
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dichter bij menig ridderverhaal dan bij geschriften van jonger datum. Haar heden is
verleden, en het nu ligt in haar toekomst. Onze kinderen [...] zijn nog lang niet
opgegroeid tot de moderniteit, en doorgronden gemakkelijker oud dan nieuw’.32
Slempkes nam hiermee stelling in een kwestie die het literatuuronderwijs in de eerste
helft van de twintigste eeuw bezighield. Het ging om de volgorde waarin de
literatuurgeschiedenis behandeld moest worden: chronologisch,
omgekeerd-chronologisch of concentrisch. Dat laatste hield in dat in elk leerjaar de
gehele literatuurgeschiedenis doorlopen werd, waarbij de teksten die werden gelezen
opklommen in moeilijkheidsgraad. Voorstanders van de omgekeerd-chronologische
methode gingen ervan uit dat kinderen gemakkelijker aansluiting zouden kunnen
vinden bij de moderne dan bij de oudere letterkunde en pleitten er daarom voor om
te beginnen met recente literatuur.33 Slempkes bevond zich in het kamp van de
chronologische methode, net als J. Leest, de schrijver van het onderwijstheoretische
boek Het voortgezet onderwijs in de moedertaal (1932):
Veel letterkunde uit vroeger tijd staat door beelden, gevoelens,
onderwerpen en idealen dichter bij de jeugd dan de tegenwoordige.
Hoofdzakelik zal dat daarvan het gevolg zijn, dat vroeger
schrijversgeslachten werkelik primitiever, minder gecompliceerde
gevoelens hadden, altans uitdrukten, dan de tegenwoordige, zodat zij bij
de jeugd en half-ontwikkelden van tans vrij gemakkelik aansluiting
vinden.34
Er spreekt een negentiende-eeuwse erfenis uit deze redenering. Om de superioriteit
van de moderne, westerse samenleving over primitieve samenlevingen te betogen,
werden toen de laatste gelijkgeschakeld aan samenlevingen uit vroeger tijden. Zij
werden als het ware op een tijdslijn naar voren geplaatst. Beide werden ‘primitief’
genoemd, waarmee zowel oud/historisch, als primitief ontwikkeld, eigenlijk
niet-westers, werd bedoeld. Om nu het ontwikkelingsproces van oud naar modern
te beschrijven werden het primitieve en het kinderlijke aan elkaar gekoppeld. Het
opgroeien van een individu werd een metafoor voor de ontwikkeling van de
maatschappij; primitieve samenlevingen vertegenwoordigden de kindertijd van de
mensheid.35
Daalder greep in 1950 terug op deze redenering en combineerde hem in zijn
voorwoord bij De historie van de vier Heemskinderen met een romantisch verlangen
naar vervlogen tijden:
Er is ongetwijfeld een sterke verwantschap tussen hen [de kinderen] en
de primitieve kunstenaars, die deze wereld uitbeeldden. Ook zij kennen
de tegenstrijdigheden in de jeugdgemeenschap en in de eigen ziel, ook bij
hen zoekt men vergeefs naar schakeringen tussen wit en zwart. De fijne,
genuanceerde ethiek der bezonnen volwassenen, het relativisme van de
moderne mens is hun vreemd en wie ze hun opdringt, anticipeert en bereikt
gewoonlijk het tegengestelde van zijn doel. Zij mogen nog haten en
vereren, verguizen en bejubelen, balanceren tussen positieve en negatieve
neigingen - ook voor hen geldt nog de onmiddellijke verbondenheid van
zonde en straf, het besef, dat daden meer zijn dan gedachten en
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consequentie te verkiezen is tussen alle opportunisme. En hun vormgeving
verschilt maar weinig van die
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der middeleeuwse jongleurs: een sober en direct woord, geladen met
sentiment, is hun vertrouwder dan de phraseologie van de moderne
mondaine en babbelzieke mens.36
Ontwikkeling is in zijn uiteenzetting een belangrijk concept. Daalder plaatste de
kinderen die het verhaal moesten gaan lezen, ‘hen’, en de degenen die het verhaal
hadden gecreëerd, de ‘primitieve kunstenaars’, tegenover de ‘bezonnen volwassenen’
en de ‘moderne mens’. In eerste instantie lijkt de

Illustratie van Rie Kooyman bij De historie van de vier Heemskinderen van D.L. Daalder (1950)
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vergelijking negatief uit te pakken voor het kind en de kinderlijken: ze dachten
zwart-wit en ongenuanceerd, terwijl moderne volwassenen beschikten over een ‘fijne,
genuanceerde ethiek’ en ‘relativisme’. Doordat Daalder echter het woord ‘anticiperen’
heeft gebruikt, wordt het concept van ontwikkeling opgeroepen en slaat de redenering
om ten gunste van het kind en de kinderlijken. Een positieve waardering van de
opvatting dat zij nog extremen mochten ervaren - haten en vereren, verguizen en
bejubelen - en dat zij zich konden uitdrukken met ‘een sober en direct woord, geladen
met sentiment’ wordt tegenover een negatieve waardering van de ‘phraseologie van
de moderne mondaine en babbelzieke mens’ geplaatst.
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Daalder koos dus partij voor het kind en de kinderlijken en combineerde hiermee
het metaforische gebruik van het kind als de fysieke en psychologische representatie
van een maatschappij in ontwikkeling met de verheerlijking van voorbije tijden. Hij
verantwoordde daarmee niet alleen zijn keuze voor de brontekst, maar
beargumenteerde meteen waarom kinderen de tekst moesten lezen: zij konden ervan
genieten en er uit leren door zich ermee te identificeren.

Onze grote kinderen wachten er op!
Het is opvallend dat maar weinig bewerkers zich in hun voorwoorden tot de kinderen
zelf richtten. Vaak richtten zij zich over de hoofden van de kinderen heen tot
volwassenen. Slempkes (1918) schreef zijn voorwoord zelfs alleen voor hen: ‘Een
voorbericht dat de jeugd wel mag overslaan,’ kopte hij het.37
Dat auteurs van kinder- en jeugdboeken zich nooit uitsluitend op een publiek van
kinderen richten is intussen een veelvuldig aangetoond fenomeen. Dubbele
geadresseerdheid is een van de belangrijkste kenmerken van kinderen jeugdboeken.
Zowel op het niveau van de productie, als op het niveau van de consumptie van
jeugdliteratuur maken volwassenen de dienst uit. Kinderen beschikken nu eenmaal
cognitief-emotioneel en materieel niet over de mogelijkheden om zonder hulp deel
te nemen aan het literaire communicatiespel. Terwijl een volwassen auteur een
kinderboek construeert op basis van zijn beeld van de competenties van de kind-lezer,
bepalen deze zogenaamde ‘bemiddelaars’ welke boeken goed en geschikt zijn voor
welke kinderen.38 Dit betekent dat boekhandelaren, bibliothecarissen, ouders,
pedagogen en leraren functioneren als de ‘gate-keepers’ van het jeugdliteraire
communicatieproces. Wanneer een auteur er niet in slaagt hen ervan te overtuigen
dat zijn boek geschikt is voor kinderen, zal het boek zijn eigenlijke publiek niet
bereiken. De bemiddelaars filteren het boekenaanbod. Het kind staat onder literaire
curatele.
Hiervoor is aangetoond dat de bewerkers bij het verantwoorden van hun bewerking
inderdaad probeerden aan te sluiten bij heersende opvattingen over de aard van het
kind en kinderen en lezen. Het blijkt dat hun pleidooi voor het belang van het leren
kennen van het literaire erfgoed bemiddelaars die zich professioneel met
jeugdliteratuur bezighielden had overtuigd; in lijsten met aanbevolen kinderboeken
en manifesten die handelden over de vraag waar goede jeugdboeken aan zouden
moeten voldoen komen titels van bewerkingen veelvuldig voor.39 De correspondentie
tussen Daalder en de toenmalige uitgever van G.B. van Goor Zonen's
Uitgeversmaatschappij over de serie Oude Verhalen onthult echter dat de verkoop
nog wel wat te wensen overliet. ‘De werkjes zijn naar ons blijkt moeilijk te
exploiteren,’ schreef Van Goor op 9 maart 1925 aan Daalder over de eerste twee
delen, De wonderlijke geschiedenis van Ferguut en Floris en Blancefloer. Het derde
deel van de serie, de Ilias, lag klaar om gedrukt te worden, maar Van Goor was
terughoudend in het doen van toezeggingen voor een vierde deel: ‘[...] over het geheel
genomen blijven wij over het resultaat zeer onvoldaan en nu de exploitatie
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van de “Ilias” moet blijven liggen tot 't volgend jaar zouden wij met de “Odyssee”
in ieder geval moeten wachten tot 1927 en op bevredigender resultaten [...]’.40 De
grootste afnemer van zijn bewerkingen bleek Daalder zelf te zijn. Hij voerde Ferguut
en Floris in als lesmateriaal op zijn eigen school.41 De briefwisseling staakte in januari
1926. Van een vierde deel is het nooit meer gekomen.
Of kinderen zelf enthousiaster meeleefden met de in nieuwe jasjes gestoken ‘helden
en heldinnen’, waar het Daalder immers allemaal om begonnen was, blijft ook de
vraag. In 1928 hield Daalder een enquête onder alle leerlingen op zijn HBS in Alkmaar,
waarin hij hen naar hun literaire voorkeuren vroeg. De resultaten verschenen op 15
september 1928 in Het kind. De voorkeur van 12- tot 15-jarige jongens bleek uit te
gaan naar indianenverhalen, geschiedkundige vertellingen, kwajongensboeken en
‘ernstige verhalen over jongensleven’. Mythen, sagen en legenden lazen zij maar
zelden. Ook na deze leeftijd vonden slechts sommige jongens bevrediging in oude
verhalen. Bij de meisjes werden mythen, sagen en legenden in het geheel niet
genoemd.42
In 1938 herhaalde Daalder zijn onderzoek, dit keer onder de leerlingen van drie
openbare lagere scholen in Alkmaar. De uitkomsten bevestigden volgens hem de
resultaten van het onderzoek naar de literaire voorkeur van de jeugd dat uitgevoerd
was door Charlotte Bühler onder 8000 Oostenrijkse kinderen in 1923. Ook hieruit
bleek dat kinderen niet graag mythen, sagen en legenden

Enquête Charlotte Bühler, Wenen 1923 [uit D.L. Daalder, Wormcruyt met Suycker. De Arbeiderspers,
Amsterdam 1950, p. 11]
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lazen. Jongens en meisjes van elf jaar hielden er nog het meest van. 16 procent van
de jongens en 13 procent van de meisjes van die leeftijd gaf aan graag sagen te lezen.
Maar de sprookjes kregen respectievelijk 27 en 45 procent van de stemmen. Onder
achtjarigen was het contrast nog veel groter: 2 procent voor de sagen van zowel
jongens als meisjes en 71 en 84 procent voor de sprookjes. Na het elfde jaar verschoof
de voorkeur voor sprookjes bij de jongens naar avonturenverhalen en bij de meisjes
naar meisjesboeken.43
Heel eerlijk vermeldde Daalder in Wormcruyt dat zijn Oude verhalen inderdaad
weinig succes hadden44 en dat uit zijn onderzoek bleek dat mythen, sagen en legenden
vrijwel niet gelezen werden.45 Dit weerhield hem er echter niet van op te roepen tot
een nog intensievere cultivering van het braakliggende terrein van de volksliteratuur.
‘Onze grote kinderen wachten er op!’46 Daalder bleef ervan overtuigd.
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Rob Delvigne
Onder activistische bibliothecarissen
Antoon Thiry en Felix Timmermans begonnen hun literaire carrière met het
gezamenlijk schrijven van Begijnhofsproken (1911). Beiden waren fervente
aanhangers van de Vlaamse Beweging. De Duitse bezetting tijdens de Eerste
Wereldoorlog grepen ze aan om een grotere autonomie voor Vlaanderen te
bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het vervlaamsen van de Gentse Universiteit. De
Belgische regering in ballingschap stelde aan deze lieden zware straffen in het
vooruitzicht. Met de wapenstilstand in het verschiet weken Thiry en Timmermans
in november 1918 naar Nederland uit. Thiry werd bij verstek ter dood veroordeeld;
Timmermans werd niet gestraft, waaraan zijn groeiende faam als schrijver (onder
andere door Pallieter, 1916) zal hebben bijgedragen. In oktober 1920 kreeg Thiry
een betrekking als assistent-conservator (‘sub-librarius’) bij de Universiteitsbibliotheek
Leiden. ‘Te Leiden beleefde Thiry nog een zonderling avontuur met de schrijver
Herman de Man’, schrijft Thiry's biograaf Bastiaensen. Omdat het een kleine
aanvulling betekent op de biografie van Herman de Man door Vaartjes, laat ik de
passage in zijn geheel volgen. Herman de Man liep met zelfmoordplannen rond. ‘Zes
weken lang bood [Thiry] hem de gastvrijheid aan, verbeterde intussen zijn spelfouten
en slordige stijl [Thiry was in België leraar geweest] en hielp hem aan een baantje
bij de folklorist Boekenoogen. Bij zijn vertrek stelde Thiry echter vast dat zijn
beschermeling het in hem gestelde vertrouwen ernstig had misbruikt’ (p. 26).
Bastiaensen geeft geen details over dat ernstige misbruik, maar uit soortgelijke
gebeurtenissen die Vaartjes wel opneemt, valt aan te nemen dat Herman de Man
schulden had gemaakt en met de noorderzon vertrokken was. Het verhaal waaraan
hij bij Thiry begonnen was, Aardebanden
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Antoon Thiry; foto Edgar Barbaix [AMVC-Letterenhuis]

(1922), heeft Herman de Man aan het zoontje van Thiry opgedragen. Een kleine
genoegdoening.
Intussen had Thiry promotie gemaakt: hij was in juni 1921 directeur van de
Openbare Leeszaal en Bibliotheek Tiel geworden. Deze bibliotheek was in 1920
opgericht door J.M. (‘Wantje’) van de Poll, lerares Nederlands aan het gymnasium
aldaar. Het directeurschap bood genoeg tijd om te blijven schrijven. Zo publiceerde
Thiry eind jaren twintig enkele kerstverhalen, die hij opdroeg aan August Borms, de
gevangen gezette activist. Het bibliotheekbestuur was zeer tevreden over Thiry:
‘Stilaan wist Thiry deze instelling zozeer op te werken dat ze, wat de uitleningen
betreft, percentsgewijs met Hilversum en Dordrecht aan de spits kwam’ (Bastiaensen,
p. 26). In het archief van de OB Tiel bevindt zich een ‘Kort verslag van de bevindingen
der Commissie Kraay en Engelkes omtrent onnauwkeurige invulling van het aantal
bezoekers in de leeszaal te Tiel’. Daaruit blijkt dat het aantal bezoekers door de
directeur stelselmatig te hoog was opgegeven. Het onderzoek vond plaats in
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1932, maar toen was Thiry al geen directeur meer. Toen eind jaren twintig in België
amnestiemaatregelen waren genomen inzake veroordeelde activisten (de
Uitdovingswet), besloot Thiry naar België terug te keren. Er werd een comité van
Tielse notabelen gevormd om Thiry met een afscheidscadeau te verblijden. Op de
circulaire van december 1930 komen we onder andere de naam van dokter J.G. ter
Braak tegen. Bij deze oom had de gymnasiast Menno ter Braak onderdak gevonden
tijdens zijn middelbare-schooltijd in Tiel, tot zomer 1921. Zijn opstellen werden met
het hoogste cijfer beoordeeld door mejuffrouw Van de Poll.
Wantje van de Poll trouwde in 1922 met de twintig jaar oudere mediaevist Willem
de Vreese, ook in 1918 naar Nederland gevlucht en ook bij verstek ter dood
veroordeeld. De Vreese was vóór zijn vlucht directeur (‘hoofdconservator’) van de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Hij kon al snel, in augustus 1919, aan de slag
als directeur van de Gemeentebibliotheek Rotterdam. Als tweede op de voordracht
stond Josef Cohen, directeur van de Openbare Bibliotheek Groningen en bekend als
schrijver en sprookjesverzamelaaar. De NRC noemde de voordracht weinig gelukkig,
omdat De Vreese te Gent ‘een zekere politieke rol’ gespeeld had. De Rotterdamse
krant opteerde voor Cohen, ‘den lezers uit menig feuilleton in dit blad bekend’. Maar
de Gemeentebibliotheek Rotterdam had wetenschappelijke pretenties, dus werd het
De Vreese en niet een feuilletonist.
Thiry had ontslag genomen bij de OB Tiel en was in december 1930 naar
Vlaanderen teruggekeerd. Hij startte een eigen uitgeverij, Die Poorte, die in de Tweede
Wereldoorlog onder meer het tijdschrift Westland uitgaf, een zeer deutschfreundliche
publicatie. In mei 1945 werd hij wegens collaboratie gearresteerd, ‘hij werd daarbij
aan de neus gekneusd’ (Bastiaensen, p. 47), en tot drie jaar gevangenschap
veroordeeld. Borms kwam er slechter vanaf: hij werd in 1946 geëxecuteerd.
De Vreese was in 1938 overleden; op zijn begrafenis sprak onder anderen August
Borms. Welke kant Willem de Vreese in de Tweede Wereldoorlog zou hebben
gekozen, daar kunnen we slechts naar gissen. Maar van zijn vrouw en dochter is het
wel bekend. In Het Vaderland van 21 februari 1961 stond een interview met de
toenmalige directeur van de Gemeentebibliotheek Rotterdam, C. Reedijk. Mevrouw
De Vreese-Van de Poll klaagde bij de redactie, dat de naam van haar man niet in het
krantenartikel vermeld werd. Uit coulance werd zij daarop in dezelfde rubriek
geïnterviewd, in Het Vaderland van 13 maart 1961. Het feit dat haar oorlogsverleden
niet ter sprake kwam, schoot verschillende ingezonden-brievenschrijvers in het
verkeerde keelgat. ‘Deze vrouw was de lerares nederlands van de familie
Seyss-Inquart. Ze werd wegens dit feit en als gastvrouwe van ongetelde Duitse
officieren in 1945 met haar dochter door de getergde bevolking kaalgeschoren’ en
tot december 1948 gevangen gezet. J.B. Charles, pseudoniem van hoogleraar
criminologie W. Nagel, vermeldde deze kwestie in zijn artikelenserie ‘Van het kleine
koude front’, in Maatstaf van juli 1961 (p. 213-215; niet opgenomen in de
boekuitgave, 1962). Deze aflevering kwam Charles op een aanklacht wegens smaad
te staan door de weduwe. Ze was vooral gevallen over de kwalificaties die Charles
van de Vlaamse activist, in casu De Vreese, gegeven had: ‘een typische fascist avant
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Willem de Vreese en zijn vrouw Wantje van de Poll, februari 1935 [AMVC-Letterenhuis]

la lettre’, ‘een rotzak’ (p. 213). Het Algemeen Handelsblad van 12 januari 1962
wijdde een artikel aan de klacht van mevrouw De Vreese en dit stukje werd door
Willem Frederik Hermans gereproduceerd in Mandarijnen op zwavelzuur (1964).
Onder het knipsel schreef Hermans: ‘oude koeien uit de sloot’ (p. 200). Dezelfde
kritiek leverde Hermans in Onder professoren (1975). Daar heet het van de hoogleraar
criminologie Karelsen en diens talrijke brochures: ‘Oorlogs-misdadigers die al lang
in het graf lagen, jazelfs Vlaamse activisten uit de jaren 1914-1918, die al voor 1940
het tijdelijke met het eeuwige hadden verwisseld, kregen er flink van langs’ (p. 91).
Het kwam niet tot een vervolging van Charles. Mevrouw De Vreese overleed in
1963.
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Kornee van der Haven
‘De laatste, heilge strijd tot broedertwist verlaagd...’
Socialisme in het werk van Freek van Leeuwen
Communist, christen, arbeider, kluizenaar, het zijn typeringen die alle van toepassing
zijn op de dichter Freek van Leeuwen (1905-1968). Als ‘zingende dwaas’ (typering
van Henriette Roland Holst) stelde hij zijn poëzie in de jaren dertig in dienst van de
klassenstrijd. Tijdens de oorlogsjaren overheerste echter de teleurstelling over de
socialistische kameraden en de verloren strijd tegen het fascisme. Zijn naoorlogse
poëzie werd sterk religieus geïnspireerd; maar ondanks zijn teleurstellingen
handhaafde Van Leeuwen zijn felle maatschappijkritiek. De poëzie uit die periode
geeft een beeld van zijn zoektocht naar nieuwe kameraadschap in een Nederland dat
in de ban was van een herijking van de oude ideologische uitgangspunten.

Socialistische literatuur
Hoewel Gerrit Komrij hem nog een plaatsje in de dertiende druk van zijn Nederlandse
poëzie van de 19e tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten (2004) gunde,
is Freek van Leeuwen een nagenoeg vergeten dichter. Dat zal deels te maken hebben
met het sterk propagandistische karakter van zijn werk. Aan het begin van zijn carrière
zette de dichter zich vol vuur in voor een ‘revolutionnaire literatuur’. Na de oorlog
probeerde Van Leeuwen zijn engagement
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Fotoportret van Freek van Leeuwen door Kees Put, Leiderdorp ‘De Lange Akker’ circa 1960
[Privé-collectie]
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Henriette Roland Holst, circa 1935 [Letterkundig Museum]

Portret Freek van Leeuwen door Jef Last, z.j. [Letterkundig Museum]

op een individuele manier vorm te geven, niet meer binnen de vertrouwde kaders
van een socialistisch collectief.
Zijn huidige onbekendheid deelt Van Leeuwen met andere auteurs wier werk sterk
ideologisch bepaald is. Zelfs het politiek-geïnspireerde werk van Herman Gorter en
Henriette Roland Holst-van der Schalk kan nauwelijks nog op belangstelling rekenen.

Zacht Lawijd. Jaargang 6

Aan mindere goden als Jef Last, Maurits Dekker of Theun de Vries wordt eveneens
maar mondjesmaat aandacht besteed en als dat al gebeurt, dan is dat bij Last vaak
om zijn homoseksualiteit en bij De Vries om zijn regionalisme. Met het wegvallen
van het ‘reëel bestaand socialisme’ in Europa kwam er in Nederland ook een einde
aan de toch al kwijnende belangstelling voor linkse auteurs.
De verzuiling van de literatuur in de jaren dertig is in retrospectief in de ogen van
sommigen meegevallen.1 Slechts een beperkt aantal tijdschriften zou zich streng aan
de katholieke, protestantse, socialistische of liberale leer gehouden hebben.
Succesvolle auteurs schreven niet alleen voor de eigen zuil maar ook voor de
‘burgerlijke’ tijdschriften. Dit mag echter geen reden zijn om die sterk verzuilde
tijdschriften en auteurs van het interbellum daarom als weinig invloedrijk terzijde te
stellen. De verzuilde literaire teksten werden immers door een groot en trouw
lezerspubliek gelezen en ook critici als
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Menno ter Braak en H. Marsman ontkwamen er daarom niet aan zich destijds met
dit werk van hun meer dogmatische collega's te bemoeien.
De ideologische heroriëntatie in de literatuur van na de Tweede Wereldoorlog,
die de overgang van een verzuilde naar een ontzuilde samenleving markeerde, heeft
meer belangstelling ondervonden. Die interesse beperkt zich echter voornamelijk tot
het werk van de literaire voorhoede van die jaren - met als belangrijkste representanten
natuurlijk de Vijftigers. Deze ‘avant-gardistische’ blik op het literaire verleden geeft
een vertekend beeld van de literair-historische werkelijkheid. Veel auteurs die zich
nog met een bepaalde zuil identificeerden, maakten in die jaren van ontzuiling immers
een veranderingsproces door dat evenzeer het bestuderen waard is. Hun werk kan
een helder beeld geven van de worstelingen, ontgoochelingen en teleurstellingen van
hen die zich binnen enkele jaren beroofd zagen van de oude ideologische ijkpunten
en sociale geborgenheid die de oude zuil hun bood. Van Leeuwen is een van die
dichters.

Vlammende verten
Freek van Leeuwen werd op 27 februari 1905 geboren in Leiden.2 Hij kwam uit een
gereformeerd gezin van orgelbouwers. Van Leeuwen heeft nooit werkelijk afstand
gedaan van het geloof, maar van de kerk als instituut moest hij niets hebben. Hij
worstelde als homoseksueel nogal met de homofobie die binnen christelijke kring
latent aanwezig was. Zijn kindertijd bracht Van Leeuwen door bij vier
christelijk-gereformeerde oudere tantes in de Haarlemmermeer, waar hij vooral de
bijbel, Dostojewski en Couperus las.3 In de jaren twintig keerde Van Leeuwen terug
naar Leiden waar hij in aanraking kwam met de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), de
jeugdbeweging van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Het was de
grote bloeiperiode van de socialistische beweging en Van Leeuwen beschrijft in zijn
levensherinneringen hoe Margot en Marie Vos als ‘hofdichters van de socialistische
arbeidersjeugd’ met hun optimistische verzen het geloof in een nieuwe mens en een
nieuwe gemeenschap verkondigden.4 De bundels van de gezusters Vos waren zeer
populair bij de sociaaldemocratische jeugd en hun gedichten werden vaak gereciteerd
tijdens de bijeenkomsten van deze politieke jeugdbeweging.
Van Leeuwen begon vergelijkbare gedichten te schrijven. Hij was een trouw
bezoeker van de grote AJC-bijeenkomsten, die met enige regelmaat in Vierhouten
plaatsvonden. In zijn gedichten hield Van Leeuwen - evenals zijn andere grote
voorbeeld Henriette Roland Holst - vast aan zijn christelijke achtergrond en koos
religieuze thema's om aan de hand daarvan het belang van de arbeidersstrijd te
beschrijven. Tijdens een bijeenkomst in 1928 ontstond zo het gedicht ‘Het Heilig
Avondmaal’, waarin hij het breken van het brood met het socialistische verlangen
naar een werkelijk solidaire samenleving verbond. Typerend is ook het verlangen
naar gereformeerde soberheid en eenvoud enerzijds en naar een eind aan alle armoede
anderzijds, waarbij naar de wonderbare spijziging verwezen wordt: ‘Dit is het Wonder
kam'raden, ziet:/ 't Brood der Gemeenschap vermindert niet.// Al wie in eenvoud
zich
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overgeeft/ Zal nimmer hong'ren, zolang hij leeft.// Breekt het en deelt het, immermeer/
Drievoud wint ge het zelve weer’.5
De stijl van Van Leeuwen lijkt hier veel op die van de gezusters Vos en zijn eerste
gedichten getuigen van een vast geloof in de nieuwe toekomst, de ‘vlammende
verten’, indachtig de gelijknamige bundel van Vos uit 1926. Het is nu moeilijk voor
te stellen hoe populair de poëzie van met name Margot Vos in deze jaren was, evenals
het werk van die andere sociaaldemocratische huisdichter Carel Steven Adama van
Scheltema.6 Vos' succesbundel De nieuwe lent (1923) beleefde zeker zes drukken wat ook toen al veel was voor een dichtbundel. Aangemoedigd door het
afdelingshoofd van de Leidse AJC stuurde Van Leeuwen halverwege jaren twintig
enkele gedichten naar de AJC-voorman Koos Vorrink, die ze doorstuurde naar de
dichter Jef Last. Last vond de gedichten te zeer schatplichtig aan die van de gezusters
Vos en adviseerde zijn jongere collega om eenvoudiger te dichten, simpele liedjes
te schrijven die de kameraden zouden begrijpen, die het liefst ook geschikt waren
om te zingen in de kroeg.7
In 1927 debuteerde Van Leeuwen met enkele gedichten in De Socialistische Gids,
het maandblad van de SDAP.8 In het gedicht ‘Het lied van den zwerver’, dat in februari
werd geplaatst, begeeft zich een zoekende werkeloze arbeider op stenige paden, op
zoek naar het geluk. De toonzetting is ‘moedeloos’, maar anders dan in het gedicht
‘De strijders’, dat in de novemberaflevering zou worden opgenomen, wappert aan
het einde van dit gedicht ‘felrood de Morgenvlag’ en gloort de blijde toekomst: ‘De
Meienacht bracht de tijding/ op de fonklende Vreugdebazuin!/ Kameraad, draag de
dag der bevrijding/ in de wachtende wereldtuin!’. In het gedicht ‘De strijders’ klinkt
vooral vertwijfeling door en niet - zoals de titel van het gedicht doet vermoeden - de
toon van de strijdbare socialist. De openingszin zegt al genoeg: ‘Wat baat het, zich
vrij te vechten?’. Het gedicht is een aanval op de blijde toekomstverwachting en
geprofeteerde ‘vlammende verten’: ‘Ik zag wel de vreugdige verten/ Waarover de
morgen wacht./ Doch dacht mij de toekomst versperd en/ Versloten door Nooddrufts
macht -’.
Toch wist Van Leeuwen de redactie van De Socialistische Gids kennelijk over te
halen om de verzen te plaatsen, maar waarschijnlijk had men toch moeite met een
gedicht als ‘De strijders’. Naderhand verloor de redactie dan ook haar belangstelling.9
Henriette Roland Holst nam zijn werk echter in bescherming en voorzag enkele van
zijn gedichten in haar bloemlezing met arbeiderspoëzie Tijdsignalen (1929) van
lovende commentaar, waarin zij de ‘weemoedige klacht om de eenzaamheid van het
leven, de smart van het onvervulde verlangen’ en het gebrek aan propagandistische
lading juist zegt te waarderen - evenals het gebruik van ‘Christelijke tradities en
symbolen’.10

Dienstplichtige in het groote roode leger
Als adolescent identificeerde Van Leeuwen zich sterk met de sociaal-democratische
jeugdbeweging en de daar binnen geldende literaire esthetiek. Hij voldeed echter
niet bepaald aan het ideaalbeeld van de geestdriftige partij-
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Margot Vos, circa 1911 [Letterkundig Museum]

dichter. Teruggekeerd in Leiden verbreedde Van Leeuwen zijn horizont en kwam
hij niet langer alleen met AJC-ers in contact, maar ook met ‘jonge communisten,
anarchisten, dienstweigeraars en vegetariërs’.11 In 1930 verbleef Van Leeuwen in
Antwerpen, waar hij met arbeiders en daklozen van diverse pluimage kennismaakte.
Hij vond er tijdelijk werk bij de opbouw van de
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Omslag door A.W. van Gils van de dichtbundel Het lied van den zwerver van Freek van Leeuwen
uit 1936

Houtsnede van J. van Hell bij het gedicht ‘Het Heilig Avondmaal’ van Freek van Leeuwen in de
bloemlezing Tijdsignalen (1929)

Wereldtentoonstelling. In Antwerpen werd hij zich verder bewust van zijn
homoseksuele geaardheid. Deze ervaringen legde hij later vast in zijn novellenbundel
Het simpel hart (1947). Na zijn verblijf in Antwerpen vestigde Van Leeuwen zich
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in Rotterdam. Hij trok in bij Bertus Meijer, een huisschilder die ook actief was als
socialistisch dichter.
De politieke tegenstellingen in Nederland verscherpten zich toen eind jaren twintig
de crisisjaren hun schaduw vooruitwierpen. Langzaam maar zeker radicaliseerde
ook Van Leeuwen en begin jaren dertig raakte hij betrokken bij de oprichting van
het links-radicale arbeidersschrijverscollectief Links Richten. Samen met Meijer was
Van Leeuwen een van de initiatiefnemers van de Rotterdamse afdeling en samen
wisten zij andere arbeidersschrijvers bij het initiatief te betrekken, zoals de latere
uitgever Geert van Oorschot.12 De Rotterdamse afdeling bestond voornamelijk uit
arbeiders en ongeschoolde auteurs en kunstenaars, in tegenstelling tot de
Amsterdamse, die een meer intellectueel karakter had met leden als Jef Last en Gerard
Vanter (pseudoniem van Gerard van het Reve sr.). In 1932 sloot Links Richten zich
aan bij het Internationaal Verbond van Proletarische Schrijvers in Moskou en werd
daarmee tot een communistische mantelorganisatie.13 De wat meer anarchis-
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Lineoleumsnede van A.W. van Gils bij het laatste vers uit de dichtbundel Het lied van den zwerver

tisch ingestelde Van Oorschot en anderen verlieten het collectief en de greep van
leden van de Communistische Partij Holland (CPH) op Links Richten - onder de
bezielende leiding van Jef Last - werd steeds groter.
Vanaf september 1932 verscheen het tijdschrift Links Richten. Van Leeuwen werd
gevraagd om de coördinatie en het secretariaat van het tijdschrift op zich te nemen.
Het eerste nummer opende met het credo van Lenin: ‘De literatuur moet partijliteratuur
worden’, waarmee de nieuwe toon was gezet. Van Leeuwen stelde in Links Richten
zijn poëzie ten dienste van de partijgeleide klassenstrijd en beschreef in
rauw-realistische gedichten de ellende van werklozen en loonslaven. Zijn eerste
bundel Uitverkoop verscheen in 1932 en werd een verkoopsucces. In het derde
nummer van Links Richten schreef hij over de politieke missie van de socialistische
dichter: ‘De dichter zal zijn kunstenaarschap af moeten werpen en als gewoon
dienstplichtige zal hij dienst moeten nemen in het groote roode leger’.14 In felle
bewoordingen rekende Van Leeuwen af met zijn AJC-verleden en de gedichten van
Margot Vos: ‘Waar Adama v. Scheltema nog meende, dat voor het bereiken van het
socialisme stakingen etc. onontbeerlijk waren, daar meent Margot Vos, dat het
voldoende zal zijn, als men een troep fleurig gekleede AJC-ers met mandolines
gewapend, om de bontversierde Meiboom laat dansen’.15
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Omslag door Henk Bruintjes van de dichtbundel Uitverkoop (1932)

De gedichten die Van Leeuwen voor Links Richten schreef, getuigen van dit
revolutionaire bewustzijn en zijn eerder pamfletten dan gedichten. Het belangrijkste
oogmerk van de links-radicale schrijvers was hun lezers aan te sporen tot de strijd
tegen kapitalisme en imperialisme. Evenals in zijn AJC-tijd beschreef Van Leeuwen
de armoede en bittere ellende van de arbeiders, maar met het grote verschil dat deze
gedichten wél propagandistisch van aard waren. Veel gedichten die in Links Richten
verschenen, hadden een aan de Nieuwe Zakelijkheid ontleende reportageachtige stijl.
De toon is steevast alarmerend en opruiend. De boodschap ligt er dik bovenop,
waardoor er meestal veel subtiliteit verloren gaat, zoals uit deze verzen van Van
Leeuwen mag blijken: ‘Brand! brand! brand!/ Lees maar in de krant:/ Door een
noodlottig toeval/ Een heel proletariërsnest verrekt./ Geen verzekering, die de schade
dekt.../ De liefdadigheid mag ze begraven’.16
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In het door de CPH gecontroleerde blad werden religieus-socialistische verzen
natuurlijk minder op prijs gesteld. Met de bundel Door het donker keerde Van
Leeuwen in 1934 niettemin weer terug tot de metaforiek van de broederschap der
discipelen. In het gedicht ‘De provocateurs’ staat echter niet langer de kameraadschap,
maar de figuur van Judas centraal die het leed en de dood van de meester heeft gezocht
en gevonden.17 Uit het gedicht spreekt de wanhoop van een langdurig werkeloos en
verloren bestaan en de teleurstelling over het feit dat sommige kameraden niet krachtig
genoeg bleken om die beproeving te doorstaan. De provocateur waar Van Leeuwen
hier meer concreet naar verwees, is Marinus van der Lubbe, de Leidse arbeider en
radencommunist die hij in Leiden had leren kennen en die de nazi's op 27 februari
1933 oppakten toen de Berlijnse Rijksdag in brand was gestoken. De beschuldigingen
van de CPH aan het adres van Van der Lubbe dat hij in samenwerking met de fascisten
de Rijksdag in brand zou hebben gezet, veroorzaakte veel onrust binnen de redactie
van Links Richten. Naast Van Leeuwen kenden ook andere leden van de redactie
Van der Lubbe persoonlijk en sommigen bleven hem als een strijdmakker
beschouwen. Andere redactieleden volgden de communistische lijn, wat een breuk
teweegbracht binnen de redactie.18 De CPH verloor door deze ruzie haar grip op Links
Richten en Jef Last trok zich als trouw partijlid terug uit de organisatie, hetgeen het
einde van het tijdschrift inluidde.19 Toen door deze strubbelingen, in combinatie met
financiële perikelen, in augustus 1933 het laatste nummer van het tijdschrift verscheen,
was er van het enthousiasme en idealisme van een jaar eerder weinig meer over en
het collectief hield op te bestaan.20 Voor Van Leeuwen was het de kwestie rond Van
der Lubbe die hem zeer raakte en die zijn vertrouwen in de socialistische beweging
heeft geschaad. De communistische partij liet in september 1932 tijdens een
schaduwproces in Londen ook Van Leeuwen als getuige tegen zijn oude kameraad
Van der Lubbe optreden - een gebeurtenis waar hij later met weinig genoegen op
terug zou zien.

Afscheid van het communisme
Na het echec van Links Richten trok Van Leeuwen zich terug uit het politieke leven.
Enkele jaren bracht hij door in Antwerpen waar hij ondermeer de novellenbundel
Het simpel hart schreef. Ook liet hij er de jeugdpoëzie uitgeven die eerder in De
Socialistische Gids was verschenen, wat resulteerde in de bundel Het lied van den
zwerver uit 1936.21 Nieuwe bundels verschenen er niet meer in de jaren dertig.
Desondanks wist Van Leeuwen met publicaties in verschillende tijdschriften een
breed publiek voor zijn poëzie te interesseren. Hij publiceerde in christelijke
tijdschriften als het protestantse Korenland, in het communistische Politiek en Cultuur,
in ‘liberaal-burgerlijke’ tijdschriften als De Gids en Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift, maar, zoals Van Leeuwen in zijn autobiografie schrijft, ‘overal was
ik gast, nergens was ik thuis’.22 Ook Ter Braak, Vestdijk en Van Vriesland oordeelden
positief over een aantal duidelijk door Bertolt Brecht geïnspireerde verzen en ballades
- met titels als ‘Song van de blijde verwachting’ - die Van Leeuwen voor publicatie
in Forum had toege-
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Freek van Leeuwen, De Bergrede, circa 1950 [Privé-collectie]

stuurd. In 1940 zouden deze verzen in de bundel Herdersgave verschijnen, maar tot
een publicatie in Forum is het nooit gekomen.23
Opmerkelijk is de belangstelling voor het werk van Van Leeuwen vanuit
rooms-katholieke hoek. De dichter en criticus Anton van Duinkerken toonde al
interesse voor het werk van Van Leeuwen toen dit nog sterk communistisch
georiënteerd was. Het religieus geïnspireerde engagement duidde hij als een verlangen
naar het primitieve middeleeuwse christendom. Van Duinkerken zag in 1932 in De
Gemeenschap de opstandigheid van de werkloze en berooide proletariër Van Leeuwen
als een waarschuwing aan het adres van reactionaire en door communistenangst
gegrepen katholieken: ‘Maar de jonge revolutionnair stelt in een gebed, welks toon
zijn oprechtheid verraadt, het lot der proletariërs in Jezus' handen, en dit gebaar is
zeker niet minder beduidend dan de vlotte angst voor Moskou, die toeneemt naarmate
men, zelf in welstand, den honger van anderen ziet stijgen’.24
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Naar aanleiding van deze positieve bespreking vroeg Van Leeuwen in 1940 met
succes aan Van Duinkerken of hij zijn bundel Herdersgave wilde inleiden.25 Die
verscheen bij de vooraanstaande sociaal-democratische Rotterdamse uitgeverij W.L.
& J. Brusse, het brandpunt van de Nieuwe Zakelijkheid in de literatuur. Datzelfde
jaar verscheen bij de al even prestigieuze uitgever A.A.M. Stols in diens befaamde
poëziereeks Helikon zijn bundel Wederkomst, waarin zijn engagement meer dan ooit
vorm kreeg in een religieuze beeldentaal en metaforiek. Van Duinkerken besprak
deze bundel in De Tijd en had wat moeite met het aarzelende en zoekende karakter
van Van Leeuwens poëzie.26 ‘Het is’, schrijft hij, ‘vóór alles de zielsbelijdenis van
een ernstig en eenvoudig mensch, meer een zoeker dan een weter, meer een vrager
dan een beoordelaar’. De bundel getuigde niet van de ‘mystiek van de Godheid van
Christus’, aldus Van Duinkerken, en Van Leeuwen gebruikte de Christusfiguur vooral
voor politiek-sociale doeleinden. Hij pleitte er daarom voor de bundel niet ‘naar een
dogmatische norm’ te beoordelen (waarmee hij een dogmatisch-katholieke norm
bedoelde), maar oog te hebben voor de kracht van zijn sociale boodschap ‘waarvoor
een geloovige christen niet ongevoelig kan zijn’.27
Bladen van verschillende signatuur toonden belangstelling voor Van Leeuwens
poëzie en zijn werk leek zelfs bij de oude ideologische vijanden op waardering te
kunnen rekenen. Tegelijkertijd groeide in de gedichten de twijfel aan de
kameraadschap binnen de socialistische beweging. Niet voor niets opende de bundel
Wederkomst (1940) met een gedicht over Simon Petrus - het eerste in een reeks van
twaalf apostelgedichten - die zijn kameraad Jezus tot driemaal toe verloochende.
Van Leeuwen tekent hier het gevaar van idealisme als dit zich kenmerkt door een
gebrek aan zelfbeheersing. De overmoedige strijdlust van zijn volgelingen staat in
schril contrast met de rust van Jezus: ‘Spuw in Je handen, als het dan moet zijn/ Dan
maar meteen de heele boel aan brokken./ De liefde steeg mij mar het hoofd als wijn/
En als het moet, ik zal wel voor je knokken’.28
De aanklacht tegen de rijke kapitalisten die iedere vorm van solidariteit met de
armen ontberen, bleef in Van Leeuwens poëzie overeind staan, hoewel ook die
aanklacht nu met een religieus sausje overgoten werd. In het gedicht ‘Ruitentikker’
uit Wederkomst, beschrijft de dichter de woede van enkele werkloze en hongerige
jongeren, waarbij hij verwijst naar de bekende woorden van Jezus uit het bijbelboek
Mattheüs:29 ‘Wij waren naakt, ge hebt ons niet gekleed/ Wij waren hongerig, ge gaaft
ons niet te eten./ Uw overdaad hebt gij in zee gesmeten/ En met goed graan hebt gij
uw vuur geheet’. Kort na de oorlog zou Van Leeuwen gaan schilderen en op een van
zijn eerste schilderijen - ‘De Bergrede’ - vinden we een staande naakte en magere
figuur temidden van allerlei zwervers en verschoppelingen en tussen hen het rood
van wapperende vanen. Het schilderij zou gezien kunnen worden als een aanklacht
tegen de toenemende rijkdom en individualisering in het naoorlogse Nederland. Het
officiële christendom heeft Van Leeuwen nooit aangesproken. Bertus Meijer schrijft
hierover, dat het verlangen van de uit een calvinistisch nest afkomstige Freek van
Leeuwen vooral uitging naar een ‘niet door partijpolitiek vertroebelde broeder- en
zustergemeenschap.’30 Van Leeuwen zou hierbij vooral de communes, waarin de
eerste christenen leefden, voor ogen hebben
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gehad. De broederschap van de discipelen was voor Van Leeuwen het meest sprekende
voorbeeld van een solidaire groep mensen, die genoegen nam met weinig, maar
geestelijk een grote rijkdom kende. Dit verlangen naar kameraadschap verklaart
misschien de sterke nadruk die hij in zijn religieuze gedichten legde op het verraad
en de verloochening door Judas en Petrus binnen de socialistische broederschap.

Zoektocht naar nieuwe kameraadschap
Na de oorlog probeerde Van Leeuwen een nieuwe ideologische thuis en een podium
voor zijn religieus geïnspireerde socialistische poëzie te vinden. Met het socialistische
tijdschrift De Vlam dacht hij een dergelijk podium te hebben gevonden. Dit weekblad
verscheen in de jaren 1945-1952. Het had een socialistische signatuur, zonder direct
partijgebonden te zijn, maar was niettemin een uitvloeisel van de pogingen tot
socialistische ‘herzuiling’ na de oorlog. De doelgroep was divers en bestond
ondermeer uit anarchisten, marxisten, pacifisten, radencommunisten en
christensocialisten. Een aantal redactieleden was actief binnen het
Sociaal-Democratisch Centrum (SDC) dat in 1946 door een aantal leden van de Partij
van de Arbeid (PvdA) werd opgericht. Deze groep had duidelijk wel partijpolitieke
idealen, namelijk een radicalisering van de PvdA.31 De Vlam was echter veel meer
dan een spreekbuis van het SDC. Rond het tijdschrift vormde zich een heuse
Vlambeweging. Binnen deze beweging bestond grote scepsis ten aanzien van de
partijpolitieke ambities van enkele redactieleden. De politieke signatuur van deze
sceptici was eerder revolutionair dan parlementair en hun blik was gericht op een
nieuwe socialistische toekomst - een toekomst die via zuiver parlementaire weg maar
moeilijk kon worden bereikt. De Vlambeweging moet eerder als een vorm van
socialistische herzuiling worden beschouwd dan als een uitvloeisel van de
doorbraakgedachte, zoals die ten grondslag lag aan de oprichting van de PvdA.32 Met
name Jef Last verwoordde dit naoorlogse utopisch socialisme in zijn boekje
Socialistische renaissance uit 1944. Hoe utopisch het streven ook mocht zijn, Last
probeerde zo concreet mogelijk aan te geven hoe een op marxistische leest geschoeide
socialistische samenleving na de fascistische dictatuur vorm zou kunnen krijgen.
Opvallend is ook het mystieke en zelfs religieus te noemen karakter van Lasts ‘nieuwe
socialisme’, gecombineerd met antiautoritaire en anarchistische trekken.
Het gevoel dat het socialisme door partijpolitiek verraden was, leefde in elk geval
zeer breed in de Vlambeweging. Dichter en uitgever Nico van Suchtelen wees in het
eerste nummer onder het kopje ‘Het eerst nodige’ op de noodzaak om in het streven
naar socialisme eerst de fouten van het verleden in te zien.33 Bij het artikel werd een
fragment uit Van Leeuwens bundel Dood en geboorte van een lied (1945) geplaatst.
De versregels waren voor deze gelegenheid voorzien van het kopje ‘Onze oude fout’.
Dood en geboorte van een lied - Van Leeuwens definitieve afrekening met het door
partijpolitiek verraden socialisme - verscheen kort voor de bevrijding bij de illegale
uitgeverij De Distelvink van de tekenaar Ger Soutendijk, die via het illegale
AJC-steunfonds de versprei-
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ding van dichtbundels in de oorlogsjaren verzorgde.34 In de bundel beschrijft Van
Leeuwen hoe de kameraadschap binnen de beweging ten onder zou zijn gegaan door
eigenbelang en de machtswellust binnen de partij: ‘Partijzucht was de worm, die
onze macht doorvrete’ en/ Al 't goede en groote in ons heeft doorknaagd./ Om klein
belang werd grooter winst vergeten/ De laatste, heilge strijd tot broedertwist
verlaagd’.35
De redactie van De Vlam bood Van Leeuwen in deze eerste jaren na de oorlog de
ruimte om zijn kritiek op de socialistische beweging onder het voetlicht te brengen.
Jef Last schreef eind '45 in het weekblad een bijdrage over Van Leeuwen en
presenteerde hem daar als de nieuwe huisdichter van de Vlambeweging. In een
bespreking van Dood en geboorte van een lied erkende Last dat hij deze gedichten
niet zozeer in esthetisch opzicht waardeerde, maar eerder omdat zij uiting gaven aan
‘alles wat ons bezielde aan hoop en vertrouwen, maar ook onze nederlagen, onze
fouten, onze vertwijfeling en tenslotte al dat, wat wij in harde en vaak bittere jaren
van strijd leerden’.36 Met de bundel had Van Leeuwen kennelijk treffend de gevoelens
van veel socialisten weten te verwoorden.
De (apostolische) kameraadschap wordt in de bundel alleen in positieve zin belicht,
als de beginjaren van de communistische beweging aan de orde komen: ‘En de simple
apostelen zijn gegaan/ Om het nieuwe Evangelie aan elk te verkonden/ In simpele
tale, die elk moest verstaan’.37 Het verraad verbindt Van Leeuwen in de bundel niet
langer aan enkele ‘overenthousiaste’ provocateurs, als Van der Lubbe, nee, de hele
kameraadschap was tot een probleem geworden: ‘In kroegen hebben wij ons
broederschap gezwore' en/Gij zijt, een dronkenschap, mij naar het hoofd gestege' en/
Mijn kleine kracht sloeg op Uw kracht verloren’.38
In scherp contrast met deze verzen verschenen in De Vlam al snel bijdragen die
juist getuigden van een juichend optimisme en grote verwachtingen ten aanzien van
de ‘stralende socialistische toekomst’ - wat toon betreft goed vergelijkbaar met het
sociaal-democratische gejubel uit de eerste decennia van de eeuw. Langzaam maar
zeker won Last met zijn ‘socialistische renaissance’ terrein. Hij werd daarin onder
anderen ondersteund door oudgediende Henriette Roland Holst. In een van de eerste
nummers schreef zij in een bijdrage getiteld ‘De vreugde van het socialisme’: ‘enkel
het socialisme kan aan de menschheid de werkelijke vrijheid en den waarachtigen
vrede brengen’.39 Roland Holst had in tegenstelling tot Last moeite met Van Leeuwens
somberheid en zijn afrekening met de oude socialistische kameraden. Van Leeuwen
was bang dat zij hem als een ‘verloren zoon’ zou beschouwen die het socialisme
definitief de rug had toegekeerd. In een brief aan Van Leeuwen van 7 januari 1946
weersprak zij deze vrees echter.40
Het lezerspubliek van De Vlam zou zich langzaam maar zeker gaan ergeren aan
het aanhoudende geklaag van de verloren zoon. In 1946 begon Van Leeuwen te
schrijven aan een reeks ‘Brieven aan Marianne’ - waarin hij ‘wat dieper op de vragen
van het Socialisme en de dingen der liefde’ inging.41 In de korte prozastukjes zette
Van Leeuwen nog eens zijn teleurstellingen in het socialisme uiteen. De Vlamredactie
was zeer terughoudend over plaatsing, omdat de brieven een ‘te weinig duidelijke
inhoud’ hadden en ze zag liever
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‘verzen met een groter kracht en meer niet te miskennen doelbewustheid’. Van
Leeuwen moest de serie van zes brieven herschrijven. In het voorjaar van 1946
werden ze alsnog geplaatst.42 Verpakt in de nogal pathetisch aandoende symboliek
schreef Van Leeuwen aan Marianne hoe hij jaren heeft gezocht naar het socialistische
ideaal: ‘Ik ben je dankbaar voor alles wat je me gegeven hebt, maar ik weet nu dat
ik niet meer tevreden zal kunnen zijn met wat je vroeger gaf. Ik heb je ziel gezocht,
Marianne, en ik heb alleen je lichaam gevonden. Ik heb dat toen niet kunnen voelen,
maar ik voel het nu’.43
In de laatste brief werd duidelijk waar de schrijver van de brieven uiteindelijk toch
liefde en de troost gevonden heeft: niet bij Marianne, maar bij God. De verteller
ondergaat een religieuze ervaring als hij neerknielt in een kathedraal en hem de
volgende bijbelpassage te binnen schiet: ‘En al deelde ik al mijn goederen uit tot
spijze der armen [...], indien ik de liefde niet had, het zoude mij niet baten...’.44
Het zou de laatste ‘Brief aan Marianne’ zijn die in De Vlam verscheen. Al
voorafgaande aan de publicatie, had hoofdredacteur Storms aangegeven dat ‘onder
onze vrijwillige medewerkende kameraden enkelen zijn, die popelen om Marianne
aan het woord te brengen’.45 In het eerstvolgende nummer verscheen een gedicht
waarin werd afgerekend met Van Leeuwens sombere brieven. Een geïrriteerde lezer
liet Freek weten waar hij Marianne kon vinden: ‘Je kunt me vinden aan de haven,/
bij Kees en Piet en alle Man,/ die niet praten, maar slechts strijden kan./ Die moet
ik met mijn liefde laven’.46 Het is een directe en wat botte aanklacht tegen het
onmachtige gestamel in de brieven van Van Leeuwen. Storms was volgens eigen
zeggen door de serie ‘in grote moeilijkheden’ gekomen. Boze brieven waren
binnengekomen, waaruit bleek dat een groot deel van de lezers ‘het met deze zes
[brieven] wel welletjes vond’.47 De serie werd afgebroken. Het antwoord van Marianne
dat Van Leeuwen zelf op zijn serie liet volgen, werd niet meer gepubliceerd. Meer
dan de eerdere brieven aan Marianne, spreekt uit deze brief nu ook de weigering van
Freek zich politiek nog actief in te zetten voor het oude ideaal: ‘Voorop in de stoet
liep ik en mijn haren waaiden in de wind. En achter me de tallozen, die ik lokte en
waarvan weinigen trouw gebleven zijn. Dit alles ligt zoveel jaren achter ons. Vaak
zijn mijn langende handen weer gevuld; vaak ook keek ik om of jij me volgde. Maar
de weg die ik ging, opstandig en fel, was niet meer de jouwe. En daarom, Freek, kan
ik niet komen’.48

Kluizenaar van de Lange Akker
Freek van Leeuwen zou zich inderdaad niet langer fel en opstandig tonen en raakte
langer hoe meer van zijn oude kameraden vervreemd. Zelfs het lezerspubliek van
De Vlam zag niets meer in zijn houding ten opzichte van het socialisme; men
verlangde een nieuw elan. Het bleek moeilijker dan ooit om nog iets van Van Leeuwen
uit te geven. Zijn gedichtencyclus Katharsis - grotendeels geschreven tijdens de
oorlogsjaren - bleef in portefeuille. De zwaarmoedige gedichten - duidelijk
geïnspireerd door Rainer Maria Rilke - vonden in de jaren na de oorlog geen
weerklank. Ze kenmerken zich door eenzelfde

Zacht Lawijd. Jaargang 6

100

Rubriek ‘Brieven aan Marianne’ van Freek van Leeuwen in De Vlam van 18 mei 1946

Zacht Lawijd. Jaargang 6

101
teleurgestelde toon en zwaarmoedigheid als de ‘Brieven aan Marianne’: ‘Nu ben ik
moede en zeer ontgoocheld, kind,/ Door deze liefde wranger dan tevoren./ En al wat
u en mij nog samenbindt,/ Is 't heimwee naar den droom, dien wij verloren./ Dien
gij in mij en ik in u niet vind -’.49
Rilke inspireerde Van Leeuwen tot deze innerlijke zoektocht naar de goddelijke
liefde, of - zoals hij het zelf in het voorwoord bij een bundeltje vertaalde
Rilke-gedichten in 1946 verwoordde - een oudtestamentische worsteling die ‘eindigen
moet, in deemoedige overgave’.50 Een aantal van deze gedichten heeft een licht
homo-erotische inslag. Een enkel gedicht verscheen in Vriendschap, het orgaan van
het COC, de landelijke homo-organisatie die in 1946 was opgericht.51 Jef Last
probeerde met een recensie van de novellenbundel Het simpel hart (1947) in dit
tijdschrift een nieuw publiek voor het werk van Van Leeuwen te interesseren.
Dergelijke pogingen bleken tevergeefs, uitgevers bleken niet geïnteresseerd om nog
iets van Van Leeuwen uit te geven. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van
Van Leeuwen in 1955 schreef Last in Vriendschap: ‘Zo is de dichter, die als geen
ander in ons land naar “Gemeenschap” verlangde een der eenzaamste figuren van
Nederland geworden, en in zijn kast stapelen zich de onuitgegeven en onuitgeefbare
gedichten en verhalen op, waaraan geen uitgever zich durft wagen omdat Freek in
zijn werk geen enkele concessie doen wil, de burgerij zijn socialisme, de Communisten
zijn Christendom, de hetero's zijn homo-erotiek niet lusten, en de homo-phielen zich
niet voor hun eigen dichters interesseren’.52
Vanaf 1954 woonde Van Leeuwen in het buitengebied van Leiderdorp, afgezonderd
van de buitenwereld in het kleine huisje ‘De Lange Akker’ dat familieleden voor
hem gekocht hadden. Jef Last gaf hem de bijnaam ‘de kluizenaar van de Lange
Akker.’53 In deze jaren verkende hij voorzichtig het terrein van de experimentele
poëzie en begon hij ook te tekenen. Deze tekeningen noemde Van Leeuwen zelf
‘psychogrammen’, introspecties in de eigen geest. De laatste jaren van zijn leven
beperkte Van Leeuwen zich hoofdzakelijk tot het tekenen van deze psychogrammen
en later tot het vervaardigen van grote abstracte olieverven. Als dichter leek Van
Leeuwen tot zwijgen gebracht. Een van zijn laatste dichtwerken was het lange gedicht
Atlantische legenden, dat hij grotendeels nog in Rotterdam voor zijn vertrek naar
Leiderdorp geschreven heeft. Later werd het gedicht uitgegeven als nummer van het
tijdschrift Bulletin van de Lange Akker - een gestencild tijdschrift dat vrienden samen
met Van Leeuwen hadden opgezet. Zoals hij met zijn psychogrammen de mooie en
minder mooie kanten van de eigen geest aan de buitenwereld toonde, zo tekende hij
in Atlantische legenden met woorden de demonen van de moderne westerse
samenleving in opbouw. De jaren vijftig profeteerden vooruitgang en optimisme,
terwijl Van Leeuwen wees op de mensen die buiten de boot vielen en niet van die
wederopbouw profiteerden in een Nederland, in een Europa als ‘cocktail gemixt met
tranen/ Van vergeten dorpen/ In achtergebleven gebieden./ Alles gaat ten gronde...’.54
Ook Van Leeuwens bundel De staat verscheen een jaar later als aflevering van
het Bulletin van de Lange Akker. Dit werk ontstond eind jaren veertig en vertoont
stilistisch een sterke verwantschap met Dood en geboorte van een lied.55 Beide
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werken zijn zogenoemde acrostichons, naamdichten, waarbij de beginletters van de
gedichten samen een regel vormen, in het geval van De staat een regel uit de
Internationale: ‘De staat verdrukt; de wet is logen’. In dit lange gedicht beschreef
Van Leeuwen de opkomst van het stalinisme als die van een koekoeksjong dat zich
gevoed heeft met het oprechte idealisme van de arbeiders maar zich ontpopte als een
nationalistisch en militaristisch moloch. Het sociaal anarchisme dat Van Leeuwen
in deze bundel als alternatief voor staatssocialisme en kapitalisme beschreef, zou
zich welhaast ‘organisch’, ongehinderd door het gezag van wetten en staten, door
de broederschap der mensen moeten vormen: ‘En deze Orde zal Gemeenschap zijn,/
In haar zal Vrijheid eindlijk herberg vinden./ Geen Staat zal haar nog knechten, en
haar binden/ Geen wetten, dan de wetten die daar zijn/ Van harmonie’.56
Bij deze nieuwe kameraadschap paste kennelijk niet langer een religieuze
beeldentaal. Verwijzingen naar de broederschap en gemeenschap der apostelen
bleven, evenals in Dood en geboorte van een lied, voorbehouden aan de grond-
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leggers van de Nederlandse socialistische beweging, de eerste verkondigers van de
‘blijde boodschap’.57
Toen De staat circa vijftien jaar na dato in 1961 verscheen, was er van Van
Leeuwens optimisme niet veel meer over, wat niet wil zeggen dat hij zich niet
betrokken voelde met recente politieke gebeurtenissen. Last besprak in 1959 in Vrij
Nederland de nieuwe weg die Van Leeuwen met zijn experimentele tekeningen en
gedichten was ingeslagen. In de jaren dertig keerde hij zich als strijder met zijn
gedichten tegen de ‘klassieke’ politieke demonen - ‘Franco, Hitler, kapitalisme,
stalinisme...’ - terwijl hij nu, moegestreden, meer beschouwend het demonische in
zichzelf probeerde te doorgronden en vast te leggen: ‘Hij heeft het steeds gewaagd
de demonen, ook zijn eigen demonen, in het oog te schouwen. Aandachtig
beschouwde hij de chaos waarin deze hele wereld zich scheen te ontbinden. Hij zag
vanuit zijn kleine kluis het kankergezwel der steden het land waar hij woonde
overweldigen, zoals onredelijkheid en onmenselijkheid zich kankerachtig verbreiden
in een wereld die iedere vaste structuur heeft verloren. En toen, niet met een schok,
maar langzamerhand, ontdekte hij, dat ook deze woekerende kankercellen schoon
waren’.58
De demonen van het kapitalisme waren lang niet zo tastbaar meer als in het vroege
werk van Van Leeuwen, maar het gaat te ver om te zeggen dat Van Leeuwen met
zijn psychogrammen het demonische alleen nog in zichzelf of in zijn nabije omgeving
zocht. De toon van een bundel als Atlantische legenden is wel degelijk
antikapitalistisch waar het zijn kritiek op de moderne vooruitgang betreft: ‘De kluizen
zijn vol/ De betalingsbalans herstelt zich,/ Wie wil nog meer?// En morgen zal het
nòg beter zijn,/ Maar niemand kan zeggen/ Waarin dat betere/ Bestaat’.59 Het zijn
regels die vandaag de dag nog weinig aan zeggingskracht hebben verloren.
Terwijl de Vijftigers in Nederland de barricades betraden en tekeer gingen tegen
zowel artistieke als politieke bekrompenheid, bivakkeerde Van Leeuwen tot zijn
dood in 1968 in zijn Leiderdorpse ‘kluis’ en herleefde op een bescheiden manier en
in een nieuwe vorm zijn strijdbaarheid, een strijdbaarheid die vrijwel ongezien bleef.
De verspreiding van Atlantische legenden bleef beperkt tot de gestencilde uitgave
die door vrienden en bekenden van ‘De Lange Akker’ werd afgenomen. Na de brede
belangstelling voor zijn werk in de jaren dertig heeft Van Leeuwen als dichter geen
voet meer aan de grond gekregen. Zijn kritische analyse in dichtvorm van de fouten
die socialisten in de jaren voor en tijdens de oorlog hadden gemaakt, vond na de
oorlog alleen kortstondig weerklank bij enkele van zijn oude kameraden. Het
merendeel van de (nieuwe) kameraden zat echter niet op het gemopper van
oudgedienden als Van Leeuwen te wachten en getuigde liever van de komende
socialistische renaissance à la Last. Op het moment dat Van Leeuwen eind jaren
vijftig aarzelend zijn strijdbaarheid hervond, had hij zich te zeer van het oude
lezerspubliek vervreemd.
De zoektocht naar het socialisme heeft het werk van Van Leeuwen fundamenteel
beïnvloed. Dit kwam niet altijd de literaire kwaliteit ervan ten
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goede, bijvoorbeeld waar dat zijn pamflettistische strijdpoëzie uit de jaren dertig
betreft. Vanaf zijn eerste gedichten kreeg het verlangen naar kameraadschap vorm
in een christelijke metaforiek, waarbij steeds weer werd verwezen naar de
broederschap van de twaalf apostelen. Diezelfde metaforiek zou Van Leeuwen ook
na de Rijksdagbrand toepassen, maar nu om zijn teleurstelling in de communistische
kameraden en het verraad binnen de beweging aan de orde te stellen.
In zijn heroriëntatie op het socialisme in de jaren na de oorlog koos Van Leeuwen
voor een meer algemene en minder op christelijke leest geschoeide beeldentaal om
zijn maatschappijkritiek in te vervatten. De broederschap werd in Dood en geboorte
van een lied (1945) tot de veroorzaker van de euforie, waardoor socialisten het gevaar
van fascisme en dictatuur niet snel genoeg hadden onderkend. De teleurstelling in
het socialisme verbeeldde Van Leeuwen in zijn ‘Brieven aan Marianne’ door de
figuur van Marianne, de oude geliefde, naar wie hij nog wel verlangde, maar die hij
niet meer kon liefhebben. Als alternatief voor het socialisme bood Van Leeuwen in
de brieven een meer individuele religieuze geborgenheid. Daarmee verloor hij het
contact met het georganiseerde socialisme. In zijn poëzie uit de jaren vijftig en zestig
is de religieuze beeldentaal bijna geheel verdwenen.
Het oeuvre van Van Leeuwen geeft een doorleefd en eerlijk beeld van het gesloten
dogmatisme van de jaren dertig en de daaropvolgende ideologische heroriëntatie in
de jaren veertig en vijftig. Alleen daarom al verdient het als tijdsdocument meer
aandacht. Na de Links Richtentijd vond zijn werk weerklank in brede kring, van
confessionelen tot communisten. De receptie van deze poëzie leert dat de literaire
zuilen minder gesloten en dogmatisch waren dan we nu misschien denken. Over en
weer was er wel degelijk interesse voor elkaars pennenvruchten. Het was juist de
literatuur die in deze verzuilde jaren nog enigszins een podium bood waarop
representanten van verschillende politieke stromingen met elkaar in debat konden
gaan. Door die verzuilde literatuur vandaag de dag onbestudeerd te laten en onze
blik alleen tot de ‘burgerlijke’ hoofdstroming binnen de literatuur van die jaren te
beperken, zouden we het literaire landschap uit die jaren schraler en eentoniger maken
dan nodig is.
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