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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 1]
Woord vooraf
De uitgever Bert Bakker (1912-1969) raakte vlak voor de Tweede Wereldoorlog
betrokken bij de Haagse uitgeverij D.A. Daamen N.V. Na de oorlog bouwde hij die
uitgeverij uit tot een belangrijk literair fonds. Met zijn Ooievaar-pockets was hij in
1954 bovendien een van de eersten die van de kracht van deze moderne
verschijningsvorm de vruchten plukte. De hoge oplagen van die boekjes zorgden
ervoor dat veel beginnende lezers via de Ooievaars met literatuur in aanraking
kwamen. Je hoeft wat dat betreft alleen maar te denken aan het succes van de
poëziebloemlezing Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert, van Gezelle
tot Hugo Claus door Paul Rodenko.
Tegen een interviewer beweerde Bakker begin jaren zestig: ‘men gelooft het niet,
maar eigenlijk ben ik zeer verlegen’. Men geloofde het inderdaad niet, want Bakker
heeft die verlegenheid voor iedereen verborgen weten te houden. De interviews die
Ad Fransen voor dit nummer heeft gehouden met mensen die Bakker nog hebben
gekend, gaf hij als titel mee: ‘Een varken dat van Bach hield’. Die kenschets is
natuurlijk vanwege het pakkende karakter wat uitvergroot, maar een feit is dat ook
Bakkers vrienden indertijd ook al hebben gewezen op die vreemde combinatie van
sociale platvloersheid en compromisloos enthousiasme voor literatuur in het algemeen
en voor zijn eigen fonds in het bijzonder. Bakkers tweede vrouw, die op financieel
vlak niet altijd even zorgvuldig door Bakker is behandeld en in haar memoires wat
dit betreft een ontluisterend beeld van leugen en bedrog schetst, herinnert zich
niettemin over Bakkers inzet als uitgever: ‘Bert werkte binnenshuis enorm veel meer
dan mensen die hem alleen buitenshuis kenden vermoedden. Hij was zeer stipt met
het afwerken van alles wat de zaak betrof’. Voor auteurs wier werk hij waardeerde,
ging Bakker door roeien en ruiten.
Bakker wordt met Geert Lubberhuizen van De Bezige Bij en Geert van Oorschot
gezien als een van de belangrijke vernieuwers van het naoorlogse boekenvak die een
blijvende invloed hebben uitgeoefend op het uitgeversvak. Zij hebben ‘de literaire
uitgeverij weten te brengen buiten de sfeer van liefhebberij en mecenaat’ en hebben
‘de basis gelegd voor zowel de redactionele organisatievorm als de commerciële
aanpak van het literaire uitgeversbedrijf, en voor de zakelijke relatie met literaire
auteurs’, zoals een latere beschouwer terecht opmerkte. Niet zonder reden bracht
Van Oorschot in her-
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innering wat Bakker tegen hem placht te zeggen als er weer een boek was verschenen
waaraan hij zijn ziel en zaligheid had verpand: ‘Wat zou er zonder ons van de
Nederlandse literatuur terecht gekomen zijn’.
Bert Bakker en zijn fonds worden in deze speciale aflevering in een veelheid van
bijdragen belicht: zijn plaats binnen het uitgeverijveld, zijn positie binnen het Haagse
kunstleven, zijn literaire werk, zijn verhouding tot auteurs als Lucebert, Paul Rodenko,
Paul Snoek, Hans Warren, H. Voordewind, zijn relatie tot ‘vrouwenpoëzie’, zijn
clandestiene Mansarde Pers, zijn tijdschrift Maatstaf, en de Ooievaar-pockets. De
veelheid van onderwerpen maakt een sporadische overlapping onvermijdelijk.
Alle auteurs van dit themanummer konden voor hun onderzoek gebruik maken
van onder meer het omvangrijke archief van de uitgeverij dat bewaard wordt bij het
Letterkundig Museum.
Dit nummer zou niet tot stand gekomen zijn zonder de inbreng van Lisa Kuitert,
hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, die in het semester
2005-2006 met haar studenten een onderzoeksblok wijdde aan Bert Bakker en zijn
fonds. Een aanzienlijk aantal bijdragen in dit nummer vloeit voort uit dat college.
Voorts is de redactie veel dank verschuldigd aan Pauline Bloemsma voor het
enthousiasme waarmee zij de beeldredactie voor haar rekening heeft willen nemen.
Sjoerd van Faassen & Hans Renders
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Bert Bakker op de uitgeverij, jaren veertig [foto W.S. Nijhoff]
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Sjoerd van Faassen & Hans Renders
‘Misschien ligt in mijn functie als uitgever [jong] een nieuw veld
open’
Bert Bakker en het uitgeefklimaat in de jaren veertig en vijftig
‘Uitgeverij heeft m'n hart’, schreef de dan 21-jarige Bert Bakker op 3 december 1933
aan de oude dichter Willem Kloos, die net enkele gedichten van hem in zijn tijdschrift
De Nieuwe Gids had gepubliceerd. Het zou nog tot het einde van de Tweede
Wereldoorlog duren voor Bakker die ambitie voluit kon waarmaken. Maar ook als
‘deeltijduitgever’ is hij daarvoor al zeer actief geweest.

Aanloop
De in het Friese Huizum, vlakbij Leeuwarden, geboren Bert Bakker verhuisde rond
1920 naar Amsterdam waar zijn vader benoemd was tot directeur van het
protestants-christelijke dagblad De Standaard. Door de vroege dood van zijn vader
waren er geen financiële middelen om te gaan studeren. Na zijn middelbare
schoolopleiding ging Bakker daarom werken. In 1930 solliciteerde hij naar zijn
zeggen bij de christelijke Uitgeversmaatschappij Holland in Amsterdam. Dat was
de uitgever van het tijdschrift Opwaartsche Wegen, waarin de jong-protestantse
literatoren zich hadden verenigd. De reden
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waarom Bakker niet werd aangenomen, is onbekend, maar de directeur van deze in
1922 opgerichte uitgeverij, J.B. van Ulzen, verwees hem om het vak te leren naar
Museum-Boekhandel Robert & Co aan de Van Baerlestraat 25 in Amsterdam. Nog
steeds volgens Bakker was die winkel hem te imposant om zelfs maar over de drempel
te durven stappen.
Bakkers oom, de Amsterdamse drukker J.S.P. Bakker (die overigens bijna even
oud als hij was)1 stimuleerde hem vervolgens een poging te wagen bij Zomer &
Keuning in Wageningen. Bakker zou er vijf jaar werken. Zomer & Keuning had een
grote eigen drukkerij, Vada, dus mogelijk was Bakkers oom daardoor op de hoogte
van het reilen en zeilen in het bedrijf. Een andere mogelijkheid is dat J. Zomer (die
tot 1940 met zijn compagnon de directie van Zomer & Keuning voerde) bekend was
met de familie. Zomer had tot 1912 een eigen drukkerij gehad in Franeker, niet zo
heel ver van Bakkers geboorteplaats. Het is daarom niet denkbeeldig dat Zomer en
Bakkers vader, beiden mannenbroeders tenslotte, elkaar hebben gekend, zeker omdat
Bakkers vader na zijn verhuizing naar Amsterdam in zijn hoedanigheid van directeur
van De Standaard enigszins bekend moet zijn geweest met het uitgeversvak. De
andere directeur van Zomer & Keuning, C.A. Keuning (de jongste broer van de
dichter Willem de Mérode), was een levendige, zeer liberale en ruimdenkende man.2
Na de oorlog werd Keuning directeur van het uit de illegaliteit voortgekomen dagblad
Trouw. Of Bert Bakker hem toen ooit opnieuw ontmoet heeft, is onbekend.
Bij Zomer & Keuning werkte Bakker voor tijdschriften als De Spiegel, Op den
Uitkijk en de NCRV-gids. De Spiegel, Weekillustratie voor het christelijk gezin had
een orthodoxe signatuur, met op een gegeven moment een oplage van meer dan
100.000 abonnees.3 Midden jaren dertig vertrok Bakker bij Zomer & Keuning en
werd hij free-lance journalist.
Misschien was het toeval, maar de schrijver Hein de Bruin deed eind 1934 een
poging een zojuist vrijgekomen functie bij Zomer & Keuning te bemachtigen. Was
dat de baan die Bakker achterliet? Keuning schreef op 17 november aan De Bruin
dat zijn sollicitatie was overwogen, maar dat de uitgeverij iemand nodig had ‘die de
noodige eigenschappen heeft om èn de kopij te kunnen beoordeelen en omwerken
èn de foto's en illustraties en de plaatsing daarvan met kennis van zaken te kunnen
behandelen’.4
In het najaar van 1936 probeerde Bakker een functie te bemachtigen bij uitgeverij
J.H. Kok in Kampen.5 Kennelijk is hem dat gelukt. Met ‘de oude’ Kok kreeg Bakker
eind 1936 gedonder over zijn roman Ieder is alleen, die vervolgens in 1937 bij
uitgeverij Holland verscheen. Kok vond die roman niet christelijk genoeg. Gerrit
Kamphuis schreef op 21 december 1936 in zijn dagboek: ‘Bert was woedend en
teleurgesteld; zijn dienstverband met Kok zal nu wel den langsten tijd geduurd
hebben’.6
In deze jaren roerde Bert Bakker zich behoorlijk in christelijk literaire kringen,
als auteur, maar ook met uitgeefachtige activiteiten. Hij werkte mee aan het tijdschrift
Opwaartsche Wegen, later ook aan het daarvan afgescheiden De Werkplaats, en
stelde in 1936 met Gerrit Kamphuis en Barend de Goede voor Kok Spectrum.
Bloemlezing uit de poëzie van Jong-Protestansche dichters samen, een jaar later
gevolgd door De weegschaal. Essays van protestantsche letterkundigen. De
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Omslag van de door Bert Bakker, Baren de Goede en Gerrit Kamphuis in 1936 samengestelde
bloemlezing Spectrum
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Bert Bakker, omstreeks 1937

delen behoorden tot de reeks Protestantsch-christelijke Kunst, die op initiatief van
Bakker tot stand was gekomen.7 De redactie van die reeks werd gevoerd door Bakker,
De Goede, Kamphuis en de romanschrijver J.K. van Eerbeek die Antenne, het derde
en laatste deel van de reeks, voor zijn rekening zou nemen; dit aan verhalend proza
gewijde deel is echter nooit verschenen.8
Na de opheffing van Opwaartsche Wegen in september 1940 ondernamen Bakker,
Kamphuis en Klaas Heeroma, 'n oud-redacteur van dat tijdschrift, pogingen een
nieuw tijdschrift op te richten. De plannen resulteerden in het voornemen een jaarboek
met de titel Wachtvuur uit te geven. Hoewel Bakker toen inmiddels zelf uitgever
was, zou dat hebben moeten verschijnen bij G.F. Callenbach in Nijkerk. Maar het
plan ging niet door.9 Op 16 september 1940 schreef Bakker nog aan Kamphuis over
zijn verhouding tot het jong-protestantisme: ‘Ik ben als creatief lid min of meer los
van de beweging, maar ik behoud een heimwee ernaar. Misschien ligt in mijn functie
als uitgever (jong) een nieuw veld open [...]’. Nog steeds is zijn ambitie uitgever te
worden, dat was niet veranderd sinds hij zijn hartenkreet aan Willem Kloos had
geslaakt. Afgaande op zijn brief aan Kamphuis ambieerde hij nu uitgever te worden
van de jong-protestantse beweging.
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D.A. Daamen
Omstreeks het tijdstip waarop hij Zomer & Keuning verliet, had Bakker zich verloofd
met Ella van Nood (1914-2005), ‘een heel degelijk gereformeerd meisje’ (dixit
Bakker) aan wie hij zijn debuutbundel Au revoir (1934) opdroeg. Hij wilde daarom
vastigheid en solliciteerde begin 1938 bij D.A. Daamens Uitgevers Maatschappij
N.V. in Den Haag, die sinds 1893 bestond. De voornaamste christelijke uitgeverij in
die tijd was Callenbach, maar vanaf de jaren twintig kreeg die firma concurrentie
van uitgeverijen als Kemink & Zn in Utrecht, Bosch & Keuning in Baarn (waar
Pieter Keuning, een broer van Bakkers voormalige werkgever C.A. Keuning, directeur
was) én ook Daamen. De dikke pillen - godvruchtige lectuur voor jonge lezers - van
nu totaal vergeten schrijvers als H. Gordeau jr., G. Schrijver en J. Lens die Daamen
uitgaf, werden in protestantse kring veel gelezen.10 Er heerste onderling een stevige
concurrentie, ook, of misschien wel juist, tussen gelijkgestemde uitgeverijen. De
journalist en schrijver Ab Visser schreef op 27 mei 1942 aan Bakker: ‘Nijgh zegt
dat ik niet bij jou moet uitgeven. Jij zegt dat ik niet bij Bosch moet uitgeven. Bosch
zegt dat ik niet bij Nijgh en jou moet uitgeven’.
Met hulp van zijn familie en die van Ella van Nood kocht Bakker (die bij Zomer
& Keuning f60 per maand had verdiend en dus geenszins in staat was zelf de aankoop
te financieren) zich in bij de firma Daamen. Toen Bakker bij Daamen als ‘Secretaris
der Directie’ aan boord kwam, viel hem op dat de zaak er bedroevend voor stond:
‘Men teerde er op oude faam en deze had eigenlijk niets meer te betekenen. De eens
in christelijke kringen zo populaire romanserie “Bibliotheek voor hoofd en hart”
bestond feitelijk nog slechts in naam. Daarnaast waren er nog een paar redelijk
lopende schoolboekjes’. Daamen gaf na de komst van Bakker De Kleine Sleutelreeks
uit. Met het forse, 215 bladzijden tellende begindeel Dertig jaar domineesche van
M.J. de Vrijer-Struijs, sloeg Daamen een belangrijke slag, want het boek werd een
enorm succes. Andere, minder omvangrijke delen toonden duidelijker de hand van
Bakker. Zo verschenen in de reeks 25 jonge Franse dichters (1938), zogenaamd
vertaald maar in werkelijkheid geschreven door Ab Visser; Singing pictures. Een
potpourri van hartverkwikkende en hartverscheurende melodieën naar een idee van
P. Peater opgevangen en in beeld gebracht door C.A.B. Bantzinger (1939); Ridder
zonder vrees of blaam (1939), een herhaaldelijk herdrukte uitgave ter ere van de
zeventigste verjaardag van H. Colijn, onder het pseudoniem Benjamin Cooper
samengesteld door de Duitse emigranten Hans Keilson en G. Klaass; een essay over
De nieuwere Afrikaanse poëzie door W.E.G. Louw (een lezing op de
pinksterconferentie van de Christelijk Letterkundige Kringen in 1938); het door
Klaas Heeroma en Gerrit Kamphuis samengestelde Pro patria. De stem van Holland
in vaderlandse verzen (1942); en het een aantal malen herdrukte Daantje en ik.
Brieven van mijnheer de Man (1941) door de journalist Dingeman van der Stoep.
Bakkers vriend J.K. van Eerbeek liet na zijn dood in 1937 het manuscript van zijn
roman De doeve achter. Callenbach had het eerder geweigerd en toen Van Eerbeek
overleed, lag het bij Bosch & Keuning. Bakker, die net bij Daamen in dienst was
getreden toonde grote belangstelling voor het boek, waarschijnlijk om het fonds van
Daamen een verjonging te laten ondergaan, en kon het manuscript over-
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Roeland Koning, Portret Ella van Nood, 1965 [uit: Sipke van der Land, Schildersleven. Roeland
Koning aan het werk en aan het woord. J.H. Kok, Kampen 1978, p. 58]
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Illustratie door het collectief CO-OP 2 in Ridder zonder vrees of blaam (1939) van Benjamin Cooper
dat H. Colijn bij zijn zeventigste verjaardag werd aangeboden
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Bert Bakker (staand) en Dingeman van der Stoep (links) tijdens het diner ter gelegenheid van de
zeventigste verjaardag Wilma Vermaat, 15 mei 1943

nemen.11 Bakker slaagde er niet in deze enigszins vernieuwende literaire lijn vast te
houden, want het grootste deel van De Kleine Sleutelreeks wordt in beslag genomen
door publicaties van dominees, in de meeste gevallen weliswaar dominees van
progressieve snit, maar toch, dominees. Na Bakkers komst steeg het aantal christelijke
literatoren in het fonds: naast Jan H. Eekhout en Wilma, die al eerder tot het fonds
waren toegetreden, bijvoorbeeld de jongeren Van Eerbeek en Roel Houwink. Ab
Visser beaamde begin 1942: ‘Wat je zegt over de uitgeverij is inderdaad waar. Je
hebt de zaak vrijwel uit het niets opgestoten tot een respectabele hoogte, dat weet en
zegt iedereen’. Veel van zijn schrijvende vrienden uit deze tijd bleef Bakker ook na
de Tweede Wereldoorlog trouw.
Voor welke uitgaven Bakker in deze jaren precies verantwoordelijk was, is moeilijk
na te gaan, maar dat hij oog had voor de vormgeving van zijn uitgaven blijkt uit wat
diezelfde Ab Visser vertelde over zijn door Bakker in 1938 uitgegeven bundeltje 25
jonge Franse dichters: ‘Het boekje zag er typografisch fraai verzorgd uit, maar ik
had in die dagen nog geen benul van typografie en toen ik mijn tien presentexemplaren
kreeg, knipte ik het geschubde, over-
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Omslag door Léon Holman voor De doeve (1938) van J.K. van Eerbeek

stekende randje van het voorplat af, in de mening dat het hier een slordigheid van
de binder betrof. Ik vertelde dit aan Bert Bakker, toen hij mij kort daarna in Groningen
bezocht. “Godverdomde idioot!” schold hij op de luidruchtige, vitale manier hem
eigen, “die kartelrand heeft mij een cent per exemplaar extra gekost”’.12 Visser had
het op 12 februari 1942 tegenover Bakker ook over: ‘de typografische opbloei van
D.A. Daamen, sinds de zaak onder jouw leiding staat’. Voor de versiering werd vaak
gekozen voor goede, maar traditionele illustratoren als C.A.B. Bantzinger, Roeland
Koning of Henk Krijger.
In een poëziekroniek in Stemmen des Tijds van juni-juli 1942 stak Ab Visser de
loftrompet: ‘De Uitgeversmij D.A. Daamen heeft het initiatief genomen in de loop
der tijd een aantal boekjes uitte geven, welke uitmunten door typografische verzorging.
Zij stelt zich ten doel de uitgave van “het fraaie boek” te bevorderen. [...] De directeur
van Daamen's Uitgeverij, verdient zeker en terecht een woord van lof en dank voor
zijn streven in dit opzicht. [...] tot dusverre zijn er dan drie van deze fraaie uitgaven
verschenen, te weten, 't Rad der Fortuin [sic], door H. de Bruin, Het Offer des Heeren,
door Muus Jacobse en Rondelen, door Ab Visser’. Naar aanleiding van 't Rad der
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geboorte (1941) van de jong-protestant Heinde Bruin schreef hij echter ook: ‘[...]
maar we mogen misschien wel even aanmerken, dat deze uitgave ons bijna te fraai
voorkomt, het accent wordt hier te zeer verlegd naar het uiterlijk. De uitgever hoede
zich voor overdrijving’.
Bakker moest zich beperken. Visser klaagde er bijvoorbeeld eind 1940 over dat
hij hem dan precies een jaar geleden de roman Rudolf de Mepse had gestuurd, maar
dat Bakker nog steeds geen beslissing had genomen. Bakker zou dit boek weigeren,
maar van Visser wel de roman Agneta in de tros van 't grote leger (1941) en de
dichtbundel Rondelen (1942) uitgeven. Vissers in een hoge oplage uitgebrachte
roman moest al snel tweemaal worden herdrukt.

Illustratie door Léon Holman uit Agneta, in de tros van 't grote leger (1941) van Ab Visser

De oude Daamen zou formeel op 29 februari 1940 aftreden als directeur (hij
overleed in 1941 op 77-jarige leeftijd), terwijl zijn zoon, die procuratiehouder was,
op dezelfde datum ontslag nam.13 Bakker stond vanaf toen als directeur te boek. In
1941 probeerde Bakker Dingeman van der Stoep als redacteur aan de uitgeverij te
verbinden, maar Van der Stoep vond Bakker ‘een te woest levend man’ om met hem
in zee te gaan. In 1942 zou Van der Stoep redacteur, later directeur van Bosch &
Keuning worden.14 Daamen balanceerde destijds op de rand van een faillissement.
Binder, drukker en papierleverancier had-
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den Bakker vlak voor de oorlog in het zadel gehouden door 30 of 40% van de
uitstaande schuld weg te strepen. In 1942 bedroeg het (volgestorte) maatschappelijk
kapitaal f12.000 (vergelijkbaar met een bedrag van circa €73.000 nu).15 Familie
zorgde niet alleen voor financiële dekking, maar omringde de jonge directeur ook
bij het bestuur van zijn onderneming. Abraham van Nood, Bakkers schoonvader,
was commissaris tot zijn overlijden omstreeks juli 1942, Ella van Nood tot eind
oktober 1945, Bakkers oudste broer, de jurist P.S. Bakker, tot november 1948, en,
waarschijnlijk namens de familie Daamen, een zekere Jan Mulder tot november 1947.
De jonge Daamen zou na de oorlog nog tot ongeveer 1953 commissaris zijn.

Oorlog
Uitgevers hadden tijdens de oorlog te maken met Kultuurkamer en censuur. De
Nederlandsche Kultuurkamer werd op 25 november 1941 ingesteld. Aanmelding
moest uiterlijk per 1 april 1942 plaatsvinden. Voor schrijvers die zich niet aanmeldden,
gold een publicatieverbod. Een aanzienlijk aantal schrijvers weigerde zich aan te
melden. Toch zagen die soms kans de Duitse maatregelen te ontduiken, doordat hun
uitgevers publicaties antedateerden. Ook Bakker deed dat in een aantal gevallen.
Uitgeverij Daamen moet, zoals bijna elke uitgeverij, wel lid zijn geweest van de
Kultuurkamer, want anders kreeg je als uitgeverij geen papier toegewezen van de
bezettingsautoriteiten.16 Auteurs die zelf weigerden toe te treden, hadden voor een
zo gemotiveerde aanmelding van hun uitgever wel begrip. Ab Visser schreef in april
of mei 1942 bijvoorbeeld: ‘Ik begrijp dat je als uitgever bij 't gilde moet, dat het
tegenover je personeel zelfs een zedelijke plicht is’. Het is niet zeker of Bakker zich
ook persoonlijk heeft aangemeld. Na de oorlog zou hij door het ministerie van Handel
en Nijverheid worden benoemd in de Zuiveringsraad voor de Uitgeverij, den
Boekhandel, het Leesbibliotheek- en Kioskenbedrijf, samen met onder anderen de
schrijvers Martinus Nijhoff, F. Bordewijk en Klaas Heeroma, en collega-uitgever
A.A.M. Stols.17 De laatste zou zich na twee maanden al weer uit die adviescommissie
terugtrekken, mede omdat naar zijn zeggen Bakker en Nijhoff hem zijn lidmaatschap
van de Kultuurkamer kwalijk namen.18 Dat zou er op duiden dat Bakker persoonlijk
géén lid was geweest.
Het eerste anderhalf jaar van de Duitse bezetting ging het in de uitgeverij redelijk
normaal toe. Er kon nog vrij papier worden gekocht. Wel hadden de meeste literaire
tijdschriften inmiddels de verschijning gestaakt wegens beperkende maatregelen van
de nazi's. De firma Daamen, die op dat moment niet een dergelijk tijdschrift uitgaf,
had daarvan geen last. Half januari 1942 verspreidden het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten en dat van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming gezamenlijk een circulaire waarin elke uitgeverij verplicht werd
van iedere nieuwe uitgave de kopij of de drukproef voor te leggen aan de afdeling
Boekwezen van het eerstgenoemde departement. Daarbij moest ook worden
aangegeven hoeveel papier voor die
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Bijeenkomst van verzetsschrijvers ten huize van Bert Bakker, Koninginnegracht 10, Den Haag, 10
mei 1951. Staand v.l.n.r.: Victor E. van Vriesland, Jan Engelman, Gerrit Kamphuis, Anthonie Donker,
Ed. Hoornik en Theun de Vries; zittend in het midden: Kitty de Josselin de Jong en Rie Cramer;
zittend eerste rij: A. Roland Holst, Anton van Duinkerken, Fedde Schurer, M. Nijhoff en Yge Foppema
[foto Maria Austria]

uitgave nodig was. Uitgaven die met de eigen papiervoorraad werden gedrukt, vielen
buiten die regeling. Dat bood drukkers onbedoeld enige ruimte.
Door het antedateren van hun uitgaven slaagden veel uitgevers er de eerste tijd in
de autoriteiten te misleiden. Toen het papier werkelijk schaars werd en ze niet meer
konden terugvallen op hun aanwezige voorraad, werd deze vluchtmogelijkheid
afgeknepen. Bakker bleek echter in sommige gevallen nog brutaler en roekelozer
dan zijn collega's. In november 1942 bereidde hij een postume uitgave van Van
Eerbeeks Pontus en de dieren voor. De drie verhalen zelf waaruit de bundel bestond,
zouden het punt niet vormen voor het hoofd van de afdeling Boekwezen, de uit
jong-protestantse kring afkomstige Jo van Ham. Van hem mocht, gezien zijn
achtergrond, worden verwacht dat hij wel-welwillend tegenover die uitgave van een
geloofs- en generatiegenoot zou staan. Waarover Bakker wel problemen voorzag,
was de inleiding voor de bundel. Die was geschreven door de fel antinazistische
Gerrit Kamphuis, die niet tot de Kultuurkamer was toegetreden en dus niet mocht
publiceren. Bovendien nam hij tegenover Van Ham en de eveneens
Deutschfreundliche
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Bijeenkomst van verzetsschrijvers ten huize van Bert Bakker, Koninginnegracht 10, Den Haag, 10
mei 1951. Zittend op de trap van boven naar beneden: Rie Cramer, A. Roland Holst, Victor E. van
Vriesland, Anton van Duinkerken, Kitty de Josselin de Jong, Yge Foppema en Fedde Schurer; staand
v.l.n.r. Theun de Vries, Ed. Hoornik, Gerrit Kamphuis, M. Nijhoff, Anthonie Donker en Jan Engelman
[foto Maria Austria]
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Illustratie door Henk Krijger voor Pontus en de dieren (1942) van J.K. van Eerbeek

Houwink een onverzoenlijke houding in en eiste keer op keer verantwoording van
hun keuze.19 Bakker loste dit probleem op door Van Ham slechts de kopij van Van
Eerbeek ter goedkeuring voor te leggen. Van Ham wees daarop goedkoop
houthoudend papier toe, maar dat was Bakkers eer te na. De illustraties die Henk
Krijger voor het boek gemaakt had, vond hij beter uitkomen op houtvrij papier.
Bovendien drukte hij 50 exemplaren op geschept papier. Maar dat was nog niet het
brutaalste: de inleiding van Kamphuis drukte hij gewoon mee af en doodleuk stuurde
hij Van Ham een presentexemplaar van de luxe-editie. Er volgden geen repercussies.20
Bakker toonde ook overigens weinig vrees. Bij Ab Visser ‘bestelde’ hij in het eerste
oorlogsjaar een (nooit geschreven) ‘historische roman voor jonge dames’ liefst met
een verborgen anti-Duitse tendens.21
Ook bemachtigde hij soms voor de Haagse drukker Fokko Tamminga, met wie
hij de clandestiene Mansarde Pers dreef, op miraculeuze wijze papier. Tamminga
beschikte, zoals Bantzinger (die eveneens bij de Mansarde Pers was betrokken)
vertelde, over ‘alleen maar handelspapier’: ‘Op de een of andere manier, hoe, daar
kwam je nooit achter, wist Bert [Bakker] aan Van
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Gelder-papier te komen. Dat werd gejat door mensen van Van Gelder.22 Je moest die
lui natuurlijk besmoezen dat je iets ging doen tegen de moffen en dan zorgden die
jongens dat je zoveel vel mooi papier kreeg’.23
Ergens eind 1941 informeerde Ab Visser bezorgd naar Bakkers gezondheid. Wat
er met Bakker aan de hand was, is niet bekend, maar Visser legde verband tussen de
ziekte en Bakkers inspanningen voor Daamen: ‘Ik maak me nogal ongerust over je
ziekte n.l. omdat die zo lang duurt en nog lang kan duren, naar ik begrepen heb. Ben
je misschien overspannen? Je hebt natuurlijk veel te hard en te intensief gewerkt. Je
mag de voldoening hebben dat je in ongelooflijk korte tijd de zaak hebt opgestoten
tot een behoorlijk peil, maar dat wreekt zich’.
Later beweerde Bakker over de uitgeverij dat hij vanaf 1942 ‘er al bijna niets meer
aan kon doen’, ook al omdat hij ‘daarvoor al te ver in de illegaliteit’ zat. Zijn latere
echtgenote Victorine Hefting nuanceert die claims over Bakkers verzetswerk en
beweert dat daarin wel een zekere overdrijving viel te bespeuren. Bovendien beweert
ze dat Bakker na augustus 1943 vanwege zijn loslippigheid en roekeloosheid van
veel informatie werd buitengesloten. Zijn geringe interesse voor de uitgeverij in deze
periode zal daarom misschien meer te maken hebben gehad met zijn rumoerige en
slonzige levenswandel.

Victorine Hefting, 1950 [collectie Bert Bakker jr.]
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Jan Goeting, Portret Victorine Hefting, 1969, o/d, 115×145 cm [foto collectie Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie, Den Haag]

Tot 1946 leidde zijn uitgeverij grotendeels een weinig opwindend bestaan, met
voornamelijk theologische publicaties en wat schoolboeken. Ook deze hadden te
lijden onder de maatregelen die de bezetter trof. Bakkers collega Dingeman van der
Stoep, die bij Bosch & Keuning werkzaam was, hield aantekening van zijn bezoeken
aan het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Op 21 december 1942
noteerde hij over Hoe gebruik ik mijn Bijbel? van de weliswaar christelijke, maar
nota bene foute Houwink desalniettemin: ‘maakt weinig kans. Stichtelijke lectuur
wordt zo goed als niet meer toegewezen. Eerst komen auteurs aan de beurt die het
nodig hebben’.24 Dat Bakkers auteurs niet hoorden tot die laatste categorie, laat zich
raden.
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Ondanks de beperkingen gingen de zaken bij de meeste uitgevers tijdens de oorlog
voorspoedig. Er was een aanzienlijke zwarte markt waar zogenaamd uitverkochte
of, soms buiten medeweten van de auteur, clandestien herdrukte uitgaven op
‘verzwegen’ papiervoorraad tegen verhoogde prijzen van de hand gingen. Ook Bakker
raakte op zo'n manier van het merendeel van zijn voorraden af. Zo verkocht hij tijdens
de oorlog 5.000 overgebleven exemplaren van het in 1923 door Daamen uitgegeven
boek bij het zilveren jubileum van koningin Wilhelmina. Geert van Oorschot, die
tijdens de oorlog bij de Amsterdamse uitgeverij Querido werkte, vertelde dat er een
gretige markt was voor herdrukken, die vaak zwart, tegen contante betaling werden
verkocht aan vertrouwde boekhandels.25 Naarmate de bezettingstijd vorderde, raakten
de voorraden echter uitgeput. De legale productie in de Nederlandse uitgeverij
kelderde van 10.000 nieuwe titels en herdrukken in 1938 naar 2000 in 1944.26

Clandestiene uitgaven
Naast zijn legale uitgaven gaf Bakker een aantal clandestiene uitgaven uit. Zijn latere
vriend J.B. Charles schrijft daarover: ‘Laten wij eerst toegeven dat zijn illegale
drukwerk in de bezettingstijd misschien niet veel voorstelde’, maar looft desondanks
Bakkers keuze voor de goede kant.
Er is een onderscheid tussen clandestien en illegaal drukwerk. Het laatste was
rechtstreeks tegen de bezetters gericht. Dit onderscheid kan echter gerelativeerd
worden met de wetenschap dat bijvoorbeeld uitgeverij De Bezige Bij onschuldige niet politiek getinte - literatuur uitgaf, maar met de opbrengsten daarvan wel degelijk
de illegaliteit steunde.27 Bakker heeft, voorzover bekend, als uitgever nauwelijks
illegaal drukwerk vervaardigd. De journalist en schrijver H.M. van Randwijk, die
voor de oorlog net als Bakker behoorde tot de jong-protestantse jongeren, deed op
19 februari 1945 (dus nog tijdens de oorlog) in het verzetsblad De Vrije Gedachte
het merendeel van de clandestien uitgegeven bundeltjes, die niet expliciet tot verzet
opriepen, af als ‘esthetische ijdeltuiterij’. Bakkers vriend Gerrit Kamphuis pareerde
onder het pseudoniem G. Miles in maart 1945 Van Randwijks aanval met zijn
brochure Cultureel verzet in Nederland. Kamphuis had in december 1944 bij De
Bezige Bij de prospectus voor de bloemlezing Het Nieuw Geuzenlied gepubliceerd.
Daaruit wordt duidelijk waarom Kamphuis zo furieus reageerde op het schampere
verwijt van Van Randwijk dat het schrijven en uitgeven van gedichten toch helemaal
niets met politiek te maken had. Kamphuis dacht dus niet voor de eerste keer na over
het onderwerp toen hij onder pseudoniem protesteerde tegen de opvatting ‘waarin
alle clandestien verschenen literaire uitgaven, waaronder werk van onze voornaamste
dichters en prozaschrijvers, onder de titel illegaal snobisme worden gedisqualificeerd’.
Miles betoogde dat de clandestien publicerende schrijvers op hun manier vochten
tegen de onderdrukking van het vrije woord en voor ‘de ontplooiing onzer cultuur’.
Bakker was maar bij negentien clandestiene uitgaven betrokken; dat was een fractie
van wat collega's als A.A. Balkema, De Bezige Bij, De Blauwe
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Schuit, Jac. Romijn of A.A.M. Stols uitgaven.28 Zijn clandestiene publicaties bood
hij gewoon bij de boekhandel aan.29
Bakkers belangrijkste prestaties op dit vlak waren de zeven uitgaven van de
Mansarde Pers, een samenwerkingsverband tussen Bakker, de drukker Fokko
Tamminga en de tekenaar C.A.B. (Kees) Bantzinger, die op de zolder van Tamminga's
drukkerij zat ondergedoken. De verdeling van de werkzaamheden tussen de drie
oprichters van de Mansarde Pers laat zich raden. Voor de inhoudelijke invulling van
de reeks tekende ongetwijfeld Bakker.
Tamminga was een kalm en rustig man, maar Bantzinger en de inmiddels helemaal
van God losgeraakte Bakker, die door de verkoop van de Daamenvoorraden over
veel geld beschikte, hielden regelmatig woeste en luidruchtige feesten, in Amsterdam
in bijvoorbeeld café Eylders, maar ook op de zolder van Tamminga's drukkerij met
onder anderen notoire drinkebroers als J.C. Bloem, Gerard den Brabander, Jacques
Cans en Bertus Aafjes. Dat was nogal onvoorzichtig voor iemand die al in 1942 naar
zijn zeggen ‘te ver in de illegaliteit’ zat om zijn uitgeverij behoorlijk te kunnen
runnen. Dergelijke dronkemansgelagen waren niet zonder gevaar. Op 18 augustus
1943 werd de verschijning van Ed. Hoorniks bundel Tweespalt bij de Mansarde Pers
aangegrepen voor een feest, in dit geval in Amsterdam bij Hoornik thuis. Dat feest
liep zo uit de hand dat de aanwezigen allen werden gearresteerd. Bakker en Den
Brabander werden begin oktober weer vrijgelaten, Hoornik verdween tot het einde
van de oorlog naar Dachau, de ook aanwezige Hans Katan - die deel uitmaakte van
de beruchte verzetsgroep CS-6 die sabotagedaden tegen de nazi's pleegde - werd kort
daarna gefusilleerd.30 Bakkers collega Van Oorschot schreef Aafjes in een
ongedateerde brief van begin september: ‘Ja, ook mij verdriet dit alles erg, maar wat
mij het meest verdriet is dit: dat hun dit lot ten deel is gevallen, door een volslagen
gebrek aan ernst en dus aan onverantwoordelikheid. [...] En de mannen, die in de
uren des gevaars, gaan fuiven, brassen etc. etc. in het huis van iemand die gezocht
wordt, met vriendinnetjes er bij die zo graag eens met dichters willen kennismaken
[...], wat moeten we van zulke makkers denken! [...] En dan vanuit het huis van H.
[oornik] alle d. [uitse] instanties opbellen, met een gelukwens voor de val van Sicilië!
Een hard revolutionnair [...] werpt dergelike snotjongens met verachting op zij, als
onbruikbaar niet alleen, doch tevens als gevaarlik voor anderen!’. Bakkers
onvoorzichtigheid is temeer opmerkelijk omdat kort tevoren zijn 28-jarige neef Sjoerd
Bakker was gefusilleerd wegens zijn betrokkenheid bij de overval op
bevolkingsregister in Amsterdam.31
Drukkers van clandestiene literaire uitgaafjes liepen in het algemeen niet zo'n groot
gevaar. Voor drukkers van illegale kranten en brochures was de situatie gevaarlijker.
Tamminga liep niet alleen door zijn betrokkenheid bij De Bezige Bij grote risico's,
maar vooral door het drukken van Het Parool vanaf herfst 1944. Net als Bakker was
hij eveneens kort betrokken bij Vrij Nederland, evenals Bakkers al eerder genoemde
oom, die in zijn Amsterdamse drukkerij aan de Lijnbaansgracht de Amsterdamse
editie van Trouw en brochures en pamfletten voor Vrij Nederland drukte.32 Toen
waren Tamminga en Bakker wijselijk al gestopt met de Mansarde Pers. Aan het eind
van de oorlog werd Bakker
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gezocht; daarom heeft hij na de spoorwegstaking van september 1944 enige tijd met
Van Randwijk in Amsterdam ondergedoken gezeten bij Aa van der Meer, de
voormalige verloofde van zijn gefusilleerde neef Sjoerd.33
Dat clandestiene uitgaven vooral een commercieel doel dienden, blijkt uit de vaak
hoge prijs die er voor gevraagd werd, gebruikmakend van de schaarste aan boeken.
Met de opbrengst van de uitgaven van de Mansarde Pers zou overigens wel een aantal
onderduikers in leven zijn gehouden.34 Zelfs de altijd in geldnood verkerende dichter
Bertus Aafjes vond de prijs van f50 die voor zijn bij de Mansarde Pers verschenen
bundel Omne animal werd gevraagd, te gortig: ‘een vreselijke prijs’, schreef hij aan
Bakker: ‘Iedereen denkt [...] dat ik in de zwarte handel der letters gegaan ben’.

Einde van de oorlog
Bert Bakkers neef Sjoerd was wegens zijn betrokkenheid bij de overval op het
Amsterdamse bevolkingsregister in juni 1943 gefusilleerd. Een andere neef, Popke
Sjoerd, die via Bakker bij Vrij Nederland was betrokken,35 was begin mei 1945 min
of meer bij toeval op de Dam vanuit de Croote Club door overspannen Duitsers
neergeschoten.36 De oom van Bert Bakker (en van de broers Sjoerd en Popke Sjoerd),
de drukker J.S.P. Bakker, was vanwege zijn betrokkenheid bij het drukken van Trouw
en Vrij Nederland in januari 1945 gearresteerd en kort daarop gefusilleerd.37 De SD
zei van de laatste en zijn familie dat ze blijkbaar een Privatkrieg tegen Duitsland
voerden.38 Bakker zou zich volgens Hefting over het verlies van zijn familieleden en
zijn door eigen schuld veroorzaakte gevangenschap en de gevolgen daarvan voor
anderen, zijn leven-lang schuldig voelen. J.B. Charles looft Bakker omdat hij zich
zonder enige aarzeling engageerde met het illegale Vrij Nederland: ‘hij abandonneerde
prakties zijn in 1940 door de overname van het grootste gedeelte van de aandelen
verkregen uitgeverij om zich in 1941 bij Van Randwijk in Amsterdam te voegen ten
einde Vrij Nederland te helpen runnen’. Betrekkelijk kort na de bevrijding vertrok
Bakker, die waarnemend directeur van Vrij Nederland was geworden, daar al weer
met slaande ruzie, zonder overigens dat zijn vriendschap met Van Randwijk daar
onder leed.39
De nabije verliezen in zijn familie en andere ervaringen tijdens de oorlog moeten
Bakker diepgaand hebben beïnvloed en zijn neiging tot een roekeloze levensstijl
hebben versterkt. Bakker was zich door zijn oorlogservaringen intensief gaan
bezighouden met de inrichting van de naoorlogse Nederlandse maatschappij. Het
kan haast niet anders of Bakker moet door zijn andere activiteiten de leiding van zijn
uitgeverij hebben verwaarloosd. Naast zijn directielidmaatschap van Vrij Nederland
was hij lid van een in augustus 1944 geïnstalleerde perscommissie, aanvankelijk
bestaande uit J.M.Ph. Uitman namens Vrij Nederland, W. van Norden (Het Parool),
J.W. de Pous (Trouw) en W. Puister (De Waarheid), maar waarin Bakker al spoedig
Uitman verving als vertegenwoordiger van Vrij Nederland.40 Uitman runde na de
oorlog enkele jaren de uitgeverij van Vrij Nederland: ‘Wilde jaren waarin van een
zakelijke

Zacht Lawijd. Jaargang 7

25

Legitimatiebewijs van de BS ten behoeve van Bert Bakker, 24 mei 1945 [collectie Bert Bakker jr.]

aanpak geen sprake was, niet kon zijn misschien ook’. Dat was een situatie waarbij
juist Bakker zich wél bevond.41
Zijn protestantse erfgoed liet hij niet helemaal los, of andersom. Begin 1946 - Vrij
Nederland had hij toen al achter zich gelaten - werd Bakker bestuurslid van de
Stichting De Nieuwe Nederlander. Hij was kennelijk financieel bereid en bij machte
voor een bedrag van f40.000 (vergelijkbaar met een bedrag van circa €184.000 nu)42
te participeren in dat tot de doorbraakgedachte bekeerde dagblad van oorspronkelijk
christelijk-historische snit. Hij zou er bij betrokken blijven tot april 1947, toen De
Nieuwe Nederlander na een lang gerekt lijden opging in het Haagsch Dagblad, de
in Den Haag verschijnende uitgave van Het Parool.43
Bakker werd na de oorlog lid van Partij van de Arbeid (PvdA), tot de eerste
politionele actie, die van juli tot augustus 1947 plaatsvond toen Indonesië volgens
de Nederlandse regering onvoldoende meewerkte aan de uitvoering van het tussen
Nederland en de eenzijdig uitgeroepen Indonesische republiek gesloten verdrag van
Linggadjati. Vervolgens stemde Bakker een paar jaar op de Communistische Partij
van Nederland, en werd begin jaren zestig lid van Pacifistisch Socialistische Partij.
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Legitimatiekaart van Bert Bakker voor Vrij Nederland, 3 september 1944 [collectie Bert Bakker jr.]

Ondanks alle tijdens de oorlog ontwikkelde plannen voor een stralende toekomst
werden na mei 1945 al snel de vooroorlogse verhoudingen grotendeels hersteld. Die
spanning tussen herstel en vernieuwing was er ook op cultureel gebied.44 De van huis
uit orthodox-protestantse Groningse theoloog G. van der Leeuw werd minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met als voornaamste taak het bevorderen
van volksopvoeding in de breedste zin. Die taak was hem op het lijf geschreven,
want al voor de oorlog was hij een fervent voorstander van de doorbraakgedachte,
zij het met een christelijk randje. Buiten het ambtelijk apparaat om trok Van der
Leeuw een aantal regeringsadviseurs aan, om de samenspraak tussen overheid, publiek
en kunstenaar zo direct mogelijk te laten verlopen. De dichter en criticus Martinus
Nijhoff, met wie Bakker nauw bevriend was, werd als letterenadviseur benoemd.
Van der Leeuw, die kunst als kroon op de volksopvoeding zag, voerde een actieve,
maar in retrospectief bezien wat bevoogdende ‘personalistische’ cultuurpolitiek die
onder invloed stond van de ideeën van de Zwitserse predikant Denis de Rougemont.
Na de eerste naoorlogse verkiezingen in mei 1946 werd Van der Leeuw vervangen
door de rooms-katholiek J. Gielen, die het departement drastisch zuiverde van de
door Van der Leeuw aangetrokken vernieuwers en de ingezette culturele renovatie
grotendeels de nek om draaide. De verwach-
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Edgar Fernhout, Portret Bert Bakker, 1947, o/d, 50×39 cm [collectie Bert Bakker jr.]

tingsvolle geest die er in Nederland heerste, verliep snel en tot de jaren zestig waaide
er in Nederland een restauratieve wind.
Na de bevrijding probeerden vakorganisaties als de Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels en de Nederlandsche Uitgeversbond het boekenvak
onmiddellijk weer onder controle te krijgen. Nationaal-socialistische uitgevers en
boekhandelaren werden zonder pardon geschrapt, maar voor het overige verliep de
zuivering in de bedrijfstak op dezelfde milde, vergoelijkende manier als in het hele
bedrijfsleven.45 Iemand moest
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het al heel bont hebben gemaakt om bestraft te worden. Bij de auteurs lag dat in het
begin anders. De zuivering van kunstenaars werd onder leiding van de dichter en
criticus Anthonie Donker (pseudoniem van N.A. Donkersloot), die deel uitmaakte
van het Militair Gezag, voortvarend ter hand genomen. Dat leidde tot talrijke
uitsluitingen. Later werden de maatregelen afgezwakt. Uitgevers trokken zich van
de uitsluitingen in sommige gevallen niets aan en vonden mogelijkheden om het
werk van die auteurs gewoon uit te geven. Tekenend is ook dat de Vereeniging de
lijst door de Eereraad voor Letterkunde uitgesloten auteurs niet wenste te openbaren.
Uitgesloten schrijvers publiceerden in veel gevallen gewoon door, vaak onder
pseudoniem maar ook zelfs onder eigen naam, en zelfs bij gerenommeerde
uitgeverijen.

Bert Bakker op de uitgeverij, jaren veertig [foto W.S. Nijhoff]

Zacht Lawijd. Jaargang 7

29
De bevrijding bracht niet alleen ondergrondse uitgevers die hun bedrijf legaal wilden
voortzetten zoals De Bezige Bij, maar ook andere nieuwkomers die de concurrentie
met de bestaande uitgeverijen aangingen, zoals Van Oorschot, die voor zichzelf
begon. Er waren bovendien uitgeverijen die gebruik wilden maken van het nieuwe
elan en na de oorlog een rol wilden spelen bij het doorbreken van de vooroorlogse
verzuiling. Bakker was daar één van.
De papiersituatie aan het einde van de oorlog was dramatisch. Verwerkingsen
aankoopvergunningen waren nog steeds nodig. En het Militair Gezag verordonneerde
dat de voorschriften van het in de oorlog ingestelde Rijksbureau voor de Grafische
Industrie van kracht bleven. Uiteindelijk kwam er in augustus 1946 een nieuwe
regeling, gebaseerd op de papieraankopen van 1936 tot 1940 en al naar gelang het
economische en culturele belang. Werden in 1938 in Nederland 4.521 nieuwe titels
en 1.651 herdrukken uitgegeven, in 1950 zouden deze cijfers 3.715 respectievelijk
2.822 zijn. De omzet van publieksboeken verdrievoudigde bijna tussen 1938 en
1951.46
Uitgevers ondervonden ook nog eens concurrentie uit Vlaanderen, waar tijdens
de oorlog veel licentie-uitgaven waren verschenen van werk van oorspronkelijk bij
Nederlandse uitgeverijen publicerende schrijvers. De Nederlandse uitgevers slaagden
door beperkende maatregelen erin deze import zo veel mogelijk tegen te gaan.
Barrières tegen nieuwe Nederlandse uitgevers konden niet worden opgeworpen;
hoogstens lukte het de erkenning van nieuwe concurrenten te vertragen. De markt
was door al deze omstandigheden en door de naoorlogse euforie behoorlijk oververhit.
De uit Amerika teruggekeerde uitgever F.H. Landshoff, die voor de oorlog bij Querido
betrokken was, schreef op 13 april 1946 aan de schrijver J. Greshoff over Bakkers
collega Stols: ‘Bij alle waardeering voor vroegere prestaties van Stols en zijn
momenteele ondernemingsgeest, ben ik zeer bang, dat hij op het oogenblik veel te
groote en moeilijke projecten in handen neemt en binnen afzienbare tijd in
moeilijkheden zal raken van allerlei aard. [...] Er heerscht op het oogenblik in zekere
Nederlandsche uitgeverskringen een soort “inflatiestemming”, die ik mij uit de
na-oorlogschen tijd in Duitsland maar al te goed herinner. De “kater”, die op zoo'n
tijd volgt, ben ik echter evenmin vergeten. [...] De ervaringen van het vorige jaar
bewijzen niets. De markt was volkomen leeg en heeft natuurlijk alles opgenomen’.47
Wat Landshoff over Stols schreef, gold voor meer uitgevers.

Nieuwe start
Den Haag, Bakkers vestigingsplaats, had te lijden gehad van een stevige hongerwinter,
er was veel gebombardeerd, een aantal schrijvers en drukkers was weggevoerd en
nooit meer teruggekomen. Maar het culturele leven hernam al snel zijn bedaagde
loop, met het Voorhout als centrum, met theater Diligentia, Pulchri Studio, het
artiestencafé De Posthoorn, de Koninklijke Schouwburg en de Haagse Kunstkring.
De nabij gelegen Koninginnegracht, waar op nr. 26, om de hoek van de Javastraat,
uitgeverij Daamen gevestigd
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Adreswijziging na de evacuatie van uitgeverij D.A. Daamen, april 1943 [collectie Letterkundig
Museum]

was, was april 1943 geëvacueerd in verband met de kustverdediging. De uitgeverij
werd toen tijdelijk ondergebracht in de Spiegelstraat nr. 8, het woonadres van Bakkers
broer, maar nu zat de uitgeverij weer terug in het eigen pand. P. van der Harst, die
sinds maart 1923 bij de firma Daamen werkte en tijdens de oorlog verantwoordelijk
was geweest voor de zwarte kas, werd per 1 september 1945 adjunct-directeur.48
Bakkers huwelijk met Ella van Nood werd in december 1949 ontbonden.49 In
augustus 1945 had Bakker, toen nog getrouwd, de zeven jaar oudere Victorine Hefting
(1905-1993) ontmoet en haar volgens haar zeggen meteen ten huwelijk gevraagd.
In 1947 trok hij bij haar in, in de vlakbij de Koninginnegracht gelegen Prinses
Mariestraat. Financieel was Bakker gunstig uit de oorlog gekomen. Het ongetwijfeld
dik aangezette verhaal gaat dat hij zich tijdens de frequente kroegentochten in
Amsterdam liet vergezellen door zijn auto met chauffeur die de vele bankbiljetten
waarover zijn patroon beschikte in de rand van zijn pet bewaarde.50 Door zijn relatieve
rijkdom was Bakker in staat zijn vooroorlogse crediteuren alsnog de volle mep van
hun tegoeden te betalen. Dat leverde hem veel goodwill op. Ondanks Bakkers
financieel gunstige situatie had Hefting hem al voor hun huwelijk in augustus 1950
f20.000 (vergelijkbaar met een bedrag van circa €72.500 nu)51 moeten lenen voor de
uitgeverij, en de erfenis die haar kort daarop na de dood van haar vader toeviel,
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P. van der Harst jr. (links), zittend in de schaduw Bert Bakker en aan de wand tussen hen in een
ongedateerd portretje door Joop Sjollema van de dichter Martinus Nijhoff [uit: Nieuwsblad voor de
Boekhandel, 11 mei 1967, p. 885]

stopte zij eveneens in de zaak. Bij Bakker liepen privé-uitgaven en zakelijke uitgaven
nog al eens door elkaar. Hefting - tot haar huwelijk met Bakker directeur van het
Haags Gemeentemuseum - was van juni 1952 tot december 1965 commissaris van
de vennootschap.52 Zij kreeg een grote, sturende invloed op het fonds. Bakker, die
ook privé naar de Koninginnegracht was verhuisd, en Hefting vormden een centraal
punt in het Haagse kunstleven. In hun huis werd Haagse cultuurpolitiek gemaakt.
‘Bert hoorde erbij,’ schrijft Charles, ‘Ik betwijfel of [...] men inziet wat het wil zeggen
een Nederlandse uitgever te zijn die tenminste Critisch Bulletin en Maatstaf uitgeeft
en van allerlei besturen en kringen (ook van De Kring) lid is, die invloed heeft bij
universiteiten en op ministeries, in een riant huis aan de Koninginnegracht in Den
Haag woont [...]. Hij kon mensen, schilders, omslagmakers, dichters en schrijvers
groot maken’, ‘althans dat dacht hij’, voegt hij er relativerend aan toe.
De uitgeefwereld in Nederland was geconcentreerd in Amsterdam. Bakkers collega
Stols - die in 1939 in Den Haag was neergestreken - klaagde tegenover zijn literaire
raadsman Ed. Hoornik dat hij door Amsterdam niet te frequenteren belangrijke auteurs
misliep.53 Maar Bakker voelde zich als een vis in het water in Den Haag en werd
door die vestigingsplaats bij zijn fondsvorming niet belemmerd.
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Victorine Hefting [foto Hans Nieuwenhuis; collectie Bert Bakker jr.]

Verklaring betreffende Bert Bakkers auto, 7 september 1944 [collectie Bert Bakker jr.]

In Den Haag had Bakker naast de befaamde Stols nog enkele collega's. Nijgh &
Van Ditmar, dat bij het bombardement van Rotterdam was vernietigd, was na de
oorlog verkast naar Den Haag. Verder waren er H.P. Leopold's Uitgeversmaatschappij
en L.J.C. Boucher. Dat was het wel zo'n beetje. Nijgh & Van Ditmar was een grote
roemruchte firma met een imposante back-list. Bij het bombardement was ook de
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directeur omgekomen, wat het bedrijf een ernstige terugslag had gegeven. Stols was
voor de oorlog een van de belangrijkste poëzie-uitgevers geweest, had in de oorlog
fiks verdiend, maar verzuimde plannen voor na de oorlog te maken en worstelde
voortdurend met economische wetmatigheden. Stols en Bakker kwamen elkaar tijdens
de oorlog wel tegen bij de drukker Fokko Tamminga.54 Leopold was aan het begin
van de oorlog door de zelfmoord van de joodse directeur onthoofd en moest nu min
of meer een herstart maken, omdat de firma tijdens de oorlog door de Duitse
autoriteiten een zogenaamde ‘Verwalter’ had toebedeeld gekregen. De avantgarde
moest je in Den Haag niet zoeken, die trok naar Amsterdam.
Bakker vertelde in een interview in de jaren zestig: ‘men gelooft het niet, maar
eigenlijk ben ik zeer verlegen’. Hij had gelijk. Dat geloofde bijna niemand. Voor de
oorlog stond Bakker al bekend om zijn ongeremde erotomanie en zijn luidruchtige
drankzucht. De ernst van de oorlog had geen dempende invloed op die eigenschappen
uitgeoefend, en na de bevrijding liet Bakker
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Bert Bakker (midden), Victorine Hefting en haar dochter Jop thuis op de Koninginnegracht (foto
W.S. Nijhoff; collectie Bert Bakker jr.]

zijn mindere eigenschappen helemaal de vrije loop. Maar desondanks slaagde hij er
in een belangrijk fonds op te bouwen.
Al bij zijn leven was Bakker een legende. Er deden talrijke anekdotes over hem
de ronde en het waren altijd anekdotes waaruit hij naar voren kwam als een ruwe,
met zijn medemensen weinig consideratie hebbende, zinnelijke, privé met geld
smijtende man. Zijn jeugdvriend Gerrit Kamphuis constateerde al voor de oorlog
met koele blik over Bakkers verhouding tot vrouwen in een dagboekaantekening van
4 juni 1937: ‘Overigens zijn deze erotische avonturen te verklaren (behalve uit een
sterke zinnelijkheid) uit een compensatie voor literaire minderwaardigheidsgevoelens
[...]. Want hij weet heel goed, dat 't meeste wat hij schrijft rommel is’. En drie
maanden later, tijdens een gezamenlijke reis naar Keulen, over Bakkers omgang met
andere mensen: ‘[...] soms deed hij me aan een rijke parvenu denken [...]. Zijn ongeluk
is, dat hij te veel geld in handen heeft gehad’.55
Bakkers gedrag werd hem door zijn auteurs en collega-uitgevers niet altijd in dank
afgenomen. Eind maart 1955 schreef de inmiddels naar Zuid-Amerika vertrokken
Stols mistroostig aan Greshoff: ‘Ik voel niets voor al dat gehannes en gedrang van
de newcommers als Bakker en van Oorschot, d.w.z. wel voor hun uitgaven, maar
niet voor hun menselijke gestalte, hun gejaag naar publiciteit, comités en prijzen.
Holland is verpest en ik betreur het dat onze “groten” aan die verpesting mee hebben
gedaan’.56 Je zou Stols' geklaag kunnen

Zacht Lawijd. Jaargang 7

34
afdoen als het gemopper van een jaloerse man, maar zijn opmerking geeft goed weer
hoe de uitgeefwereld na de Tweede Wereldoorlog was veranderd.
Na de oorlog verkocht Bakker een deel van zijn fonds aan Bosch & Keuning, waar
inmiddels Dingeman van der Stoep de scepter zwaaide. Dat betrof voor het merendeel
zijn meest christelijke uitgaven, maar ook bijvoorbeeld Ab Vissers succesvolle
Agneta, dat Bosch & Keuning al eerder had willen uitgeven. ‘Raar van Bos [sic] en
Keuning om Agneta te willen overnemen. Trouwens, die lui zijn geschift, dat is
bekend’, schreef deze in februari 1942 aan Bakker. Bakker was echter wel zo slim
het succesvolle Dertig jaar domineesche, dat aan de elfde druk toe was, voor Daamen
te behouden.
Bert Bakker jr. vertelde later over de dagelijkse praktijk op de uitgeverij van zijn
oom dat Bakker de enige was die zich met redactionele beleid bezighield, de rest
van het personeel (‘enorm pand aan de Koninginnegracht in Den Haag [...] en daar
had hij vier zalen tot zijn beschikking, terwijl het hele personeel, tien man toen, in
het souterrain zat opgesloten. In een kamertje van zes bij zes zonder raam’) was bij
de productie betrokken. ‘daar kocht je papier, daar liet je het boek zetten, en dan had
je de drukker. Daar had je een hoop personeel voor nodig, en verder had iedereen
magazijn aan huis. En daar zat ook nog een aantal mensen te factureren’. Hefting
herinnert zich de gang van zaken als volgt: ‘Bert werkte binnenshuis enorm veel
meer dan mensen die hem alleen buitenshuis kenden vermoedden. Hij was zeer stipt
met het afwerken van alles wat de zaak betrof. Iedere ochtend werd de post, die uit
de postbus was gehaald, naar boven gebracht en door hem in bed al verdeeld in
stapeltjes, die hij keurig haaks op elkaar legde en voor beantwoording klaarmaakte.
Daarna kwam de secretaris en vóór twaalf uur was alles afgewerkt, zodat zijn brieven
's middags konden worden getekend en nog dezelfde dag de deur uitgingen. Dezelfde
accuratesse had hij in het correctiewerk: Bert was werkelijk een uitstekend corrector
en hoewel ik veel correcties met hem samen deed omdat ik er ook nogal precies in
was, kon ik het niet zo lang volhouden als hij, die als het nodig was gewoon na het
eten ging zitten en door kon gaan tot twaalf uur 's nachts’. Zijn betrokkenheid blijkt
ook uit het feit dat Bakker zijn uitgaven zelf aanbood bij de boekhandel.
J.B. Charles schrijft met enige distantie over Bakker: ‘Hij had geen geld, maar
door huwelijken met vrouwen die daarover wel beschikten, kon hij de uitgeverij
kopen en draaiend houden. Daar staat tegenover dat hij een slechte financier was,
hij gaf meer uit dan hij zich veroorloven kon. Hij drukte de portier van een nachtclub
met plezier vijfentwintig gulden in de hand, maar het bedrukte hem soms erg om een
dichter de verschuldigde zes-guldenvijftig voor twee verzen te betalen. Hij was
hartelijk meelevend met zijn vrienden als die in moeilijkheden zaten, en als zij maar
tot het Pantheon van de letterkunde behoorden, sloofde hij zich voor hen uit op een
wijze die nauwelijks te geloven is’. Maar even verderop schrijft Charles ook: ‘Ik heb
nog niet gezegd dat het in onopgewonden toestand een groot genoegen was hem te
zien [...]. Daardoor ook werd hij een geslaagde uitgever. Zijn stijl was uitstekend;
hij verbeterde in al mijn handschriften ijverig en schreef er mogelijke veranderingen
in zijn eigen kinderlijke handschrift naast. Ik nam
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ze vaak over, maar waar ik een hekel aan had, was dat hij ook mijn redelijk góéd
getikte manuscripten toch over liet typen [...]’.
Na de oorlog ontstond er al snel crisissituatie in het boekenvak. Er was sprake van
een enorme overproductie, maar ook van een afnemende kooplust van het publiek.
In het laatste jaar voor de oorlog waren er 6.554 nieuwe uitgaven en herdrukken
geproduceerd. Tijdens de oorlog waren de meeste uitgevers er zonder veel problemen
in geslaagd hun magazijnvoorraden aan het hongerige lezerspubliek kwijt te raken.
De bezetting betekende papierrantsoenering; samen met de instelling van de
Kultuurkamer had dit tot gevolg dat de productie van nieuwe titels en herdrukken in
1944 dramatisch was gezakt. In 1945 waren er nog maar een schamele 2.436 nieuwe
uitgaven, maar 1946, 1947 en 1948 lieten respectievelijk getallen van 6.593, 7.086
en 8.047 zien. Pas in 1949 trad een daling in naar 6.500 boeken, waarvan ongeveer
de helft herdrukken.57 Toch groeide iedere uitgeverij. De boekenprijs was laag en de
overheadkosten waren gering. Fusies deden zich nauwelijks voor. De grote fusiegolf
in de Nederlandse uitgeverij kwam pas in 1964.58
De crisis liet Bakker niet onaangetast. Aan Anthonie Donker, de voornaamste
redacteur van het door Bakker na de oorlog overgenomen tijdschrift Critisch Bulletin
schreef hij op 11 augustus 1949: ‘Er vallen bij mij reeds verschillende ontslagen.
Mijn kantoorruimte wordt met ingang van 1 October aanmerkelijk ingekrompen. Dit
alles, omdat de verkoop nu zo goed als stil staat en de perspectieven niet gunstig
lijken. [...]. Ik heb ontzaggelijk veel geld bevroren in mijn magazijnen. En ik zie niet
één mogelijkheid om mijn nogal zwaar fonds op korte termijn te lozen. En daarom
bezuinig ik aan alle kanten, omdat ik coûte que coûte mijn bedrijf in stand wil houden.
We maken een crisis door en daar wil ik zonder al te veel kleerscheuren doorheen’.
Niet alleen Bakker had het zwaar. Zijn plaatsgenoot Stols, toch vanouds een
vooraanstaande uitgever, schreef op 10 september 1947 aan Greshoff: ‘De boekhandel
begint erg slecht te betalen. Ik heb 25 mille te laat binnen’.59 Stols werd ook aanzienlijk
terughoudender bij het accepteren van nieuwe titels. In de hierboven geciteerde brief
aan Greshoff schrijft Stols: ‘Waar moet dat heen, als het zoo door gaat met de poëzie?
In ieder geval weiger ik nu strijk en zet werk van debutanten of onbekende jongeren
aan te nemen. Ik zal mij moeten gaan concentreeren op ander werk, waar een broodje
mee te verdienen valt’. Dezelfde overwegingen zullen ook bij Bakker hebben
meegespeeld.
Toch ging Bakker niet in zee met Stols, die in april 1948 het initiatief had genomen
tot een vorm van samenwerking tussen uitgevers met gemeenschappelijke belangen.
Nadere gegevens zijn hierover nauwelijks bekend, alleen dat hij Bert Bakker en Van
Oorschot uitgenodigd had voor een bespreking over dit onderwerp.60 Stols met Bakker
en Van Oorschot. Je ziet de mislukking al aan de horizon opdoemen. Volgens Van
Oorschot maakte Bakker altijd de opmerking dat zíj beiden wel één zaak zouden
kunnen vormen, maar alleen, voegde hij er met een groot zelfinzicht aan toe, als ze
‘maar minder eigenzinnig en autoritair waren’.61
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Tijdschriften als kweekvijvers
Tijdschriften zijn belangrijk voor de fondsvorming, ze fungeren voor uitgevers vaak
als kweekvijvers. Een met het naoorlogse Daamen vergelijkbare uitgeverij als De
Bezige Bij startte Het Woord (1945-1949) en nam later Podium (1951-1952) over.
Van Oorschot had het weekblad De Baanbreker, het maandblad Libertinage
(1948-1953) en later vanaf 1957 Tirade. Stols ging door met de Helikonreeks
(1946-1947) en gedurende één jaar met De Vrije Bladen (1946), en gaf het jaar daarop
nog kort het jongerentijdschrift Columbus uit.
Anthonie Donker had op 2 juli 1944 met betrekking tot Critisch Bulletin aan de
vorige uitgever van dat tijdschrift geschreven dat Daamen ‘zich meer dan vroeger
op de litt. en met name die van jongeren zal gaan toeleggen’. Dat was dus tot de
buitenwereld doorgedrongen. Ook het feit dat Bakker Ontmoeting, de na de bevrijding
opgerichte opvolger van Opwaartsche Wegen, links liet liggen, is een teken dat hij
het roer na de oorlog wilde omgooien. Deed Bakker voor de oorlog nog pogingen
het protestantse tijdschrift Opwaartsche Wegen voort te zetten, na de oorlog gaf hij
niet eens meer gevolg aan de uitnodiging deel te nemen aan ‘Het Contact’, een nieuwe
poging protestants-christelijke schrijvers samen te brengen.62
Pas met de komst van Maatstaf in 1953 kreeg Bakker een tijdschrift dat inderdaad
voldoet aan de term kweekvijver. ‘“Ik wil er alleen litteratuur in hebben, goeie
litteratuur. Geen wereldbeschouwelijke of politieke stukken,” zei hij met gefronst
voorhoofd, de mondhoeken naar beneden’, herinnerde J.B. Charles zich.
Tijdens de oorlog raakte Bakker al betrokken bij een bestaand tijdschrift. Net als
bijna alle andere literaire tijdschriften staakte Critisch Bulletin eind 1941 de publicatie
op bevel van de Duitsers, die er geen papier voor over hadden. Critisch Bulletin, dat
onder redactie had gestaan van Anthonie Donker, was een tijdschrift geweest dat
geheel aan literaire kritiek was gewijd. De oorspronkelijke uitgever, Van Loghum
Slaterus, zag geen brood in de herverschijning van Critisch Bulletin. Donker, die
ondergedoken zat bij de advocaat Arie Mout in Wassenaar (niet ver van waar Bakker
destijds woonde), nam halverwege 1944 contact op met Bakker, die het tijdschrift
na de oorlog in principe wel onder zijn hoede wilde nemen. De redactie van Critisch
Bulletin, dat in december 1945 aan zijn dertiende jaargang begon, zou naast Donker
gaan bestaan uit de schrijver en architectuurcriticus Rein Blijstra, de Vlaamse schrijver
Karel Jonckheere en de Zuid-Afrikaan N.P. van Wyk Louw, die van 1950 tot 1958
hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam zou zijn. Maart 1957 werd Critisch
Bulletin gestaakt, nadat in de laatste, vanaf januari 1956 gerekte jaargang Paul
Rodenko de redactie nog was komen versterken.63 Aan Donker schreef Bakker nog
op 3 januari 1946: ‘Het zal je duidelijk zijn, dat het Critisch Bulletin onder mijn
uitgaven mijn bijzondere liefde geniet’. Ten tijde van de opheffing telde het tijdschrift
slechts een kleine 800 abonnees. Het begon in 1946 met 2.140, kende in 1948 een
hoogtepunt met 2.500, maar was in augustus 1949 al weer gezakt tot 1.800 abonnees.
Bakker heeft het tijdschrift in economisch opzicht altijd met een zeker wantrouwen
bekeken. De eerste jaren maakte hij op het tijdschrift een bescheiden winst, als je
ten-
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minste naar het verschil tussen directe kosten en opbrengsten kijkt; betrek je echter
een normaal percentage van 25% aan bedrijfskosten in de beschouwingen dan heeft
Critisch Bulletin altijd verlies opgeleverd.64
Geen van de tijdschriften die direct na de oorlog begonnen te verschijnen was erg
succesvol. Waarschijnlijk daardoor opereerde zelfs Bakker op dat terrein met een
voorzichtigheid die weinig bij hem paste. In 1946 liet Bakker zijn vriend J.B. Charles
weten dat bij zijn uitgeverij zoveel publicaties op sta-

Critisch Bulletin, april 1956. Vanaf deze aflevering verscheen het tijdschrift met een nagenoeg identiek
omslag als Maatstaf
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pel stonden dat hij het in nood verkerende tijdschrift Podium er niet bij kon nemen.65
Je zou verwachten dat hij dit uit het verzet voortgekomen tijdschrift vanwege die
herkomst zou hebben verwelkomd.
Ook Libertinage (een literaire tijdschrift met een grote politieke component dat
uiteindelijk begin 1948 bij Geert van Oorschot zou verschijnen) liet Bakker aan zich
voorbijgaan. Redacteur H. van Galen Last schreef op 10 december 1947 aan zijn
collega-redacteur W.F. van Leeuwen over hun plannen waarvoor ze op dat moment
nog zoekende waren naar een geschikte uitgever: ‘“Libertinage” moet doorgaan: er
zijn toch wel andere uitgevers? Bakker is weer terug bij Daamen [...]’.66 Een ander
tijdschrift, Podium, dat telkens opnieuw op de rand van de afgrond balanceerde,
drong eveneens aan op opname in Bakkers fonds. Paul Rodenko schreef in juni 1948
aan zijn mederedacteur Gerrit Borgers: ‘Ik heb een dezer dagen een lang gesprek
met Bert Bakker (Daamen) gehad, dat allerlei perspectieven opent. Voor werkelijk
grote plannen is hij te vinden [...]’. En kort daarop, op 3 juli 1948: ‘weet je nog dat
ik, toen wij pas fuseerden,67 alsmaar ijverde voor meer levendigheid, voor caricaturen,
min of meer anecdotische kronieken [...], het plaatsen van interviews, enz.? Wel,
toen ik het daar met B.B. over had, was hij vuur en vlam: dat was nu juist altijd wat
hij gewild had en hij was verbaasd, bij ons “high-brows” oók zulke ideeën te vinden,
enz.[...] Hij wilde dus graag met ons praten en ik geloof wel dat we in hem een
uitgever zouden hebben met hart voor het blad’.68 Podium komt ook weer boven
drijven bij de plannen die Bakker in 1948 had voor een tijdschrift onder auspiciën
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, een prestigieus maar
bedaagd gezelschap letterkundigen en (literatuur)historici.69 Dat tijdschrift moest met
ingang van januari 1949 bij Daamen gaan verschijnen. Bakker zou voor de
Maatschappij bovendien een reeks biografieën, Schrijvers van Heden, gaan uitgeven.
Van het eerste plan is niets terechtgekomen; van het tweede eigenlijk ook weinig tot
niets: de op 20 delen begrote reeks Schrijvers van Heden - waarvoor ‘biografieën’
wel een heel weidse benaming is - bleef op 3 delen steken.70 Het was al een ouder
plan. Blijkens een brief met contractuele afspraken van Bakker aan Rein Blijstra (een
van de redacteuren van Critisch Bulletin), Hoornik en Kamphuis van begin januari
1946 hadden zij destijds al afgesproken onder die naam een reeks van tenminste 8
deeltjes uitte geven; toen zouden die deeltjes het werk behandelen van de dichters
Willem de Mérode, Nijhoff, Henriëtte Roland Holst en Jan Engelman en de prozaïsten
Theun de Vries, Antoon Coolen, F. Bordewijk en Arthur van Schendel.
Het beoogde tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde had
volgens Bakker ‘een groot blad’ moeten worden. Aanvankelijk volgens Rodenko
‘een blad van de oudere generatie’. Maar na zijn gesprek met Bakker voelde die er
wel voor ‘het accent enigszins naar de jongeren te verleggen en wel als volgt: de
kern van het blad wordt gevormd door de fusie van Criterium en Podium, waarbij
Podium op zijn beurt weer de eigenlijke kern vormt’. Als redactie was bedacht: Fokke
Sierksma, Charles, Rodenko, Nijhoff, Bordewijk en namens de Maatschappij F.P.
Huygens. Naar een katholiek werd nog gezocht; als mogelijkheid werd Anton van
Duinkerken geopperd. Het zou een gevarieerd blad worden met foto's, literaire varia
en interviews. Aanvanke-
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lijk was sprake van Stols en Martinus Nijhoff als co-uitgevers, later van Meulenhoff.
Van het hele plan is niets terechtgekomen.
Ondanks alle afwerende bewegingen ten opzichte van de hem aangeboden
tijdschriften startte Bakker in 1953 naast Critisch Bulletin een nieuw tijdschrift,
Maatstaf. Bij de voorbereidingen was Nijhoff nauw betrokken, maar die overleed
voor de eerste aflevering van het tijdschrift verscheen. Aanvankelijk waren er meer
schrijvers bij het tijdschrift betrokken. Op 4 september 1951 schreef Rodenko, die
kennelijk als redactiesecretaris was aangezocht, aan Simon Vinkenoog over Maatstaf:
‘Het blad wil noch een generatieblad, noch een programma-blad zijn, maar gewoon
in elk nummer van elk der generaties het beste werk plaatsen [...]. Ik moet zorgen
voor de jonge generatie’.
Nijhoff en Hoornik zouden de voorgaande generaties moeten vertegenwoordigen.
Op 16 mei 1952 werd een circulaire verspreid waarin Rodenko meedeelde dat
Maatstaf samen met Critisch Bulletin zal verschijnen onder redactie van Nijhoff,
Blijstra, Donker, Hoornik, Jonckheere en Louw.71 Die samensmelting ging niet door.
Critisch Bulletin ging met een eigen redactie door en Bakker voerde alleen de redactie
van Maatstaf. In die zin was Maatstaf vergelijkbaar met het sinds 1957 door Geert
van Oorschot uitgegeven Tirade, dat op en af ook een eenmanstijdschrift was.72 Net
als op Critisch Bulletin moest de uitgeverij op Maatstaf geld toeleggen, maar het
tijdschrift leverde in elk geval een aantal belangrijke fondsauteurs op, zoals Marga
Minco, Ellen Warmond en Neeltje Maria Min. Minco en Warmond zouden echter
later het fonds verruilen voor andere uitgevers. Bakker vond dat zijn tijdschriften
zichzelf moesten kunnen bedruipen en weigerde, mede omdat hij zelf lid van de Raad
voor de Kunst was, subsidie voor zijn tijdschriften.73
Vlak voor zijn dood vertelde Bakker in een interview: ‘Ik ben in 1952 met Maatstaf
begonnen [...]. Ik was veertig jaar. Dan ligt het allemaal vóór je. Een reuze leeftijd.
Ook als ik niet ziek was geworden zou ik met Maatstaf opgehouden zijn. Je wordt
wankeler in je waardering; je hebt je herinneringen aan je eerste liefdesliteratuur.
Als je 57 bent raak je niet meer zo onder de indruk van de jonge mensen. Het is niet
meer je eigen tijd.’

Fondsvorming
De eerste jaren na de oorlog was er bij het lezende publiek vooral belangstelling voor
non-fictie. Literatuur nam een wat ondergeschikte plaats in.74 Ook in Bakkers fonds
is dat merkbaar. Aan literatuur verscheen er de eerste jaren niet zo veel. Een
verzamelbundel van Muus Jacobse (pseudoniem van Klaas Heeroma) en W. Hessels
(pseudoniem van H.A. Mulder), die hij beide kende uit de jong-protestantse beweging,
bundels van Elisaberth Cheixaou, een verhalenbundel van A.H. Nijhoff, de
ex-echtgenote van Martinus Nijhoff, een bundel van de hoofdredacteur van De Nieuwe
Nederlander, dat soort werk. En Achterberg natuurlijk, die sinds 1940 pogingen in
het werk stelde bij Bakker te publiceren en daarbij de hulp van Ed. Hoornik en Gerrit
Kamphuis inriep. Aan de laatste had Achterberg op 11 november 1940 had
geschreven: ‘Ik heb Bert Bakker gevraagd of hij hem [Osmose] wilde uitgeven. [...]
Jij ziet of
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schrijft Bert Bakker meer, wil jij hem eens vragen?75 Er zat niet echt een lijn in
Bakkers fonds. Die grilligheid was ook wat sommigen van zijn auteurs dwars zat.
Al omstreeks juni 1944 schreef Ab Visser aan Bakker: ‘Je beloften voor na de oorlog
[...] zijn me te vaag. Ik weet dat je een royale kerel bent, maar ook erg impulsief, dat
ik vandaag in je gunst sta, morgen een ander en overmorgen een derde’.
Bakker grossierde de eerste jaren in theologische werken en publicaties die in lijn
lagen van zijn politieke belangstellingen. ‘Hij had er volledig mee afgerekend’, zei
Bakker volgens J.B. Charles na de oorlog over godsdienst. Persoonlijk kan dat zo
geweest zijn, in zijn fonds hield hij deels nog geruime tijd vast aan een
protestants-christelijke signatuur. Bakkers politieke voorkeur kwam in een groot
aantal uitgaven van Daamen (pas in 1963 zou de naam Bert Bakker/Daamen worden)
tot uiting. Over zijn tijdschrift Maatstaf blikte hij in een interview uit 1969 terug:
‘Ondanks het neutrale standpunt heb ik er de politiek niet buiten kunnen houden.
Kortgeleden schreef iemand: “Maatstaf was links en loslippig”. Dat is zo. Mijn
politieke belangstelling en sterk pacifistische voorkeur heb ik niet kunnen verbergen.
Die politieke vorming heb ik vooral te danken aan Van Randwijk en Charles. Ach,
de strijd tegen het fascisme, daarmee is het kort gezegd’.76 Naast zijn theologische
en literaire publicaties, gaf Bakker in de eerste jaren na de oorlog dan ook
geëngageerde boeken uit als Bestek. Enkele richtlijnen bij de studie van Staat en
Maatschappij (1945) van J. Barents, Personalistische cultuurpolitiek (1946) en Denis
de Rougemont en het Frans personalisme (1946) beide van Hendrik Brugmans of
Volkenbond en Verenigde Naties. Een rechtsvergelijking (1946) van Elisabeth de
Marees van Swinderen. Het liefst natuurlijk boeken waarin hij zijn theologische en
literaire preoccupatie kon combineren met zijn politieke engagement, zoals Barents'
Het verschraalde denken. Een vergelijking tusschen de dialectische theologie van
Karl Barth en de ‘Reine Rechtslehre’ van Hans Kelsen (1945) over de ‘linkse’
theoloog Barth, Kerk en humanisme (1945) en De ‘nieuwe koers’ in de Nederlands
Hervormde Kerk (1946) beide van de vooruitstrevende theoloog H. Kraemer,
Evangelie en klassen-strijd (1946) van de PvdA-voorman én dominee W. Banning
of een marxistische beschouwing over Nijhoff door Theun de Vries, M. Nijhoff,
wandelaar in de werkelijkheid (1946). Ook een bijzondere aflevering over Schrijvers
voor de keuze die Critisch Bulletin in 1950 publiceerde zal Bakker hebben
verwelkomd, waarschijnlijk niet wetend dat de daarin gepubliceerde redevoeringen
afkomstig waren van een door de CIA gesponsord congres.77
Wat literatuur betreft, keek Bakker volgens Charles vooral op tegen schrijvers die
‘erkend’ groot waren. Zijn eigen smaak maakte hij daaraan ondergeschikt. Van dat
ontzag voor schrijvers die in zijn ogen behoorden tot het Pantheon getuigen ook
enkele samenwerkingsprojecten met collega's als Van Oorschot bij de uitgave van
de verzamelde werken van Nijhoff en Paul van Ostaijen. Pas in de jaren vijftig
veranderde dit en sijpelden er mondjesmaat nieuwe, al dan niet veelbelovende auteurs
zijn fonds in.
Bakker was tijdens de oorlog in contact gekomen met Donker, die een belangrijke
rol gespeeld had in het verzet tegen de komst van de Kultuurkamer, met Nijhoff, met
de communist Theun de Vries. Hij was bevriend
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Bert Bakker (rechts) met A. Roland Holst (midden) en diens broer Henk, Luxemburg, 23 mei 1961

geraakt met S. Vestdijk en A. Roland Holst en zette zijn vriendschap met J.B. Charles
en Gerrit Achterberg voort, maar, op Achterberg na, werd dat in zijn fonds pas in de
jaren vijftig goed merkbaar. Vlak na de oorlog was Bakker er op uitgetrokken om
contacten te leggen of te hernieuwen. Zo reisde hij om die reden met Kamphuis naar
Groningen om daar schrijvers op te zoeken; ze brachten onder meer een bezoek aan
A. Marja, die later met een aantal uitgaven in Bakkers fonds zou figureren.78 In de
jaren vijftig zou daar een aantal essaybundels van de Groninger Hendrik de Vries
bij komen. Bakker greep dus nog steeds terug op oude bekenden. Nijhoff, Charles,
Hoornik, diens vriendin Mies Bouhuys, Theun de Vries en Podium-auteurs zoals J.J.
Klant en Rodenko waren schrijvers die in de jaren vijftig in zijn fonds opdoken. Later
kwamen daar vooral via Maatstaf auteurs als Ellen Warmond bij. De modernisering
ging niet altijd van harte. Charles herinnert zich hoeveel moeite het Bakker kostte
zich aan de moderne poëzie van de Vijftigers gewonnen te geven. Van Jan Wolkers
weigerde Bakker vanwege het in zijn ogen schunnige karakter een verhaal voor
Maatstaf; volgens Hefting vond hij Wolkers echter nog maar een blaag en wist hij
niet of je het werk van Wolkers nu kon aanzien voor kunst. Zo liep hij vanzelfsprekend
Wolkers als fondsauteur mis. Van Louis Paul Boon nam hij een aantal bijdragen in
Maatstaf op en had hij

Zacht Lawijd. Jaargang 7

43
wellicht ook in boekvorm wel werk willen geven, maar dat blokkeerde Boons vaste
Nederlandse uitgever.79 En ook Willem Frederik Hermans miste Bakker op een paar
haren na. In april 1953 was Hermans in onderhandeling met zijn vaste uitgever Van
Oorschot over zijn verhalenbundel Paranoia. Die bood kennelijk te weinig voorschot,
want op 14 april benaderde Hermans Bert Bakker, die op 17 april - netjes en collegiaal
- eerst wilde weten hoe Hermans' verhouding tot Van Oorschot was, juist omdat zij
samenwerkten bij de verzamelde werken van Van Ostaijen en Nijhoff. Om zijn goede
verhouding met Van Oorschot niet te verstoren, zag Bakker na enig nadenken af van
de uitgave van Hermans' Paranoia.80 Ook tegenover De Bezige Bij nam Bakker een
soortgelijke gentlemanlike houding aan. Over hun beider auteur Vestdijk overlegden
ze,81 en dat de Bij in 1951 J.B. Charles' Volg het spoor terug weg voor de neus van
Bakker wegkaapte, was diens eigen schuld, want Charles koppelde de uitgave van
dat succesvolle boek dat uitstekend in Bakkers fonds had gepast aan de redding van
Podium, en dat liet Bakker schieten. 82
Wat gaf Bakker begin jaren vijftig dan wel uit? Wat laat bijvoorbeeld een snelle
scan van het jaar 1951 zien? Naar het land van Brazza en Albert Schweizer door Het
Vrije Volk-journalist Johan Winkler; Kamer 13. Hallo, hier de zedenpolitie! door
misdaadverslaggever Koos Groen; Een schipperszoon vertelt door H. Voordewind
(later een van de succesauteurs van de Ooievaar-reeks); Nieuw land. Overzicht van
onze landaanwinning door A.G. Bruggeman; De dokter vertelt. Via pil en polsstok
naar het heden. Flitsen uit honderd jaar geneeskunde in Nederland door Louis
Velleman; De commissaris kan me nog meer vertellen door Willem van Iependaal;
Distels en aloë's van de Iberische volkspoëzie door Hendrik de Vries en diens
essaybundel Tweede ronde van vers tegen vers; een door H. Kraemer ingeleide
verzamelbundel met de geschriften van de zendeling B.M. Schuurman; vertalingen
door Winkler van Van feest tot feest en Het woord van de populaire Deense theoloog
Kaj Munk; en Na de hoofdstad de hofstad. Ervaringen van een Haags politieman
door G.L. van Exel. Vijftien uitgaven, het merendeel journalistieke non-fictie, wat
theologie en slechts twee of drie literaire boeken. De najaarsaanbieding van het jaar
daarop luidde: De trap van Ds. G. van Veldhuizen en Willem van Iependaal over de
‘zedelijke en sociale ellende van de volkswijk’; Bijbelse knooppunten van M.A. Beek
en J.M. de Jong; een Nederlandse bewerking van Met de Albatross op
diepzee-expeditie van Hans Pettersson; het door Johan Winkler uit het Deens vertaalde
voorlichtingsboek Het samenzijn van man en vrouw van J. Fabricius-Möller; het
toneelstuk De bezoeker van Ed. Hoornik; het door Henk Krijger geïllustreerde
kinderboek Hand in hand van Mies Bouhuys en bovendien haar eveneens door
Krijger geïllustreerde prozadebuut Het boompje; het vierdelige Verzameld werk van
Paul van Ostaijen dat samen met Van Oorschot en De Sikkel in Antwerpen werd
uitgegeven; en tenslotte een aflevering van het Nederlandsch Kunsthistorisch
Jaarboek.
Pas met de komst van de Ooievaar-pockets in 1954 kreeg het fonds een zekere
schwung. Bakker was er vroeg bij met die pocketserie, maar was aanvankelijk wat
weigerachtig. Zijn drukker overtuigde hem echter van het belang van dergelijke
uitgaven.83 De oplagecijfers van de Ooievaars boden Bakker financiële armslag. Aan
Boltendal noemde hij voor die tijd duizelingwekkende aantallen van 45.000
exemplaren voor Nijhoffs Lees maar, er staat niet wat er staat
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(1959), eenzelfde aantal voor A. Roland Holsts In ballingschap (1957), 35.000 voor
Herman Gorters De dag gaat open als een gouden roos (1956), idem dito voor diens
Mei (1956), 20.000 voor Achterberg, Voorbij de laatste stad (1955), in hetzelfde jaar
nog eens gevolgd door een tweede druk van 15.000 exemplaren. Aan Ab Visser, die
zijn poëzie ook in de Ooievaar-reeks opgenomen wilde zien, schreef hij echter op
27 mei 1963: ‘Ik zie er geen brood in. Natuurlijk heb ik in mijn poëzie-Ooievaars
een paar uitmuntende hardlopers (Gorter, Roland Holst, Nijhoff, Achterberg e.a.),
maar Bloem, Keuls en Lucebert bijvoorbeeld hebben het maar heel matig gedaan.
Dat geldt ook voor Jan Campert, de laatste poëzie-Ooievaar. [...] Ik moet minimaal
10.000 exemplaren opleggen’.

Bert Bakker, 1962 [foto J.B. Charles]

Aan zijn reactie tegenover Visser te zien, was zijn relatie met zijn auteurs dus
nogal wisselend van karakter en werd die voor een groot deel bepaald door de
commerciële mogelijkheden. Bakker nam daarbij niet louter een passieve rol aan.
Hefting vertelt: ‘Veel schrijvers kende hij niet alleen goed, maar hij moedigde hen
ook enorm aan. Door zijn voortdurende aandrang is er veel ontstaan dat anders in de
pen zou zijn gebleven’. Ook de biograaf van Vestdijk schrijft met veel waardering:
‘Bert Bakker, die niet kon putten uit een literair “oud fonds”, heeft voor Vestdijk
veel betekend: hij publiceerde onver-
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koopbare essay- en muziekbundels, maar slaagde er met zijn onvolprezen
Ooievaarpockets in een groot publiek te werven, niet alleen voor De Poolse ruiter
(Ooievaarpocket 92/93), maar bijvoorbeeld ook voor de dichtbundel Mnemosyne in
de bergen (108) en voor Vestdijks keuze uit eigen werk Door de bril van het heden
(39)’.84
De goede relatie met zijn auteurs reikte echter niet zo ver dat Bakker ook altijd
even gul was met het uitbetalen van royalties. Charles formuleert dat met betrekking
tot zijn dissertatie De criminaliteit van Oss (1949) allercharmantst als volgt: ‘Het
boek werd veel te langzaam voor Berts geldnood verkocht’. Daarnaast gaat het verhaal
dat Bakker grote moeite had met het betalen van wat zijn auteurs toekwam. Hij zou
het naar zeggen van Bert Bakker jr. bijvoorbeeld onzin hebben gevonden om S.
Dresden royalties te betalen, ‘want dat was een professor en die had al een heel mooi
salaris. Maar Rodenko daarentegen of Achterberg, die schoof hij voortdurend geld
toe. Nee, hij sjoemelde niet met de verkoopcijfers, maar verdomde vaak gewoon te
betalen als iemand het vroeg. Dan zei hij: de boekhouder moet het nog uitrekenen,
of: het is niet in huis’.85 Marga Minco, de vrouw van Bert Voeten, die met Het bittere
kruid (1957) een succesvolle titel in Bakkers fonds kreeg, schreef later eveneens met
enige bitterheid: ‘Hoewel Bakker mijn uitgever was [...] verliep zijn relatie met Bert
beter dan met mij. Vooral wanneer ik het honorarium ter sprake bracht, waarmee
Bakker allesbehalve royaal was, ontstonden er irritaties’.86 Of haar klacht terecht is,
is echter de vraag. Tussen april 1957 en september 1965 werden er 80.000 exemplaren
van haar boek gedrukt, waarvan Bakker er 74.500 verkocht. Als honorarium ontving
ze f9.345, terwijl ze maar recht had op f9.268. Om de hoogte van het bedrag hoefde
Bakker het niet te laten, want hij verdiende er heel wat meer aan dan Minco, dat staat
buiten kijf. Kijken we bijvoorbeeld naar de zevende druk van 10.000 exemplaren uit
1964: daar werd door Bakker in totaal aan kosten f30.660 (inclusief het honorarium
van Minco) geboekt en aan opbrengsten f54.297.87
Literatuur nam gaandeweg een veel grotere plaats in het fonds in. Maar in 1968, een
jaar voor Bakkers dood, is een van de pijlers van het fonds nog steeds theologie; ook
de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is opvallend. Er verschijnen ruim
twintig uitgaven: van Achterberg En Jezus schreef in 't zand en een gezamenlijke
herdruk van Ode aan Den Haag en Ballade van de gasfitter, Maatstaf-nummer; van
Vestdijk de essaybundel Gallische facetten en diens gemankeerde dissertatie Het
wezen van de angst; Poëzie is kinderspel, een bloemlezing uit het werk van Lucebert;
Labirinteek, een essaybundel voor het merendeel over moderne poëzie door R.
Cornets de Groot, die voor Bakker ook de bloemlezing uit het werk van Lucebert
had gemaakt; Rode zon boven Borneo. West Borneo 1942 door C. van Heekeren, dat
nog door twee delen zou worden gevolgd; Heet van de naald, een keuze uit de
artikelen van Van Randwijk; in de geleerde Fakulteitenreeks Orfeus onder de
stervelingen. Facetten van het moderne muziekbeleven door Jan van der Veen en
Sprekend als nederlandist door K. Heeroma; de bundel Vuur door sneeuw door A.
Roland Holst; het vertaalde, ongetwijfeld door Bert Bakker jr. ingebrachte Drugs.
Medische, psychologische en sociologische feiten door Peter Laurie; Jan H. de Groots
gedichtenbundel Signalen tegen de hemel;
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Bijbelse plaatsen. Wens en werkelijkheid door Marius Groeneveld; de derde druk
van Wat gelooft de mensheid? Wezen en invloeden van de grote godsdiensten door
Claas Jouco Bleeker; de vijfde druk van Annie Salomons' Herinneringen aan
schrijvers die ik persoonlijk heb gekend; Divertimento van en over de violist Theo
Olof; een herdruk van het vierde deel van Handboek kerkgeschiedenis door J.N.
Bakhuizen van den Brink; en een herdruk van Brieven aan mijn kleinzoon van Abel
Herzberg.
Ook startte Bakker met zijn in 1966 bij de uitgeverij in dienst gekomen neef Bert
Bakker jr. de reeks Toppunten, door hun geringe grootte bijzondere boekjes, met
teksten van Minco, Hoornik, Charles, Van Randwijk, Nijhoff, Lucebert, Frans Coenen,
Multatuli en S. Carmiggelt.
Uitgeverijen kunnen niet voortbestaan als ze niet regelmatig nieuwe auteurs kunnen
lanceren die ook op langere termijn aan het fonds bijdragen. Bakker scoorde wat dat
betreft niet voortdurend even goed. Onderzoek naar prozadebuten in de periode
1961-65 laat zien dat in die jaren alleen Mischa de Vreede bij Bakker debuteert met
Eindeloos. Een episode (1961). Deze auteur raakte Bakker echter snel kwijt aan
concurrenten als De Bezige Bij en De Arbeiderspers.88

Epiloog
Hoe verhield het vakmanschap van Bakker zich nu tot die van gelijksoortige uitgevers
als Van Oorschot en De Bezige Bij? De Bezige Bij was tijdens de oorlog begonnen
als clandestiene uitgeverij, Van Oorschot was voor de oorlog al werkzaam geweest
bij Stols en had tijdens de oorlog Em. Querido min of meer draaiende gehouden,
maar begon onmiddellijk na de oorlog voor zich-zelf. Ook al was Bakker al voor de
oorlog bij Daamen in dienst gekomen, de oorlog had zijn leven en zijn opvattingen
zodanig omgewoeld dat hij na de oorlog in een soortgelijke positie verkeerde als
Van Oorschot en Geert Lubberhuizen van De Bezige Bij.
Van Oorschot was gepokt en gemazeld in de geest van het vooroorlogse tijdschrift
Forum, dat kort gezegd de persoonlijkheid van de schrijver in de vorm van zijn
schrijven terug wilde zien. Op zijn fondsprofiel heeft dit invloed gehad. Het fonds
laat een mengeling zien van oudere en jongere auteurs. Van Oorschot verzamelde al
meteen een aantal dichters om zich heen, die gezamenlijk zijn fonds een unieke toon
verschaffen. Hetzelfde gold voor contemporain proza, waarbij hij controversiële
auteurs als de door De Bezige Bij geweigerde Willem Frederik Hermans met
bijvoorbeeld zijn De tranen der acacia's (1949) en Ik heb altijd gelijk (1951) niet
schuwde. Van Oorschot slaagde erin een specifiek marktsegment te bedienen en
creëerde een fonds met een geheel eigen stem. De verhouding tussen de verschillende
onderdelen in zijn fonds, zoals contemporain werk versus werk van klassieke of in
elk geval overleden auteurs, debutanten versus gevestigde auteurs, vertalingen,
herkenbare series e.d. maakte dat hij fluctuaties in de publieke belangstelling kon
opvangen.
De Bezige Bij zette daar een vergelijkbare fondssamenstelling tegenover. De
uitgeverij trok publieksauteurs als Willy Corsari, Johan Fabricius, Henriëtte van Eyk
en Simon Vestdijk aan, maar ook vernieuwende auteurs als
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Bert Schierbeek, Jan G. Elburg, Ferdinand Langen, de van Stols overgekomen Ed.
Hoornik en anderen. Ook verschenen er vertalingen in het fonds, vaak van boeken
die de politieke strekking van De Bezige Bij verhelderden zoals Arthur Koestlers
Nacht in den middag (1946) en Albert Camus' De vreemdeling (1949). Ondanks
curieuze, waarschijnlijk louter door commerciële motieven ingegeven non-fictie
boeken als Leonard de Vries' De jongens van de Hobby Club (1947) wist de Bij de
indruk te wekken aan de bron te staan van velerlei vernieuwing.89
De Bezige Bij startte in 1958 de Literaire Pocket-reeks, maar Bakker was vier jaar
eerder al de succesvolle serie Ooievaar-pockets begonnen. Beide sloten daarmee
zakelijk behendig aan bij de massaficatie van het lezerspubliek in de jaren vijftig.
Ten opzichte van de Bij en Van Oorschot valt op dat Bakker weinig literaire
vertalingen in zijn fonds opnam, maar daarentegen meer dan zijn concurrenten
levenbeschouwelijke non-fictie. De markt voor dergelijke boeken was in de jaren na
de oorlog groot, maar gaandeweg de jaren vijftig taande die belangstelling. De Bezige
Bij en Geert van Oorschot gaven in de jaren vijftig al een opmaat voor de
veranderingen in de jaren zestig. Onder meer door de invoering van het
minimumjeugdloon begin jaren zestig ontstond een interessante markt van jongeren
met belangstelling voor cultuur die ook geld hadden om boeken te kopen. Jan Cremer
met zijn ‘onverbiddelijke’ bestseller Ik Jan Cremer en vele anderen hebben daarvan
geprofiteerd.
De bakens waren door Bakker niet tijdig verzet. Toch was hij handig in het
combineren van verhalend proza en poëzie met andere literaire subgenres als
essayistiek en toneel. Zijn niet-literaire fonds was echter omvangrijk en bleef
gekenmerkt door aanzienlijk segment theologische en historische uitgaven. Dit soort
‘zware’ uitgaven raakten steeds verder uit de belangstelling van het lezende publiek.
Privé paste Bakker bovendien zijn royale uitgavenpatroon niet aan de gewijzigde
financiële situatie aan; de druk die dat op de financiën van de uitgeverij legde was
groot. Bakker was in 1964 gescheiden van Victorine Hefting. Zij schetst in haar
herinneringen een ontluisterend beeld van een liegende en bedriegende Bakker, die
zich gedroeg als een kat in het nauw. Aan het einde van zijn leven was zijn schuld
aan Hefting opgelopen tot f200.000 (vergelijkbaar met een bedrag van circa €361.000
nu).90 Toen Bert Bakker jr., na de dood van Bakker op 1 januari 1970, directeur van
Bert Bakker/Daamen werd, trof hij een bijna failliete boedel aan, met zo'n beetje
slechts één ‘levende’ auteur: Marga Minco. De uitgeverij was inmiddels in handen
van de Stichting Bert Bakker gekomen.
Kennelijk werd er om de financiële nood te lenigen ook aan een (gedeeltelijke)
verkoop gedacht. De uitgever Johan Polak was in 1962 met Rob van Gennep een
uitgeverij begonnen, maar in 1969 waren zij uit elkaar gegaan. Polak startte toen
alleen Athenaeum-Polak & Van Lennep en Gennep ging onder eigen naam door.
Blijkbaar toonde Polak in deze periode interesse om een deelneming te verkrijgen
in Bert Bakker/Daamen. Op 22 juli 1969 meldde de Nijmeegse advocaat D.J.
Kroeskamp aan zijn zwager Bakker Johan Polak te hebben geschreven dat hij goede
nota had genomen van Bakkers (niet getraceerde) brief van 15 juli aan Polak; als
opmerking voegt Kroeskamp toe: ‘[...] ik neem aan dat bedoelde f50.000, - zo spoedig
mogelijk naar de N.V. zullen
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worden overgemaakt.91 Is er al een besteding aan dit bedrag gegeven? Het lijkt mij
een kwestie van taktiek welke crediteuren en tot welke bedragen zij worden betaald,
maar in ieder geval moet er voor gewaakt worden dat degene die momenteel het
hardste schreeuwt het meeste binnensleept’. Dat geeft de situatie bij Bert
Bakker/Daamen wel zo'n beetje weer.
Bakker wordt met De Bezige Bij en Van Oorschot gezien als een van de belangrijke
vernieuwers van het naoorlogse boekenvak die een blijvende invloed hebben
uitgeoefend op het uitgeversvak. Zij hebben ‘de literaire uitgeverij weten te brengen
buiten de sfeer van liefhebberij en mecenaat’ en hebben ‘de basis gelegd voor zowel
de redactionele organisatievorm als de commerciële aanpak van het literaire
uitgeversbedrijf, en voor de zakelijke relatie met literaire auteurs.’92 Met recht
memoreerde Geert van Oorschot in zijn in memoriam dat Bakker tegen hem placht
te zeggen als er weer een boek was verschenen waaraan hij zijn ziel en zaligheid had
verpand: ‘Wat zou er zonder ons van de Nederlandse literatuur terecht gekomen
zijn’.93
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Dit artikel sluit aan bij onze bijdrage ‘Het uitgeefklimaat in de jaren veertig
en het ontstaan van De Bezige Bij’ in: Daan Cartens e.a. (red.), Hoger
honing. Go jaar De Bezige Bij. Letterkundig Museum, Den Haag / De
Bezige Bij, Amsterdam 2004, p. 60-81.

Eindnoten:
1 Met dank aan Bert Bakker jr., Rudo Hartman, W. Huijsmans (Gemeentearchief Kampen),
Cyreetha Khargoe (KvK Haaglanden), Nico Kool (UBA/KVB), René Kruis (NIOD) en Lisa Kuitert.
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Inge van der Bijl & Kim van Rooden
Mannen van de Mansarde

Mansarde Pers

De Tweede Wereldoorlog moet voor Bert Bakker een traumatiserende periode
zijn geweest. De wederwaardigheden van Bakker tijdens de oorlog zijn dan ook
opmerkelijk. Hij gedroeg zich tegenover de bezetter met een bepaalde nonchalance
en het lichtere verzetswerk was hem persoonlijk niet vreemd. Hij verkeerde in kringen
waar ook harde verzetslui toe behoorden.
Als uitgever kreeg Bakker het voor elkaar, ondanks schaarste en beperkende
maatregelen, onder de schuilnaam Mansarde Pers clandestien prachtige stukjes
literatuur, van onder meer Gerrit Achterberg en Bertus Aafjes, uit te geven en te
verspreiden. Dit deed hij niet alleen. Hoe ontstond de Mansarde Pers, of ‘zolderpers’?
Wat was de reden achter de oprichting, wat werd er door deze uitgeverij gepubliceerd
en hoe gevaarlijk was clandestien uitgeven eigenlijk?

Uitgeven tijdens de Tweede Wereldoorlog
Hoewel Reichskommissar A. Seyss-Inquart op 19 mei 1940 in een redevoering
beloofde dat de Duitsers zich niet met de Nederlandse cultuur, en dus de Nederlandse
literatuur zouden bemoeien, volgden aan het eind van die maand toch allerlei
maatregelen. Er werd censuur uitgeoefend op diverse
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Bert Bakker, omstreeks 1937
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terreinen. Boeken werden verboden als deze door joden waren geschreven of als er
een anti-Duitse strekking van uitging: ‘Boeken, welke blijken van waardering geven
voor Joden, de levende leden van het Oranjehuis, voor het marxisme, bolsjewisme
of andere vijanden van het Duitsche Rijk, of die het nationaal-socialisme of fascisme
bestrijden’. Behalve op de politieke waarde moesten boeken ook beoordeeld worden
op de culturele betekenis, zoals blijkt uit diezelfde richtlijnen: ‘Ook de boeken,
waarop in politieken zin niets valt aan te merken, komen slechts voor een gedeelte
in aanmerking voor toestemming. Er is zoo weinig papier, dat alleen het beste mag
verschijnen’.1
Schrijvers waren vanaf april 1942 verplicht zich aan te melden bij de nieuw
opgerichte Nederlandse Kultuurkamer als zij hun werk wilden blijven publiceren.
Veel auteurs publiceerden daarom clandestien, omdat zij weigerden lid te worden
van de Kultuurkamer. Ook in andere West-Europese landen werden clandestiene
uitgaven gedrukt, maar Nederland overtreft alle andere landen wat het aantal uitgaven
betreft. In Nederland ontstonden circa negentig clandestiene uitgeverijen, die in totaal
meer dan duizend titels hebben geproduceerd.2
Het is van belang om het verschil tussen ‘clandestien’ en ‘illegaal’ aan te stippen,
omdat deze begrippen een verschillende betekenis hebben. Clandestiene uitgaven
zijn literaire werken die geschreven en uitgegeven werden door auteurs en uitgevers
die zich niet hadden aangemeld of geen toestemming hadden gevraagd bij de
Kultuurkamer. Illegale uitgaven zijn het proza en de poëzie die inhoudelijk gericht
waren tegen de bezetter.
Voor uitgevers was het in de oorlogsperiode moeilijk hun beroep uit te oefenen.3 Dit
kwam door de praktische problemen als tekorten aan papier en elektriciteit, maar
ook door het proces dat voorafging aan het uitgeven van een boek, zoals het vragen
van toestemming aan de Kultuurkamer. De meeste uitgeverijen conformeerden zich
aan de regels van de Duitse bezetter. Om hun zaak te redden, verwijderden ze
anti-Duitse passages uit uitgaven en lieten ze pro-Duitse boeken verschijnen. Doordat
een manuscript door alle bureaucratische instanties goedgekeurd moest worden,
kostte het uitgeven in 1942 drie tot vier keer meer tijd dan vóór de bezetting. Een
aantal uitgevers was echter niet bereid zich aan de regels te houden en publiceerde,
vaak naast hun ‘legale’ activiteiten, clandestiene uitgaven. Bert Bakker is zo'n
voorbeeld: hij gaf zowel ‘goedgekeurde’ boeken uit bij uitgeverij D.A. Daamen als
clandestiene werken bij de Mansarde Pers. Tijdens de oorlog gaf Daamen zo'n honderd
boeken uit, met een dieptepunt van slechts vijf uitgaven in 1944.

Oprichting van de Mansarde Pers
De Mansarde Pers werd opgericht in juli 1943 door de tekenaar C.A.B. (Kees)
Bantzinger (1914-1985), Bert Bakker en de drukker Fokko Tamminga (1905-1975).
In totaal heeft deze pers tijdens de oorlog tien bibliofiele werken uitgegeven, ook
onder de namen Tababa Pers en Final Stage Press. Met dit aantal is
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Bert Bakker, Luxemburg, 1936 [uit: Wim Hazeu, Vestdijk. Een biografie. De Bezige Bij, Amsterdam
zoos, tussen p. 416-417]

de Mansarde Pers bij lange na niet de grootste clandestiene uitgeverij. De Mansarde
Pers heeft per titel echter wel veel exemplaren gedrukt en dat van een onberispelijke
kwaliteit.
De productiefste clandestiene uitgeverij uit de bezettingstijd was De Bezige Bij,
die in 1942 door Geert Lubberhuizen en Charles van Blommestein werd opgericht.
De eerste uitgave was het bekende gedicht De achttien dooden van Jan Campert. In
totaal heeft De Bezige Bij meer dan zeventig verschillende clandestiene werken
uitgegeven welke vooral in de laatste twee jaar van de oorlog verschenen. Enkele
andere beroemde clandestiene uitgeverijen waren A.A.M. Stols, De Blauwe Schuit
van onder anderen H. Werkman, De Vijf Ponden Pers van A.A. Balkema en de
Molenpers van Jan Vermeulen.
Op een dag in de winter van 1942-1943 kwam de boekbinder Ben Aalbers - een
vriend van Bert Bakker - langs op het atelier van Bantzinger in Haarlem. Zij kenden
elkaar van de kunstnijverheidsschool in Amsterdam. Bantzinger was soldaat geweest
en werd gezocht door de Duitsers omdat hij zich had moeten melden voor de
Arbeitseinsatz. Hij was dus genoodzaakt onder te duiken. Overigens is Bantzinger
in het begin van de bezettingstijd tot augustus 1941 lid geweest van de NSB, meer
uit geldgebrek dan uit sympathie voor deze ‘nieuwe orde’. Aalbers bood Bantzinger
aan om samen met zijn vrouw, Coby, bij hem in Voorburg onder te duiken. Toen
Bakker op een dag bij Aalbers langskwam, bood hij Bantzinger een nieuw
onderduikadres aan: op de zolder van drukkerij ANDO in Den Haag.
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Portret van Gerrit Achterberg door C.A.B. Bantzinger dat als frontispice werd afgedrukt in de
Mansarde-uitgave Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag (1943) van Bertus Aafjes
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Deze drukkerij was eigendom van Fokko Tamminga. Het pand bestond uit drie
verdiepingen: beneden was de drukkerij, boven een kantoortje en daarboven een
zolder. ‘Helemaal vol met troep, oud papier, proefvellen in plano die nooit gebruikt
waren, postzakken met rotzooi erin; een grote rommelzolder. In een hoek was een
fonteintje en er was gas. Je kon er wonen’, herinnerde Bantzinger zich later.
Bantzinger accepteerde de uitnodiging en vertrok met zijn vrouw naar de Nieuwe
Havenstraat 58 in Den Haag, waarde drukkerij was gevestigd.
Tamminga was een stille, hardwerkende man die als drukker bij verzetsbladen als
Vrij Nederland en Het Parool was betrokken en ook clandestiene uitgaven voor
bijvoorbeeld De Bezige Bij en Stols drukte. Dat was een niet ongevaarlijke bezigheid.
Veel van het drukwerk dat onder zijn handen vandaan kwam, had een sterk opruiende
toon. De Bezige Bij leek hem in 1944 zelfs speciaal uit te kiezen voor gevaarlijker
materiaal met titels als It's for Oranje en Oranje-hotel van de in Londen verblijvende
A. den Doolaard. Met Simon Carmiggelt had Tamminga samengewerkt voor het
illegale Het Parool, maar ‘dat boven drukkerij Ando de Mansarde-pers was heb ik
nooit geweten’, vertelde Carmiggelt later. Drukkerij ANDO was in het begin van de
oorlog als zoveel andere drukkerijen door de Duitsers gesloten en de apparatuur
moest naar Duitsland worden verscheept, maar desondanks ging Tamminga door
met drukken. De kans om op heterdaad betrapt te worden, was groot. ‘Bij drukkerij
Ando moest je op een bepaalde manier kloppen en bellen’, aldus Carmiggelt. Maar
bij een inval zou er beslist niet genoeg tijd zijn geweest om alles op te bergen, want
de drukkerij lag bezaaid met stapels papier, nog niet gedistribueerd zetsel en andere
sporen van illegaal drukwerk.
Illegaal of clandestien drukken deed Tamminga vermoedelijk zowel met een van
zijn handpersen als met een van de aanwezige elektrische persen, hoewel die laatste
ingeleverd moesten worden bij de Duitsers. Carmiggelt: ‘Voor in de drukkerij lag
een gedemonteerde pers op de grond maar hij heeft dat inleveren altijd weten te
traineren. Hij had een paar Heidelberger handpersen en hij had twee man in dienst,
een oude en een jonge’. Tamminga heeft na de sluiting van de drukkerij altijd
elektriciteit afgetapt bij de buren, ook tijdens de hongerwinter. De druksels die hij
voor de Mansarde Pers maakte, waren allemaal op de handpers gedrukt, zelfs de
duizend exemplaren van Henriette Roland Holst-van der Schalks bundel De loop is
bijna volbracht (1944). Dit had waarschijnlijk te maken met het belang dat er binnen
de Mansarde Pers werd gehecht aan de kwaliteit van de illustraties en de werken als
geheel.
Bakker kwam regelmatig langs bij Bantzinger met hem bekende auteurs, zoals
Gerard den Brabander, Jacques Bloem, Ab Visser, Ed. Hoornik en Bertus Aafjes.
Bantzinger hield een gastenboek bij: Liber amicorum, van 20 VI 1943 tot 15 VIII 1945,
waarin iedere auteur een stukje of een gedicht schreef wanneer hij de zolder bezocht
en dat nog steeds in het bezit van de familie is.
In juli 1943 kwam Jan Vermeulen samen met zijn vriend Gerrit Achterberg op
bezoek op de zolder. Achterberg had een gedicht meegebracht en Bakker besloot het
door Tamminga te laten drukken. Hoewel de oprichting van de Mansarde Pers
waarschijnlijk meer een impulsieve actie was dan een voorbedacht plan, was met
het voornemen het gedicht van Achterberg te drukken
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de Mansarde Pers een feit. Bert Bakker schreef op 9 juli 1943 aan Achterberg over
de opzet van de reeks: ‘Het zijn alle uitgaven van de Mansarde-Pers, die gister door
Tamminga, Kees [Bantzinger] en mij is opgericht en waar jouw boekjes de eerste
nummers van zijn. Deze Mansarde-Pers (hoe vind je de naam?) - zolderpers,
schuilzolderpers in het oorlogsjaar '43 - idee van kees) demonstreert het nauwe
verband tusschen woord en beeld...’.4 Achterberg schreef terug: ‘Jonge, jonge, wat
zal dat mooi worden. Mannen van de Mansarde, noemen we jullie’. Het logo van de
pers pronkte op het omslagvignet: een vierkantje met daarin een openstaand
zolderraam met een balkje.
Bakker, Bantzinger en Tamminga begonnen hun clandestiene pers vooral uit
literaire overwegingen. Dat blijkt ook uit een latere uitspraak van Bantzinger: ‘Het
waren geen teksten waarin de moffen uitgescholden werden. Bert wou de literatuur
op gang houden’.

Uitgaven
Bakker besloot wat werd uitgegeven, Bantzinger maakte in een aantal gevallen de
illustraties en Tamminga drukte. Bakker zorgde ook voor papier. Hij had hier enige
ervaring mee, omdat hij voor Vrij Nederland verantwoordelijk was voor de
papiervoorziening en hij via die weg veel leveranciers en fabrikanten van papier in
Amsterdam kende.
Huis. Ode van Gerrit Achterberg werd door Tamminga gedrukt in een oplage van
75 exemplaren en Bantzinger maakte de illustraties. Het gedicht was oorspronkelijk
onder de titel ‘Ode’ in Achterbergs bundel Dead end (1940) verschenen. Maar Huis
zou pas als derde uitgave van de Mansarde Pers verschijnen in november 1943. Een
essay van Aafjes over Achterbergs werk en een bundel van Hoornik gingen eraan
vooraf. Begin augustus 1943 verscheen een herdruk van een artikel dat in 1940 was
opgenomen in het oktober-nummer van Criterium: Gerrit Achterberg, de dichter
van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie van Bertus Aafjes. Halverwege
diezelfde maand verscheen Tweespalt, Hoorniks enige clandestiene publicatie, gedrukt
in een oplage van maar liefst 750 exemplaren. Tweespalt kreeg een omslagvignet
van Bantzinger en het portret
van Hoornik binnenin was gemaakt door Carel Willink. Het plan was dat Hoornik
zou helpen de Mansarde-publicaties te verspreiden. Bakker schreef aan Achterberg
op 25 juli 1943: ‘Je weet van Kees natuurlijk, dat Eddy Hoornik de boeken aan den
man zal brengen. Hij heet dan “le pigeon de la Mansarde”’.
In 1944 verschenen er zes uitgaven: drie van de Mansarde Pers, één van de Tababa
Pers en twee van de Final Stage Press. Bij de Mansarde waren dat Omne animal van
Aafjes, Waaiend pluis van Anton van Duinkerken en De loop is bijna volbracht van
Henriette Roland Holst. De Tababa Pers werd in het leven geroepen voor Het
landschap van Bert Bakker. In het colofon van de door Bantzinger geïllustreerde
bundel van Bakker staat dat de oplage van veertig exemplaren werd vervaardigd op
de handpers en dat die uitsluitend bestemd waren voor ‘de vrienden van de dichter
en teekenaar’. Aannemelijk is dat ‘Tababa’ werd verzonnen om voor directe kennissen
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Bantzinger en Bakker. De Final Stage Press ten slotte ontstond na Dolle Dinsdag uit
optimisme over de naderende bevrijding. Onder deze naam verschenen de eveneens
door Bantzinger geïllustreerde bloemlezing Hart en lied van Jan Engelman en Het
leven bloeit op de ruïnes van A.M. Hammacher, een essay over de met Bakker
bevriende schilderes Charley Toorop. Van beide uitgaven van de Final Stage Press
werden vierhonderd exemplaren gedrukt.
De bundel Omne animal van Aafjes, die maar liefst 64 bladzijden telt, verscheen
in een oplage van 275 exemplaren; Bantzinger maakte bij elk van de opgenomen
gedichten een erotische tekening. Van Waaiend pluis werd een oplage van honderd
exemplaren gedrukt op de handpers, zoals blijkt uit het colofon, en deze exemplaren
zijn gesigneerd door de auteur en voorzien van een gouden vignet op het omslag.
Daarnaast zijn er nog zeshonderd exemplaren van gedrukt, zonder die bijzonderheden.
De loop is bijna volbracht werd gedrukt in een oplage van duizend exemplaren.
In totaal werden er in de oorlog door Bakker en Tamminga tien uitgaven
verwezenlijkt. Dat is een beperkt aantal, vergeleken met beroemde andere clandestiene
persen zoals De Bezige Bij. Er moet echter wel rekening mee worden gehouden dat
deze uitgaven maar over twee jaar verspreid zijn; in 1945 verscheen er namelijk niets
meer van de pers. Bovendien leek Bakker geen grote productie voor ogen te hebben:
hij bracht alleen titels uit die hij daadwerkelijk de moeite waard vond en alléén als
hij ze in hoge kwaliteit kon leveren. Dat blijkt ook wel uit de algemene waardering
die de publicaties ontvingen. Gerrit Achterberg schreef op 19 juli 1944 aan Bakker:
‘Over de Mansarde hoor ik veel spreken. Hij staat (Ze staat) aan de spits’. De
Mansarde Pers deed het goed en er bestond veel belangstelling voor de uitgaven. Al
een half jaar na de oprichting bleek dat Huis was uitverkocht en dat Reiziger ‘doet’
Golgotha goed werd verkocht. ‘De dichter van de sarcophaag loopt het hardst’, aldus
Bakker op 1 december 1943 aan Achterberg. Achterberg had op 27 november aan
Jan Vermeulen geschreven: ‘“Huis” en “Reiziger” heeft Kees [Bantzinger] me
gestuurd. Zag je ze al? De platen zijn, zoover ik 't kan zien, uitstekend’. En na de
ontvangst van Les fleurs du mal van Charles Baudelaire en Aafjes' Gerrit Achterberg.
De dichter van de sarcophaag schreef Achterberg in december aan Bakker: ‘Wat
een pracht! Wat een pracht! Ik dank je heel veel voor deze schoone Baudelaire, ik
had ze nog niet gezien [...]. Ook met Bertus' essay ben ik erg blij. Ook deze uitgave
is goed hè? Ik hoop voor de mannen van De Mansarde dat er nog veel boeken zullen
volgen’.

Verzetskringen
Terwijl Tamminga vooral bezig was met ondergrondse verzetspraktijken, begaf Bert
Bakker zich vooral in sociaal opzicht in verzetskringen. Voor een bijdrage aan de
Mansarde Pers had hij ook gedacht aan de dichter Ed. Hoornik, journalist bij het
gelijkgeschakelde Algemeen Handelsblad, totdat hij hier uit onvrede mee was gestopt
en zich voor allerlei verzetsklusjes liet inschakelen. Hij zamelde goederen in voor
gegijzelde dan wel gevangen genomen schrij-
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vers als Anthonie Donker, Anton van Duinkerken en Jan Campert. Bovendien werkte
hij samen met de verzetsgroep CS-6. Hoornik zelf was er nuchter over: ‘We hieven
Criterium op en tegelijk nam ik ontslag bij het Algemeen Handelsblad, waar ik
redacteur was. Kort daarop dook ik onder. Ik deed een beetje verzetswerk, een
boodschapje hier, een clandestiene lezing daar, het had niet veel te betekenen’.5
Op 18 augustus 1943 werd de verschijning van Ed. Hoorniks bundel Tweespalt
bij de Mansarde Pers aangegrepen voor een feest, in dit geval in Amsterdam bij
Hoornik thuis. Aangetrokken door het lawaai deden de Duitsers een inval, waarbij
alle aanwezigen werden gearresteerd. Bakker en de dichter Gerard den Brabander
werden begin oktober weer vrijgelaten, Hoornik verdween naar een concentratiekamp
en Hans Katan werd kort daarna gefusilleerd.6
De dichter Gerard den Brabander, die gelijktijdig was opgepakt, was geen
verzetsfiguur, hij was een ‘bohémien’ die ‘leefde’ in cafés. Hij kwam overal over de
vloer, ook bij drukkerij ANDO. Toch werd hij door niemand in vertrouwen genomen.
Hij zou aan een ‘gevaarlijke loslippigheid’ hebben geleden ten gevolge van
drankgebruik.7
Hans Katan aan de andere kant was voor de Duitsers wel degelijk een grote vangst.
Hij vormde met enkele andere jongelui als Pam Pooters en Leo Frijda

Bert Bakker (links) met Ed. Hoornik, 20 mei 1955
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de kern van verzetsgroep CS-6. Deze verzetsgroep had zich, na een periode van vooral
sabotage en brandstichting, als doel gesteld vooraanstaande collaborateurs te
liquideren en had hier ook enige successen in behaald. Hoorniks woning was een
van de contactadressen voor CS-6, aldus Martien J.G. de Jong, die in 1988 en 1989
gesprekken voerde met enkele CS-6 overlevenden.
Het netwerk waar dit groepje ‘vrije geesten’ elkaar leerde kennen, bestond onder
meer uit kunstenaarssociëteit De Kring, gelegen bij het Leidseplein in Amsterdam.
Hier lieten in de oorlog zowel Gerard den Brabander, Ed. Hoornik, Anton van
Duinkerken als Bertus Aafjes met regelmaat hun gezicht zien.
Ook café Eylders was een dergelijk etablissement. ‘We waren een stel mensen die
mekaar overal tegenkwamen. Bij Eylders of bij iemand thuis. Omdat je allemaal
tegen het fascisme was’, aldus de zus van Pam Pooters. Ook Cees Bantzinger was
al aan het begin van de oorlog een regelmatige gast bij Eylders. Aan Lewin vertelde
dichter en de latere kunstredacteur Jan Spierdijk dat hij op 18 augustus 1943 aanwezig
was in De Kring toen er een algemene uitnodiging rondging om met Hoornik mee
te gaan naar ‘nog een feestje’. ‘Wie wilde kon mee.’
Bert Bakkers fameuze gevangenschap lijkt niet in direct verband met de Mansarde
Pers te hebben gestaan. Over motieven voor Bakkers arrestatie is veel gespeculeerd
door onder anderen Victorine Hefting, die verklaarde dat Bakker ter dood was
veroordeeld, maar door een onbekende was vrijgekocht, en door Adriaan Venema
die verklaarde dat deze onbekende de verzetsman prof. mr. J. Oranje was geweest.
Volgens recenter onderzoek van bijvoorbeeld Lisette Lewin lijkt hier echter niets
van waar te zijn. Bakker voelde blijkbaar dat hij na zijn gevangenschap dan ook door
kon gaan met de Mansarde Pers. In de correspondenties van Gerrit Achterberg en
Bertus Aafjes werd wat betreft de reden van Bakkers arrestatie het volgende
opgemerkt: ‘Ik was den laatsten tijd wat overspannen; m'n arrestatie overviel me ook
niet zoo erg, al had ik met de heele zaak niets te maken’, aldus Bakker op 1 december
1943 aan Achterberg. Bertus Aafjes schreef aan Vermeulen: ‘De gehele zaak schijnt
op een noodlottig misverstand te berusten. Wat er ook van zij, het is droevig geweest’.
Na zijn vrijlating in oktober 1943 werd Bakker met opluchting en blijdschap
verwelkomd op de zolder van drukkerij ANDO. Ben Aalbers en Bantzinger gaven
hem een welkomstgeschenk waar zij en hun echtgenotes tijdens Bakkers
gevangenschap aan hadden gewerkt: een in kalfsleer ingebonden en van echt
perkament gemaakt boek, 48 dagen achter tralies, dat integraal in het kleurkatern
van dit nummer is afgedrukt.
Bantzinger schreef hierin: ‘De eerste reactie op het bericht van je gevangenschap
was een overhaaste vlucht naar andere oorden; een verdwijnen van alle sporen der
mansarde’. Uit deze uitspraak blijkt de angst dat Bakker was gearresteerd vanwege
zijn clandestiene uitgaven. Wellicht waren Bakkers vrienden bang dat hij tijdens een
verhoor zou doorslaan. Maar de 48 dagen van Bakkers gevangenschap bleken ondanks
Bantzingers beschreven reactie productief voor de pers. Van Gerrit Achterberg zag
Reiziger ‘doet’ Golgotha het licht, een boekje van twaalf pagina's dat net als Tweespalt
illustraties van Bantzinger bevatte en in maar liefst 750 exemplaren werd gedrukt.
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Achterberg en de mannen van de Mansarde hadden dan ook contact met elkaar. ‘'t
Blijkt dat Kees weer op z'n Mansarde zit. [...] Eddy is in Vught. Ik zou hem graag
schrijven, als 't ie daar wat aan had. En wie weet voor hoe lang? 't Is vreeselijk’,
schreef hij op 27 november 1943 aan Jan Vermeulen.
De Mansarde ging verder zonder Hoorniks hulp. Ongetwijfeld had Bakker zo zijn
eigen adressen waar hij exemplaren afleverde. Ook bezocht hij zelf boekhandels
waar hij clandestiene uitgaven aanbood. ‘Bert kwam die dingen ook gewoon aanbieden
hoor. Met illegaliteit had het niet veel te maken’, vertelde voormalig boekhandelaar
Wim Schouten. De verkoop van de boekjes was vrij gemakkelijk. ‘Het was helemaal
niet riskant.’

Na de oorlog
Voor de Mansarde Pers viel het doek pas ver in de hongerwinter. De papierschaarste
bereikte een hoogtepunt en ook de persoonlijke omstandigheden waren slecht. Na
de druk van Engelmans Hart en lied bij de Final Stage Press vielen de persen bij
ANDO stil. Na de oorlog werden de meeste gedichten die de Mansarde Pers had
uitgegeven, herdrukt. Zo zijn Achterbergs uitgaafjes opgenomen in Cryptogamen
(1946) en in En Jezus schreef in 't zand (1947); Omne animal van Aafjes in diens
verzamelbundel Gedichten (1947); Waaiend pluis van Anton van Duinkerken in
Tobias met den engel (1946) en een aantal in Verzen uit St. Michielsgestel (1946).
De vier gedichten uit De loop is bijna volbracht van Henriette Roland Holst-van der
Schalk vormden de eerste van een cyclus van 22 gedichten die opgenomen werden
in In de webbe der tijden (1947). De herdrukken zijn allemaal, op één uitzondering
na, verspreid geraakt over verschillende uitgeverijen. Alleen de bundel En Jezus
schreef in 't zand, met daarin Reiziger ‘doet’ Golgotha, verscheen bij D.A. Daamen.
De andere bundels werden uitgegeven bij Stols, Querido, Contact, Het Spectrum, en
W.L. & J. Brusse. Erg verwonderlijk is dat niet. Achterberg en Aafjes, hadden veel
contacten met diverse clandestiene uitgevers tijdens de oorlog. Beiden lieten tijdens
de oorlog bij zeven verschillende uitgevers werk drukken.
Na de oorlog viel het contact tussen de oprichters van de Mansarde Pers weg. De
censuur verdween, boeken uitgeven mocht weer, ieder ging zijn eigen weg. Na de
bevrijding zagen Bert Bakker en Kees Bantzinger elkaar nauwelijks meer. Ook de
andere contacten vervaagden: ‘alles spatte uit elkaar’, aldus Ben Aalbers. De
netwerken tijdens de oorlog waren toch vooral gelegenheidsgroeperingen. Het
gemeenschappelijke anti-Duitse gevoel en de behoefte met gelijkgezinden om te
gaan was er na de oorlog niet meer. Alles normaliseerde, er wachtte een nieuwe
toekomst. Men dacht liever niet aan de oorlog terug.
In 1946 verscheen echter nog één publicatie onder de naam Mansarde Pers,
weliswaar ‘onder de hoede van D.A. Daamen N.V.’ gepubliceerd, maar niettemin
met het logo van de zolderpers. Het betrof een essay van Theun de Vries, M. Nijhoff
Wandelaar in de werkelijkheid. Het is onduidelijk waarom dit werk niet in de oorlog
verscheen. De Vries schreef het essay eind 1942, begin 1943 en beweerde in zijn
verantwoording bij de publicatie dat het de opzet was
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geweest ‘om het werkje in 1944 als ondergrondse uitgave in de Mansarde Pers te
doen verschijnen’ wat ‘door onvoorziene omstandigheden, o.a. door mijn arrestatie,
niet [kon] worden verwezenlijkt’. Dit is echter in tegenspraak met de berichten aan
zijn vaste uitgever Van Loghum Slaterus, aan wie hij het begin februari 1943 ter
publicatie aanbood; op 1 maart meldde hij dat het essay gereed was.8 Het essay was
mogelijk al in het bezit van Bakker en zijn collega's vóór Bakkers arrestatie, maar
aangenomen mag worden dat de uitgave van een marxistische lezing van Nijhoffs
werk door een actief gezochte communist niet opportuun werd geacht. De typografie
en druk zijn nog van de hand van Tamminga, zo staat vermeld in het colofon. Maar
het lijkt vooral een initiatief van De Vries zelf geweest te zijn, in samenwerking met
Bakker, om de naam Mansarde er in 1946 nog aan te verbinden: ‘ik [heb] er de
voorkeur aan gegeven, het essay te laten in de vorm, waarin het is ontstaan: een
vrucht van de illegaliteit, waarbij het hanteren van een door de fascisten
geïncrimineerde methode dubbel aantrekkelijk was’.

Bronnen
· Letterkundig Museum, archief-Bert Bakker.
· Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, knipselmap CBA
1330.
· Gerrit Achterberg, Briefwisseling met zijn uitgevers (ed. R.L.K. Fokkema &
Joost van der Vleuten). Em. Querido, Amsterdam 1989.
· Nienke Begemann, Victorine. Bert Bakker, Amsterdam 1988.
· Wim Hazeu, De wereld van Cees Bantzinger. Bosch en Keuning, Baarn 1984.
· Lisette Lewin, Het clandestiene boek 1940-1945. Van Gennep, Amsterdam
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· Lisette Lewin, ‘Een kostbaar document van oorlogsvriendschap. Hoornik in het
verzet; wie was Hans Katan?’, in: Het Oog in 't Zeil 7 (1989-1990), nr. 4, p.
1-17.
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Van Ditmar, Amsterdam 1988.
· Adriaan Venema, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. De Arbeiderspers,
Amsterdam 1988.
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[48 Dagen achter tralies]

48 dagen achter tralies, het liber amicorum dat tekenaar C.A.B. Bantzinger, diens vrouw Coby en
handboekbinders Dieuwke en Ben Aalbers voor Bert en Ella Bakker hebben vervaardigd ter herinnering
aan Bakkers gevangenschap van 18 augustus tot 4 oktober 1943. De bladen van het liber amicorum
meten 16,5×23 cm. Letterkundig Museum]
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Reinate Hammenga & Rosa Ramondt
1953 Maatstaf Maandblad voor Letteren, eerste jaargang
Van Bert Bakkers literaire fonds maakte ook het tijdschrift Maatstaf Maandblad
voor letteren deel uit. Twaalf jaar lang vormde Bakker in zijn eentje de redactie. De
identiteit van Maatstaf is dan ook volledig door Bakker zelf gecreëerd. Hij had grote
plannen met het tijdschrift. In zijn eerste redactioneel schreef hij ‘dat er in Nederland
en Vlaanderen nog ruimte bestaat voor een letterkundig tijdschrift, waarin de
Nederlandse schrijvers - ongeacht hun leeftijd, hun politieke en godsdienstige
overtuigingen - hun gedachten, hun verbeeldingen, hun inzichten en hun meningen
kunnen doorgeven’, en dat de ‘enige maatstaf die [...] zal en ook moet worden
aangelegd, is die van de kwaliteit’. Maar idealen blijken vaak moeilijk te
verwezenlijken.

De oprichting van Maatstaf
Hoe het idee voor de oprichting van een nieuw tijdschrift ontstaat, is nooit precies
te beschrijven. Zo'n plan komt niet kant en klaar uit de hemel vallen. Het kan het
resultaat zijn van opvattingen die onbewust al jarenlang in het hoofd van de geestelijk
vader ronddolen. Misschien is het een simpele observatie, een stiekeme wensdroom,
of een literaire ambitie die blijft sudderen
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Eerste aflevering van Maatstaf, Maandblad voor letteren, april 1953

en langzamerhand steeds meer vorm krijgt, tot het moment aanbreekt dat er ruimte
is voor de totstandkoming van de plannen.
Zo is het ook niet mogelijk precies aan te wijzen waar het tijdschrift Maatstaf zijn
oorsprong vindt. Misschien ligt de kiem van het idee al voor de Tweede Wereldoorlog,
toen Bert Bakker oog kreeg voor de diverse tijdschrif-
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Bert Bakker tijdens een bijeenkomst bij het jubileum van P. van der Harst jr.; aan de wand een portretje
door Joop Sjollema van de dichter Martinus Nijhoff, 28 april 1967

ten die Nederland en Vlaanderen rijk waren. Hij merkte op dat de bladen zonder
specifieke ideologie door belangrijke auteurs hoog aangeslagen werden. Misschien
hield Bakker de realisering van zijn wens pas echt voor mogelijk toen hij Martinus
Nijhoff leerde kennen. Ook de opmerking van Anthonie Donker in Critisch Bulletin
(‘Vlak na de oorlog waren er teveel [tijdschriften]. Sindsdien is fusie op fusie gevolgd
en er zijn nu te weinig om een geschakeerd beeld van onze letterkunde te geven’)
kan het begin zijn geweest van concrete plannen.1
Er ging in ieder geval het een en ander vooraf, voordat het eerste nummer van
Maatstaf in april 1953 verscheen.
Volgens Bert Bakker lag het begin van Maatstaf in 1952. Zo herinnert hij het zich:
‘In 1952 las ik in weekblad “De Groene” een stukje van Karel Jonckheere over het
“Nieuw Vlaams Tijdschrift”. Dat stukje bracht mij op het idee een tijdschrift te
beginnen zonder politieke of godsdienstige kleur. Het NVT had geen speciaal
beginselprogramma. Dat leek mij de ideale basis’.2 J.B. Charles herinnerde zich
echter gesprekken over Maatstaf van vóór 1952: ‘Toen hij met mij over de idee van
een nieuw tijdschrift had gesproken, mijn eerste woon-
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periode in Noordwijk 1951, zat ik nog in de redactie van Podium. Bert herhaalde
aan “richtingen” maling te hebben, in zijn nieuwe tijdschrift zou alleen komen wat
echt goed was’.3 Als je Charles moet geloven, bestond er midden 1951 bij Bakker
dus al een plan voor een dergelijk tijdschrift.
Het meest kenmerkende aan Maatstaf is het streven los van enig programma ruimte
te bieden aan auteurs met literaire kwaliteiten. Al vroeg wordt over de inhoudelijke
invulling van Maatstaf nagedacht. In 1952 is het hele proces van oprichting al volop
in gang. Bakker memoreerde in 1965 in een postume open brief aan Martinus Nijhoff
in zijn gebruikelijke verantwoording bij een nieuwe jaargang van Maatstaf: ‘[...] in
1952, ontstond het definitieve plan voor de uitgave van Maatstaf. We hebben er
samen avonden - bij jou, bij ons - en weekends (Maarn) achtereen over gepraat...’.
Charles is in februari '52 bezig met gedichten die eventueel in Maatstaf kunnen
worden geplaatst; en in een brief van 22 april 1952 aan Nijhoff wordt melding gemaakt
van ‘[...] een eerste zending voor Maatstaf’.4 In de periode tussen december 1951 en
april 1952, heeft Bakker dus al bijdragen voor Maatstaf bijeengebracht. Nijhoff
ontving, zoals hij Bakker eind april schreef, onder meer werk ter beoordeling van
Remco Campert, Rudy Kousbroek, J.C. Bloem, Cola Debrot en F. Bordewijk.

De eerste jaargang
In april 1953 kwam het eerste nummer van Maatstaf uit. Bert Bakker schreef een
ten geleide, waarin hij zijn doelstelling als redacteur uiteen zet, namelijk: ‘[...] dat
er in Nederland en Vlaanderen nog ruimte bestaat voor een letterkundig tijdschrift,
waarin de Nederlandse schrijvers - ongeacht hun leeftijd, hun politieke en
godsdienstige overtuigingen - hun gedachten, hun verbeeldingen, hun inzichten en
hun meningen kunnen doorgeven. De enige maatstaf, die door hem zal en ook moet
worden aangelegd, is die van de kwaliteit’. Bert Bakker was zich ervan bewust ‘dat
het een hachelijke onderneming is, dat één persoon gaat uitmaken wat onder kwaliteit
moet worden verstaan’. Maar er zijn volgens hem genoeg schrijvers die in zijn
tijdschrift willen publiceren, en daarom zal het zeker bestaansrecht hebben. En
bestaansrecht had het zeker. Na de oorlog waren er nog veel tijdschriften die waren
voortgekomen uit de illegale circuits; er was toen eerder sprake van een overvloed
aan tijdschriften dan een tekort. Maar begin jaren vijftig volgde fusie op fusie en
bleef er van dat rijkgeschakeerde aanbod weinig meer over.5 Bekende tijdschriften
als Podium publiceerden vooral werk van de nieuwe generatie schrijvers; Bakker
was juist geïnteresseerd in de oudere generatie: schrijvers die hun kwaliteiten al
bewezen hadden, zoals Gerrit Achterberg, Adriaan Roland Holst en Nijhoff. Typerend
is ook dat juist deze schrijvers bij geen enkele stroming in te delen waren, net zoals
Maatstaf zich bij geen enkele literaire richting wilde aansluiten.
Hoewel Bakker soms moest bedelen om bijdragen bij de verschillende medewerkers
aan Maatstaf, is hij toch in staat gebleken een invulling te geven aan
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wat hem voor ogen stond. Er was veel ruimte voor het werk van de begin 1953
overleden Nijhoff. Ook publiceerden verschillende redactieleden van Bakkers andere
tijdschrift, Critisch Bulletin, in Maatstaf. Daarnaast zijn er bijdragen van grote namen
als Achterberg, Lucebert en Bertus Aafjes.

Martinus Nijhoff, 1946

De ontvangst van Maatstaf was positief en ook het aantal abonnees blijkt voldoende
om van ‘daadwerkelijke belangstelling [...] bij de lezers’ te kunnen spreken, schreef
Bakker in het eerste nummer. In nummer 12 van de eerste jaargang verzucht Bakker
tevreden: ‘Maatstaf heeft het ruimschoots “gehaald”. Het is met bijna onverdeelde
welwillendheid begroet en in zijn ontwikkeling gevolgd. Het behoeft bij het ingaan
van zijn tweede bestaansjaar geen aanspraak te maken op overheidssteun’.
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Ideaal en realiteit
Hoewel er in de periode die volgt volop gediscussieerd werd over ‘het gezicht’ van
Maatstaf, vond Bakker het blad een succes, juist doordat zijn tijdschrift niets anders
dan kwaliteit als uitgangspunt had: ‘Maar, dunkt mij, ook de formule om alles van
kwaliteit op te nemen speelt een belangrijke rol. Maatstaf's oplage bedraagt gemiddeld
4000’.6 Ook voor het fonds van Bakker bleek Maatstaf van belang. Een aanzienlijk
aantal medewerkers aan Maatstaf zag hun werk naderhand in boekvorm verschijnen.
Bakker wil maar één criterium hanteren en dat was kwaliteit. Charles herinnert
zich dat Bakker zich als volgt hierover uitliet: ‘“Ik wil er alleen litteratuur in hebben,
goeie litteratuur. Geen wereldbeschouwelijke of politieke stukken,” zei hij met
gefronst voorhoofd, de mondhoeken naar beneden. [...] “Het gaat mij om kwaliteit”,
hield hij aan. “Pure letterkunde en dan kwaliteit”’.7 Naast de kwaliteit van een werk
sprak de inleiding op het eerste nummer over aandacht voor het maatschappelijke:
‘Maatstaf zal zich in hoofdzaak bepalen tot het publiceren van oorspronkelijke en
vertaalde poëzie, verhalend proza en essayistisch werk. Het zal echter de culturele,
maatschappelijke en sociale verschijnselen, die verband houden met de literatuur,
niet verwaarlozen’.
In de derde jaargang voelde Bakker zich gedwongen zijn beginselverklaring te
verdedigen. De aanleiding daarvoor was dat de dichter Gerrit Kouwenaar - die
behoorde tot de avant-gardistische Vijftigers - had geklaagd dat Maatstaf geen gezicht
vertoonde. Bakkers reactie: ‘Maatstaf heeft geen gezicht; noch een traditioneel, noch
een experimenteel. Maar dat wil Maatstaf ook helemaal niet’. Maar volgens hem
hadden de bijdragen in Maatstaf toch ook dingen gemeen: ‘Een aantal van de
bijdragen werd op uitnodiging, een ander aantal ongevraagd ingestuurd. Maar
samengevoegd, vertonen ze toch het oprechte gezicht van de [schrijvende] mens, die
wordt geteisterd door angst en onvrede en die bezeten is van afkeer voor wapens’.8

Genres
Maatstaf was voornamelijk een tijdschrift van poëzie. Dit genre sprak Bert Bakker
ook persoonlijk aan. Charles vertelt daarover: ‘Poëzie kon bij hem inslaan. Men hoeft
zich daar geen bliksem bij voor te stellen maar het was wel een elektrificerend kontakt.
Hij moest de ontroering dus doorgeven. Hij kon tranen in zijn ogen krijgen als hij
jou een goed gedicht voorlas.’ Daarnaast zocht Bakker zijn medewerkers vooral in
zijn eigen of een nog oudere generatie. ‘De Groten in deze letterkunde waren voor
Bert wat het vaderland is of moet zijn voor een beroepssergeant. De Letterkunde was
zijn Pantheon. De daarin opgestelde goden hadden hun officiële rangorde: Achterberg,
Hooft, Nijhoff, Holst, Gorter, Bloem, Hoornik, enzovoort. Hij drukte liever een slecht
gedicht van Roland Holst af dan een goed van Lucebert. (Tot ook Lucebert zijn
officiële standplaats in het Pantheon gekregen had.) [...] De schrijvers van zijn
voorliefde moesten museumwaarde hebben’, aldus Charles.9
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Maar er publiceerden naast Lucebert ook andere vertegenwoordigers van de Vijftigers
in Maatstaf, zoals Hans Andreus en Remco Campert, terwijl de laatste toch in zijn
gedicht ‘Te hard geschreeuwd’ had geschreven: ‘Nu Roland Holst oud geworden is/
en vierregelrijmen wisselt met Vestdijk/ weggelopen
demonen tracht terug te roepen,/ en men Voeten een belangrijk dichter vindt,/
wordt het tijd dat wij iets laten horen,/ [...]’.10 Maatstaf bleek uiteindelijk een tijdschrift
waarin leeftijd en letterkundige stromingen geen rol speelden.

Het literaire programma
Tussen Martinus Nijhoff en Bert Bakker was tijdens de Tweede Wereldoorlog een
goede relatie en een hechte samenwerking ontstaan. De vijftien jaar oudere Nijhoff
was intensief betrokken bij de hele opzet van Maatstaf. Over hun kennismaking
vertelde Bakker later: ‘Ik werkte onder Van Randwijk in de verzetsgroep “Vrij
Nederland”. Ik kreeg opdracht om Nijhoff een inleidend gedicht te vragen voor het
eerste nummer van VN dat bovengronds zou verschijnen. Zo leerde ik Nijhoff kennen.
Tussen Nijhoff en mij ontstond een hechte vriendschap’.11 De samenwerking met
Nijhoff verliep volgens Bakker als volgt: ‘Wij samen zouden die [de redactie]
weliswaar vormen, maar jij maakte één voorbehoud: ik zou naar buiten optreden als
enig redakteur en jij zou mij, vanuit je kamer in de Kleine Kazernestraat assisteren
met het geven van raad, met het vragen om bijdragen aan kollega's, die jij
gemakkelijker kon benaderen dan ik, en met het mee-lezen van de binnengekomen
kopij’.12 Nijhoff was dus de rol van raadsman achter de schermen toebedacht en hij
zou mee helpen de kwaliteit van de bijdragen te bewaken.
De geboorte van Maatstaf viel ongelukkigerwijze min of meer samen met het
overlijden van Nijhoff. Bakker schreef toen hij in 1969 Maatstaf verliet: ‘[...] zijn
dood op 26 januari van het rampjaar 1953 was de hevigste slag die mij kon treffen’.13
Het eerste nummer van Maatstaf was daarom een in memoriam voor Nijhoff. Het
bevatte een ten geleide van Bakker waarin hij vertelde dat het oorspronkelijke plan
was dat Nijhoff dit zou hebben geschreven, en wel in de vorm van een gedicht, en
dat de kopij voor de eerste aflevering van Maatstaf voor een groot deel door Nijhoff
was verzorgd. Hij benadrukt dat Nijhoff en hij inhoudelijk gezien op één lijn zaten,
en dat dit tijdschrift dus onder zijn vlag verschijnt, al is die vlag halfstok gehesen.
Toen Bakker besloot om na twaalf jaar er een tweede redacteur bij te nemen, schreef
hij een open brief aan Nijhoff. Hierin haalt hij herinneringen op aan de begintijd van
Maatstaf: ‘Onze samenwerking beloofde vruchtbaar te zullen worden: jijzelf was
nog zeer produktief, je onderhield vriendschappelijke kontakten met je
generatiegenoten [...] en ieder hechtte aan je oordeel’.14 Nijhoff was belangrijk voor
Bakker geweest, niet alleen op persoonlijk gebied, maar ook zakelijk: hij zorgde
ervoor dat er auteurs waren die in Maatstaf wilden publiceren en hij was een
belangrijke adviseur voor Bert Bakker. De oorspronkelijke identiteit van Maatstaf
is mede door hem bepaald. Deze factor viel al voor het verschijnen van de eerste
aflevering van Maatstaf weg. Charles herinnert zich
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een discussie over Bakkers kwaliteitscriterium en de manier waarop hij zich daarbij
achter onder anderen Nijhoff verschool: ‘Hoe weet je dat? Dat kan ik heus beoordelen.
Een maand later heette het: dat beoordelen Porn [Nijhoff] en ik; Vestdijk bijvoorbeeld,
die in al die jongens hun bladen schrijft, komt er bij ons niet in, zegt Pom’.15

De invloed van de Vlamingen
Bert Bakker zei zelf dat het de Vlamingen waren die hem inspireerden tot de
oprichting van Maatstaf. Hij vernam dat het Nieuw Vlaams Tijdschrift - geïnitieerd
door August Vermeylen en in 1946 opgericht door Herman Teirlinck - een
programmaloos beginsel had. Het NVT wilde algemeen van aard zijn, zodat de
bijdragen, geschreven vanuit verschillende poëticale opvattingen, tezamen een mooi
beeld zouden neerzetten van wat er bestaat aan Vlaamse literaire kwaliteiten. Voor
Bakker concretiseerde dit tijdschrift de ideeën waarmee hij zelf rondliep.
Er zijn inderdaad opmerkelijke overeenkomsten tussen het NVT en Maatstaf.
Curieus is dat beide tijdschriften hun geestelijk vader verloren, voordat het tijdschrift
werkelijk van de grond kwam. En ook de inhoud van beide was tamelijk anthologisch.
Daarnaast waren beide tijdschriften weinig vooruitstrevend - in ieder geval niet op
het gebied van de literatuur. De voorkeur lag bij auteurs met een al bewezen reputatie
en bij bijdragen die zelden als experimenteel te typeren zijn. Beide tijdschriften
hebben kritiek te verduren gekregen over hun kleurloosheid en het ontbreken van
een gezicht. De respectievelijke redacties verdedigden zich door de andere kant van
de medaille te benadrukken: juist de programmaloosheid zou een uniek overzicht
bieden van de Nederlandse letteren in al haar verscheidenheid.
Voor Bakker waren Vlaamse abonnees van groot belang, omdat hij verwachtte
dat de Nederlandse markt alleen niet groot genoeg was om Maatstaf te kunnen dragen.
Om zijn Zuid-Nederlandse abonnees aan zich te binden had Bakker echter wel
bijdragen nodig van de Vlaamse auteurs. De Vlaamse literator Karel Jonckheere, die
Bakker in 1945 al in de redactie van het tijdschrift Critisch Bulletin had gehaald,
werd ingeschakeld om Vlaamse kopij te werven voor Maatstaf. ‘Maatstaf moet nodig
geholpen worden aan kopij van Zuid-Nederlanders. [...] Zou je in de komende week
je voelhoorns nog eens uit willen steken bij Claus, Boon, Walravens, Walschap,
Brulez, Christine D'Haen, en bij ieder van wie jij vindt, dat ze ervoor in aanmerking
komen’, schreef Bakker op 9 februari 1953 aan Jonckheere. Twee maanden later
vroeg hij: ‘Wil je Teirlinck, Brulez, Boon, en vooral Gijsen aanporren tot het sturen
van kopij?’. Het viel echter niet mee om de Vlamingen tot publicatie aan te zetten.
Uit de briefwisseling tussen Jonckheere en Bakker blijkt wel dat zijn Vlaamse
redacteur noch voor Critisch Bulletin noch voor Maatstaf de hoeveelheid kopij
binnenhaalde die Bakker wenste. Jonckheere, die deel uitmaakte van de breed
samengestelde redactie van NVT wilde wel meewerken aan Maatstaf, maar kon de
verwachtingen van Bakker niet waarmaken en schreef op 17 april 1953: ‘Ik moet u
ietwat ontnuchteren waar ge denkt van de Vlamingen
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Herman Teirlinck (links) en Karel Jonckheere (midden) [foto Nico Naeff]

veel los te krijgen voor Maatstaf. De mensen die gij kunt gebruiken, zitten in het
N.V.T. meestal en dat moet ook gevoederd worden’. Doordat Maatstaf zich niet sterk
onderscheidde van het NVT is het voorstelbaar dat de Vlamingen niet heel happig
waren om in Bakkers tijdschrift te publiceren. Aan hun publicatiemogelijkheden
voegde Maatstaf immers weinig toe.
Het aantal Vlamingen dat in de eerste jaargang van Maatstaf publiceerde is daarom
zeer beperkt: slechts van Maurice Gilliams, Raymond Brulez, Jonckheere, Gaston
Burssens en de al lang overleden Paul van Ostaijen zijn er een of meer bijdragen te
lezen. De eerste drie maakten deel uit van de redactie van het NVT.
Al met al vormden de Vlamingen een nogal uiteenlopend gezelschap. Dat is voor
een tijdschrift zonder specifieke literaire ideologie uitstekend te verklaren en
onderstreept zelfs zijn identiteit. Toch was de noodzaak Vlaamse bijdragen op te
nemen zo groot dat Bakker zijn ideaal om alleen de literaire kwaliteit als maatstaf te
hanteren niet vol kon houden: ‘De Vlaamse abonné's mogen door hun eigen schrijvers
volstrekt niet tekort worden gedaan. Ik moet volhouden dat in elk nummer een of
twee Vlamingen voorkomen’, schreef hij op 13 april 1953 aan Jonckheere. Hieruit
blijkt dat het commerciële belang dat Bakker had bij zijn Vlaamse lezers groot was.
Zo groot, dat hij de inhoud van het tijdschrift er mede door liet bepalen.
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Bert Bakker (links) met Maatstaf-redacteur Wim Gijsen, jaren zestig

Politieke ideologie
Bakker kon zijn streven zich niet te binden aan een politieke richting evenmin
volhouden. De identiteit van Maatstaf kreeg in de beginperiode mede gestalte op
basis van de overtuigingen van J.B. Charles.16 Diens visie op de Nederlandse literatuur
en zijn hartstochtelijk antifascisme hebben Bakker in belangrijke mate beïnvloed.
Charles onderhield een langdurige vriendschap met de twee jaar jongere Bakker. De
mannen hadden elkaar al in 1936 in Amsterdam ontmoet. In eerste instantie
onderhielden ze een oppervlakkig contact. Hun beider verzetsactiviteit tijdens de
oorlog maakte dat ze ‘dierbare vrienden’ werden.17 Beiden werden gedreven door
het onrecht dat in de oorlog was geschied, Charles met nog meer passie dan Bakker,
beiden hadden een voorliefde voor poëzie en beiden waren eigenzinnige
persoonlijkheden. Maar ze verschilden wel degelijk van mening over wat er in
Maatstaf moest kunnen verschijnen. Bakker was traditioneel ingesteld. Tot de
literatuur rekende hij vooral de voortbrengselen van hen die zich al op grootse wijze
bewezen hadden: ‘Als een bejaarde godin terloops zou vertellen dat de geile god zo
en zo in 1901 nog es een kopje nektar bij haar gedronken had - met melk en suiker
- en haar daarbij had toevertrouwd dat hij niet van gesteven overhemden hield, dan
haastte hij zich om dit bericht met trillende vin-
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gers in Maatstaf te plaatsen’. Dit is het sarcasme van een redacteur van Podium, het
literaire tijdschrift waarin een onderkomen werd geboden aan de vernieuwende poëzie
van de Vijftigers. Charles zelf had een minder traditionele literaire smaak. Dat bleek
wel uit de discussies die ze in de beginperiode over Maatstaf voerden. Zo schreef
Charles op 22 december 1951 dat hij nog niet wild enthousiast is over de opzet: ‘Ik
betreur niet dat jij Maatstaf gaat uitgeven, je weet dat, maar ik meen wel dat je oog
moet blijven houden voor wat zich in Nederland (niet alleen) aan het ontwikkelen
is aan letterkunde want, al is Hoornik een goede vent en al schrijft hij een uitnemend
vers [...] zijn criterium is niet alleen dood maar zijn stijl en zijn gevoel zijn al aan
het rotten’.18 Volgens Charles moest Bakker meer oog krijgen voor de vernieuwingen
in de literatuur.
Halverwege de eerste jaargang werd de nieuwe rubriek ‘Het Laatste Woord’
geïntroduceerd: ‘De auctor intellectualis van de tweede rubriek is J.B. Charles. Hij
raadde mij aan van maand tot maand een Nederlandse schrijver uit te nodigen “het
laatste woord” te nemen over zijn eigen boek’, schreef Bakker in de verantwoording
bij deze rubriek. Met deze en een andere nieuwe rubriek (‘Het Werkende Woord’)
week Bakker af van het uitgangspunt dat de kwaliteit de enige maatstaf zou zijn voor
het selecteren van de bijdragen. Voortaan werd er ruimte vrij gemaakt voor de
bespreking van culturele, maatschappelijke en sociale verschijnselen van belang.
Deze komen aan bod in essayistische bijdragen die niet slechts op esthetische gronden
beoordeeld moesten worden. De auteurs waren vrij om hun mening te spuien over
maatschappelijke verschijnselen van diverse aard. De essays in de eerste jaargang
van Maatstaf ventileerden nooit radicale opvattingen; veelal waren er elementen in
terug te vinden die pleitten voor weldenkendheid en het belang van traditie.
Maar Bakker liet het zuiver esthetische criterium los. Dat was echter niet het enige.
Voor Bakker was het onmogelijk om het politieke engagement blijvend buiten de
deur te houden. Zelf zei Bakker later over deze koerswijziging: ‘Kortgeleden schreef
iemand: “Maatstaf was links en loslippig”. Dat is zo. Mijn politieke belangstelling
en sterk pacifistische voorkeur heb ik niet kunnen verbergen. Die politieke vorming
heb ik vooral te danken aan Van Randwijk en Charles. Ach, de strijd tegen het
fascisme, daarmee is het kort gezegd’.19
De eerste jaargang illustreerde deze ontwikkeling nog niet optimaal. In de poëzie
was er nauwelijks aandacht voor oorlogsthematiek, laat staan dat Bakker ervan
beschuldigd kan worden oorlogssentimentaliteit boven kwaliteit te hebben laten
gelden. Er staan in totaal dertig essays in de eerste jaargang, waarvan slechts de
bijdragen van J.B. Charles politiek geëngageerd te noemen zijn. Maar de tweede
jaargang opent met een herdenkingsnummer rond 5 mei, een traditie die jarenlang
voortgezet zal worden. Ook werden er regelmatig Maatstaf-avonden belegd die in
het teken van de oorlog stonden. Als tijdschrift droeg Maatstaf echter geen politieke
ideologie uit; als er van het kwaliteitscriterium werd afgeweken, was het vaak Charles
die dat had bewerkstelligd. Daarmee heeft Charles een niet te miskennen stempel op
Maatstaf gezet.

Zacht Lawijd. Jaargang 7

94

Conclusie
Haalde Maatstaf nu de doelstellingen die Bert Bakker in het begin had geformuleerd,
namelijk dat het blad ruimte zou moeten bieden aan alle vormen van literatuur die
kwaliteit bezat, los van enig literair programma, en dat politieke en sociale opvattingen
buiten Maatstaf moesten blijven?
De praktijk laat iets anders zien. Het overlijden van Martinus Nijhoff had daarbij
een grote invloed. De inhoud van het tijdschrift zou in belangrijke mate door hem
zijn bepaald. Zijn dood heeft de begindoelstellingen niet direct in verdrukking
gebracht, maar wel zorgde die ervoor dat Bakker er alleen voor stond. Dit maakte
dat het tijdschrift er wellicht anders uit kwam te zien dan wanneer Nijhoff was blijven
leven.

J.B. Charles, 1959 [foto Barend Rijdes]
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Dat Bakker een eenmansredactie voerde, hoefde op zich geen invloed te hebben op
de kwaliteitsnorm. Kijkend naar Bakkers smaak, is te zien dat vooral zijn voorliefde
voor de groten uit de Nederlandse letterkunde haar weerslag had op de invulling van
Maatstaf. Ook het feit dat er bijzonder veel poëzie is opgenomen in de eerste jaargang
toont aan dat literaire kwaliteit alleen niet de meetlat kon zijn van een bijdrage. Er
zijn andere factoren aan te wijzen waardoor Maatstaf inhoudelijk is gevormd. Zo
was daar J.B. Charles, die Bakkers politieke opvattingen beïnvloedde en ruimte wist
te krijgen in Maatstaf om zijn antifascistische overtuigingen te spuien. Het ideaal
van een politiek-loos tijdschrift werd daarmee in het eerste jaar al aan de kant gezet.
Daarmee werd ook niet langer de literaire kwaliteit van de bijdrage als enige maatstaf
gehanteerd. Bakker had commerciële belangen bij inzendingen van Vlaamse auteurs.
Dat maakte dat hij driftig op zoek moest naar bijdragen van Vlaamse zijde. Ook op
dit punt moest hij een concessie doen aan het ideaal om alleen de literaire kwaliteit
als uitgangspunt van zijn tijdschrift te hebben. Maatstaf stuitte al snel op de grenzen
van de werkelijkheid. Desondanks was Maatstaf het paradepaardje van Bakker en
veel van zijn tijd en aandacht ging uit naar de ontwikkeling van dit blad.

Eindnoten:
1 Anthonie Donker in Critisch Bulletin (1950), zoals Bert Bakker hem citeert in zijn voorwoord
op het eerste nummer van Maatstaf.
2 Lidy van Marissing, ‘Bert Bakker - bij zijn afscheid van “Maatstaf”’, in: 28 interviews.
Meulenhoff, Amsterdam 1971, p. 96.
3 J.B. Charles, In Frankrijk dacht ik aan mijn vader. De Bezige Bij, Amsterdam 1986, p. 141.
Charles was tot en met juli/augustus 1951 redacteur van Podium.
4 Geciteerde documenten bevinden zich in de collectie van het Letterkundig Museum.
5 Piet Calis, Speeltuin der titaantjes. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 [I].
Meulenhoff, Amsterdam 1993; Piet Calis, De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften
tussen 1945 en 1948 [II]. Meulenhoff, Amsterdam 1999; en Piet Calis, Het elektrisch bestaan.
Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951. Meulenhoff, Amsterdam 2001.
6 R. Boltendal, Boekmakers. Portretten van uitgevers. Moussault, Amsterdam 1965, p. 103.
7 Charles, In Frankrijk dacht ik aan mijn vader, p. 140.
8 Bert Bakker, ‘Geen gezicht’, in: Maatstaf 3 (1955-1956), nr. 2, p. 65 en 71.
9 Charles, In Frankrijk dacht ik aan mijn vader, p. 138 resp. 145.
10 Remco Campert, in: Libertinage 3 (1950), nr. 3, p. 181.
11 Van Marissing, ‘Bert Bakker - bij zijn afscheid van “Maatstaf”’, p. 96.
12 Bert Bakker, ‘Waarom daarom’, in: Maatstaf 13 (1965-1966), nr. 2, p. 114.
13 Scheiden vande markt, in: Maatstaf 16 (1968-1969), nr. 11-12, p. 779.
14 Bert Bakker, ‘Waarom daarom’, p. 114.
15 Charles, In Frankrijk dacht ik aan mijn vader, p. 141.
16 Zie voor de vriendschap tussen Bakker en Charles en de herinneringen van de laatste: In Frankrijk
dacht ik aan mijn vader, p. 110-149. Aan die herinneringen zijn ook de citaten uit de onderstaande
alinea's ontleend.
17 Charles, In Frankrijk dacht ik aan mijn vader, p. 117.
18 Ed. Hoornik was van 1940-1942 redacteur geweest van het tijdschrift Criterium, waarin toen
de jonge generatie was verenigd.
19 Van Marissing, 28 interviews, p. 98.
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Gijs Havik & Leonie Wolthuis
Bert Bakker en Lucebert
Van financiële afhankelijkheid tot literaire aanhankelijkheid
In de vroege jaren vijftig ontstond er tussen Bert Bakker en de dichter Lubertus
Jacobus Swaanswijk (1924-1994) - beter bekend als Lucebert - een literaire
samenwerking die op hun gemeenschappelijke voorliefde stoelde: de poëzie. Beiden
hadden op dat moment al een bijzondere plaats ingenomen in de literaire wereld.
Bert Bakker was een eigenzinnige uitgever, die met name bekendstond vanwege zijn
succesvolle overname van uitgeverij Daamen en zijn decadente levensstijl. Lucebert
had met zijn zwervende bestaan als dichter en schilder een bijna mythische status in
de literaire wereld verworven en werd gezien als de ongekroonde Keizer der Vijftigers.
Tussen hen ontstond een financiële, literaire, maar ook vriendschappelijke band, die
bijdroeg aan twee van Bakkers grootste successen: het literaire tijdschrift Maatstaf
en de Ooievaar-pockets.

Maatstaf
Eind 1952 richtten Bert Bakker en Martinus Nijhoff Maatstaf op, een literair tijdschrift
‘waarin de Nederlandse schrijvers - ongeacht hun leeftijd, hun politieke en
godsdienstige overtuiging - hun gedachten, hun verbeeldingen, hun inzichten en hun
meningen’ konden doorgeven, zoals Bert Bakker het in het voorwoord van het eerste
nummer formuleerde. Deze introductie leidde tot een stroom van inzendingen van
lezers die het tijdschrift als springplank voor een carrière als dichter hoopten te
gebruiken. Wie er daadwerkelijk aan zijn maatstaf voldeed besliste Bert Bakker
helemaal zelf (Nijhoff overleed voor het eerste nummer van het tijdschrift verscheen),
vaak in overleg met
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Lucebert, 1955
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zijn toenmalige vrouw Victorine Hefting. ‘Eens in de zoveel maanden zonderden
wij ons af in een hotel in Warnsveld bij Zutphen, met driehonderd inzendingen voor
Maatstaf (waarvan de naam overigens door mij was bedacht), die we daar lazen, om
er dan twee of drie van over te houden. Meestal waren we het eens, en bovendien
konden we elkaar uitleggen waarom we iets wel of niet goed vonden’, vertelt Hefting
in haar (auto) biografie Victorine.1 In het archief van uitgeverij Bert Bakker/Daamen
zijn vele inzendingen terug te vinden, vaak met daarop de genadeloze kritiek van
Bakker. Achteraf vertelde hij: ‘Mijn uitgangspunt was uitsluitend de kwaliteit van
het literaire werkstuk’.2
Een van die talloze inzenders was Lucebert.3 In april 1953 stuurde hij een zestal
gedichten naar Bert Bakker met een formele begeleidende brief, waarin hij de uitgever
voorstelt om Maatstaf regelmatig van gedichten te voorzien. Hij had op dat moment
zijn eerste dichtbundels gepubliceerd bij De Bezige Bij en A.A.M. Stols en werkte
mee aan tijdschriften als Braak, Podium en Blurb. Met zijn werk verzette Lucebert
zich tegen de vooroorlogse literaire conventies. Hij had zich aangesloten bij de
Experimentelen, die met hun Cobra-beweging op internationaal niveau vernieuwing
in de kunst probeerden te brengen, onder meer door beeldende kunst met poëzie te
combineren. Ondanks de bescheiden erkenning die Lucebert inmiddels met zowel
zijn gedichten als zijn schilderkunst had verworven, was zijn kunstenaarsbestaan
niet voldoende lonend. De financiële nood die zijn leven al jaren beheerste, werd
nog eens verzwaard toen zijn geliefde, Tony Koek, in verwachting bleek te zijn. Het
kleine zolderkamertje in de Bethaniënstraat in Amsterdam dat ze een paar maanden
eerder hadden betrokken, was bij lange na niet groot genoeg voor een extra bewoner.
Luceberts inzending naar Maatstaf kwam dan ook in eerste instantie meer uit
financiële dan uit literaire motieven voort.
Toen Luceberts brief bij de redactie van Maatstaf binnenkwam, nam Bakker ruimde
tijd om te bepalen of hij Lucebert definitief als medewerker zou opnemen. Hij was
zeer kieskeurig in het bepalen wie hij toeliet tot het elitegroepje van zijn favoriete
dichters. Auteur J.B. Charles vertelde hierover: ‘De letterkunde was voor hem een
Pantheon en de daarin opgestelde goden hadden hun officiële rangorde: Achterberg,
Hooft, Nijhoff, Gorter, Hoornik, Holst, Bloem. Hij drukte liever een slecht gedicht
van Roland Holst af dan een goed van Lucebert, totdat ook Lucebert zijn officiële
standplaats in het Pantheon gekregen had’.4
In antwoord op Luceberts brief vroeg Bakker de dichter om toestemming voor de
publicatie van de zes ingezonden gedichten in het juli-nummer, waarin naast Lucebert
ook namen als die van A. Roland Holst, Bertus Aafjes en Gerrit Achterberg zouden
verschijnen. Toch blijkt uit de correspondentie dat Bakker niet direct toezegde om
meer van de dichter te publiceren, al schreef hij dat het hem genoegen zou doen als
Lucebert hem nog meer gedichten toestuurde. Ook stelde hij voor dat Lucebert zich
zou gaan bezighouden met het belichten van literatuur voor Maatstaf. De dichter
antwoordde hierop dat hij zich liever verre hield van het uitoefenen van
literatuurkritiek, het ging hem alleen om het schrijven.
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Schrijven alleen was niet genoeg. Lucebert kon zijn gezin amper onderhouden van
de schamele royalty's en de opbrengsten van zijn schilderijen. Tony en hij leefden
dan ook vooral van de liefdadigheid van hun vrienden. Zo regelde David Kouwenaar
onderdak voor hen in het tuinhuis van zijn zus in Bergen, een oplossing die maar
tijdelijk was wegens gebrek aan stromend water en elektriciteit. Lucebert probeerde
tevergeefs in aanmerking te komen voor de Contraprestatie, een beurs voor
kunstenaars die daarvoor een artistieke tegenprestatie leverden. Ook zijn verzoek
om een voorschot bij Stols werd tot woede van de dichter niet ingewilligd, vanwege
de teleurstellende verkoop van zijn laatste bundel Van de afgrond en de luchtmens
(1953). Het contact met Bert Bakker verliep daarentegen prima. De uitgever nam
opnieuw gedichten in Maatstaf op en waardeerde de dichter inmiddels zozeer dat hij
hem zelfs graag wilde ontmoeten.

Erkenning
Eind oktober 1953 feliciteerde Bert Bakker Lucebert schriftelijk met het winnen van
de Amsterdamse Poëzieprijs voor Apocrief de analphabetische naam (1952). Hoewel
de prijs officieel pas in maart 1954 uitgereikt werd, mocht Lucebert het geldbedrag
dat hem toekwam alvast ophalen bij de gemeente Amsterdam. De toekenning van
de poëzieprijs kwam voor het jonge gezin, dat inmiddels was uitgebreid met een
tweede zoon, op het juiste moment: ‘Ik verzocht officieel om steun en ik zou net bij
Bruynzeel in Zaandam te werk worden gesteld toen de gemeente Amsterdam mij de
Poëzieprijs van de stad Amsterdam toekende. Duizend gulden. Met dat geld kwamen
we - letterlijk - door de winter’.5
Afgezien van de financiële nood die door de prijs kortstondig geledigd werd,
leverde de symbolische waarde iets op dat minstens zo belangrijk was: Lucebert
werd nu officieel erkend als dichter. Daarnaast kwam hij in aanmerking voor een
steunregeling voor kunstenaars van de gemeente Bergen, waarmee ook zijn carrière
als beeldend kunstenaar een financiële impuls kreeg.
Maar daarmee waren de problemen nog niet opgelost. Tony haakte in op de
inmiddels amicale briefwisseling tussen de dichter en zijn uitgever om Bert Bakker
in te schakelen als bemiddelaar bij de verkoop van Luceberts schilderijen: ‘Zoals je
weet hangt ons de komende tijd als een boze wolk boven het hoofd (zonder huis,
enz).’ Dezelfde maand vroeg Lucebert Bakker om een voorschot op toekomstige
gedichten - anders moest hij het boekenbal namelijk platzak bijwonen. Na deze
verschillende verzoeken om hulp wierp Bert Bakker zich op als zijn beschermheer.
Toen Tony en Lucebert in december 1954 trouwden, was Bakker een van de
genodigden en verraste hij het jonge stel met een flinke financiële bijdrage aan het
huwelijksfeest. Bovendien introduceerde Bakker de dichter in zijn literaire kring.
Ter gelegenheid van Gerrit Achterbergs vijftigste verjaardag vroeg Bakker zijn
secretaresse Daisy Wolthers niet alleen om Lucebert uitte nodigen, maar liet haar
zelfs vervoer voor hem regelen. Wolthers liet Lucebert schriftelijk weten dat hij met
zijn gezin van het station gehaald zou worden door het echtpaar Nagel en waar-
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Bij het huwelijk van Lucebert en Tony Koek, 13 december 1954. V.l.n.r.: Leo Klatser, Gré Polder,
Bert Bakker, Tineke Mooy, Lucebert en Tony Koek [foto Giny Oedekerk]

schuwde hem dat hij vooral niet weg moest gaan als de heer Nagel (ook wel bekend
onder het pseudoniem J.B. Charles) te laat kwam: ‘Voor de veiligheid zeg ik u erbij
dat de heer Nagel niet erg veel verstand van klokketijd heeft’.
Ondertussen bleef Lucebert onverminderd bijdragen leveren aan Maatstaf. Het
tijdschrift, dat politiek neutraal heette te zijn, voldeed maar zelden aan die
ongeëngageerde inslag, mede door de inbreng van Lucebert. Zo droeg hij zijn hoorspel
De perfekte misdaad, een aanklacht tegen het fascisme, voor op de Maatstaf-avond
van 1955. Deze thema-avond was een jaarlijkse bijeenkomst om de bevrijding te
vieren. Hiermee verbrak Bakker de belofte van politieke neutraliteit die hij in het
openingsnummer van Maatstaf deed. Toch drukte Bakkers politieke agenda de
verkoopcijfers niet: met op het hoogtepunt maar liefst vierduizend abonnees was
Maatstaf een van de grootste literaire tijdschriften van Nederland. De verkoop ervan
liep zo goed dat het Bakker lukte het literaire tijdschrift ongesubsidieerd uitte geven
- een unicum naar Nederlandse begrippen.

De Ooievaar-pockets
In 1954, een jaar na de verschijning van het eerste Maatstaf-nummer, begon Bert
Bakker een nieuw avontuur en zette een eigen pocketreeks op, de Ooie-
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vaar-reeks. Na de uitgaven van een aantal succesvolle detectivepockets maakte
Bakker de overstap naar poëzie en kwam met de gewaagde bloemlezing Nieuwe
griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert, van Gezelle tot Hugo Claus. Een
bloemlezing uit de poëzie der avant-garde (1954). ‘Keizer’ Lucebert kreeg met tien
gedichten als enige Vijftiger in deze door Paul Rodenko samengestelde bloemlezing
een even groot aandeel als Paul van Ostaijen en Herman Gorter. De pocket haalde
een oplage van 77.500 exemplaren. Noch de dichters, noch de samensteller zagen
veel terug van het succes van Nieuwe griffels. Ontving Lucebert voor zijn tien
gedichten het luttele bedrag van 30 gulden, Rodenko mocht zich gelukkiger prijzen
met ongeveer het dubbele daarvan.6 Ook voor Triangel (1958) een bloemlezing uit
zijn eigen werk, kreeg Lucebert slechts een schijntje.
Dat een aantal dichters over deze verdiensten ontevreden was, is dan ook niet
verwonderlijk. De Vereniging van Letterkundigen, die velen van hen
vertegenwoordigde, ging in onderhandeling met de pocketboekenuitgevers. Er werd
afgesproken dat er vaste honorariumpercentages uitgekeerd zouden worden: 5% voor
de eerste 20.000 exemplaren, 7½% voor de volgende 20.000 en 10% voor alles
daarboven. In tegenstelling tot veel van zijn collega-dichters was Lucebert met weinig
tevreden; de royalty's die hij ontving lagen beneden deze percentages: 4 cent voor
de eerste druk van 10.000 exemplaren en 5 cent voor iedere volgende druk, bij een
verkoopprijs van f1,45. Daar stond tegenover dat hij als beschermeling van Bakker
een bevoorrechte positie genoot. Bakker probeerde de dichter op allerlei manieren
te helpen. Zo zorgde hij ervoor dat Lucebert hulp kreeg van het steunfonds van de
Vereniging van Letterkundigen. Daarnaast stuurde de uitgever Ooivaar-prospectussen
toe, met het verzoek aan Lucebert en zijn vrouw Tony om aan te strepen wat ze
wilden hebben, zodat hij hun de boeken toe kon sturen. Ook ontving de dichter een
keer bijgesloten in een brief wat ‘ijsgeld’ voor de kinderen - waar naast ijs ook nog
autootjes en poppen van werden aangeschaft.7
Lang niet alle auteurs uit het fonds van Bakker kregen zo'n voorkeursbehandeling.
Hij vond het maar onzin auteurs die een goed betaalde baan hadden royalty's uit te
keren. Achterberg en Rodenko daarentegen konden altijd op financiële hulp rekenen.
‘Hij zou zèlf wel zeggen wie het nodig had en wie niet.’8
Toch had Bakker minder controle over zijn financiën dan dit citaat doet voorkomen.
Naarmate zijn fysieke en geestelijke gesteldheid achteruitging - zijn drankzucht,
impotentie, oorlogservaringen en wankele huwelijk leidden zelfs tot een
zelfmoordpoging - verloor hij zichzelf steeds meer in het uitgaansleven. Daarbij gaf
hij veel meer uit dan hij zich kon veroorloven. Degene die daar het meest onder leed
was zijn vrouw Victorine Hefting: vijf jaar na hun huwelijk kwam zij tot de
ontdekking dat Bakker een substantieel deel van de erfenis van haar vader, die zij in
de uitgeverij had gestoken, erdoorheen had gejaagd. Bakker bleek 120.000 gulden
gespendeerd te hebben aan drank en vrouwen. Victorine liet hem weliswaar een
schuldbekentenis tekenen, maar dit weerhield Bakker er niet van opnieuw in de fout
te gaan: hij zou sterven met een schuld aan haar van meer dan twee ton.
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Lucebert, 1962 [foto Giny Oedekerk]

Scheiden van de markt
Dankzij Bakker had Lucebert de erkenning en het inkomen verworven die hij nodig
had om zich fulltime bezig te houden met zijn grote passie, de schilderkunst. Het
gevolg was dat zijn contact met de uitgever langzaam maar zeker verwaterde, ondanks
pogingen van Bakkers kant om hun vriendschap in stand te houden. Toen er eind
1968 kanker bij Bakker geconstateerd werd, betekende dit het einde van diens
redacteurschap bij Maatstaf en daarmee ook van zijn hoofdrol in de literaire scene.
Het tijdschrift zou in 1969 worden overgedragen aan De Arbeiderspers. Bakker deed
dat zonder spijt: de poëzie was volgens hem in het slop geraakt en het werk van de
nieuwe generatie dichters raakte hem niet langer. Bakker voelde zich meer
aangetrokken tot de gevestigde orde, waartoe Lucebert - niet in de minste plaats
dankzij de uitgever zelf - inmiddels was toegetreden: ‘Wat de poëzie betreft is mijn
waardering misschien conservatief; het houdt voor mij eigenlijk op bij Lucebert’9
Bakkers afscheidsnummer van Maatstaf in februari/maart 1969 was een
dubbelnummer onder de titel ‘Het scheiden van de markt’. Vele dichters en schrijvers
die door de jaren heen aan het tijdschrift meewerkten, leverden een bijdrage. Lucebert
zond drie gedichten in, zonder begeleidende tekst.

Eindnoten:
1 Nienke Begemann, Victorine. Bert Bakker, Amsterdam 1998, p. 257.
2 Lidy van Marissing, ‘Bert Bakker - bij zijn afscheid van “Maatstaf”’, in: 28 interviews.
Meulenhoff, Amsterdam 1971, p. 97.
3 De correspondentie tussen Bert Bakker/Daamen en Lucebert berust in het Letterkundig Museum.
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4 J.B. Charles, ‘In memoriam’, in: Vrij Nederland, 22 november 1969.
5 Gooi- en Eemlander, 4 maart 1987.
6 Het genoemde honorarium voor Lucebert is ontleend aan een brief van 29 december 1954 van
Bakker; het honorarium voor Rodenko wordt genoemd in: Lisa Kuitert, Het uiterlijk behang.
Reeksen in de Nederlandse literatuur, 1945-1996 (2). De spijkerbroek te midden van driedelig
grijs. De Bezige Bij, Amsterdam 1997, p.128.
7 Brief Bakker aan Lucebert, 28 augustus 1958.
8 Rogier Proper, ‘De onweerstaanbare opkomst van Bertje Bakker, “met het miljoen van Kluwer
heb ik de uitgeverij gered”’, in: Haagse Post, 22 november 1975.
9 Hans Wieringa, ‘Bert Bakker: “Ik ben een chaotisch mens”’, in: De Spiegel, 4 maart 1967.
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Robbert Hak & Annette Lavrijsen
Paul Rodenko en Bert Bakker
de Rus in de greep van zijn mecenas
Paul Rodenko (1920-1976) en Bert Bakker ontmoetten elkaar voor het eerst naar
aanleiding van een bijdrage die Rodenko had geleverd aan de bij Bakker in 1948
verschenen essaybundel Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers
over de poëzie van Gerrit Achterberg uit 1948.
Achterberg vatte dit kritische essay aanvankelijk op als een persoonlijke aanval
en was om die reden allerminst tevreden met het stuk. Bert Bakker nam vervolgens
namens Achterberg contact op met Rodenko en verzocht hem telefonisch om
opheldering. Hierop antwoordde Rodenko dat het essay niet bedoeld was als kritiek,
maar dat hij juist een bewonderaar was van Achterberg. Na alles nog eens tijdens
een ontmoeting te hebben uitgesproken, was de lucht geklaard. Rodenko maakte
vanaf dat moment officieel deel uit van de ‘Achterberg-kring’ en, belangrijker nog,
het eerste contact met zijn toekomstige uitgever was gelegd.
Rodenko en Bakker leerden elkaar na die eerste ontmoeting beter kennen in het
Haagse uitgaansleven. Hier ontmoette Rodenko ook Martinus Nijhoff en Ed. Hoornik.
Deze nieuwe vrienden drongen er in 1953 bij Bert Bakker op aan om het werk van
Rodenko in zijn fonds op te nemen en de schrijver bovendien tot vaste medewerker
van het tijdschrift Maatstaf te benoemen. Bakker stemde toe en al snel werd hij Paul
Rodenko's belangrijkste werkgever. Er ontstond een hechte relatie waarin
vriendschappelijke en zakelijke aspecten veelvuldig door elkaar liepen. Hieronder
wordt getracht deze relatie te illustreren aan de hand van enkele voorbeelden uit de
intensieve briefwisseling die Bakker en Rodenko tussen 1953 en Bakkers dood in
1969 gevoerd hebben.
In de jaren vijftig en zestig zou Rodenko - kind van een Nederlands-Engelse
moeder en een uit Rusland gevluchte vader - zowel artistiek als commercieel
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Paul Rodenko
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van wezenlijk belang voor uitgeverij Bert Bakker/Daamen worden. Zijn artistieke
waarde voor de uitgeverij uitte zich met name in de essays en kritieken die hij voor
het door Bert Bakker uitgegeven literaire tijdschrift Maatstaf schreef. Commercieel
gezien was Rodenko vooral belangrijk om herhaaldelijk herdrukte bloemlezingen
als Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert, van Gezelle tot Hugo Claus
(1954) en zijn licht-erotische bewerkingen zoals de delen met ‘vrijmoedige
liefdesverhalen uit 1001- nacht’.1 Maar ook door tot één druk beperkte essaybundels
als Tussen de regels. Wandelen en spoorzoeken in de moderne poëzie (1956) en Met
twee maten. De kern van 50 jaar Nederlandse poëzie droeg hij aanzienlijk bij tot het
gehalte van Bakkers fonds.2

Bert Bakker als motivator: Het spiegelbed
Bakker had met Rodenko heel wat te stellen. Meestal had hun gekissebis niet eens
zozeer met de kwaliteit van Rodenko's werk te maken maar vooral met Rodenko's
werktempo. Het was meer regel dan uitzondering dat Rodenko zijn werk niet op tijd
af had en pas na herhaaldelijk aandringen van Bakker kwam met zijn kopij, die dan
vaak nog aangepast moest worden. Nu is het misschien ook wel schrijver eigen om
slordig te zijn en deadlines te missen, maar Rodenko spande wat dit betreft toch de
kroon.

Paul Rodenko (links) met J.B. Charles en A. Roland Holst, 1962 [foto Nico Naeff; collectie Bert
Bakker jr.]
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Paul Rodenko (links) en Gerrit Achterberg, Neede, 1947 [foto Maria Austria]
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Misschien het beste voorbeeld van de manier waarop Bakker hiermee omging, wordt
gevormd door de verwikkelingen rond Rodenko's Het spiegelbed. Dit boekje vormde,
na De el van liefde en andere onstichtelijke historieën uit vrijmoediger eeuwen en
De nijvere nachten van Teobaldo (1962), het derde en laatste deeltje in de reeks
Helse Vertelsels. Deze reeks startte in 1960 naar aanleiding van het grote succes van
Rodenko's Vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-nacht. Ook in de reeks Helse
Vertelsels waren het ‘verhalen uit vrijmoediger eeuwen’ die opnieuw door Rodenko
tot leven werden gewekt. Het spiegelbed verscheen in 1963 als Ooievaar-pocket nr.
175, maar dat ging niet zonder slag of stoot.
Op 12 maart 1963 vertoonden zich reeds de eerste tekenen dat de komst van Het
spiegelbed vertraging ging oplopen.3 Rodenko schreef op die datum aan Bakker dat
hij ziek was. Hij liet weten te verwachten dat het manuscript, ondanks zijn ziekte,
wel af zou komen. Het was echter vaak zo dat wanneer Rodenko aangaf dat ‘iets wel
af zou komen’, er juist reden was om aan te nemen dat dit niet zo zou zijn. Ook wat
betreft Het spiegelbed zou dit het geval blijken. Op 1 april (de uiterste inleverdatum
van het manuscript) deelde Rodenko mee dat wegens ziekte Het spiegelbed toch nog
niet af was. Op 11 april, anderhalve week na de deadline, was Bakker het zat. Hij
had op dat moment nog steeds niets ontvangen en stuurde Rodenko een verhitte brief
waarin hij flink naar hem uitviel: ‘Ik heb in jullie geldelijke beslommeringen altijd
klaar gestaan. [...] En nu ik in dit voorjaar werkelijk een dringend verzoek op jouw
hulp gedaan heb, laat je mij vierkant zitten. [...] Behalve in míjn vlees, snijdt je ook
stevig in je eigen, want je tegoed over 1963 zal aanzienlijk minder zijn dan in het
vorige jaar. Ik begrijp niet wat je bezielt’.
Nu was Bert Bakker een man die behoorlijk hoog van de toren kon blazen, maar de
toon die hij in deze brief tegen Rodenko aansloeg, was zelfs voor hem niet
gebruikelijk. Het was niet de eerste keer dat Rodenko aankondigde dat hij een deadline
niet zou halen, maar meestal reageerde de uitgever iets toegevender. De reden dat
Bakker in dit geval zo kwaad reageerde, was dat Rodenko's verzuim hem dit keer
een hoop geld kostte. Doordat het boekje vertraging opliep, zou de zomerverkoop
uitvallen. Om deze reden viel de bestelling van bijvoorbeeld de boekhandelsketen
Bruna een stuk lager uit dan de oorspronkelijke 5000 stuks. Daarnaast kostte de
vertraging sowieso al een afzet van 6000 exemplaren omdat de verkoop van de
eerdere deeltjes uit de reeks ook terugliep door het uitblijven van een nieuw deeltje.4
Rodenko schrok behoorlijk van de kwade brief. Hij besloot in zijn antwoord dan ook
hoog spel te spelen. In een brief van 26 mei (die hij vanaf zijn vakantieadres in St.
Raphael schreef) deed hij op pathetische wijze een beroep op Bakkers medeleven.
Hij schreef dat hij niet zo maar ziek was, maar leed aan een zware nerveuze depressie.
Zijn voortdurend laat inleveren van kopij was daarom niet het gevolg van luiheid en
onwil, maar van zijn ziekte. Rodenko zei lange tijd geprobeerd te hebben zijn
depressie voor de buitenwereld verborgen te houden en zichzelf op te peppen met
positieve kreten, maar iedere keer weer werd hij met de feiten geconfronteerd. De
vakantie die hij op dit moment genoot, had hij naar zijn zeggen dan ook echt nodig,
anders was hij zeker in een kliniek geëindigd. Rodenko sloot zijn brief af met de
mededeling
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Tijdens de viering van de vijftigste verjaardag van Gerrit Achterberg, Lage Vuursche, 20 mei 1955.
Staand v.l.n.r.: Gerrit Kamphuis, Achterberg, Ellen Warmond, A. Marja, Jetty Rodenko-Schaper,
Maurits Mok en A. Roland Holst; zittend: Paul Rodenko, Bert Bakker, Mies Bouhuys en J.B. Charles
[foto Particam Pictures]

dat hij op 1 juni (dus al over zes dagen - de vakantie moet hem werkelijk wel érg
goed hebben gedaan) terugkwam en weer met frisse moed aan het werk zou kunnen
gaan.
In reactie op deze kreet om medelijden van Rodenko schreef Bert Bakker op 31
mei dat hij alle begrip had voor de situatie van de schrijver. Hij wilde de boel niet
bagatelliseren, maar hij wees er wel op dat dit niet bepaald de eerste keer was dat
Rodenko een inzinking had. Verder wilde hij hun meningsverschil vooral zakelijk
houden: ‘Wij kunnen dan later de psychologische problematiek van onze verhouding
onder de loep nemen’. Hij eindigde zijn brief met de dringende wens: ‘Donder nu
in godsnaam alle klusjes opzij en zorg dat ik op i juli het manuscript in huis heb’.
De maand juni verstreek en nog ontving Bakker geen manuscript, ook niet na 1
juli. Pas op 14 juli 1963 ontving Bakker post van Rodenko. In de enveloppe zat echter
niet het verwachte manuscript, maar alleen een brief waarin Rodenko uitweidde over
de terminale kanker die bij de moeder van zijn vrouw was geconstateerd. Dit had er
uiteraard voor gezorgd dat hij weinig
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Paul Rodenko en Jetty Schaper tijdens hun huwelijk, 16 mei 1953

aan werken was toegekomen. Desalniettemin verzocht hij Bakker het geld van zijn
hypotheek over te maken. Bakker voldeed aan dat verzoek, maar stelde Rodenko op
16 juli een ultimatum: 15 augustus moest hij nu absoluut de kopij in zijn bezit hebben.
Ook 15 augustus verstreek zonder dat Rodenko zijn manuscript voor Het spiegelbed
inleverde. Om Rodenko te laten merken dat het hem menens was, stopte Bakker
daarop de maandelijkse toelage die hij Rodenko betaalde.5 Rodenko was hierover
nogal gepikeerd en schreef Bakker op 19 augustus een brief waarin hij zijn onvrede
over de door Bakker genomen stap liet blijken. Hij legde hem uit hoe armoedig zijn
levenssituatie was: ‘We leven practisch op droog brood (en leveranciersschulden),
want Jetty [Rodenko's vrouw, RH/AL] moet in ieder geval naar Nijmegen kunnen
gaan en daar hebben we zowat elke cent voor nodig. Voor een hulp en oppas hebben
we ook geen geld, zodat ik halve dagen als kinderoppas door moet brengen, voorzover
ik niet rondzwerf om boeken en anders spullen te trachten te verkopen om aan wat
geld te komen’.
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Rodenko legde de schuld van het niet gereedkomen van Het spiegelbed daarom bij
Bakker. Aan het eind van dezelfde brief schreef Rodenko zelfs dreigend: ‘[...] nu je
me opzettelijk en doelbewust (al is het doel me alleszins onduidelijk) in een hoek
probeert te dringen waarin de hele zaak totaal onmogelijk wordt [...] zie ik de toekomst
somber in, zowel voor het boekje als voor onze relatie’.
Hier houdt de correspondentie, voor wat betreft Het spiegelbed op. Uiteindelijk
verscheen het boekje in november 1963. Ook de relatie tussen Rodenko en Bakker,
zowel op het zakelijke als het persoonlijke vlak, overleefde het voorval.
De klucht rondom het verschijnen van Het spiegelbed is exemplarisch voor het
lastige parket waarin Bakker zat. Aan de ene kant moest Bakker Rodenko zien te
bewegen door te werken, maar aan de andere kant was Rodenko een gevoelige
persoonlijkheid, die bovendien van groot zakelijk belang voor hem was. Het was
voor Bakker zaak om zijn ongeduld te laten blijken wanneer het kon, en begripvol
te zijn wanneer het moest. Alleen zo kon hij Rodenko, zonder hem al te veel af te
schrikken, laten weten dat deze zich niet álles kon permitteren. Al met al moet het
voor Bert Bakker niet eenvoudig zijn geweest om te werken met iemand ‘die leefde
volgens een Russische agenda’.6

Bakker als financieel beheerder van Rodenko
Dat Bakker en Rodenko een onconventionele uitgever/auteursrelatie hadden, uitte
zich niet in de laatste plaats in de manier waarop zij hun onderlinge financiële zaken
regelden. Rodenko had niet alleen een soort doorlopende lening bij Bakker. Maar
Bakker hielp hem ook met het aflossen van zijn schulden, het regelen van subsidies,
het kopen van een huis en hij betaalde zelfs zijn hypotheek. Het is dan ook niet
overdreven om te zeggen dat Bakker bij het gehele gezin Rodenko, zeker wat de
financiën betreft, de touwtjes in handen had: ‘Jullie moeten voortaan een begroting
maken en alleen in het uiterste geval ergens om krediet vragen’, schreef hij op 15
juli 1957. ‘Vooral Jetty moet hier ernstig op toezien. Jullie hebben met kind en eigen
huis grote verplichtingen en lasten op je genomen. [...] Ik hoorde mompelen, dat
Jetty al eens over de mogelijkheid van een eigen auto'tje had gedacht. Geloof mij:
zet dergelijke onzin voorlopig uit je hoofd. Als jullie tot een dergelijke aanschaf over
zouden gaan, zou het leed niet te overzien zijn’.
Of het nu ondanks, of juist dankzij Bakkers financiële bemoeienissen was: feit is
dat Rodenko tijdens de periode dat hij voor Bert Bakker publiceerde veel schulden
maakte. In oktober 1960 stonden de schuldeisers zó hard bij hem aan de deur te
bonzen, dat Bakker besloot drastisch in te grijpen. Paul Rodenko's financiële sores
kwamen zijn werk immers niet ten goede. De uitgever verordonneerde zijn vriend
en werknemer daarom een opgave te sturen van ál zijn schulden. Rodenko stuurde
hierop een lijst, waarop onder andere schulden stonden van f460 aan dokterskosten,
f119,19 bij de kruidenier, f180,99 bij de loodgieter en f915,33 bij een
vloerbedekkingzaak.
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Daisy Wolthers, Jetty Rodenko-Schaper, Cathrien Achterberg-van Baak en Paul Rodenko [foto Nico
Naeff]

Bakker betaalde alle schulden - een totaalbedrag van f4093,80 - in één keer,
waarvoor Rodenko hem vanzelfsprekend zeer dankbaar was. Uiteraard kwam het
geld waarmee Bakker Rodenko's schulden afloste uit diens eigen honorarium voor
dat lopende jaar. Bakker bewees Rodenko met het aflossen van zijn schulden dus
weliswaar een grote dienst, maar hij dwong Rodenko tegelijk om hard aan het werk
te blijven, als hij tenminste niet binnen de kortste keren opnieuw in de dalles wilde
belanden.

Conclusie
Naar aanleiding van de correspondentie tussen Bert Bakker en Paul Rodenko kan
betrekkelijk veilig gesteld worden dat Bert Bakker over het algemeen de dominante
figuur was in de relatie. Dit had niet in de laatste plaats te maken met de karakters
van beiden. Bakker was een sterke persoonlijkheid en Rodenko was nu eenmaal met
een natte vinger te lijmen. De schrijver Willem Frederik Hermans typeerde Rodenko's
meegaande karakter ooit eens als volgt: ‘Het heeft mij altijd verbaasd, dat hij vergeten
is geraakt. Men heeft hem over het hoofd gezien in Nederland. Terwijl hij een heel
belangrijk man was. Maar hij had minder ellebogen dan anderen, en hij was te
meegaand. Dat heeft me altijd aan hem geërgerd’.7
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Paul Rodenko [foto Cor Stutvoet]

Eindnoten:
1 Huwelijksnacht in duplo (1955), Trouw nooit met een heks (1955), De maagdenspiegel (1957),
De gestolen minnaar (1958) en Schandaal in Damascus (1959).
2 Zie ook: D.F. van der Pol, ‘Bert Bakker, verschrikkelijke individualist’, in: Het Vaderland, 23
juli 1966; H.J. Oolbekkink, ‘Uitgeven met een dwarse voorkeur’, in: Het Parool, 2 augustus
1966; J. den Haan, ‘Uitgever Bert Bakker overleden’, in: Het vrije volk, 24 september 1969.
3 De in dit artikel geciteerde documenten berusten in de collectie van het Letterkundig Museum.
4 Op het moment dat Het spiegelbed verscheen, waren er van de eerste twee deeltjes van Helse
Vertelsels respectievelijk reeds 50.000 en 40.000 exemplaren verkocht.
5 Bakker had een regeling getroffen met Rodenko. Omdat hij zo slecht met geld om kon gaan,
betaalde Bakker Rodenko niet in één keer zijn royalty's uit, maar in maandelijkse termijnen van
honderd, en later tweehonderd gulden. Deze toelages moeten gezien worden als een soort
doorlopend voorschot.
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6 Zie Koen Hilberdink, ‘Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart.’ Een biografie van Paul Rodenko
(1920-1976). Meulenhoff, Amsterdam: Meulenhoff, 2000, p. 55.
7 Geciteerd naar Elma Drayer, ‘Koorddanser in leven en schrijven’, in: Vrij Nederland, 22 augustus
1992.
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Paul Demets
‘Vanzelfsprekend kan ik niet ontkennen dat u een dichter is’
Over de toenaderingspogingen van Paul Snoek tot Maatstaf en de
uitgeverij van Bert Bakker
De Vlaamse dichter, prozaïst en beeldend kunstenaar Paul Snoek (pseudoniem van
Edmond Schietekat, 1933-1981) had een zeker talent om mensen te overtuigen van
de kwaliteit van zijn werk. Hij wist dat je daarvoor inspanningen moest leveren, het
niet te snel mocht opgeven en dat je je vrienden moest weten te kiezen. Samen met
de vier jaar oudere Hugo Claus behoorde hij tot de eerste lichting auteurs die bewust
werk maakten van hun public relations. De manier waarop Snoek van 1953 tot 1957
niet afliet om Bert Bakker over te halen om werk van hem te publiceren, is een mooie
illustratie van zijn intens functionerende dichtader, van zijn handigheid, grote ambitie
en doorzettingsvermogen.

Contact met de Vijftigers
In oktober 1953 begon Snoek in Cent met zijn studie rechten.1 Zonder veel moeite
doorliep hij het eerste jaar, maar in het tweede jaar liet hij alle remmen los. Wie hem
wilde vinden, moest naar café De Amber. Bovendien
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Paul Snoek, 1957 [foto Giny Oedekerk]
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volgde Snoek cursussen Germaanse filologie, omdat literatuur hem meer interesseerde
dan pakweg encyclopedie van het recht. Op het einde van tweede jaar zakte hij dan
ook voor zijn examens en ging toen maar in de textielfabriek van zijn vader werken.
Nog in 1954 trok hij met de linkse studentenvereniging Komsomol voor enkele
weken naar Rusland. In de tijd van de Koude Oorlog was dat een opvallende
onderneming. En in datzelfde jaar begon hij ook te schilderen. Zelf zei hij daarover:
‘Ik ben ongeveer tegelijkertijd beginnen te schrijven en te schilderen, gewoon omdat
ik sommige dingen niet in woorden kwijt kon. Kleuren kan je mengen, woorden
niet’.2 Zijn eerste bundels werden beïnvloed door de plastische beeldtaal van de
Vijftigers en de picturale spontane expressie van Cobra laat sporen na in zijn
schilderijen.
In de periode 1954-1957 trok Snoek regelmatig naar Nederland. De Vlaamse
dichter Adriaan de Roover, zijn mentor in de vroege jaren vijftig, had hem op dichters
als Lucebert, Remco Campert, Hans Andreus en Simon Vinkenoog attent gemaakt.
Snoek kocht en las niet alleen hun werk, maar hij ging hen ook opzoeken. Vinkenoog
getuigde daarover: ‘Paul voelde zich thuis in Amsterdam, hij was een kosmopolitische
en internationaal georiënteerde figuur die hoegenaamd niet behept was met de
provincialistische drempelvrees van de meeste Vlaamse dichters. Zo is hij erin
geslaagd in het fonds van uitgeverij Stols uitgegeven te worden’.3

Paul Snoek (links) en Simon Vinkenoog, Amsterdam 1957 [Uit: Giny Oedekerk, Terugblik. 50
portretten van schrijvers 1952-1965. de Verbeelding, Amsterdam zoos, p. 36]
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Dat laatste gebeurde in 1957 met de bundel Ik rook een vredespijp. Het jaar voordien
publiceerde de ijverige jonge dichter maar liefst twee bundels: Tussen vel en vlees,
uitgegeven door de Stedelijke Jongensvakschool in Gent en Aardrijkskunde, een
uitgave van het Antwerpse tijdschrift dat hij mee oprichtte, Gard Sivik.

1954 als boerenjaar voor Bert Bakker
Op het eind van de periode 1953-1957, de periode waarover deze bijdrage handelt,
moest Snoek zijn militaire dienstplicht vervullen. Daarmee brak in juli 1957 ook op
artistiek vlak een nieuwe periode in zijn leven aan.
Voor uitgever Bert Bakker was 1954 een boerenjaar. Hij had gemerkt hoe de
andere uitgevers succes boekten met de poëziedebuten van de Vijftigers. Daarom
deed hij een beroep op de dichter Paul Rodenko, die als essayist op dat moment gold
als de spreekbuis van de Vijftigers, omdat hij regelmatig over hen publiceerde.
Rodenko stelde daarop voor Bakker de bloemlezing Nieuwe griffels schone leien.
Van Gorter tot Lucebert, van Gezelle tot Claus samen. Ze verscheen in oktober en
groeide meteen uit tot een groot succes, omdat Bakker zo handig was om ze uit te
geven als achtste deel van zijn in datzelfde jaar 1954 gestarte pocketserie De
Ooievaars, ‘een serie spotgoedkope boeken op goed

Bert Bakker [foto W.S. Nijhoff]
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papier en met frisse omslagen’, zoals ze omschreven werd. De eerste druk van 10.000
exemplaren was snel uitverkocht. Geïnspireerd door het succes liet Bakker zijn
succesbloemlezer Rodenko in 1956 een nieuwe bloemlezing samenstellen: Met twee
maten. De kern van 50 jaar poëzie, geïsoleerd en experimenteel gesplitst door Paul
Rodenko. Van deze bloemlezing bedroeg de eerste oplage 15.000 exemplaren, maar
deze bloemlezing was minder succesvol dan de vorige.4
In april 1953 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Maatstaf, met uitgever
Bert Bakker als enige redacteur. Ook voor de oprichting van het tijdschrift deed Bert
Bakker een beroep op Rodenko. Bakker wilde alle generaties aan bod brengen:
enerzijds nam hij gedichten op van gevestigde auteurs als Martinus Nijhoff en Ed.
Hoornik, anderzijds zorgde hij via Rodenko voor de contacten met de experimentele
dichters. Van hen verschenen inderdaad gedichten in Maatstaf, samen met essays
over deze generatie van Rodenko. Op die manier groeide Maatstaf op heel korte tijd
uit tot een door verschillende generaties auteurs gerespecteerd tijdschrift. Met andere
woorden: uitgever Bert Bakker moest in de ogen van de jonge, ambitieuze dichter
Paul Snoek in de periode 1953-1957 wel een centrale figuur zijn in het
poëzielandschap.

Snoek lonkt naar Bakker
Snoek lonkte dus nadrukkelijk naar deze uitgever, weliswaar terwijl hij gelijktijdig
contacten met andere uitgevers (Stols, De Bezige Bij, De Beuk) probeerde te leggen.
Op 12 september 1953 beproefde Snoek voor het eerst zijn geluk in een brief aan
Bert Bakker als redacteur van Maatstaf. In zijn argumentatie klinkt de suggestie door
dat de Vlaamse literaire tijdschriften er een te bekrompen visie op nahielden om zijn
werk naar waarde te schatten. En daarom klopte hij maar bij een noorderbuur aan:
‘Het is misschien eigenaardig dat een Vlaming wil meewerken aan Nederlandse
tijdschriften. Toch vind ik het doodgewoon dat er heel dikwijls gedichten verschijnen
van Nederlanders in Vlaamse tijdschriften. Ik meen nochtans dat de gedichten, die
ik hier ingesloten heb, weinig of niet aanvaard worden in Vlaamse tijdschriften. Ik
moest me dus wel richten naar Nederlandse tijdschriften, en ik vond Maatstaf het
beste’.
Op 28 september 1953 antwoordde Bakker: ‘Ik stel altijd bijzonder veel prijs op
medewerking van Vlamingen, maar ik moet uiteraard aan hun werk dezelfde maatstaf
mogen aanleggen als aan dat van Nederlandse auteurs. Ik kan het werk van Vlamingen
niet plaatsen, omdat hun inzendingen voorlopig nog minder in aantal zijn. De oorzaak
hiervan ligt vooral op economisch terrein’. Bovendien heeft Bakker inhoudelijke
bezwaren: ‘T.a.v. uw poëzie moet ik opmerken, dat u bepaalde invloeden nog niet
hebt verwerkt. Ook het overdreven gebruik van beelden hindert mij een beetje’.
Snoek hield het literaire klimaat in Vlaanderen én in Nederland nauwlettend in de
gaten. Ongetwijfeld met enige overdrijving schreef hij bijvoorbeeld op 11 mei 1954
aan Jan Walravens, in de hoop om in diens tijdschrift Tijd en Mens te kunnen
publiceren: ‘Ik heb ¾ gelezen van de moderne Vlaamse en Neder-
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landse poëzie. Zowel klassieke, bv. Van Wilderode, De Haes, Van Herreweghen,
Marc Momen... als de Nederlandse atonalen en de Vlaamse experimentelen’.5
Rodenko's Nieuwe griffels schone leien verscheen in oktober 1954 als Ooievaar-pocket
in co-editie met uitgeverij De Sikkel in Antwerpen. De bloemlezing was voor veel
jonge Vlaamse dichters in die tijd een openbaring. En dat moet ook voor Snoek zo
geweest zijn. In elk geval moet hij gemerkt hebben wat voor een bepalende figuur
Rodenko geworden was, die alleen al door de lage verkoopprijs van de bloemlezing
meteen een breed publiek wist te bereiken. Rodenko's visie was nieuw, omdat hij
het werk van de experimentelen inpaste in de traditie. Hij gaf een invulling aan het
begrip avant-garde die hem toeliet om meer dan een handvol experimentelen in zijn
bloemlezing op te nemen en ze met Gezelle te laten beginnen: ‘Avantgardist is hij
die zich bewust is op de drempel van een nieuwe tijd, een nieuwe wereld te staan en
deze creatief tracht te doordringen’.6
Op 23 december 1954 stelde Snoek, die tot dan onder zijn echte naam met Bakker
correspondeerde, aan Bakker een dubbele vraag: hij wilde graag het adres van Paul
Rodenko. ‘Daar ik niemand kende, die zijn naam wist, nam ik de vrijheid me tot U
redacteur van Maatstaf te wenden om zijn adres te vragen.’ En hij verwees naar zijn
debuut Archipel in november 1954, in de hoop dat dit zijn vraag om in Maatstaf te
kunnen publiceren, kracht zou bijzetten: ‘Ik gaf vorige maand een bundel gedichten
uit bij De Sikkel te Antwerpen, Archipel is de titel. Nu wou ik u ook vragen of ik
niet zou kunnen meewerken, bv. met enkele gedichten’. Bert Bakker noteerde in
handschrift op de brief van Snoek de vraag aan zijn secretaresse Daisy Wolthers of
ze ‘dit briefte even [wil] beantwoorden’. Blijkbaar liet de boodschap van Snoek hem
niet helemaal koud, want hij schreef: ‘Stuur hem het adres van Paul maar en nodig
hem vrijblijvend uit maar eens iets in te sturen’.
Op 2 januari 1955 bezorgde Snoek ‘enige gedichten ter inzage’ aan Bert Bakker.
Hij vermeldde niet over welke gedichten het ging. Maar we vernemen in deze brief
wel dat Snoek voorlopig een andere titel in gedachten heeft dan Noodbrug, zoals hij
zijn tweede bundel noemt, die in datzelfde jaar zal verschijnen: ‘Deze gedichten
behoren tot mijn tweede bundel die, zoals mijn eerste, zal uitgegeven worden bij De
Sikkel. Misschien kunt U bij eventuele opname vermelden: uit “Bedden in de Aarde”’.
In de volgende alinea kwam de handelsgeest van Snoek boven. Hij was hem niet
ontgaan dat de bloemlezing van Rodenko een co-editie van De Sikkel en Daamen
was. En hij probeerde zijn Antwerpse uitgever misschien tot een soortgelijk initiatief
voor zijn bundel te bewegen, al stelde hij de zaken in zijn brief anders voor. Op die
manier probeerde hij zich binnen te praten bij Bert Bakker: ‘Tegen de boekenbeurs
zal mijn eerste bundel herdrukt worden en waarschijnlijk, volgens mijn uitgever,
samen met N.V. Daamen. Daarom vond ik het ten zeerste interessant enige gedichten
aan U te bezorgen voor Maatstaf’.
Er is geen antwoord bekend van Bert Bakker op deze brief van Snoek. Wel zou
het begin van de brief van Snoek van 12 april 1955 mogelijk een toezegging van
Bakker om Snoek eens te spreken, doen vermoeden: ‘Ik meen dat het voor U praktisch
onmogelijk is me nog te ontmoeten voor mei. Na mei is het voor
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Paul Snoek, 1957 [foto Giny Oedekerk]

mij onmogelijk daar ik mijn examen moet voorbereiden voor mijn doctoraat. Nadien
zal het wellicht te laat zijn om de eventuele uitgave van mijn bundel “Ik rook een
vredespijp” te bespreken, daar ik van juli tot einde september in Peru verblijf.’ Snoek
drong aan op de uitgave van zijn bundel door Bakker, met het argument dat Rodenko
positief commentaar had geleverd: ‘Bijgevolg vraag ik U me nieuws te laten of het
U mogelijk is de bundel uit te geven of niet. In het laatste geval kreeg ik mijn
manuscript graag teruggestuurd, ondanks Rodenko's gunstig advies voor mijn bundel’.
Het duurde even voor Paul Snoek een antwoord van Bert Bakker ontving. Eerst
het goede nieuws: eindelijk nam Bakker een duidelijker standpunt over de kwaliteit
van Snoeks poëzie in. Dan het slechte: Bakker werd niet warm of koud van zijn werk,
want het was in zijn ogen niet origineel genoeg. En hij deelde Snoeks existentiële
opvattingen niet: ‘Vanzelfsprekend kan ik niet ontkennen, dat U een dichter is.
Poëtisch gezien is er tegen uw verzen weinig in te brengen. Bij een redactoraat raakt
men of vereelt en verveeld of men wordt hypergevoelig en veeleisend. Misschien
ben ik het om beurten of beide tegelijk, want uw poëzie kan mij niet beroeren. Het
wijkt zo weinig af van wat ik nu al jaren gedrukt en ongedrukt voor ogen krijg.
Nogmaals• technisch gezien heb ik nauwelijks bezwaren en hier en daar kan ik uw
werk zeker waarderen. Het levensgevoel in dit soort poëzie staat mij echter tegen’,
schreef hij op i5 juni 1955.
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Contact met Paul Rodenko
Pas op 4 augustus 1955 benaderde Snoek Paul Rodenko. Daar had hij een goede
reden voor, want een maand voordien had Rodenko aandacht besteed aan zijn debuut
Archipel in een stuk over de ‘Nieuwe Vlaamse poëzie’, zoals de titel van zijn bijdrage
in de Nieuwe Rotterdamse Courant luidt. Verwijzend naar de inleiding van de dichter
Walter Korun in het tijdschrift De Kunst-Meridiaan, waarin Korun een onderscheid
maakt tussen ‘de eerste experimentele generatie’, die volgens hem op zoek ging naar
iets nieuws en ‘sociale en politieke belangstelling’ had, en de tweede experimentele
generatie, die zou terugkeren naar ‘meer open, eenvoudige gedichten’, situeerde hij
Snoek bij die tweede generatie, samen met andere jonge Vlaamse dichters. Want in
Nederland merkte hij geen vertegenwoordigers op: ‘Vlaanderen daarentegen heeft
wel zulk een nieuwe generatie, die thans zelfs al over twee eigen tijdschriften beschikt:
naast Tijd en Mens, waarin de “oudere experimentelen” aan het woord komen, staat
het gestencilde blaadje Taptoe, geredigeerd door de Brusselaars Janine Fontaine en
Walter Korun, en thans ook het gedrukte tijdschrift Gard Sivik, een uitgave van de
“vereniging ter bevordering van de avantgardekunst” te Antwerpen, waarvan onlangs
het eerste nummer verscheen en waarin men dezelfde namen aantreft als in Taptoe:
Paul Snoek, Gust Gils, Hugues C. Pernath, Willy Roggeman, Simon Vanloo en nog
enkele anderen’. Rodenko noemde die generatie ‘luchthartiger, zorgelozer en vooral
ongecompliceerder’. Hij verwees in zijn bijdrage in de NRC ook naar hun ‘kosmisch
besef.’ Dat vond hij terug in de symbolen die Snoek hanteerde. En hij noemde hem
‘een der talenrijkste dichters van de tweede experimentele generatie’.7
De uitgebreide brief die Snoek naar Rodenko stuurde, was nogal openhartig voor
een eerste kennismaking. Blijkbaar was Snoek verbaasd over de kosmische symbolen
die Rodenko in zijn poëzie ontdekte. Hij ging er zelf naar op zoek in zijn debuut en
in ‘mijn tweede bundel die in oktober bij De Sikkel uitkomt, Noodbrug is de titel’.
En hij concludeerde: ‘Niet dat ik mijn manier van schrijven en woordkeus ga
veranderen of meen er een procédé van te maken, neen, maar het is me nooit sterk
opgevallen dat ik zozeer verslaafd was aan geologie en kosmografie [sic], waarvoor
ik me zeer interesseer, alhoewel ik in de rechten studeer’. Snoek uitte tegenover
Rodenko zijn ongenoegen over de afwijzende reactie van Bert Bakker en liet niet na
om Maatstaf te bekritiseren. Het was iets wat bekend is uit de correspondentie van
de jonge Snoek: als hij zijn zin niet krijgt, schopt hij om zich heen: ‘Ik heb reeds een
paar keer gedichten ingestuurd naar Maatstaf, maar elke keer krijg ik mijn kopij terug
met brieven van Bert Bakker die eerder komisch aandoen. Motieven en
verantwoording over de weigering van de gedichten in kwestie gaan alle logica te
boven. Nu, met alle eerbied voor Maatstaf, maar er worden toch meestal dingen
gepubliceerd die men bij ons in het baurische Vlaanderen pap noemt’. Snoek wilde
niet laten blijken dat hij Rodenko als tussenpersoon in de contacten met Bert Bakker
wenste te gebruiken. Hij vroeg naar eigen zeggen alleen maar de garantie dat hij in
Nederland kon publiceren: ‘Denk nu niet dat ik uw bemiddeling ga vragen om toch
een paar gedichten in Maatstaf te krijgen. Nee hoor, als Bert Bakker vindt dat het
levensgevoel in mijn
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poëzie hem tegenstaat [sic] dan zal dat nooit veranderen. Het enige wat ik wel vraag
en wat Gust Gils misschien ooks al gevraagd heeft, is een mogelijkheid om in
Nederland te publiceren’. Snoek benadrukte dat dit nodig was, omdat hij en zijn
kompanen van de tweede generatie experimentelen (Snoek noemde zichzelf en Gust
Gils) door de eerste generatie (hij vermeldde Hugo Claus en Albert Bontridder)
miskend werden: ‘Wij als de jongsten maken een heel moeilijke periode door in
Vlaanderen. Misschien zal het beter gaan als er een paar oude lullen gestorven zijn,
of, hetgeen ze nu ook beginnen doen, zich plots zullen interesseren aan alles wat
experimenteel is en jongen gedurfd, om de naam te hebben steeds à jour geweest te
zijn met Vlaanderens pennevruchten. En dan moeten wij beleefd en delicaat zijn
voor die heren die, alhoewel ze literair niets of weinig presteerden, alle culturele
postjes en plaatsjes bezetten op het ministerie en behoren tot de redactie van elk
tijdschrift’. Snoek maakte duidelijk dat hij vooral graag in het tijdschrift Podium
wilde publiceren en dat hij graag Gard Sivik aan Podium zou willen koppelen, in een
poging om beter te doen dan de mislukte aanzet tot samenwerking tussen Podium
en Tijd en Mens, het Vlaamse literaire tijdschrift van de eerste generatie
experimentelen, waarin Snoek tot zijn frustratie nooit kon publiceren. Hij besloot
zijn brief met de boodschap: ‘Ik zend U hierbij mijn derde bundel, gedeeltelijk nog
maar, die ik in een of ander Nederlands tijdschrift zou willen publiceren. Ik zal nog
een beetje wachten en geef deze gedichten U in lezing ter illustratie van de kosmieker
die u in mij meent te vinden’.

Leuren in Nederland
Eind december 1955 stuurde Paul Snoek een in snel handschrift neergepend briefje
naar Rodenko, waarin hij duidelijk maakte dat hij bij enkele uitgevers zou langsgaan:
‘Ik kom voor enkele dagen naar Nederland om enkele bezoeken af te leggen bij
misschien onsympathieke uitgevers, met de hoop twee bundels te plaatsen, Ik rook
een vredespijp en aardrijkskunde’, schreef hij op 23 december. Een ontmoeting
tussen Snoek en Rodenko is er wel degelijk geweest, want op 10 januari 1956 sprak
Snoek de wens uit om ‘je gauw nog eens te ontmoeten’. Snoek maakte toen ook
gewag van plannen voor uitgaven bij De Bezige Bij, waar niets van terecht is
gekomen: ‘Ik zend U hierbij enkele gedichten uit de bundel Ik rook een vredespijp,
gedichten die ge reeds hebt gelezen en die in bundelvorm samen met aardrijkskunde
bij De Bezige Bij zullen verschijnen volgend seizoen. Ik heb de bundels dan toch
maar samengenomen. Ik werk ook aan een reisverhaal over Rusland en Georgië voor
De Bezige Bij. Verder nog wat klein werk, waarvan ge wel zult horen als het af is’.
En Maatstaf kwam ook weer bij Snoek in het vizier: ‘Deze gedichten zijn dus voor
Maatstaf, als Bakker er natuurlijk iets voor voelt’.
Vanzelfsprekend had de afwijzende reactie van Bakker in juni 1955 voor windstilte
gezorgd. Maar Snoek was een doorbijter. Bijna een jaar later probeerde hij een uitgave
bij Daamen te regelen door Bakker op te zoeken in het gezelschap van Rodenko. Hij
richtte zich op 5 maart 1956 in een kort briefje tot zijn tussen-
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persoon: ‘Ik kom enkele dagen na Pasen naar Nederland en zal waarschijnlijk
woensdag 4 april in Den Haag aankomen. Ik had u graag even ontmoet’.
Op 9 maart bezorgde Snoek minder positief nieuws vanuit de hoek van De Bezige
Bij aan Rodenko. De formulering geeft een beeld van Snoeks ongeduld: ‘Ze kunnen
mijn bundel slechts tegen 1957 uitgeven, eerder niet. Ik vind het te laat omdat anders
mijn werk zich opstapelt en men er zelf een dégout van krijgt. Ik had daarom graag
even met U de heer Bert Bakker ontmoet in Den Haag op 4 april, als het voor u gaat’.
En op 26 maart drong Snoek bij Rodenko nog even aan om als go-between te fungeren,
want in verband met zijn bezoek aan Den Haag schreef hij: ‘Ik heb nog niet
geschreven naar Bert Bakker over mijn bundel. Ook geen rendez-vous aangevraagd.
Kan jij misschien even bellen naar hem om het te vragen? Voor de namiddag bv. Ik
had graag dat je erbij was, want ik ken Bert Bakker van haar noch pluim. Kan niet
anders, want ik meen dat hij min of meer kaal is?’. Rodenko beval Snoek blijkbaar
bij Bakker aan, want op 6 april 1956 verwees Snoek daarnaar in zijn brief aan de
Haagse dichter en bloemlezer: ‘Hartelijk dank voor het woordje dat u bij Bert Bakker
deed. Ik stelde mijn bezoek dan ook uit tot de volgende dagen van april: woensdag
18 tot en met zaterdag 21 april. Ik hoop dat u tijdens die dagen thuis zult zijn. Ik richt
ook nog een schrijven naar Bert Bakker’. Snoek voegde de daad bij het woord en
meldde diezelfde dag aan Bakker: ‘Toen ik vorig jaar in december aan uw uitgeverij
een bezoek bracht, maar U niet kon ontmoeten, vond ik het best enkele tijd nadien
samen met Paul Rodenko, het was voorzien voor april, U te komen opzoeken teneinde
een uitgave te bespreken. Paul liet me nieuws dat U en hij op de vastgestelde dag
naar Amsterdam moesten, en het was ook ongelegen voor U, daar het rond uw
verjaardag was. Rodenko bezorgde U ondertussen het manuscript met zijn advies en
gaf me de raad het bezoek uitte stellen tot einde april, daar U voor een tiental dagen
de stad uit was. Ik stelde daarom aan Paul voor het te nemen voor einde april, namelijk
de dagen van woensdag 18 tot zaterdag 21’. Vier dagen later ontving Snoek al een
antwoord, in opdracht geschreven door Bakkers secretaresse Daisy Wolthers, die
hem meldde ‘dat hij voor de laatste week van mei geen enkele dag tot zijn beschikking
heeft, aangezien al zijn dagen met afspraken volgeboekt zijn. Zoudt U zo goed willen
zijn ongeveer half mei nog eens op uw voorstel terug te komen? De heer Bakker laat
zich verontschuldigen voor deze tijdnood, die hem zelf ook verdriet’. De brief van
Bakker persoonlijk, die zes dagen later volgde, deed minder goeds vermoeden, al
wees Bakker Snoeks poëzie, in tegenstelling tot een jaar eerder, nu niet meer helemaal
af. Maar het feit dat Rodenko zijn bemiddelaarsrol niet vervuld had, bleek een
belangrijk minpunt: ‘Om U de waarheid te zeggen: de heer Rodenko heeft mij uw
bundel niet gegeven. U moet het hem vergeven, want ook hij heeft het waanzinnig
druk en wij zien elkaar praktisch nooit. Op zichzelf heb ik belangstelling voor uw
poëzie. Voor dit jaar en het volgende is mijn uitgeverij reeds overbelast. Niet alleen
wat het werk aangaat, maar ook wat betreft investeringen aan kapitaal. Een uitgave
van uw bundel durf ik op dit ogenblik werkelijk niet aan. Ook begrijp ik niet goed,
waarom U zich niet houdt aan uw eerste uitgever, De Sikkel. Stuurt U mij eens wat
losse verzen ter inzage voor Maatstaf’.

Zacht Lawijd. Jaargang 7

124

Bert Bakker (rechts) met Faan Nijhoff in Italië, 1956

In zijn brief van 5 mei 1956 aan Rodenko was Snoeks verbittering over Bakker
aarzeling om een bundel van hem te publiceren, voelbaar. ‘Ik kreeg [...] van de
uitgeverij Daamen het bericht dat je de bundel nog niet had doorgegeven, maar
meende wel te kunnen begrijpen dat Bert Bakker zich absoluut niet aan de uitgave
van mijn bundel interesseerde. Nu krijg ik de indruk dat ik in de
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Nederlandse uitgeverswereld geen kans heb’. Snoek maakte duidelijk dat hij ook
elders zijn geluk beproefd had: ‘Nochtans stuurde ik reeds mijn bundel op naar De
Beuk, een goede uitgeverij met grotere oplage, daar de bundels in reeksen verschijnen.
Het is bij de Zuid-Nederlandse cahiers dat ik zou uitgeven. Gust Gils is adviseur’.
En weer bleek hoe productief én ongeduldig Snoek in die periode was: ‘De bundel
zal waarschijnlijk tegen '57 klaar komen, en dit is weeral te laat. Ik zou hem graag
einde '56 gepubliceerd hebben gezien. Omdat het nieuwe werk dan weeral verachtert
en het belang verliest’. Ook in dit geval hoopte Snoek in stilte dat Rodenko een goed
woordje voor hem zou doen: ‘Ik heb U al teveel last berokkend en durf niet meer
vragen of U iets kunt doen bij De Beuk’.

In het voetspoor van de Vijftigers
Paul Snoek vond met A.A.M. Stols een belangrijke Nederlandse uitgever voor zijn
bundel Ik rook een vredespijp (1957). Door de bloemlezing Atonaal (1951) leek Stols
in het begin van de jaren vijftig een comeback te maken als vooraanstaand uitgever
van poëzie. In korte tijd werd Stols, samen met Ad den Besten en zijn Windroos-reeks,
de uitgever van de Vijftigers. Maar Snoek merkte dat niet alle Vijftigers zich op hun
plaats voelden in dat fonds. Wellicht daarom bleef hij lonken naar een uitgave bij
Daamen, met Maatstaf als toegangspoort. Dat blijkt uit zijn brief van 14 januari 1957.
Snoek maakte in één moeite reclame voor zijn nog te verschijnen bundel Ik rook een
vredespijp en probeerde zijn voet tussen de deur van Bert Bakkers uitgeverij te
krijgen: ‘Hierbij zend ik U 5 gedichten uit mijn bundel Ik rook een Vredespijp, die
dit voor jaar verschijnt bij Stols. Het zou mij zeer verheugen moest U de gedichten
voor Maatstaf reserveren’. En de brief laat zien hoe enorm productief Snoek in die
jaren was: ‘Indien U soms interesse had voor een bundel van mij, een nieuwe met
ongeveer 35 gedichten in, wil ik U graag het handschrift laten geworden’. Op 23
januari 1957 bezorgde Bakkers secretaresse H. Baron-den Hartog een vriendelijk
briefje, met de boodschap namens Bakker dat hij, ‘in februari, wanneer hij buiten de
stad vertoeft, tijd en gelegenheid heeft om uw 5 voor Maatstaf ingezonden gedichten
te beoordelen.’ Begin februari kreeg Snoek heuglijker nieuws: in de vierde druk van
Nieuwe griffels, schone leien wilde Rodenko vier gedichten van Snoek opnemen:
‘Wij vragen U toestemming voor het afdrukken van: La muette de Portici, uit
“Archipel”, Namiddag in Augustus uit “Noodbrug”, Uit de goudkust uit
“aardrijkskunde” en Boomtijdperk uit Gard Sivik/sept. '55’.

Medewerking aan Maatstaf
De selectie van Snoek voor de spraakmakende bloemlezing blijkt eindelijk de deur
van Maatstaf te doen opengaan: in diezelfde maand kreeg Snoek het verlossende
bericht: ‘De heer Bakker wil uw 5 gedichten opnemen in de aprilaflevering van
Maatstaf, mits hij er zeker van kan zijn, dat ze geen van alle
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ooit ergens eerder zijn afgedrukt. Het is n.l. een principe van de heer Bakker, dat hij
niets afdrukt, wat al eerder elders geplaatst is geweest’, schreef de uitgeverij op 18
februari 1957. Dat kwam Snoek slecht uit, want de vijf gedichten stonden in de
bundel Ik rook een Vredespijp, die al in maart bij Stols zou verschijnen. Maar Snoek
bood meteen een alternatief: ‘Daarom vraag ik U ze naar een vroeger nummer door
te schuiven, indien U dit zou kunnen doen. Ik heb momenteel een nieuwe bundel
klaar, waarvan ik U gedichten zal sturen, indien U er aan houdt verder werk van mij
te ontvangen’. Snoek had echter pech, want Bert Bakker had zijn eerstvolgende
Maatstafnummer al klaar, zoals hij op 20 februari antwoordde: ‘[...] het is niet
mogelijk uw gedichten eerder op te nemen dan in mijn april-aflevering, omdat de
maart-aflevering al in revisie is. Daarom is het misschien beter, dat ik uw vijf
gedichten intrek en aan U retourneer, met het verzoek, mij omgaand nieuw werk te
zenden’.
Snoek deed gretig een nieuw voorstel: hij bood op 23 februari gedichten aan die
hoogstwaarschijnlijk later in de bundel De heilige gedichten terechtgekomen zijn,
want de eerste afdeling van de bundel draagt dezelfde titel die Snoek, zoals zijn brief
duidelijk maakt, blijkbaar voorlopig aan zijn nieuwe manuscript gegeven had: Dit
is een alchemist.
Op 21 februari 1957 toonde Snoek in een brief aan Rodenko zijn tevredenheid
over de vier gedichten in diens bloemlezing, maar Snoek zou Snoek niet zijn als hij
zijn talent voor public relations niet zou gebruiken om Rodenko er in één moeite toe
aan te sporen om opnieuw kritische aandacht aan zijn nog te verschijnen bundel en
aan eerder verschenen werk te besteden: ‘Nochtans verschijnt in maart '57, dus
volgende maand een dikke bundel van me bij Stols, Ik rook een vredespijp. Een
exemplaar zal je gezonden worden langs de uitgever. Je besprak mijn bundels nog
niet. Nu dat kan je misschien doen, als je er iets in vindt, samen met mijn Vredespijp’.
Met de publicatie van Ik rook een vredespijp bij een Nederlandse uitgever en door
de opname van vier gedichten in de nieuwe editie van Nieuwe griffels, schone leien
kreeg Snoek de bekendheid in de Nederlandse literaire wereld die hij zo graag wilde.
Met het begin van zijn militaire dienst in juli 1957 kwam er een eind aan de
correspondentie van Snoek met Bert Bakker en Paul Rodenko. De vredespijp was
inhoudelijk opgerookt met de publicatie van de gelijknamige bundel, maar Snoek
bleef hard zijn best doen om zijn werk in de belangstelling te houden. Alleen zou de
strijd om erkenning zich niet meer op het terrein van uitgeverij Daamen afspelen.
Merkwaardig toch, dat al die pogingen van Snoek om in Bakkers gunst te komen,
weinig tot niets opgeleverd hebben. Het is zoals in de liefde: de verkeerde man op
het verkeerde moment. En aanvankelijk met de verkeerde gedichten, in Snoeks geval.
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Deze bijdrage is gebaseerd op de correspondentie van Paul Snoek met
Bert Bakker en Paul Rodenko in het Letterkundig Museum in Den Haag.
Met dank aan de erven-Snoek en Rodenko voor de toestemming deze
brieven te gebruiken. Op verschillende plaatsen heb ik voor de hand
liggende schrijffouten en fouten in verband met de interpunctie
gecorrigeerd. Aan de soms foute formulering heb ik echter niet geraakt.

Eindnoten:
1 Herwig Leus, Ik ben steeds op doorreis. De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen,
in Rusland en overal elders ter wereld. Manteau, Antwerpen 1983, p. 35.
2 Leus, Ik ben steeds op doorreis, p. 69.
3 Leus, Ik ben steeds op doorreis, p. 67.
4 Koen Hilberdink, ‘Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart’. Een biografie van Paul Rodenko
(1920-1976). Meulenhoff, Amsterdam 2000, p. 178-180.
5 Geciteerd naar Leus, Ik ben steeds op doorreis, p. 49.
6 Hilberdink, Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart, p. 179.
7 Paul Rodenko, Verzamelde essays en kritieken. Meulenhoff, Amsterdam 1991, p. 144, 146.
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Koen Hilberdink
‘Hier in Den Haag maak ík uit wat er gebeurt’
Bert Bakker en de Haagse kunstwereld
In de zomer van 1952 benoemde de directie van het gezaghebbende Haagse dagblad
Het Vaderland de criticus en schrijver Pierre H. Dubois tot hoofd van haar
kunstredactie. De jonge redacteur woonde op dat moment in Haarlem en omdat in
de nieuwe standplaats aan het begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw zoals
overal in Nederland sprake was van grote woningnood, duurde het een jaar voordat
hij met zijn gezin een parterreflat aan de Haagse Thorbeckelaan kon betrekken. Dat
was relatief snel, want de meeste jonge gezinnen waren in die tijd veroordeeld tot
jarenlange inwoning bij ouders of vreemden. Dubois was bij het vinden van een
woning echter op hoog ambtelijk niveau geholpen. In 1952 bekroonde de Haagse
Jan Campert-stichting zijn bundel Een houding in de tijd met de essayprijs, die hem
was uitgereikt door de loco-burgemeester en wethouder van volkshuisvesting Ir.
L.J.M. Feber. Toen die na afloop van de plechtigheid in november van dat jaar in de
Oude Raadszaal van het stadhuis aan de Groenmarkt van de laureaat over diens bijna
wanhopige zoektocht naar woonruimte hoorde, had hij gezegd: ‘Daar zorgen we dan
ook nog wel voor’.1
Pierre H. Dubois vond als ‘buitenstaander’ in de Haagse kunstwereld het optreden
van de wethouder curieus, maar wie in die jaren hiervan wel deel uitmaakte, wist dat
de bemoeienis van bestuurders met het wel en wee van de kunstenaars hoorde bij de
hofstedelijke mores. In Den Haag waren, zoals overal in verband met het vergaren
van opdrachten, contacten voor kunstenaars belangrijk, maar het bijzondere van de
regeringsstad was dat hier
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Bert Bakker (rechts) en Jan Hulsker [collectie Bert Bakker jr.]

zowel rijks- als gemeenteambtenaren werkten en woonden, die zich regelmatig onder
de kunstenaars begaven. Den Haag was in die jaren een stad die er in cultureel opzicht
toe deed en zich kon meten met Amsterdam, van oudsher het cultureel centrum van
Nederland. Vanzelfsprekend waren hier de activiteiten kleinschaliger en minder
opzienbarend dan in de hoofdstad en was er bovendien sprake van een diplomatieker
cultureel klimaat. De kunstenaars die in de regeringsstad woonden, hielden minder
van spektakel en publieke acties. Op het moment dat in Amsterdam een heftig debat
tussen traditionele en modernistische dichters en figuratieve en non-figuratieve
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schilders plaatsvond, werd hier bijvoorbeeld in een van de kunstenaarsverenigingen
in harmonie met elkaar het glas geheven. De Haagse schilder Herman Berserik
beschreef deze vreedzame culturele coëxistentie eens als volgt: ‘Dat was overigens
iets dat vooral Amsterdamse collega's opviel, dat wij Hagenaars zo vriendelijk met
elkaar omgingen. In die dagen was het in de hoofdstad volmaakt onmogelijk dat een
realist een “abstracticus” vriendelijk kon begroeten als-ie hem zou ontmoeten’.2
De minzame Pierre H. Dubois verwachtte in deze sfeer goed als literair journalist
te kunnen gedijen, wat hem ook lukte. Tot zijn dood in 1999 woonde hij in Den
Haag, waar hij als criticus, schrijver en bestuurder snel deel ging uitmaken van het
culturele establishment en al in 1954 gevraagd werd hoofd van de afdeling Kunstzaken
te worden, een functie die hij overigens weigerde. Zijn Haagse carrière was dus
vlekkeloos verlopen, al had hij bij aanvang een lastige hobbel moeten nemen. In Den
Haag woonde Bert Bakker en die was niet alleen directeur van uitgeverij Daamen,
maar zoals Dubois al snel duidelijk werd, van het hele Haagse culturele bedrijf.
Volgens Bakker had Dubois een bepaalde auteur uit diens stal in Het Vaderland
onvriendelijk besproken en dat was een goede reden om de jonge criticus in
gezelschap van zijn vriend en tijdschriftenredacteur Gerrit Borgers op een avond in
beschonken toestand thuis te bezoeken. ‘Hij was in een van zijn schreeuwerige buien
en om zijn woorden kracht bij te zetten blufte hij: “Hier in Den Haag maak ík uit
wat er gebeurt”’, schreef Dubois over deze gebeurtenis in zijn autobiografie. Hij
probeerde zich manmoedig te verweren en vertelde de indringer het daarmee niet
eens te zijn en het daarmee ook nooit eens te zullen worden: ‘Het ontnuchterde hem
denk ik enigszins en aan onze relatie heeft het eerder goed dan kwaad gedaan;
sindsdien was onze omgang redelijk en eigenlijk niet onplezierig, al behoorde ik
nooit tot de kring van intimi’.3
Bert Bakker was gewend met stemverheffing en grote gebaren in Den Haag zijn
zaken te regelen en nieuwkomers legde hij vaak op niet mis te verstane wijze uit hoe
de culturele machtsverhoudingen eruitzagen. Hij was de spin in het web van
kunstenaars en beleidsmakers, waarover Dubois in zijn autobiografie schreef: ‘De
draden die samenkwamen in het huis aan de Koninginnegracht gaven grond aan de
suggestie dat daar de kunstpolitiek werd gemaakt’. Dat was nog mild uitgedrukt,
want tijdens een gesprek zou hij spreken over ‘deze Haagse toestanden’ en ‘Haags
gekonkel’, waarvan volgens hem Bakker de onomstreden leider was.4 Die was
inderdaad in de jaren vijftig van de vorige eeuw de man die voor een belangrijk deel
uitmaakte wat er in Den Haag op het gebied van de kunstpolitiek gebeurde. Aan zijn
machtige positie had hij vanaf 1938, het jaar dat hij in dienst was getreden van de
bijna failliete uitgeverij Daamen, doelbewust gewerkt. Hij wist de meerderheid van
de aandelen te verwerven en zou uiteindelijk de enige directeur van het uitgevershuis
worden, waaraan hij geheel in de sfeer van Den Haag zowel traditionele als moderne
schrijvers wist te binden. Nationale grootheden als de dichters Martinus Nijhoff en
Gerrit Achterberg, maar ook de jongere auteurs als Paul Rodenko publiceerden in
een van zijn tijdschriften, doken op in zijn fonds of werkten op een andere manier
mee aan de groei van zijn imperium, dat vele gebieden bestreek.
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Tijdens het dankwoord van Anton van Duinkerken voor de Constantijn Huygens-prijs, Den Haag, 26
november 1960. Achter de tafel v.l.n.r. het bestuur van de Jan Campert-stichting: Bert Bakker, J.J.
Hangelbroek (namens de gemeenteraad van Den Haag), F. Bordewijk, burgemeester H.A.M.T.
Kolfschoten van Den Haag, A. Mout, Gerrit Kamphuis en Pierre H. Dubois

Bert Bakker was niet alleen de baas van een uitgeverij, hij was in 1945 ook
‘eigenaar’ geworden van het tijdschrift Critisch Bulletin, dat artikelen over politiek
en literatuur publiceerde. Op het redactiebeleid had Bert Bakker blijkbaar te weinig
vat en het kleurloze blad droeg te weinig bij aan zijn glorie en macht. In 1953 richtte
hij daarom het alleen door hem bestierde tijdschrift Maatstaf op, dat hij op een
ingenieuze wijze niet alleen voor zijn uitgeversactiviteiten, maar ook voor zijn
machtige positie in de Haagse kunstwereld wist in te zetten. Voor de oprichting van
dit tijdschrift had hij nog de hulp ingeroepen van de aristocratische Haagse dichter
en criticus Martinus Nijhoff, die een belangrijke rol als adviseur op het ministerie
van Onderwijs en Kunsten en Wetenschappen had gespeeld en die nog lid van de
Ereraad voor de Letterkunde was geweest en collega-schrijvers op hun gedrag tijdens
de Tweede Wereldoorlog had beoordeeld. De verschijning van het eerste nummer
van Maatstaf maakte Nijhoff door zijn plotselinge dood niet mee,
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maar aan het tijdschrift dat het boegbeeld van Bakkers uitgeverij zou worden, bleef
jarenlang deze naam, die stond voor integriteit en kwaliteit, verbonden. Ook daarmee
dwong Bakker gezag af. Maatstaf was een succes en toen Bert Bakker eind jaren
zestig stopte als redacteur evalueerde hij zijn bijdrage als tijdschriftuitgever aan de
Nederlandse literatuurgeschiedenis en toonde hij zich ingenomen met de
literair-historische sporen die hij naar zijn eigen oordeel had verdiend. Hij had niet
alleen auteurs als Anna Blaman en Marga Minco een podium geboden, maar
bijvoorbeeld ook een belangrijke rol gespeeld bij de publicatie van het werk van de
dichter Gerrit Achterberg. ‘Ik heb van Achterberg praktisch al het werk gehad dat
hij van 1952 tot zijn dood toe heeft geschreven. Dat zijn ongeveer honderd gedichten.
Hij heeft veel veranderingen aangebracht. De eerste versies staan allemaal in Maatstaf.
Dat is van literair-historisch belang’, verklaarde hij in een interview.5 Niet alleen
alles wat Achterberg schreef kwam in Maatstaf, ook van andere belangrijke dichters,
essayisten en romanciers moest als het even kon werk worden voorgepubliceerd dat
na gebleken succes in bundels en boeken in zijn fonds werd uitgegeven.

Bert Bakker (links) met naast zich Jan Hulsker en een onbekende
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Bert Bakker diende met het uitgeven van boeken en de tijschriften Critisch Bulletin
en Maatstaf niet louter en alleen hogere culturele doelen. Met uitgeven kon je ook
geld, veel geld verdienen. Hij had niet alleen een fijne literaire smaak, maar wist het
werk van zijn auteurs ook op een succesvolle wijze op de markt te zetten. Dat was
een bijna duivelse combinatie, waarvan echter alleen hij financieel profiteerde.
Daarmee vormde hij overigens geen uitzondering op andere Nederlandse uitgevers
die vaak ook bij succesvolle uitgaven auteurs niet lieten delen in de winst en in plaats
daarvan ze met een eenmalige toelage afscheepten. Maar Bert Bakker ging daarin
verder en wist bovendien de slecht betaalde auteurs op een verstikkende manier aan
zich te binden.
Paul Rodenko schreef bijvoorbeeld enkele belangrijke beschouwingen in Maatstaf
en opende daarmee voor veel lezers op succesvolle wijze de poort naar de moderne
Europese en vaderlandse poëzie. Toen hij in deze lijn voor Bert Bakker Nieuwe
griffels schone leien en Met twee maten, bloemlezingen uit de moderne poëzie,
samenstelde was het succes bij voorbaat verzekerd. Herdruk op herdruk verscheen,
maar van de revenuen werd alleen Bakker schatrijk. Die wist dat zijn auteur Paul
Rodenko een boekhoudkundig onbenul was en het lukte hem de succesvolle auteur
met ogenschijnlijk gunstige regelingen, beloftes en imponerend gedrag in zijn
uitgeversarmen te sluiten. Rodenko voelde dat hij door alle financiële regelingen
geen kant meer op kon en toen hij eind 1957 door Ed. Hoornik werd gevraagd voor
een kroniek voor het concurrerende tijdschrift De Gids, durfde hij ondanks de
aantrekkelijke financiële voorwaarden niet op dit verzoek in te gaan. Hij antwoordde
Hoornik op 5 december te langzaam te werken om nog iets naast Maatstaf te doen,
maar maakte ook duidelijk dat Bakker hier fel tegen zou zijn.6
Het waren niet alleen de financiële regelingen van Bakker waardoor sommige
auteurs de indruk hadden een gevangene van het uitgevershuis Bert Bakker/Daamen
te zijn. Het was ook hùn uitgever die er verantwoordelijk voor was dat er in Den
Haag een praktijk was gevestigd van ambtenaren en autoriteiten die waar het maar
kon kunstenaars probeerden te helpen en waarmee Pierre H. Dubois aan het begin
van zijn loopbaan bij Het Vaderland op een verrassende wijze had kennisgemaakt.
In de jaren vijftig waren er nauwelijks structurele financiële regelingen voor
kunstenaars en schrijvers. Het voor Nederlandse auteurs zo belangrijke Fonds voor
de Letteren werd pas na vele schrijversprotesten in 1965 opgericht en tot die tijd
leefden veel auteurs in bittere armoede. Elke financiële bijdrage in de vorm van
bijvoorbeeld een literaire overheidsopdracht was welkom en voor het binnenhalen
van die opdrachten was Bakker nu eenmaal dè ideale verbindingsman. Meer dan
andere uitgevers had hij toegang tot de wereld van ambtenaren die literaire opdrachten
en subsidies verdeelden en daarmee in het zware kunstenaarsbestaan voor enige
financiële verlichting konden zorgen. Bakker schepte in de nabijheid van
Amsterdamse kunstenaars in de hoofdstedelijke sociëteit De Kring vaak op over zijn
relaties in Hoge Haagse Kringen, die door zijn bemiddeling kunstenaars uit de
financiële nood hielpen. Dat was wat zwaar aangezet, maar geheel bezijden de
waarheid was het niet.7 Tot de stal van Bakker te behoren, had door diens relatie met
het Haagse politieke establishment
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voordelen en je haalde het daarom als auteur niet gauw in je hoofd met zijn uitgeverij
te breken.
Het was overigens niet alleen een machtig, maar ook een boeiend netwerk dat zich
rond Bakker had ontwikkeld. De leden van de kring voelden zich vaak door ervaringen
in de Tweede Wereldoorlog - Bert Bakker had zelf meegewerkt aan het illegale Vrij
Nederland - aangetrokken tot de linkse politiek en deelden een afkeer van
landverraders en Duitsers. Een aantal van de kringleden was na de ontberingen van
de oorlog gaan werken als ambtenaar bij de gemeente Den Haag of het Ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de Nieuwe Uitleg 1, vlak achter de
Koninginnegracht waar Bakker was gevestigd, en hielp mee aan de wederopbouw
van Den Haag.
Een belangrijke spil in dit netwerk was Bakkers toenmalige echtgenote Victorine
Hefting, die na de Tweede Wereldoorlog korte tijd directrice van het Haags
Gemeentemuseum was geweest en in die functie veel ambtenaren had leren kennen.
Ze was zeer goed bevriend met Co van Zwijndregt, de Haagse PvdA-wethouder van
Onderwijs en Kunstzaken, die nog betrokken was geweest bij haar
directeursbenoeming en die in augustus 1950 het huwelijk met Bakker had voltrokken.
Hij was een bevlogen kunstliefhebber, stelde het gezelschap van kunstenaars op prijs
en bood ook zijn vriend Bert Bakker waar het maar kon een helpende hand. Voor
hem was Van Zwijndregt dus bij uitstek een man met wie hij goed zaken kon doen,
niet in de laatste plaats omdat die op meerdere strategische posities zat. Naast
wethouder was hij bijvoorbeeld voorzitter van de Commissie Sociale Kunstopdrachten,
waarin ook Victorine Hefting zitting had. De commissie kocht werk van beeldende
kunstenaars, die daardoor verzekerd waren van een markt voor hun werk én een
inkomen. Het was een sympathiek initiatief en het is dan ook niet zo verwonderlijk
dat Victorine Hefting in haar memoires kon schrijven: ‘Met de meeste kunstenaars
kreeg ik een prettige vriendschappelijke verhouding’.8 Ook was Van Zwijndregt in
1947 een van de oprichters van de Haagse Jan Campert-stichting, die vanaf dat jaar
prestigieuze literaire prijzen uitdeelde en waarvan Bakker lange tijd bestuurslid was.
Toen de stichting in 1951 postuum een prijs aan de jong overleden dichter Hans
Lodeizen toekende, profiteerde ook Bert Bakker daarvan. Zijn auteur Paul Rodenko
schreef een studie over het werk van de overleden laureaat, die niet alleen in Maatstaf
verscheen, maar eveneens als Maatstaf-deeltje werd gepubliceerd.
Voor deze uitgave was door Jan Hulsker, een andere prominente Hagenaar en
vriend van Bert Bakker, aan Rodenko een opdracht verleend. Het geld hiervoor was
beschikbaar gekomen doordat de vader van Hans Lodeizen had bedongen het
prijzengeld te gebruiken voor het schrijven van een essay over het werk van zijn
zoon. Zelf zou hij nooit voor Rodenko hebben gekozen, maar de keuze van de essayist
was overgelaten aan Bakker en Hulsker, die in eigen kring snel een kandidaat hadden
gevonden. Hulsker was in 1948 benoemd tot chef van de Afdeling Kunstzaken van
de gemeente Den Haag en werd zes jaar later chef van de Afdeling Kunsten bij het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.9 Na een studie Nederlands
aan de Leidse universiteit was hij daar gepromoveerd op het proefschrift Aart van
der Leeuw. Leven en werk. Hij had als leraar Nederlands en filmrecensent bij het Het
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Jan Goeting, Portret van Victorine Hefting, circa 1969 [foto collectie Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, Den Haag]
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Tijdens de uitreiking van de prijzen van de Jan Campert-stichting, Den Haag, 1952. V.l.n.r. Martinus
Nijhoff, loco-burgemeester en wethouder van cultuur L.J.M. Feber, Theun de Vries, Pierre H. Dubois
en Bert Voeten.

Vaderland gewerkt en was actief in belangrijke commissies en had met Bakker
literaire tentoonstellingen als Schrijvers van nabij en Wereldschrijvers van nabij
georganiseerd. Een van zijn belangrijkste wapenfeiten was de organisatie van de
expositie De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers, die in de winter van
1952-1953 in het Haagse Gemeentemuseum plaatsvond. Zij werd de opmaat voor
de oprichting van het Letterkundig Museum, waarvoor overigens in Den Haag al
jaren plannen bestonden, maar waarvan Hulsker de finale besluitvorming wist te
beïnvloeden. Door zijn positie op het ministerie wist hij zodanige macht uit te oefenen,
dat de secretaris-generaal mr. H.J. Reinink, die overigens geregeld in de nabijheid
van Bert Bakker werd gesignaleerd, het fiat gaf voor de uitvoering van de ideeën.
Jan Hulsker zou samen met gemeentearchivaris W. Moll en de directeur van de
Koninklijke Bibliotheek deel uitmaken van het stichtingsbestuur van het Letterkundig
Museum, waarvan de oprichting uiteraard groots werd aangekondigd in Maatstaf.
Directeur werd Gerrit Borgers, een goede vriend van Bert Bakker, die zich
aanvankelijk tevreden moest stellen met één personeelslid. Pas in 1955 werd een
directiesecretaresse aangesteld en dat was mevrouw P.C. van Yperen, die bij haar
benoeming veel te danken had aan inspanningen van Bakker. Onder de dichtersnaam
Ellen Warmond had zij twee jaar daarvoor bij hem de succesvolle bundel Proeftuin
gepubliceerd en sindsdien werkte ze regelmatig mee aan Maatstaf. Een auteur uit
zijn fonds, die nu met de zekerheid van een vast inkomen in een gepaste
werkomgeving verder kon werken aan haar oeuvre. Over zijn Haagse jaren en functies
schreef Jan Hulsker aan het einde van zijn leven: ‘In al die functies heb ik natuurlijk
talloze letterkun-
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Gerrit Borgers, jaren vijftig [foto Hans Roest]

digen leren kennen en met vele ben ik ook bevriend geweest. Ik herinner mij de feiten
natuurlijk niet meer, maar zeker heb ik het in die functies altijd als mijn taak
beschouwd de letterkundigen en de kunstenaars op andere gebieden zoveel mogelijk
te helpen en zeker niet ze tegen te werken’.10 Dat was een nobel streven, waarbij hij
zich echter veel gelegen liet liggen aan de wensen van Bert Bakker. Een van zijn
ambtenaren zou zich later herinneren: ‘Hulsker was ambitieus en een harde werker.
Hij was wel gevoelig voor kritiek uit de Haagse kliek rond Bert Bakker en zijn vrouw
Victorine Hefting en voor kritiek uit de hoek van de literatoren die vonden dat hun
tijdschrift niet voldoende subsidie kreeg’.11 Huskers gevoeligheid verklaart wellicht
de vreemde constructies die hij zo nu en dan met Bert Bakker afsprak, waardoor een
van diens auteurs zonder daarvoor extra inspanningen te hoeven leveren even uit de
financiële problemen waren geholpen.12 Toen Hulsker op het ministerie werkte, kreeg
Gerrit Achterberg bijvoorbeeld een regeringsopdracht voor de bundel Spel van de
wilde jacht. Dat was vreemd, want de bundel stond voordat het ministerie een opdracht
voor het schrijven daarvan had gegeven al op papier. Dat had Bakker uitstekend voor
zijn dichter geregeld. Ook Paul Rodenko had meerdere malen voordeel van de
uitermate goede verhouding van zijn uitgever met deze hoge ambtenaar op het
ministerie. Dat bleek toen hij in 1957 Bakker vroeg via Hulsker een uitkering te
regelen, omdat hij veel schulden had. Doorgaans was dat geen probleem, maar nu
lag de zaak blijkbaar moeilijker en Bakker schreef op 8 juni 1957 aan Rodenko: ‘Ik
ben met Hulsker nog steeds bezig. Het gaat ditmaal zwaarder dan anders, maar we
moeten goede moed houden’. Uiteindelijk hadden de bemiddelingen succes
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en kreeg Rodenko een toelage die meteen werd gestort op de rekening van Bakker.
Die had blijkbaar zijn auteur onder curatele gesteld, maar kon desondanks op 11 juli
de volgende dankwoorden van Rodenko in ontvangst nemen: ‘Je bent als vriend en
uitgever een unicum, het is werkelijk ongelooflijk wat je allemaal voor me gedaan
gekregen hebt: je kunt zelf nagaan hoe ik ervoor had gezeten zonder je bemoeiingen’.
Veel zaken werden in Bert Bakkers huis aan de Koninginnegracht geregeld, waar
door de vrouw des huizes Victorine Hefting regelmatig maaltijden voor grote
gezelschappen werden gepresenteerd en waarde drank rijkelijk vloeide. Maar ook
in het uitgaansleven werden contacten gelegd en strategieën bepaald. Den Haag en
Scheveningen kenden in de jaren vijftig van de vorige eeuw een uitbundig nachtleven,
dat door de mediasocioloog en ooggetuige Peter Hofstede wel eens in verband is
gebracht met de teloorgang van Den Haag als ‘het administratieve, politieke en rituele
centrum van de blanke Nederlandse samenleving’. Den Haag was, zoals Willem
Wilmink het in een van zijn liedjes verwoordde, ‘de Weduwe van Indië’, waar na
de repatriëring uit Nederlands-Indië een demi-monde was ontstaan, die door het
verval getekend werd, maar er tegelijkertijd haar ‘obscure glorie’ aan ontleende. Wat
hier gebeurde, leek op wat er in de jaren twintig in Berlijn als reactie op historische
veranderingen had plaatsgevonden. Er bestond een uitgaansleven, waarin
oer-Hollandse normen en waarden terzijde waren geschoven en alles leek te kunnen.13
De van huis uit streng-calvinistische Bakker was dan wel ooit als dichter gedebuteerd
in het protestantse Opwaartsche Wegen, maar bewees in nachtelijk Den Haag keer
op keer helemaal van God los te zijn. Net als de meeste Haagse kunstenaars bezocht
hij regelmatig café De Posthoorn aan het Lange Voorhout, de plaats waar hèt voor
artistiekelingen gebeurde en dat volgens Paul Rodenko in een brief aan Gerrit Borgers
van 3 juli 2948 was te vergelijken met Café Eylders bij het Leidseplein in Amsterdam,
waarde hoofdstedelijke dichters als Ed. Hoornik en Gerard den Barbander elkaar
ontmoetten. De Posthoorn was vaak het startpunt van een lange avond uit. Dichters,
schilders en ook journalisten verzamelden zich 's middags om een uur of vijf rond
de kachel om na de nodige consumpties naar kunstenaarssociëteit Pulchri te gaan.
De doorzetters gingen daarna nog door in nachtcafé Slawa in de Lange Houtstraat
waar de Wit-Russische Olga de scepter zwaaide of in muziekcafé Scala Slawa was
‘een soort nachtelijke dependance van De Posthoorn (borrel een gulden) en Scala,
waar je meer muzikanten en mensen met vlooientheaters treft; soms ook mij (borrel
normale prijs)’, schreef Paul Rodenko over deze nachttenten in een brief aan Hans
van Straten van z8 april 1951.
Bert Bakkers aanwezigheid in deze wereld van drank en vrouwen bleef niet
onopgemerkt. Hij was een stevige drinker, die door het nuttigen van alcohol agressief
werd en grootheidswanen kreeg en zaken nog meer dan gewoonlijk naar zijn hand
probeerde te zetten. Zijn drankzucht was onder Haagse kunstenaars en ambtenaren
berucht en zij wisten dat je voor een beschonken Bakker nog meer op je hoede moest
zijn. Hij was dan de schaamte voorbij en zei tegen vrouwen, zelfs in de ogen van de
bevrijde kunstenaars, de meest ongepaste dingen. ‘Zijn hier nog lekkere wijven’,
riep hij dan. Of als hij het naar zijn idee wat minder bont maakte met het glas in de
hand: ‘Op de mach-
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tige dijen van mijn Vicje’, met wie hij Victorine Hefting bedoelde.14 Ook probeerde
hij duidelijk te maken dat hij ook in het uitgaansleven de baas was door mannen te
imponeren. Met veel bombarie kwam hij dan nachtclub Slawa binnen, die hij in een
mum van tijd met zijn brute verbale geweld schoon veegde. Voor mensen uit het
Westland, zoals hij dat dan zei, was geen plaats meer. Zij moesten het veld ruimen
voor de Haagse kunstenaars, die inderdaad snel daarna een voor een binnen
druppelden. Bakkers gedrag was ronduit banaal, daarover waren velen het eens, maar
ze spraken hem er zelden op aan. Hij werd door bijna iedereen de hand boven het
hoofd gehouden, niet in de laatste plaats door zijn vrouw Victorine Hefting, die ook
op andere gebieden veel tolereerde. Het huwelijk werd door hen niet geconsummeerd,
omdat Bert Bakker na de huwelijksvoltrekking van de weeromstuit impotent zei te
zijn geworden. Ze wist dat hij voor het uitleven van zijn erotische fantasieën andere
oplossingen had gevonden en daarvoor plekken in schemerig Den Haag bezocht. Dat
was nu eenmaal zo en daarover maakte ze nauwelijks of geen problemen. En ook
het overmatige drankgebruik was voor haar een gegeven, waarmee ze zo haar eigen
tolerante omgang had gevonden. Zijn gedrag had haar trouwens enkele malen in de
problemen gebracht en ze had zelfs bij de opening van de eerste door haar
samengestelde tentoonstelling in

Bert Bakker (rechts) tijdens een diner; midden: Jan Hulsker, uiterst links Betty Kamphuis-Simons
Cohen en haar echtgenoot Gerrit Kamphuis
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het Haagse Gemeentemuseum met lede ogen moeten toezien hoe hij stomdronken
de genodigden ongepast hard op de schouders sloeg en uiteindelijk door een bezoeker
in een taxi werd gezet die hem linea recta naar huis moest brengen. ‘Als hij veel
dronk, wat af en toe gebeurde, zei hij dat het door de oorlog kwam en door het verzet.
Hij had inderdaad veel meegemaakt en veel vrienden en familieleden verloren, en
ik kon dat van hem accepteren’, vertelde ze desondanks in haar memoires.15
Naast informele ontmoetingsplaatsen als De Posthoorn kende en kent Den Haag
een aantal kunstenaarsverenigingen. De oudste was Oefening Kweekt Kennis,
opgericht in 1834 en in de gloriejaren van Bert Bakker voorgezeten door Ben van
Eysselsteijn, literair criticus van de Haagsche Courant. Die organiseerde om de twee
weken lezingen van Nederlandse, Duitse en Belgische schrijvers in de Grote Zaal
van Pulchri, die besloten werden met ‘het servetje’, een eenvoudige maaltijd voor
bestuur en gastspreker.16 Maar Bert Bakker had zijn zinnen gezet op het veroveren
van macht binnen de Haagse Kunstkring. Die was na de oorlog eerst gevestigd aan
de Lange Houtstraat 7 en daarna in het gebouw van het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie aan de Korte Vijverberg 7, om pas in 1957 het huidige
pand aan de Denneweg te betrekken.17 De kring was opgericht aan het einde van de
negentiende eeuw en is naast Pulchri aan het Lange Voorhout nog steeds de tweede
kunstenaarsvereniging van Den Haag. Meer dan Pulchri is zij het tehuis van alle
disciplines en vanaf het begin bestonden er daarom vijf afdelingen: de eerste afdeling
voor de beeldende kunstenaars, de tweede voor architectuur en kunstnijverheid, de
derde voor de letteren, de vierde voor de muziek en de vijfde voor kunstlievende
leden.
Bert Bakker was lid van beide verenigingen, maar hij raakte vooral betrokken bij
de activiteiten van de Haagse Kunstkring. Vanaf het verschijnen van Maatstaf in
1953 was hij uit tactische overwegingen zelfs voorzitter van de literaire afdeling
geworden en zijn tijdschrift werd al snel het officieuze huisorgaan van de
kunstenaarsvereniging. Het leek op een soort koppelverkoop, want over bijna alles
wat er in de Haagse Kunstkring gebeurde verschenen artikelen in Maatstaf, dat op
zijn beurt verzekerd was van goede kopij. Zo kon hij met veel bombarie en
internationale allure in maart 1953 het eerste nummer van Maatstaf presenteren. In
die maand organiseerde de Dienst voor Schone Kunsten van de gemeente in het
Haags Gemeentemuseum in samenwerking met de Haagse Kunstkring een
internationaal symposium over Vincent van Gogh, de favoriete schilder van Jan
Hulsker, die over hem enkele interessante publicaties zou samenstellen. De hele
wereld werd uitgenodigd en in Den Haag spraken groten als Oskar Kokoschka,
Douglas Cooper en A.M. Hammacher over leven en werk van Vincent van Gogh.
Met het symposium werd eveneens een tentoonstelling over diens werk in het Haagse
Gemeentemuseum geopend. W. Jos de Gruyter schreef de catalogus, die door Bert
Bakker werd uitgegeven. En ook Maatstaf stond in het teken van de beroemde
Nederlandse schilder en daarom kreeg Paul Rodenko de opdracht onder de titel
‘Vincent van Gogh, als schrijver’ zijn eerste Maatstaf-essay te schrijven.18 Het moest
een perfecte presentatie van het nieuwe blad worden en Bert Bakker wenste niets
aan het toeval over te laten. Rodenko was een auteur die
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graag deadlines overschreed en hij moest daarom plechtig beloven het stuk op tijd
klaar te hebben, zodat het zeker zou lukken het nummer op de tentoonstelling te
promoten. Hij moest daarom voor Bakker opschrijven: ‘Hier-
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mee bevestig ik nog eens blauw op wit dat ik voor het eerste nummer van Maatstaf
een stuk zal schrijven over Vincent van Gogh als schrijver’.19
Uiteraard had Bakkers machtige optreden ook goede kanten. Zijn vele activiteiten
stonden niet altijd alleen in het teken van de eigen uitgeverij, maar dienden vaak de
promotie van de stad Den Haag. Hij organiseerde als voorzitter van de derde afdeling
van de Haagse Kunstkring regelmatig succesvolle Maatstaf-avonden waardoor alle
grote auteurs uit het Nederlandse taalgebied de weg naar de hofstad wisten te vinden.
Een van die avonden stond zelfs helemaal in het teken van het Haagse culturele leven
en in het begeleidende Maastaf-nummer stond bijvoorbeeld een stuk over de dichter
Nes Tergast van Paul Rodenko, die van Bert Bakker in het kader van de Den
Haag-promotie wederom een nadrukkelijke regieaanwijzing had gekregen: ‘Wil je
in de eerste regels laten uitkomen dat Nes een Haagse dichter is?’.20 Rodenko
gehoorzaamde zijn broodheer en gaf in zijn essay ‘Over de dichter Nes Tergast’ de
volgende rake typering van Den Haag: ‘Het karakter van Den Haag immers - kalmer,
bedachtzamer, “diplomatischer” (ook in de zin van: meer “welopgevoed”)
weerspiegelt zich op een zeer typische wijze in onze letterkunde. Vergeleken met
het meer intensieve en rumoerige leven van Amsterdam mag dit wel eens een zekere
indruk van “achterlijkheid” geven, die een weekblad vertoont tegenover een dagblad:
het weekblad brengt niet het allerlaatste, nog onverwerkte nieuws - maar wat het wél
brengt is meer betrouwbaar en gefundeerd nieuws, nieuws in wijder perspectief’.21
Ook met dit essay werd Den Haag op de culturele kaart van Nederland gezet.
Door deze promotieactiviteiten konden de bestuurders van de gemeente en het
ministerie het blijkbaar voor zichzelf verantwoorden mee te werken aan het imperium
van Bert Bakker. De werkzaamheden pasten bovendien geheel bij de doelstelling
van het Cultuur Centrum, dat vlak na de bevrijding was opgericht om het door de
Tweede Wereldoorlog verarmde culturele leven in Den Haag weer op gang te brengen.
De leden van de kring rond Bakker hadden hierin een belangrijke rol gespeeld en
begrepen dat ze bij het verwezenlijken van hun doelstelling niet zonder de hulp van
deze machtige en in alle opzichten handige uitgever heen konden. Mede door Bakker
en zijn kring kon er sprake zijn van een in cultureel opzicht gouden decennium voor
Den Haag, waaraan na 1960 een einde zou komen. Toen begon zoals Hofstede het
noemt ‘een stille uittocht’ en vestigden veel Haagse kunstenaars zich door veranderde
omstandigheden in Amsterdam. Die verandering was veroorzaakt door de opkomst
van de televisie. Schrijvers en kunstenaars wilden in een stad in de buurt van het
nieuwe medium in het Gooi wonen en dat was Amsterdam. Dit tij was zelfs door de
ouder wordende Bert Bakker niet te keren en ook hij moest in de jaren zestig van de
vorige eeuw met lede ogen toezien hoe wat er mede onder en met zijn leiding in Den
Haag tot stand was gekomen, langzaam verdween. De kracht om dit nog tegen te
houden ontbrak hem, omdat hij de fysieke tol moest betalen voor een rumoerig leven
in een rustige stad. Eind 1968 werd bij hem een ongeneeslijke ziekte geconstateerd,
waaraan hij in 1969 stierf. Enkele jaren later verhuisde zijn uitgeverij naar Amsterdam.
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Eveline Broekhuizen & Annemiek Recourt
‘De uitgever bij wie ik het liefste mijn werk zie verschijnen’
Bert Bakker en Hans Warren: Een vooruitstrevend uitgever en een
openhartig auteur
Hans Warren (1921-2001) genoot vooral bekendheid vanwege de publicatie van zijn
Geheim dagboek waarmee in 1982 is aangevangen en dat op dit moment negentien
delen omvat. De publicatie omvat Warrens dagboeken vanaf 1942 en is nu gevorderd
tot en met het jaar 1995.1 Warren publiceerde daarnaast vele kritieken, vertalingen
(onder meer van Konstantin Kavafis en Plato), een aantal dichtbundels en enkele
romans.

‘Zo uitgesproken homosexueel’
In Warrens nalatenschap werd het typoscript van de ongepubliceerde roman Een
vriend voor de schemering ontdekt. Warren schreef de roman begin jaren vijftig. De
schrijver stond op dat moment aan het begin van zijn carrière. Hij publiceerde reeds
in een aantal literaire tijdschriften en had een aantal dichtbundels uitgegeven bij
uitgeverij A.A.M. Stols en UM Holland, in de reeks De Windroos, die onder redactie
stond van de dichter Ad den Besten.
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Aan deze redacteur liet Warren in 1952 Een vriend voor de schemering lezen ter
beoordeling.2
Hij kreeg al binnen een week een afwijzende reactie. Den Besten durfde hem niet
uit te geven, onder meer vanwege de expliciete homoseksuele passages die erin
voorkomen. De kans dat het boek in 1952 een schandaal zou hebben opgeleverd,
was inderdaad groot. Pas in de jaren zestig stelde Gerard Kornelis van het Reve als
eerste naoorlogse schrijver homoseksualiteit op een niet-verhullende manier aan de
orde. Er kan slechts gegist worden naar het ant-

Ad den Besten, circa 1958 [foto Rembrandt Foto, Amsterdam]
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woord op de vraag wat het voor Warrens carrière betekend zou hebben als Den Besten
deze taboedoorbrekende roman niet had afgewezen en Warren Reve meer dan tien
jaar was voor geweest.3 Op 20 januari 1952 noteerde Warren in zijn dagboek dat Den
Besten vele ‘zeer redelijke’ bezwaren tegen de roman had: ‘Ik ben nog steeds
onbeheerst, snoei te weinig, heb geen greep’.4 De auteur borg het typoscript weer op
en schreef verder aan ander werk, waaronder poëzie.
Begin 1953 heeft Warren een poëziebundel gereed. Hij vraagt op 16 februari 1953
Den Besten wederom om een oordeel. De redacteur ziet, opnieuw vanwege de
expliciete homo-erotische aard, ook de poëzie van Warren niet zitten: ‘De kwestie
is dat ik deze verzen niet uit durf te geven, of liever nog: dat ik er niet bij mijn baas
mee durf aan te komen.5 Ze zijn zo uitgesproken homosexueel, dat niemand zich er
meer in vergissen kan. En nogmaals, dat risico is te groot’.6
Warren was ditmaal woedend (‘wanneer hij op dat standpunt blijft, wil ik niet
langer met hem te maken hebben’). Al een maand tevoren maakte hij zich zorgen
over zijn financiën en toekomst: ‘Als nu ook mijn gedichten onpubliceerbaar worden,
de roep over mijn homoseksualiteit zich openlijk in ons rotland verbreidt, raak ik
straks, ook als criticus, volkomen uitgerangeerd’, schreef hij op 18 januari in zijn
dagboek.7 Ondanks Den Bestens afwijzing bleef Warren met hem samenwerken. In
1954 verschenen maar liefst twee dichtbundels bij Holland, Vijf in je oog in De
Windroos-reeks en Leeuw lente, met een omslagontwerp van Lucebert. In 1955 botste
het echter opnieuw tussen de auteur en Den Besten rond de bundel Onteigening.
Warren besloot de samenwerking stop te zetten, omdat hun wijze van poëzie
beschouwen te veel verschilde.8

‘Ik wacht in spanning op het oordeel van Bakker’
Het meningsverschil is voor Warren aanleiding om in 1955 Bert Bakker aan te
schrijven. Warren kende Bakker al, omdat hij eerder enkele gedichten in diens
tijdschrift Maatstaf mocht publiceren. Hij stuurde hem op 15 december de bundel
Saïd: ‘Juist over het feit dat ik het niet tot een overeenkomst kan brengen met Ad
den Besten over mijn nieuwe werk, had ik graag met U gepraat. [...] Ik ben met
mezelf te rade gegaan, heb dit werk een, twee jaren bewaard en telkens getoetst, en
ik ben het absoluut niet met d.B. eens. Daarbij komen nog verschillende dingen. U
hebt b.v. enkele malen van deze gedichten geplaatst. [...] Het lijkt mij logisch dat ik
mij nu tot de uitgever wend, bij wie ik het liefste mijn werk zou zien verschijnen’.
Het aanzien van het fonds van Bert Bakker, met gerenommeerde dichters en
essayisten als Paul Rodenko, Gerrit Achterberg en Martinus Nijhoff, speelde een
belangrijke rol in Warrens keuze voor deze uitgeverij. Nadat Warren zijn manuscript
heeft toegestuurd, schreef hij op 4 januari 1956 in zijn dagboek: ‘Ik wacht in spanning
op het oordeel van Bakker en zijn rechterhand Rodenko, ik zou graag bij Bert Bakker
uitgeven’.9
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Maar ook Bakker wees Warrens bundel af. Als reden gaf hij op dat de verschijning
te snel zou volgen op de twee vorige bundels, die beide in 1954 verschenen. Maar
als hij de gedichten écht goed had gevonden, concludeerde Warren wantrouwend op
18 januari in zijn dagboek, had hij ze wel uit willen geven, eventueel later.10 Toen
Warren vervolgens expliciet vroeg of Bakker de bundel dan een jaar later uit zou
willen brengen, antwoordde de uitgever op 24 januari dat hij dit nog niet vast kon
leggen, maar dat hij er in principe wel wat voor voelde. Bakker wilde wel enkele
van Warrens gedichten opnemen in zijn tijdschrift Maatstaf. Hij had in tegenstelling
tot Den Besten dus geen moeite met de expliciet homo-erotische inhoud ervan.
Warren ging akkoord en bleef hopen op een toekomstige publicatie van een bundel
bij Bakker. De bundel Saïd zou in 1958 echter bij Stols verschijnen.
Aangemoedigd door de opname van zijn gedichten in Maatstaf bood Warren Bakker
aan wat vertalingen en kort proza toe te zenden. De band tussen uitgever en auteur
werd vanaf dat moment steeds warmer. Ze correspondeerden frequent en op 23
december 1958 stelde Bert Bakker voor ‘een eind aan het gemijnheer’ te maken.
Voortaan spreken ze elkaar aan met ‘beste vriend’. Ook beginnen ze elkaar met
regelmaat te bezoeken: Warren woonde in Kloetinge op Zuid-Beveland, Bakker had
een zomerhuis in Veere op Walcheren.

‘Stimulansen heb ik altijd bitter nodig’
Ondanks de wederzijdse genegenheid bleef de samenwerking voorlopig beperkt.
Warren stelde een bloemlezing samen die als Ooievaar-pocket zou verschijnen.
Warren leverde pas in 1959 ruim acht maanden na de eerste deadline de kopij voor
de bloemlezing. Daarna hadden Bakker en hij een paar jaar weinig contact. Warren
had in de jaren zestig in het algemeen weinig sociale contacten.11 Op 15 april 1966
schreef Warren na lange tijd weer aan de Haagse uitgever: ‘Mogelijk overweeg je,
dat deze brief een verkapt verzoek om werk is. Dat is niet zo. Ik wil niet zeggen, dat
ik het niet fijn zou vinden, wanneer uit ons hernieuwde contact een mogelijkheid
voort zou komen die mij stimuleerde, want stimulansen heb ik altijd bitter nodig’.
Drie dagen later schreef Bakker terug dat hij graag voor die stimulans wilde zorgen.
Warren behoefde veel aansporing en zou later over Bakker schrijven: ‘Hij heeft me
gestimuleerd, ik had al lang geen lust meer in publiceren’.12 Hij stuurde Bakker wat
gedichten en proza voor Maatstaf en het contact bloeide op. Er ontstond een
vriendschap tussen de uitgever en de auteur, waarin er zelden sprake leek te zijn van
terughoudendheid of schroom. Dat toont ook het volgende voorbeeld. In maart 1959
bezocht Bakker Warren en diens vrouw Helen (die in de dagboeken Mabel genoemd
wordt). De uitgever bleef bij hen eten, ‘citeerde brokstukken Nederlandse poëzie,
zwaar scanderend’ en hoewel zijn ogen troebel stonden, stapte hij 's avonds toch in
de auto om terug te rijden. Bakker belandde echter in de mestput van de buurman in
plaats van op de weg: ‘Toen liet Bert zich overhalen. Hij was nu stom-
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dronken, moest gesteund worden. Mabel maakte een bed op, kleedde hem uit of hij
een grote baby was, trok hem een pyjama van mij aan’.13
Bert Bakker stond bekend als een levendige man, die van gezelligheid hield en
graag een borreltje dronk. Hij was een uitgever die onderwerp leek te zijn van een
soort legendevorming, iets wat je nu eigenlijk alleen nog bij zijn opvolger Mai
Spijkers ziet. Warren schreef later over hem: ‘Hij was onmatig in alles. Hij was
onmatig in drinken (hij kon echt veel op, hoor), onmatig in liefde, in vrouwen [...],
hij was onmatig in vriendschappen’.14
Warren ontbeerde, net als Bakker, de gangbare zedelijke moraal van die tijd: in
zijn dagboeken ontbreekt ‘elke gêne, of het nu gaat om seks, [...] de beschrijving van
genante ruzies of de bekentenis dat hij ooit in een dronken bui een jongen heeft
“verkracht”’.15 Zo vertelde Warren over de jaren vijftig eerlijk en niets ontziend over
zijn huwelijkse leven, zijn wilde homoseksuele activiteiten met Arabische jongens,
de abortus van zijn vrouw en de euthanasie van zijn moeder. Warren is zelf ook nooit
vies van alcohol geweest. Over die jaren: ‘Ik leed aan een destructieve drift om te
drinken en rond te sloeren met jongens in achterbuurten, zoals van Parijs’.16

‘Als je nu eens iets heel gewaagds wil doen’
Het moge duidelijk zijn dat noch bij Bakker noch bij Warren sprake was van de
toentertijd heersende kleinburgerlijke moraal. Hun verwantschap in dit opzicht
mondde uit in een vruchtbare samenwerking. Toen Warren in mei 1967 binnen korte
tijd tweeduizend gulden nodig had, schreef hij Bakker met het verzoek of hij niet
iets voor hem te doen had. Bakker had belangstelling voor het werk van Markies de
Sade en vroeg Warren of hij zin had dat te vertalen. Warren toonde zich in zijn
antwoord van 25 mei enorm verheugd: ‘Weet je dat De Sade een van de weinige
auteurs is, die ik vrijwel kompleet bezit, ondanks de vreselijke moeite die het vroeger
kostte, die boeken te bemachtigen? Als je nu eens iets heel gewaagds wil doen, moet
je een vertaling van Les 12o Journées de Sodome brengen. Het is het meest Sadistische
werk dat je bedenken kunt, het helleboek der bibliotheken bij uitstek’.
Bakker had in 1967 al Justine, of De tegenspoed der deugdzaamheid van De Sade
uitgegeven, vertaald door Cemma Pappot. Justine wordt echter in gruwelijkheid
overtroffen door De 120 dagen van Sodom. De Franse uitgever van het boek was
veroordeeld tot een boete van tweehonderdduizend francs wegens schennis van de
goede zeden. De boeken waren geconfisqueerd en vernietigd. Desondanks, of
misschien wel dankzij dit voorval, ging Bakker op Warrens suggestie in. Hij kocht
de rechten van De 120 dagen van Sodom en belastte Warren met de vertaling.
Dat het een gewaagde onderneming van Bert Bakker was om De Sade uit te geven,
blijkt wel uit wat zijn neef veel later in een interview erover zegt: ‘Als hij [Bakker]
het dan eenmaal beslist had, ging geen zee hem te hoog. Dan ging hij heel hard. En
niks bang voor inbeslagname. Lubberhuizen van De Bezige Bij had toen l'Histoire
d'O al lang liggen, maar durfde er toen nog niet mee te komen’.17 L'Histoire d'O, in
1954 geschreven door de Gallimard-redacteur
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Bert Bakker (rechts) met Bert Bakker jr., eind jaren zestig

Dominique Aury onder het pseudoniem Pauline Réage, was wat betreft onderwerp
en thematieks vergelijkbaar met het werk van De Sade. Het boek zou, in een vertaling
van Adriaan Morriën, pas in 1969 door De Bezige Bij verschijnen.
De risicovolle onderneming van Bakker verliep succesvol; de vertalingen werden
goed verkocht. Warren zou vanaf nu meer vertalen voor Bakker. Op De 120 dagen
van Sodom, of De school der losbandigheid volgden Liefde's misdaden en Juliette,
of De voorspoed van de ondeugd. Met het vertalen van deze sadistische en erotische
werken droeg Warren bij aan een herkenbare lijn in het fonds van Bakker. De prettige
samenwerking met Warren en de goede verkoop van de vertalingen hebben Bakker
wellicht geïnspireerd tot het uitgeven van andere seksueel of erotisch getinte boeken
als Erotiek van P. Kaare en Afscheid van de seksualiteit door J.M.W. van Ussel.
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Warren had echter nog steeds geen eigen gedichtenbundel of roman bij zijn favoriete
uitgever gepubliceerd.

‘Een sieraad in het fonds’
Daar kwam verandering in toen Bakker op 19 december 1968 aanbood om een
dichtbundel van Warren uitte brengen. ‘Nu je gedichten, het zijn bijna de beste, die
ik in de afgelopen jaren van je las. [...] Voel je er voor om in het komende najaar een
nieuwe bundel bij mij uit te geven? Ik kom met het derde deel van de Verzamelde
Werken van Roland Holst, een nieuwe bundel van Ida Gerhardt, zo goed als zeker
met een bundel nagelaten werk van Achterberg, terwijl jij dan wat de poëzie betreft
als hekkesluiter zou kunnen fungeren.’ [...] Ik vind, dat je met een krachtige bundel
te voorschijn kunt komen’.
Warren wilde al lange tijd bijzonder graag dat zijn poëzie bij Bert Bakker zou
verschijnen en was opgetogen over diens waarderende woorden over zijn werk. Hij
voelde zich zeer vereerd, juist omdat het de eerste keer was dat Bakker hem om
persoonlijk werk vroeg.18 De bundel zou Tussen hybris en vergaan heten; Bakker
noemde het op 12 maart 1969 een sieraad voor zijn fonds.19
In de al eerder geciteerde brief van 19 december bracht Bakker Warren ervan op de
hoogte dat er kanker bij hem was geconstateerd. De gezondheid van de uitgever ging
vervolgens snel achteruit. Desondanks heeft hij Tussen hybris en vergaan zelf
persklaar gemaakt. Toen Warren dit constateerde, noteerde hij op 9 september 1969
in zijn dagboek: ‘Ik was ontroerd toen ik zag hoe Bert Bakker zelf (zijn bekende
puntige handschrift) alles persklaar had gemaakt’.20
Bert Bakker beleefde het verschijnen van Tussen hybris en vergaan niet: hij overleed
op 19 september 1969. Zijn neef, Bert Bakker junior liet Warren op 17 november
weten dat ‘ook zonder oom Ber wij er trots op zijn jouw uitgever te zijn. Ik verwacht
veel goede recensies en zelfs als dat niet het geval mocht zijn, dan ben ik toch blij
als er nog eens een bundel van je zou komen’. De succesvolle samenwerking van
Hans Warren en Bert Bakker senior werd onder leiding van Bakker junior voortgezet
en zou leiden tot een groeiende bekendheid van de auteur en vele succesvolle
publicaties van de delen van zijn Geheim dagboek.
In het achtste deel daarvan schrijft Warren over Bakker senior: ‘Als zijn stem
klonk langs de lijn, nadrukkelijk “Hans!” met zes uitroeptekens, “hier ben ik”. Als
zijn brieven kwamen, letters rechtuit rechtaan, op hun doel af. Als je tegenover hem
zat, altijd met een goed glas, en altijd voelde je dat onverzettelijke in hem. Op de
man af, een brok Hollandse kracht. Hij hield je geweten wakker, hij was zoals zijn
naam, Bert Bakker, kort en krachtig, rechtuit rechtaan. Maar liet niet, 's avonds, die
wat weemoedige oude dorpsklok van Gapinge slaan, dan sloeg er tevens een barst
in het pantser, werd hij weerloos’.21
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Ad Fransen
Een varken dat van Bach hield
Bert Bakker in de boeken
Gelukkig komen er in dit biografische portret van Bert Bakker nogal wat oude
bekenden voorbij met fraaie en minder fraaie verhalen over dit levenslustige
heerschap. In de hoofden van menig tijdgenoot is deze in 1969 gestorven uitgever
althans nog steeds springlevend. Verder zijn de scherven van zijn kleurrijke bestaan
uiteraard terug te vinden in de vele anekdotenboekjes die graag het letterkundige
rumoer rond de rijkelijk vloeiende dorpspomp behelzen. Zoals in Willem van Toorns
boekje over het Noord-Hollandse kunstenaarsdorp Bergen. ‘Talloos zijnde verhalen,
in Bergen en daarbuiten, omtrent de legendarische drankzucht van Bakker’, schrijft
Van Toom in Er moeten nogal wat halve-garen wonen om te vervolgen met: ‘over
auto's vol dichters die in de sloot raakten, rondjes bij het Amsterdamse café Eylders
voor tweehonderd aanwezigen, die door Bakkers chauffeur Jan, die de “tiet met geld”
bij zich droeg, betaald werden, over Roland Holst die tijdens een partijtje aan de
Nesdijk de zeer dronken uitgever, die scabreuze verhalen ging vertellen, de deur
uitzette met de tekst: “Mijnheer Bakker, ik houd hier geen varkens”’.
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, of met de deur in de kroeg, of
- voor nog later op de avond - in het bordeel. Immers in welk soort drukwerk Bert
Bakker ook voorbijkomt: nadat hij eerst is geprezen als gedreven literair uitgever;
als bevlogen oprichter van Maatstaf waarvan hij tussen 1953 en 1965 enig redacteur
was; als poëzie- en muziekliefhebber die zelfs Bachs Matthaüs-Passion van buiten
kende; als de behulpzame schrijversvriend die zijn auteurs uit de brand hielp;
onmiddellijk daarna dringt zich vooral het beeld op van een leven vol drank, overspel,
manipulatie, gepoch, gesjacher en zelfs bedrog.
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Bert Bakker, 1965
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V.l.n.r.: Bert Bakker, Gerrit Achterberg, Ed. Hoornik, J.C. Achterberg-van Baak en Martinus Nijhoff
op de trouwdag van Achterberg, 27 juni 1946 [foto Henk Lamme]

Enerzijds had de getapte uitgever voor de grote namen van zijn fonds werkelijk
alles over. Hij liep zich het vuur uit de sloffen voor A. Roland Holst (Jany voor
intimi, dus ook voor hem), Martinus Nijhoff of Gerrit Achterberg. Zo tekent
Achterberg-biograaf Wim Hazeu in dit perspectief de volgende anekdote op via Bert
Bakkers tweede echtgenote, Victorine Hefting: ‘Een tijd lang, in het begin van de
jaren vijftig, werd er zeer regelmatig 's nachts om drie uur opgebeld vanuit Amsterdam
met de mededeling dat Gerrit Achterberg daar in verregaande staat van dronkenschap
verkeerde en alleen door Bert Bakker gehaald wilde worden. Bert kleedde zich dan
aan en ging hem naar Den Haag halen. Omdat Gerrit de gewoonte had om Bert daarbij
onder het rijden voortdurend hard op zijn hoofd te slaan, is Bert ertoe overgegaan
om uit te rijden met een aluminium pannedeksel bij zich, dat de juiste maat had voor
zijn grote schedel en dat we met een sjaal hadden ingewikkeld zodat het niet al te
erg opviel en Gerrit zonder direct gevaar voor Bert kon doorgaan met slaan.’ Maar
blader na dit verhaal vol vriendschappelijke overgave eens in de herinneringen van
collega-uitgever Wim Schouten - en je gaat gauw begrijpen waar het geld voor
Bakkers zwierige levenswijze vandaan moest komen. Schouten: ‘Met zijn
gereformeerde verleden bleef hij zijn hele leven overhoop liggen. Van de harde
zakelijkheid die in die kringen voorkomt, had hij best wat mogen erven. Zijn hartelijke
gulheid ging gepaard met het moeizaam betalen van royalty's en rekeningen. Roland
Holst typeerde dat met: “Hij is gul en gulzig”’.
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Bert Bakker als getuige bij het huwelijk van Gerrit Achterberg en Cathrien van Baak, 27 juni 1946

Uit Koen Hilberdinks biografie van Paul Rodenko moeten we haast wel opmaken
dat Rodenko de fondsauteur is geweest die het meest heeft geleden onder Bakkers
lepe uitgeefpraktijken. Weliswaar hielp Bakker zijn paradepaardje, of beter gezegd
melkkoe, regelmatig met toelages om achterstallige rekeningen te betalen of ritselde
hij in hoge Haagse kringen riant betaalde schrijfopdrachten voor Rodenko, maar dit
stond toch in geen enkele verhouding tot de chantageachtige wijze waarop Rodenko
door Bakker werd behandeld. Tijdens periodes dat Rodenko bijvoorbeeld geen lust
had om voor Bakkers Ooievaarreeks het zoveelste deeltje erotische vertelsels in
elkaar te flansen, staakte de uitgever subiet zijn ‘gulle gaven’. Verder schrijft
Hilberdink: ‘Met financiële regelingen, beloftes en imponerend gedrag sloot Bakker
hem verstikkend in zijn armen. Alles wat hij schreef kwam in Maatstaf of in door
Bakker uitgegeven bundels, die in grote oplagen verschenen en waaraan vooral
Bakker verdiende. Toen Ed. Hoornik Rodenko eind 1957 vroeg voor een kroniek
voor De Gids, antwoordde hij [....] ook dat Bakker fel tegen was. Die vreesde niet
alleen dat hij dan niets meer voor Maatstaf zou schrijven, maar beschouwde werken
voor een ander blad blijkbaar ook als overspel. Rodenko was van hem’. We zullen
later zien dat Rodenko niet de enige was die zuchtte onder de uitperspraktijken van
Bert Bakker.
Veel van Bakkers streken en manipulaties zijn ook terug te vinden in de door
Nienke Begemann opgetekende memoires van de eerder genoemde Victorine Hefting.
Deze welgestelde en cultureel invloedrijke Haagse dame - ze was
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ondermeer directrice van het Haags Gemeentemuseum - vertoefde vijftien jaar aan
Bakkers zijde als, kunnen we achteraf rustig stellen, tamelijk onnozele echtgenote.
Maar in 1964 besloot ze dan toch te scheiden, omdat ze eindelijk het leugenachtige
gedrag van haar man doorzag. Hefting ging op een goed moment uithuilen bij Roland
Holst, maar onze Prins der Dichters - met wie Bert Bakker tijdens de vele
gezamenlijke uitstapjes menig bordeel van binnen had gezien - meende haar te kunnen
troosten met: ‘Je moet maar zo denken: Bert is een varken dat van Bach houdt’.
Nadat bij Bakker een paar jaar na de scheiding kanker was geconstateerd en Victorine
Hefting onder invloed van zijn vleierijen toch weer een beetje spijt kreeg dat ze hem
had verlaten, ontstond er ineens weer intensief contact tussen beiden. Victorine zag
heus wel in dat elke stervende in het reine wilde komen met zijn zondige verleden,
in het bijzonder iemand van christelijke komaf. Maar in haar optiek kwam het berouw
van Bert Bakker toch echt te laat: ‘Hij voelde dat hij getuigenis zou moeten afleggen
van wat hij had gedaan en dat was zo bezijden alles wat het gereformeerde geloof
ooit had voorgeschreven dat hij er nooit goed van af zou komen’.

Van Godlof tot Godverdomme
Tegen het einde van het interbellum had de jonge Bert Bakker temidden van schrijvers
als Gerrit Achterberg, Jan H. Eekhout, Roel Houwink, Willem de Mérode, Gerrit
Kamphuis en H.M. van Randwijk - zeg maar de kring van de Jong-Protestanten rond
het tijdschrift Opwaartsche Wegen - furore gemaakt als verdienstelijk schrijver. Zijn
devote pennenvruchten deden het in ieder geval niet slecht op de kansel. In een bundel
als Reizigers (1935) vinden we versregels als: ‘Maar na berouw en eindelijk belijden/
herstelt Gij onze koers en geeft ons vrijgeleide’. Van het godvrezende en introvert
dichterlijke was na de oorlog - waarin tot zijn grote teleurstelling menig
oud-bentgenoot zoals Eekhout en Houwink de kant van de bezetter had gekozen weinig intact gebleven. Ook het godsvertrouwen moet tijdens de bezetting een flinke
knauw hebben gehad. Niemand heeft hem nadien in ieder geval nog zien of horen
bidden. Integendeel, na de oorlog leerden de meesten Bakker kennen als een
lawaaierig sujet bij wie de stevige vloek voor in de mond lag. In het naoorlogse
nachtleven ging deze rondborstige uitgever prat op zijn rauwe levensstijl. Volgens
Ellen Warmond - die in 1953 bij hem debuteerde met de dichtbundel Proeftuin - had
Bakker zelfs een persoonlijke credo dat er niet om loog. ‘Als hij flink gedronken
had, riep hij: “Er zijn maar vier dingen in dit leven: dat is poëzie, Bach, drank en
vrouwen. En in deze volgorde, godverdomme!”’.
Warmond weet ook te vertellen dat de ietwat grofbesnaarde Bakker makkelijk
succes had bij de vrouwen, terwijl hij helemaal geen spectaculaire man was om te
zien. ‘Een grote, bolle man met netjes geplakt haar. Als je lelijk wou doen, kon je
over hem zeggen dat hij leek op iets tussen een konijn en een varken. Hij moest het
in ieder geval nauwelijks van zijn uiterlijk hebben, maar veel meer van zijn
presentatie. Hij nam me een keer mee uit eten op de Hooge Vuursche om mijn nieuwe
werk te bespreken. We gingen een hotel-
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Bert Bakker [foto An Tydeman]

restaurant binnen en daar zag hij een dame zitten. “Mevrouw, wat hebt u een
verrukkelijk lichaam,” loeide hij door de lobby. Ik vond het wel amusant; ook al
omdat ik nooit last had van zijn opdringerigheden.’
Regelmatig stal Bakker bij de vrouwtjes de show met het declameren van een
gedicht of het zingen van stukjes uit de Matthaüs-Passion. Warmond: ‘Daarmee
zong hij de dames echt onder de wol. En vergeet niet dat Bert Bakker de halve
moderne poëzie van buiten kende. Dat maakte indruk op de dames, hoor. Zo citeerde
hij graag De verdronkenen van zijn vriend Hoornik. Dan galmde hij door de kroeg:
“Hun hoofden hebben zij tezaam gelegd die laatste nacht. Voor zij te water gingen,
hebben zij gezegd: vaarwel en wacht. En ieder is toen voor zichzelf verdronken want
een ander kan niet voor mij verdrinken.” En dan hups, meteen rolde daar weer een
keihard “Góóódverrrdóóómme!” erachteraan. Als je niet beter wist, dacht je dat dat
bij het oorspronkelijke gedicht hoorde. Daar zijn een hoop vrouwen voor gezwicht.
Trouwens Bert Bakker was sowieso een man, evenals zijn vriend Jany Roland Holst,
bij wie het woord “nee” helemaal niet in het woordenboek voorkwam. Het was
eenvoudig uitgesloten dat een vrouw zou weigeren.’
En in het geval van een weigerachtige houding bij de andere sekse had Bakker
altijd nog zijn tijdschrift Maatstaf als handig breekijzer richting meisjes-
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slaapkamer. Welk verlegen dichteresje wou immers niet haar poëzie snel in druk
zien? Mischa de Vreede, zelf destijds aankomend schrijfster: ‘Bakker had de naam
dat je eerst met hem naar bed moest en dan een dichtbundel kreeg. Wat dat betreft
zijn er genoeg verhalen van kleine dichteresjes die één keer in Maatstaf hebben
gestaan en daarna snel waren vergeten. Dus iedereen waarschuwde me: pas maar op
als je een jongetje wordt, dan is het over en uit met zijn bewondering voor je werk.
Maar ik heb nooit last gehad van zijn avances. Na een etentje in Bergen werd ik altijd
netjes thuisgebracht in Amsterdam. Ik vond die man eigenlijk 'n groot kind met zijn
babyface, dat speeksel om zijn mond en die broeken met die wijde olifantspijpen’.
Verder moeten er nog vrouwen genoeg rondlopen die zich herinneren dat Bakker na
de minste avances zijnerzijds 'n ja noch 'n nee afwachtte. Zoals Anneke Bulthuis de
vrouw van Rico Bulthuis, welk laatste Bakker van nabij kende als kunst- en
letterenredacteur bij de Haagsche Courant en als lid van de Haagse Kunstkring waar
Bakker de scepter zwaaide. Anneke Bulthuis: ‘Ik kende Rico nog niet zo lang en
mocht met hem mee naar Het Boekenbal in Den Haag. Daar ontmoette ik ook voor
het eerst de heer Bakker. Hij zei: “Dag schat,” en stak gelijk zijn hand in mijn blouse’.
Welke tijdgenoot je ook spreekt over Bert Bakker, allemaal vertellen ze je dat hij
ondanks of misschien juist vanwege zijn schuinsmarcheerderij zo hoog opgaf over
zijn vrouw Victorine Hefting. Victorine was inderdaad zijn steun en toeverlaat in de
zaak, maar binnen hun huwelijk bestond er weinig fysieke genegenheid. Eén week
na de trouwdag besloot hij haar al niet meer aan te raken met de mededeling dat hij
naar een arts was geweest die impotentie had gediagnosticeerd vanwege overmatig
alcoholgebruik en een oorlogstrauma.
Bert Bakker impotent? Behalve zijn eigen vrouw (die pas na meer dan tien jaar
Bakkers dubbelleven achterhaalde) geloofde verder niemand dit verhaal. Ook Marga
Minco niet: ‘Hij ging regelmatig naar andere vrouwen, maar dat mocht Victorine
niet weten. Hij had een soort tweede leven. Als hij bij ons langskwam, vermoedden
wij altijd dat hij eigenlijk in Amsterdam moest zijn voor een of andere scharrel’.
Zelfs vlak voordat hij met Victorine trouwde, maakte Bakker nog een andere vrouw
in Amsterdam serieus het hof. Althans dat vertelt Annet Arbeid, de laatste vrouw
van de in 1968 overleden dichter Gerard den Brabander. ‘Een goede vriendin van
mij, ze leeft inmiddels niet meer, had een relatie met Bakker. Hij had haar van alles
beloofd, maar plotseling kwam Victorine uit de mouw. Hij had al die tijd ijskoud
dubbelspel gespeeld.’ En vroegere medewerkers herinneren zich nadat Bakker
getrouwd was met Victorine dat hun baas wel heel vaak naar het Noord-Hollandse
Bergen moest om zijn vriend Roland Holst te helpen met het plakken van een lekke
fietsband. In werkelijkheid had Bakker daar gedurende zijn hele huwelijk een geheime
relatie, in dit geval met Bep Reijers, de dochter van beeldhouwer Willem Reijers.
Ondanks het ontbreken van enige seksuele activiteit binnen het huwelijk bleef
Victorine Hefting heel lang erg gesteld op haar Bert. Valse geluiden over hem sloeg
ze in de wind met: ‘Dat hoort nou eenmaal bij Dikkie’, zoals zij haar man liefkozend
noemde. En aangezien ‘Dikkie’ altijd voor allerlei atten-

Zacht Lawijd. Jaargang 7

161
ties en aardigheidjes zorgde, was het best uitte houden met deze charmeur en flaneur.
Zo herinnert Mischa de Vreede zich: ‘Ik zat ter gelegenheid van de 75e verjaardag
van Jany Roland Holst samen met Bert Bakker in hetzelfde radioprogramma. Bakker
vertelde daar hoe attent Jany was door op de verjaardag van Victorine altijd te bellen.
Maar Jany had zich juist weer bij mij beklaagd dat hij altijd 'n dag voordat Victorine
jarig was, ingeseind werd door Bert met de boodschap: “Jany, wil je morgen alsjeblieft
even mijn vrouw bellen om haar te feliciteren”’.

Bert Bakker jr. (links) met Victorine Hefting bij de presentatie van haar monografie over de
negentiende-eeuwse schilder J.B. Jongkind, 1975 [foto George Verberne; collectie Bert Bakker jr.]

Een muzisch uitgever
Bert Bakker had alles over voor zijn vriend A. Roland Holst, die hij in 1953, sinds
de begrafenis van die andere grote dichtersvriend, Martinus Nijhoff, zo'n beetje
geadopteerd had. Logisch dus dat, wanneer de Prins der Dichters een bezoek bracht
aan de Hofstad, hij op Koninginnegracht 26 bij Bert Bakker kon rekenen op exclusief
logement. Als grafisch ontwerper Pieter van Delft, die tussen 1965 en 1967 het fonds
vormgaf, het oude uitgeverspand voor zijn geestesoog probeert te halen, herinnert
hij zich namelijk ook: ‘Jany had daar
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helemaal volgens zijn eigen smaak een met Engels meubilair ingerichte kamer, die
te alle tijden voor hem beschikbaar moest zijn’.

V.l.n.r.: Paul Rodenko (op de rug gezien), J.B. Charles, A. Roland Holst, een onbekende vrouw en
Gerrit Kamphuis, 1962 [foto Nico Naeff; collectie Bert Bakker jr.]

Dat Bert Bakker van heel nabij grootheden kende als Roland Holst, Achterberg
of Hoornik sprak natuurlijk tot de verbeelding van jonge literatoren als Piet Calis,
die in 1964 voor uitgeverij Bert Bakker twee Ooievaar-pockets verzorgde, te weten
Gesprekken met dichters en Daling van temperatuur. ‘Hij had iets van een
grand-seigneur die op mij als jongeman veel indruk maakte, omdat hij nogal wat
beroemde schrijvers van nabij kende, die ik destijds bewonderde.’ En Ellen Warmond
vond het heel bijzonder dat ze regelmatig met Bakker op bezoek ging bij de
raadselachtige Achterberg in Leusden of Roland Holst mocht ontmoeten: ‘Roland
Holst vond ik een beetje moeilijk te verteren. Hij had zo'n onaangename, geaffecteerde
stem waarmee hij over je hoofd heen praatte. “Zij lijkt me niet willig,” zei hij dan
over mij tegen Bert’. Maar Bakker hield bij de jonge Warmond zijn handen netjes
thuis en muntte volgens de dichteres uit in beschermend, ja haast vaderlijk gedrag:
‘Hij bracht me naar de uitreiking van de Reina Prinsen Geerligs-prijs. Daarna zijn
we op de Amsterdamse kunstenaarssociëteit De Kring verzeild geraakt, waar
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ik de door mij zeer bewonderde dichter Gerard Diels nog heb ontmoet. Die lag half
bewusteloos met zijn hoofd op tafel in zijn eigen kots. Ik heb hem toen mijn bundel
geschonken waarin ik van Ed. Hoornik moest schrijven: “Omdat ik óók van Garciá
Lorca houd” Toen ik het gesigneerde exemplaar richting Diels schoof, deed hij één
lodderoog open en zei: “Weer eentje die het ver zal schoppen”: Niet verwonderlijk
dat het daar in De Kring ook met Bert Bakkers drankgebruik lelijk misging. Soms
werd zijn auto door bezorgde kunstbroeders aan de ketting gelegd, maar dit keer
bracht hij, ondanks zijn onmatige alcoholconsumptie, zijn jongste dichteresje toch
weer veilig thuis. Overigens was de destijds nog betrekkelijk naïeve Warmond wel
het een en ander gewend als het om Bakkers stuurmanskunsten ging. “Ik stapte
destijds gewoon maar in de auto. Wist ik veel? We kwamen een keer van Gerrit
Achterberg vandaan. Daar werd in huis niet gedronken, omdat Achterberg een zwaar
alcoholprobleem had. Tijdens het bezoek geen drank dus, ook niet voor Bert Bakker.
Maar op de terugweg haalde hij de schade dubbel en dwars in. Totdat hij 's nachts
op de Rijksweg ineens op de rem trapte en riep: “Engel, ik moet nou even slapen!”
Hij legde zijn hoofd op het stuur, sliep even zijn roes uit om daarna weer vrolijk
verder te rijden.’

Tijdens de viering van de vijftigste verjaardag van Gerrit Achterberg, Lage Vuursche, zo mei 1955.
Staand v.l.n.r.: Gerrit Kamphuis, Ellen Warmond, Achterberg, Jetty Rodenko-Schaper, Maurits Mok,
A. Roland Holst, Ed. Hoornik en Anthonie Donker; zittend: Paul Rodenko, A. Marja, Bert Bakker,
Mies Bouhuys en J.B. Charles [foto Particam Pictures]
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Het autorijden onder invloed kon haast niet zonder gevolgen blijven. Op een avond
kwam Bakker van huize Marga Minco-Bert Voeten vandaan en werd hij aan de rand
van Amsterdam aangehouden met veel te veel alcohol in zijn bloed. De uitgever
werd ingerekend door de politie en er hing zelfs een celstraf boven zijn hoofd. Maar
mandarijn Bakker probeerde een veroordeling coûte que coûte te voorkomen door
zijn netwerk in te schakelen. Van jongs af aan kende deze Macher de weg binnen
invloedrijke kringen. Zo wist hij via hoge Haagse ambtenaren altijd weer geldstromen
aan te boren of subsidies los te peuteren. En wanneer krantenrecensies hem niet
bevielen, riep hij ongegeneerd de betreffende boekbespreker op het matje. Zo werd
Vaderland-criticus Pierre Dubois tot de orde geroepen met: ‘Hier in Den Haag maak
ik uit wat er gebeurt’. Sinds deze aanvaring was Dubois er stellig van overtuigd
geraakt dat ‘in het huis aan de Koninginnegracht [...] de kunstpolitiek werd gemaakt’.
Ook vóór de oorlog had Bert Bakker zich al doen gelden als een handige ritselaar.
Zo wist hij in 1936 een koninklijke onderscheiding te regelen voor de toch niet geheel
onbezoedelde en zelfs voor pedofilie veroordeelde dichter/schoolmeester, Willem
de Mérode. Maar door zich te beroepen op zijn vader, die ooit op persoonlijke
uitnodiging van de anti-revolutionaire staatsman Hendrik Colijn directeur was
geworden van de christelijke krant De Standaard, had Bert Bakker de toenmalige
minister-president rechtstreeks tot een lintje voor De Mérode bewogen.
Nu Bakker zijn rijbewijs dreigde kwijt te raken en zelfs een paar weken zou moeten
zitten, werd het oude linkse verzetsbolwerk ingeschakeld, dat wil zeggen de kring
rond zijn vriend Willem Nagel. De Leidse strafrechthoogleraar die zich achter het
pseudoniem J.B. Charles verschool en schrijver was van de antifascistische bestseller
Volg het spoor terug (1953), wist justitie op hoog niveau ervan te overtuigen dat
Bakker vanwege zijn benauwde oorlogservaringen krankzinnig zou worden van een
celstraf. Daarmee was de zaak mooi van de baan en kon de boemelende uitgever met
een slokje op weer lekker verder tuffen in zijn fraaie Rover-cabriolet.
Drank en auto, drank en dichters, drank en vrouwen: zijn vroegere grafisch
ontwerper, Pieter van Delft is weliswaar nog steeds verbijsterd over 's mans dranklust,
maar roemt tevens Bakkers reusachtige werkdrift en vond hem ‘zo sterk als een beer’.
Waarmee Van Delft ook wil zeggen dat Bakker ondanks zijn turbulente nachtleven
maar weinig slaap nodig had om de volgende dag weer ter zake te komen. ‘Hij rolde
om 5 uur ochtends De Kring uit in Amsterdam maar om negen uur zat hij weer achter
zijn bureau.’ En dan had Bert Bakker volgens Rico Bulthuis niet eens kunnen uitrusten
in een fatsoenlijk bed. Want vertelt deze lachend: ‘Als hij heel laat thuis kwam uit
nachtclub Slawa of Pulchri, dan stond er een luik open naar het souterrain waarin
een paar matrassen lagen. Daar liet hij zich naar binnen rollen. Hij was zó vaak
stomdronken dat zijn vrouw hem doorgaans niet naast hem wilde. Dat was destijds
een bekend verhaal in Den Haag’.
Bakkers drankgebruik was niet alleen zijn vrouw Victorine een doorn in het oog,
maar ergerde ook het personeel, weet opnieuw Pieter van Delft te memoreren: ‘Nadat
we de voorjaarsaanbieding hadden besproken, trok hij eerst een mooie fles wijn open.
Daarna gingen we goed dineren op de Dennenweg.
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Bert Bakker (rechts) met J.B. Charles (links) en een onbekende man [collectie Bert Bakker jr.]

Vijftien, twintig nieuwe boeken in het vooruitzicht, daar moest op gedronken en
gegeten worden, nietwaar? Daarna zakte hij nog door in Pulchri-studio. 's Morgens
behoorlijk lam, kwam Bakker de uitgeverij binnen stappen. Daar zat op de onderste
verdieping in stofjas Gerrit, chef van het boekenmagazijn en de pakkamer. Dat was
een héél gereformeerde kerel. Kwaad dat die man werd toen Bakker luid lallend de
psalm zong: “'t Hijgend hert, der jacht ontkomen.” Gerrit schoot het magazijn uit en
zei: “Meneer Bakker, het is een godschande dat u in deze staat dergelijke liederen
durft te zingen.” Dan was Bert onmiddellijk weer nuchter en riep: “Gerrit, terug in
je hok!”’
Hoe zag nu een dag voor Bert Bakker als uitgever eruit? Hoe ging hij te werk? Dat
kunnen we natuurlijk het beste reconstrueren aan de hand van verhalen van
oud-medewerkers en fondsauteurs.
Volgens Kees Nieuwenhuijzen, Pieter van Delfts voorganger, die van 1958 tot
1964 Bakkers vaste boekontwerper was, begon de dag meestal zo: ‘Nadat hij was
opgestaan trok hij zijn sjamberloek aan en ging hij naar boven om de post door te
nemen en brieven te dicteren aan zijn persoonlijke assistent en zijn vertegenwoordiger,
de schrijver Wim Gijsen. Bakker was een man die zich pas echt aankleedde wanneer
de ochtend allang voorbij was. Dat vond hij wel deftig. Zijn manusje van alles, Jan,
die ook de vloer aanveegde en zo,
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zorgde dat er 's ochtends in die sjamberloek altijd een vol pakje sigaretten zat’.
Bakkers werkkamer op de eerste verdieping was eerder een soort salon dan een
kantoor, herinnert zich Van Delft weer. ‘Tegen één wand stonden tot aan het plafond
de boeken, met zo'n trapje dat je van links naar rechts kon schuiven. Heel chic. Toen
ik daar voor het eerst binnenkwam, zei ik oprecht verbaasd: “Nou meneer Bakker,
u heeft een hoop boeken verzameld.” Hij antwoordde heel theatraal met: “Jongenman,
moet je eens luisteren: met boeken maak je boeken.” In die kamer stond ook een
enorm crapaud, links en rechts geflankeerd door stapels manuscripten. Links van
zijn stoel lagen de spullen die hij uit wilde geven en rechts lag waar hij niet over
prakkiseerde. Toch liet hij die afgekeurde manuscripten een tijdje liggen om - wanneer
de schrijver in kwestie toevallig op bezoek kwam - te veinzen dat hij er nog mee
bezig was’.
De ochtend benutte Bakker vaak ook om telefonisch zijn beledigend gedrag van
de vorige avond recht te breien. Ellen Warmond: ‘Bert schold nogal wat mensen uit
op 'n avond of ging zelfs met ze op de vuist. Daarom had hij er soms een dagtaak
aan om de kou weer uit de lucht te halen. Anton van Duinkerken bijvoorbeeld werd
door hem altijd voor paap uitgemaakt en dat mondde dan uit in vreselijke ruzies. De
volgende dag had Bert spijt.’
Nieuwe talenten opbellen of aanschrijven, deed Bakker nauwelijks: schrijvers
moesten maar naar hem toekomen en niet andersom. Vanuit diezelfde hooghartige
gedachte weigerde hij volgens Rico Bulthuis ook een tijdlang recensie-exemplaren
te verschaffen aan de pers: ‘Hij zei: “Daar heb je toch boekwinkels voor.” Hij ging
ervan uit dat zijn fonds toch wel werd besproken’. Verder was het volgens Kees
Nieuwenhuijzen een enorm actieve en initiatiefrijke man die de contacten met zijn
auteurs goed onderhield en de hele dag op nieuwe plannetjes en projecten zat te
broeden. Dan weer werd zijn vriend Willem Nagel benaderd om de memoires van
Commissaris Voordewind op te leuken met een stichtelijk voorwoordje. Dan weer
moest er worden afgesproken met de hoogste cultuurambtenaar van het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Jan Hulsker, omdat Paul Rodenko
dringend een uitkering nodig had. Of de boekenafdeling van De Bijenkorf werd
bestormd met een publiciteitscampagne voor zijn meest veelbelovende debutante.
Ellen Warmond: ‘Hij kon goed reclame maken voor zijn auteurs. Kwam ik in Den
Haag De Bijenkorf binnen, hingen daar ineens levensgrote foto's van mij. Hij heeft
me altijd uitstekend gepromoot en ik vond het een geweldige coach. Hij zat je aldoor
achter de broek of je weer wat nieuws had. En wanneer je een bundel af had dan ging
hij met je uit eten en besprak hij je werk. Een voor een nam hij de gedichten met me
door, begeleid met luid en bewonderend commentaar. Erg prettig.’ Vond ook Mischa
de Vreede, die nadat zij was gedebuteerd als dichteres, een uitgebreide correspondentie
met Bert Bakker had over het ontstaan van haar eerste roman, Eindeloos. ‘Ik vond
hem meteen prettig stimulerend. Na mijn eerste zending gedichten aan Maatstaf
schreef hij me dat ze nog niet helemaal af waren, “maar u krijgt van mij wel alvast
een abonnement op Maatstaf cadeau’. Ik vond hem een muzisch uitgever. Hij kon
je echt opzwepen en een boek uit je trekken. Ik had als kind in een Jappenkamp
gezeten, maar ik dacht dat ik daarmee niets te
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melden had. Want om je heen werd er destijds gezegd: “Ach jij zat maar in een
Jappenkamp.” Maar Bert Bakker gaf me zelfvertrouwen en spoorde me aan mijn
ervaringen op papier te zetten.’ Op dezelfde wijze stimuleerde hij historicus Jacques
Presser om gedichten op te sturen naar Maatstaf. Die werden vervolgens regelmatig
gepubliceerd, maar ook wel eens door de strenge Bakker geweigerd. Hetgeen de
historicus, volgens zijn biograaf Nanda van der Zee de spottende opmerking ontlokte
‘dat het beste dat Napoleon had gedaan, was zijn eigen uitgever te laten doodschieten’.
Welk stempel Bert Bakker met zijn uitgeverij op de Nederlandse literatuur wilde
drukken: daar kreeg volgens Rico Bulthuis niemand veel hoogte van. ‘Hij had niet
een bepaalde richting zoals Geert Lubberhuizen van De Bezige Bij met de
experimentele dichters of Geert van Oorschot die de traditie van Forum probeerde
voort te zetten.’ Ook anderen, zoals Pieter van Delft, vermoeden dat ‘hij gewoon
deed waar hij zin in had en uitgaf wat zijn smaak was’. Van Delft verder over Bakkers
‘uitgeefbeleid’: ‘Hij had heel veel bewondering voor de essays van Vestdijk of de
poëzie van Roland Holst, maar het geld moest worden verdiend met de boekjes van
Commissaris Voordewind. Hij

V.l.n.r.: Bert Bakker, J.C. Bloem en A. Roland Holst, Luxemburg, mei 1958
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Geert Lubberhuizen, de directeur van De Bezige Bij, overhandigt S. Vestdijk het eerste exemplaar
van diens Het wezen van de angst; links Bert Bakker jr., naast Vestdijk diens echtgenote Mieke
Vestdijk-van der Hoeven, rechts E.W.P. van Dam van Isselt, directeur van Nijgh & Van Ditmar [foto
Fotobureau Stokvis; uit: Nieuwsblad voor de Boekhandel, 35 oktober 1968, p. 1145]

kon soms behoorlijk jaloers zijn op het fonds van De Bezige Bij. Want weliswaar
publiceerden of debuteerden veel moderne, toonaangevende schrijvers in Maatstaf,
toch kreeg hij ze niet naar zijn uitgeverij of mocht hij alleen de kruimels publiceren.
Zelfs zijn beste vriend Willem Nagel zat met zijn belangrijkste werk bij De Bezige
Bij.’
Bert Bakker staat dus bij velen te boek als een weliswaar willekeurige maar ook
bijzonder gedreven en bevlogen uitgever. Bemoeienis met zijn bedrijf bleef hij dan
ook tot aan zijn sterfbed houden. De uitgever leed aan terminale prostaatkanker en
werd in het laatste jaar van zijn leven verzorgd door Ada van Randwijk in Ilpendam.
Van daaruit belde hij volgens huidig Leopold-uitgeefster Liesbeth ten Houten - die
‘als veredelde secretaresse bij Bakker het uitgeversvak leerde’ - om de haverklap op
naar het kantoor in Den Haag. ‘Hij wilde van mij elke ochtend weten wat de omzet
was.’ En neef Bertje Bakker die in 1966 bij zijn oom was komen werken om hem
langzaamaan op te volgen, moest elke week op en neer naar Ilpendam om te
rapporteren waar hij mee bezig was. ‘Ik had toen net de vertaling van De Sade in
werking gezet. Religieuze bezwaren had mijn oom niet. Zijn angst was alleen dat
het werk vanwege de pornografische inhoud in beslag zou worden genomen.’

De eeuwige mof
Bert Bakker liet zich, ondanks dat hij van streng christelijke huize was, na de oorlog
nog nauwelijks hinderen door zijn religieuze komaf. Vloeken was in
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de plaats gekomen van bidden, met name als het gespreksonderwerp op de oorlog
of ‘de moffen’ kwam. En vooral wanneer Bakker in gezelschap was van zijn
boezemvriend en belijdend anti-fascist Willem Nagel, kon het er luidruchtig aan
toegaan, vertelt Marga Minco. De schrijfster debuteerde in 1957 bij Bakker met Het
bittere kruid, een autobiografische novelle waarin heel sober en geserreerd de
ondergang van een joodse familie wordt geschetst tijdens het nazisme. Begrijpelijk
dus dat de ingetogen Minco met het brallerige oorlogsgedoe van Bakker en zijn
kornuiten niet veel affiniteit voelde. ‘Vaak was het onderwerp al snel wie goed en
fout waren geweest. Vooral als hij met Nagel optrok: die twee konden heel erg
opschepperig over de heldendaden van het verzet praten. Ik lachte er maar om, het
was bepaald niet mijn stijl.’ Verder vermoedt de schrijfster, evenals andere bekenden,
dat Bakker een soort heimwee had naar de oorlogstijd, dat het vooral een spannend
jongensboek voor hem moet zijn geweest.
Dat Bakkers anti-Duitse houding soms bijzonder pathetische vormen kon aannemen
blijkt ondermeer uit het verhaal dat hij de kinderen van Willem Nagel een bankbiljet
toestopte als ze met een onvoldoende voor Duits thuiskwamen. En als er op vakanties
met zijn vrouw dan toch per se door Duitsland gereden moest worden, mocht er
onderweg niet gestopt worden voor een sanitaire pauze. Ellen Warmond herinnert
zich: ‘Hij was zo'n verschrikkelijke Duitslandhater, dat, wanneer hij voor zaken met
de trein naar Denemarken moest, hij bijna gedurende de hele reis de coupéraampjes
dicht-

Bert Bakker (rechts) met de vriend van Faan Nijhoff tijdens een reis door Italië, 1956 [foto W.S.
Nijhoff]
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hield. Want hij wou vooral geen Duitse lucht inademen’. Maar dan hielden Bakker
en Nagel voor Warmond blijkbaar verborgen dat ze bij het inademen van Duitse
lucht erg selectief te werk konden gaan. Want boekontwerper Kees Nieuwenhuijzen
weet wel beter: ‘Bert maakte regelmatig grote buitenlandse reizen met Willem Nagel
en dan kiende hij de rit zo uit dat ze toch even een stukje door Duitsland konden
tuffen. “Want daar zitten toch zulke lekkere meiden om onderweg op te pikken,”
snoefde hij altijd’. Niettemin hield dit anti-Duitse duo er intussen wel ijzeren wetten
op na wanneer hun omgeving de maat moest worden genomen. Volgens Piet Calis
had Willem Nagel altijd ‘een stuk of acht kenmerken paraat voor fascistoïede gedrag’.
Calis: ‘De vlag uithangen was al verdacht en eigenlijk was iedereen die maar een
beetje rechts dacht proto-fascistisch. Heel erg overdreven.’ Bert Bakker had dezelfde
allergie. Calis ondervond dat een jaar na de dood van Gerrit Achterberg. ‘Ik was als
jong broekje samen met ondermeer Ed. Hoornik uitgenodigd om in het kader van
een herdenkingsavond bij boekhandel Broese in Utrecht iets te berde te brengen over
Achterberg. Bert Bakker had Hoornik en mij met zijn prachtige Rover opgehaald in
Amsterdam. Na afloop werden we door een paar corpsstudenten meegenomen naar
hun sociëteit. Een paar dagen later lag er een brief van Bert Bakker in mijn bus waarin
hij ondermeer zijn zorgen uitdrukte over al die brallende studenten die hij had ontmoet.
“Ik ben er nu wel achter wat broedplaatsen van het fascisme zijn,” schreef hij.’
Een jarenlange vriendschap of niet, wie niet meeging in Bakkers rabiate anti-Duitse
sentiment kon rekenen op fikse brouille. Zo kwam - lezen we in Jan van der Vegts
biografie van A. Roland Holst - aan de warme band met de aanbeden Jany min of
meer een einde toen de Bergense bard in 1966 naar aanleiding van het huwelijk van
Beatrix met Claus von Amsberg een lofdicht had geschreven op de kroonprinses.
Erg onverwachts kon zo'n reactie voor Roland Holst niet zijn gekomen, want nog
maar een jaar eerder had Bakker in een interview gezegd: ‘Iedere mof is een potentiële
schoft, ook nu nog. En eerst als ik het aan den lijve ondervind, erken ik dat er ook
goede Duitsers zijn’.
In het Haagse etablissement De Posthoorn, het stamcafé waar Bakker tussen
politici, kunstvlooien en het journaille regelmatig zijn dorst kwam lessen, was
jarenlang de volgende anekdote goed voor een lekker verhaal. Nee, het was niet de
bekende anekdote dat Bakker, nadat er een taxi was komen voorrijden, voor de deur
van De Posthoorn op zijn buik was gevallen en alleen nog maar kon uitbrengen: ‘Ik
wil neuken! Ik wil neuken!’. Het gaat om het volgende niet minder saillante stukje
petite histoire: op een dag kreeg Bakker het in deze uitspanning namelijk aan de stok
met een vent die hem uitschold voor ‘vuile NSB-er’. De stevig gebouwde uitgever
pakte de man bij zijn nekvel en smeet hem dwars door een ruit. Daarna legde hij zijn
plaklok weer terug op zijn kalende schedel, trok zijn jasje recht, nam zijn portemonnee
uit zijn binnenzak en overhandigde de kroegbaas een briefje van honderd met de
boodschap: ‘Zo, dat is voor die ruit’.
Even impulsief, weet Ellen Warmond nog, ging Bakker te keer toen ene Kees Klap
over Achterberg - heel snel van zijn à propos vanwege de minste kritiek - een
vervelend artikel had geschreven. ‘Nadat Bert zich flink had ingedronken - dat moest
nou eenmaal altijd - raakte hij flink boven zijn
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theewater en liet hij een boos telegram sturen naar Klap, waarin stond dat iemand
met zijn oorlogsverleden maar beter zijn mond kon houden.’
Met de oorlog en Bakkers oorlogsverleden viel dus niet te spotten, al bleef het een
beetje vaag wat de uitgever zelf tijdens de bezetting had uitgespookt. Weliswaar
stonden op zijn bureau allemaal foto's van gesneuvelde verzetshelden waar niemand
met zijn vingers aan mocht zitten, maar wat nou precies zijn betrekking was geweest
tot deze figuren en wat zijn exacte aandeel was geweest in de illegaliteit, daar liet
hij zich - ondanks zijn opschepperige gedrag - nooit in detail over uit. Of het moest
zijn dat hij aan zijn personeel trots vertelde dat hij, om Duitsertje te pesten, 's nachts
op binnenplaatsen graag keihard het Wilhelmus had gegalmd. Bekend was ook dat
hij van 19 augustus tot 2 oktober 1943 door de Duitsers gevangen was genomen.
Maar de aanleiding voor zijn celstraf was niet bijzonder heldhaftig geweest. Want
om de oprichting van het clandestiene uitgeverijtje de Mansarde Pers te vieren

Gerrit Achterberg (links) en Ed. Hoornik, 1951 [foto W.S. Nijhoff]
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had Bakker voorgesteld een feestje te bouwen bij Ed. Hoornik thuis. Ook waren
onder anderen de dichter Gerard den Brabander en de ondergedoken verzetsman
Hans Katan van de partij. De feestneuzen maakte echter zoveel kabaal dat de buren
de politie belden. Het was zelfs Bakker geweest die het raam wijd open had gegooid
en volgens de memoires van Victorine Hefting ‘van alles over de gracht had
geroepen’. Bakker en Den Brabander kwamen er met hun kortdurende hechtenis nog
tamelijk goed vanaf, zeker als je bedenkt dat Hoornik uiteindelijk door de Duitsers
naar Dachau werd gestuurd en Katan zelfs kort na dit voorval werd gefusilleerd.
Bakker, beweert Victorine Hefting althans, was zelf ook ter dood veroordeeld, ‘maar
is door een onbekende vrijgekocht’. Een vreemd en sterk verhaal. Volgens Bertje
Bakker, het neefje van de uitgever, heeft zijn vader zijn oom wellicht geholpen. ‘Dat
zei oom Bert tenminste wel eens zelf en dat kan best zo wezen, want mijn vader had
destijds een hoge functie bij de voedselvoorziening en in die hoedanigheid dus een
gunstig contact met de Duitsers.’ Maar in Adriaan Venema's meerdelige werk over
de literatuur in bezettingstijd lezen we dat een heel ander figuur een sleutelrol speelde
bij Bakkers vrijlating: ‘Dat gebeurde door bemiddeling van prof. mr. J. Oranje. Deze
had behoorlijk veel invloed bij de Duitsers en wist daar dankbaar gebruik van te
maken.’ Beide bronnen kennen blijkbaar niet de versie van Loe de Jong in zijn
standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. De Jong
zet Bakkers vrijlating namelijk grotendeels op het conto van de Amsterdamse Huis
van Bewaring-cipier G. van Welsum, die na de oorlog vertelde: ‘Ik zag hem in de
cel zitten. Hij zei: “Denk er om, wat in de linkerla van mijn bureau ligt, moet
ogenblikkelijk verdwijnen.” Ik heb de vrouw van Bert Bakker gebeld.
Het gevolg was dat Bert Bakker na enige tijd de bajes uitwandelde.’ Dat Bakker
tijdens de oorlog het nodige gevaar heeft gelopen staat wel vast, aangezien hij hoorde
bij de verzetsgroep rond H.M. van Randwijk, de oprichter van Vrij Nederland. Bakker
ging rond met illegale krantjes en bracht joden valse stamkaarten en voedselbonnen.
Dat was absoluut niet zonder risico. Hoewel: ‘Er gingen ook geruchten dat hij nogal
een bangerd was en dat veel vriendjes uit het verzet hem niet erg hoog hadden zitten,’
zegt Kees Nieuwenhuijzen nu. Waarschijnlijk duidt hij hiermee op een aantal wrange
incidenten die Bakker als verzetsman de das hadden om gedaan en waarover hij na
de oorlog liever zweeg. Alleen intimi kwamen te weten hoe de vork precies in de
steel zat. Zoals Victorine Hefting bij wie we tevens lezen dat Bakkers alcoholisme
hem in de oorlog reeds flink parten speelde. ‘Hij is er altijd innerlijk door vervolgd,
hoewel hij, geloof ik, niet eens gemerkt had dat hij in het laatste anderhalf jaar van
de oorlog in de illegaliteit geen enkele vertrouwelijke mededeling meer had gekregen,
zoals Henk van Randwijk mij later heeft verteld. [...] Op het laatst werd hij
onbetrouwbaar geacht omdat hij dingen losliet als hij gedronken had, wat hoe langer
hoe meer gebeurde - waarbij niet vergeten moet worden dat de illegaliteit vanuit
Engeland van jenever werd voorzien. [...] Tegenover mij verweet Bert zich ook dat
hij schuld had aan wat er gebeurd was met de drukkerij van zijn oom Paul [...]. Paul
drukte in zijn Amsterdamse bedrijf een tijdlang zowel Vrij Nederland als Trouw.
Bert bracht daar regelmatig kopij achter op de fiets, en op een kwade dag zag hij,
toen hij
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aan kwam rijden, dat de Duitsers een inval deden in de drukkerij en het hele personeel
naar buiten haalden. Er werkte daar twaalf man, die alle twaalf zijn doodgeschoten,
maar Bert had zich al omgedraaid en heeft de arrestatie niet meegemaakt. [...] Als
hij erg verdrietig was, verweet hij zich dat hij zelf schuld had aan het verraad van
zijn oom en dat hij het was die teveel had losgelaten.’
Betekende Bakker dan misschien nog iets als entrepreneur van verzetsblaadjes of
als drukker van verzetspoëzie? Hij was immers zelf dichter en had een jaar voordat
de oorlog was uitgebroken met familiekapitaal van zijn eerste vrouw, Ella van Nood,
een puissant rijke dochter van een bloementelersfamilie - zich kunnen inkopen bij
de Haagse uitgeverij Daamen. De mogelijkheden om iets in gang te zetten qua
subversief drukwerk lagen dus voor handen. Maar volgens Lisette Lewins Het
clandestiene boek 1940-1945 bleef het bij de eerder genoemde Mansarde Pers die
hij oprichtte in samenwerking met tekenaar Kees Bantzinger en drukker Fokko
Tamminga. Dit uitgeverijtje heeft ook nooit verzetspoëzie uitgegeven, beweerde
Bantzinger tegenover Lewin: ‘Het waren geen teksten waarin de moffen uitgescholden
werden. Bert wou de literatuur op gang houden. Bertus Aafjes bijvoorbeeld, had in
Friesland waar hij was ondergedoken, een bundel erotische verzen geschreven. Dat
had niets met verzet te maken.’ Bantzinger was tegenover Lewin ook bijzonder
openhartig over hoe gezellig de bezetting eigenlijk soms wel niet kon wezen en
vooral, hoe Bert Bakker handig profiteerde van de heersende boekenschaarste. Toch,
in het zevende deel van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
krijgt Bakker van Loe de Jong een compliment voor zijn verzetspoëzieprimeur.
‘Misschien is het door Bakker geschreven gedicht “Oranje Boven/ Leve de Koningin”,
dat hij ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van koningin Wilhelmina (31
augustus 1940) in 3000 exemplaren liet drukken, wel het eerste voorbeeld van “echte”
illegale bellettrie geweest -“echt” in zoverre dat het een inhoud had die zich
rechtstreeks en expliciet tegen de bezetter richtte. Bakker zag die inhoud graag onder
ogen gebracht van zoveel mogelijk lezers; het aan zijn gedicht toegevoegde colofon
luidde: “Geef door dit lied,/ opdat het Haar bereike,/ Wier strijd òns staande houdt/
en nóóit de vlag doet strijken”.’

Wel royaal maar geen royalty's
De oude Bakker liet de laatste tien jaar van zijn leven de schulden fors oplopen, maar
wist ook altijd weer met slinkse trucs de schuldeisers van zich af te schudden. Zoals
de eigenaar van de Haagse drukkerij Semper Avanti; toen Bakker stierf stond zijn
uitgeverij daar voor tonnen in het krijt, weet Pieter van Delft. ‘Leemhuis, een man
die in antroposofie geloofde, belde continu met de uitgeverij omdat hij eindelijk geld
wilde zien. Dan nam Bert Bakker de hoorn over en zei: “Ja, meneer Leemhuis fijn
dat ik u spreek, wij moeten volgende week eens een goed gesprek hebben over de
antroposofie.” Dan ging hij met die man uit dineren en waren de problemen weer
even van de baan. Bakker wist bij iedereen precies waar de zwakke plekken zaten
of hoe hij mensen moest inpakken.” Van Delft kan het weten, want met dezelfde
soort
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Viering vijftigste verjaardag van Bert Bakker in restaurant Chez Elisa in Den Haag, 7 april 1962. Bert
Bakker (staande links), Victorine Hefting (zittend midden), de violist Theo Olof (achterste rij, tweede
van rechts) en Gerrit Kamphuis (staande uiterst rechts) [foto Nico Naeff]

bluf werd hij door Bakker aangenomen. ‘Ik kwam net van de academie af en ontmoette
hem in 1965 op oudejaarsavond bij Willem Nagel. Bakker zei: “Jij gaat mijn hele
fonds vormgeven.” Ik zag dat niet zo zitten, maar Bakker protesteerde: “Heb jij een
bankrekening? Dan maak ik jou morgen tweeduizend gulden over.” En verdomd,
even later lag er een cheque van tweeduizend gulden bij me in de bus. Die heb ik
teruggestuurd, maar ik heb ook opgebeld dat ik het wel wilde proberen. Heel slim
van hem dat hij mensen op die overweldigende manier zoveel vertrouwen gaf.’
Over Bert Bakker als wanbetaler kan Van Delft je nog van alles vertellen, maar
zelf heeft hij daar nooit last van gehad. ‘Nou ja, hij vroeg je wel eens om een
vriendendienst, zoals bij het ontwerp van de debuutbundel van Neeltje Maria Min,
Voor wie ik liefheb wil ik heten. Dan zei hij: “Dat moet je maar eens voor niks doen,
want dit is een meisje uit Bergen en daar verkoop ik toch niks van.” Later bleek dat
de best lopende Nederlandse dichtbundel ooit’.
Van Delfts voorganger Kees Nieuwenhuijzen leed des te meer onder Bakkers
slordige betaalgedrag. Wanneer Nieuwenhuijzen zijn verhouding schetst met zijn
eerste baas herinnert hij zich Bakker als een uitermate royaal figuur tijdens de vele
horecabezoeken, maar wanneer het op betaaldag aankwam, gaf de uitgever vaak niet
thuis. ‘Tot de scheiding met Victorine kon ik het goed vinden met Bert. Daarna werd
ik er pardoes uitgeflikkerd, omdat ik partij voor hem had moeten kiezen. Hij was
woedend dat zijn vrouw hem in de
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steek had gelaten. Maar enfin, hij liet me als ontwerper helemaal vrij. Om de
aanbieding door te nemen gingen we een weekendje naar zijn buitenhuis in Veere.
Dan bespraken we alle boeken waar ik mee aan de slag zou gaan. Meestal vielen er
twee voorstellen af, want een van zijn vuistregels was: je moet altijd twee dingen
afkeuren. Die bijeenkomsten in Veere waren erg met drank besprenkeld, want hij
was een enorme zuiplap. Nadat we het een en ander hadden besproken, gingen we
goed eten en drinken. Zo gauw hij hem flink had hangen, kwam de seks aan bod.
Het ging altijd over neuken, neuken en nog eens neuken. Dan klom hij in een café
op een stoel en riep: “En nu wil ik neukmuziek!” Je begrijpt dat hij daar in Veere
regelmatig de kroeg werd uitgegooid. Tijdens zo'n weekend werd op geld niet gelet,
maar de hele periode dat ik voor zijn uitgeverij heb gewerkt, was er gesodemieter
over rekeningen. Hij verschool zich altijd achter zijn boekhouder, P. van der Harst
en deed dan net alsof hij zelf niets van geldzaken afwist. “Moet je maar aan Van der
Harst vragen,” riep hij altijd.’
De naam Van der Harst staat ook bij andere medewerkers of fondsauteurs diep in
het geheugen gegrift. ‘Van der Harst was het stootkussen’, beweert neef Bertje Bakker
en daar kan zijn huidige buurvrouw Marga Minco nog steeds goed over meepraten.
Jarenlang dreef de uitgeverij deels op haar bestseller Het bittere kruid. Maar royalty's,
ho maar zegt Minco nadat ze eerst iets over de ontstaansgeschiedenis van haar debuut
heeft verteld: ‘Ik had een paar verhaaltjes - later eigenlijk bouwstenen voor Het
bittere kruid - naar Maatstaf gestuurd. Bert Bakker vroeg: heb je nog meer van die
verhaaltjes? Dat had ik wel. Toen ik het boek af had, wilde hij het gek genoeg ineens
nog een jaar in de la laten liggen. Hij had er niet zo'n vertrouwen in. Eenmaal
uitgebracht als Ooievaartje van f 1,50 vloog het boek de winkel uit. Ik geloof dat er
meteen twintigduizend zijn verkocht. Maar je moest het geld echt uit zijn la trekken.
Ik had ook geen contract, dat kreeg ik pas jaren later nadat ik erom had gevraagd.
Mijn man Bert Voeten en ik hadden het in die tijd echt niet breed, dus op 'n keer dat
ik toch in Den Haag moest zijn, belde ik hem op dat ik even langs zou komen om
een voorschot te halen. Dat werd een heel toneelspel aan andere kant van de lijn:
“Nou dat moet ik eerst eens aan Van der Harst vragen en ik hoor zo juist van hem
dat hij het niet goed vindt.” Ik durfde ook nooit om grote bedragen te vragen. Dat
wist hij donders goed. Dus zo af en toe stopte hij je dan vijftig gulden toe of stond
hij plotseling bij ons voor de deur met een goeie fles wijn. Dan zeurde je niet meer.’
Vijftig gulden was nog een heel bedrag in vergelijking met wat sommige hoogleraren
van Bakker kregen wanneer ze een wetenschappelijk boek bij hem uitbrachten. Pieter
van Delft: ‘Wanneer zo'n hoogleraar het definitieve manuscript kwam brengen vroeg
zo'n man wel eens: “En meneer Bakker wat is de remuneratie voor het boek dat ik
voor u geschreven heb?” Dan werd Bakker me een partij kwaad. “Wat godverdomme,
durf jij mij ook nog geld te vragen met dat riante salaris dat je als professor verdient.”
Die kregen dus niks.’
Ellen Warmond ontving wel revenuen, al ging het om een verwaarloosbare som
die totaal niet spoorde met de verkoop van haar succesvolle debuutbundel Proeftuin
(1953). ‘Ik kreeg altijd de legendarische elf gulden elf. Je kreeg ook nooit een
afrekening. Het bedrag stond ergens genoteerd achter op een druk-
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Ellen Warmond [foto Hans Roest]

proef. Ik zei wel eens dat ik dat weinig vond, ook al omdat hij overal graag
rondbazuinde dat mijn bundel zo goed verkocht. Maar dan antwoordde hij: “Elf
gulden elf is meer dan genoeg voor zo'n klein meisje.” Maar ik gaf niet om royalty's
want ik had een baan. Hij zei ook dat het geld naar andere auteurs ging die het harder
nodig hadden dan ik. En hij moest natuurlijk zelf een hoop geld hebben voor zijn
feestelijke manier van leven.’ Bertje Bakker voegt daar nog aan toe: ‘Hij zei altijd:
“Laat die auteurs maar komen vragen om geld.” Willem Nagel viel hem daar vaak
op aan, vond dat onfatsoenlijk. Maar dan antwoordde hij dat al die schrijvers auteurs
toch al op zijn zak leefden en dat ze blij moesten zijn dat hij hen wilde uitgeven.’
Een schrijfster die min of meer profiteerde van het geld dat Bakker andere auteurs
onthield, was Mischa de Vreede. Na haar poëziedebuut Met huid en hand (1959)
kreeg ze van Bakker zo waar een volwassen contract en deed de uitgever ook nog
eens een goed woordje voor haar bij Roland Holst. ‘Ik kreeg een jaar lang een
maandelijkse toelage om een roman te schrijven en van Roland Holst, die net de Prijs
der Nederlandse Letteren had gewonnen, kreeg ik na bemiddeling van Bert Bakker,
nog eens 500 gulden om het sleutelgeld voor mijn huisje in Bergen te betalen.’
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Mischa de Vreede, Amsterdam 1959 [Uit: Giny Oedekerk, Terugblik. 50 portretten van schrijvers
1952-1965. de Verbeelding, Amsterdam 2005, p. 55]

Het bestedingspatroon van zijn oom baarde neef Bert Bakker na zijn komst bij de
uitgeverij in 1966 al snel zorgen. Temeer omdat de uitgeverij toen enorm in het slop
zat. Bertje Bakker: ‘De tijd dat het hem voor de wind ging met boekjes in de serie
De commissaris vertelt of met de erotische vertellingen van Rodenko was voorgoed
voorbij. Een aantal opkomende schrijvers die zich bij hem hadden aangeboden zoals Jan Wolkers - had hij jammerlijk gemist. Het fonds was niet meer bij de tijd.
Hij was eigenlijk een beetje blijven hangen in het gereformeerd goed, zoals het werk
van Koosje Koster. Na de scheiding van Victorine moest hij keer op keer een
hypotheek nemen op het gelukkig flink in waarde gestegen pand aan de
Koninginnegracht. Maar ondanks dat hij aan de rand van het bankroet zweefde, waren
de meeste mensen om hem heen er diep van overtuigd dat hij een uiterst succesvolle
en rijke uitgever was.’ Dat kwam natuurlijk omdat de oude Bakker weigerde de tering
naar de nering te zetten. Zijn zwierige bestaan mocht in geen geval lijden onder de
weinig florissante conditie van zijn bedrijf. Bertje Bakker: ‘Hij smeet werkelijk met
geld. Wat niet wil zeggen dat hij ooit in een winkel kwam. Schoenen, pakken,
overhemden die liet hij allemaal op maat maken. Toen mijn tante bij hem vertrokken
was, ben ik met hem voor overhemden naar de herenafdeling van De Bijenkorf
geweest. Werkelijk, hij keek zijn ogen uit bij wat je daar allemaal kon kopen. Hij
had ook een eigen drankboer, Van Arkel op de Dennenweg. Die man kwam altijd
uit zichzelf eens per week de wijn-
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kelder bevoorraden. Witte wijn, sherry, pils, dat werd allemaal ongevraagd aangevuld.’
Dat royale leven viel natuurlijk op bij zijn crediteuren. Zo suggereerde zijn grootste
schuldeiser drukkerij Semper Avanti, dat hij misschien eens een kleiner autootje
moest kopen. In plaats van zo'n enorme Rover een bescheiden Morrisje. ‘Maar’,
vertelt Bertje Bakker, ‘dan kwam hij toch weer met de grootste Morris thuis. En zijn
auto stond altijd gestald in een garage. Hij liet zijn wagen door de garagehouder
voorrijden en ook weer wegbrengen. Wanneer hij veel afspraken had, ging dat zo de
hele dag af en aan. Ik zei op een gegeven moment: “Oom Bert wat denkt u wel niet
dat dat kost?” Hij antwoordde laconiek: “Niet zoveel, maar ik weet het niet precies,
vraag het maar aan Van der Harst.” Nou, die liet me een rekening zien van zeshonderd
gulden per maand.’ Maar Bertje Bakker kreeg zijn dominante en excessieve oom
natuurlijk maar moeilijk financieel in het gareel. De jongste bediende had het volgens
boekvormgever Pieter van Delft toch al niet makkelijk met zijn oom als baas. ‘Bertje
moest de koffie boven brengen, terwijl oude Bert zat te bladeren in een manuscript.
Dat waren allemaal losse blaadjes, dus om de boel bij elkaar te houden vroeg hij op
een gegeven moment aan kleine Bertje: “Heb jij een elastiekje in je zak of een
paperclip?” Bertje tastte tevergeefs de zakken van zijn keurige blazertje af en
antwoordde beteuterd: “Nee, oom Bert, maar zal ik even naar beneden gaan?” Nou
dan ging oom Bert helemaal door het lint. “Hoe wil jij nou godverdegodverdomme
ooit uitgever worden zonder elastiekj e of paperclip in je zak!”’
Hoewel hij op talloze manieren graag in het voetspoor van zijn oom Bert wilde
treden, had de jonge Bertje Bakker om begrijpelijke redenen niet veel lust het soort
uitgever te worden dat zijn oom was geweest. ‘Toen ik het vlak voor zijn dood van
hem overnam was er nauwelijks een backlist en was de financiële administratie een
puinhoop. Ik had al zoiets kunnen vermoeden natuurlijk. Samen met Johan Polak
maakte hij in 1968 een reprint van het blad De Stijl. Johan Polak stortte voor dat
project 100.000 gulden. Erg aanlokkelijk geld voor mijn oom, want ineens bedacht
hij dat hij deze uitgave ook in Scandinavië aan de man moest brengen. Hij wilde dus
op zakenreis en had berekend dat dat 15.000 gulden ging kosten. Via een omweg
kwam me achteraf ter ore dat hij van dat geld ook privé op reis was geweest met Ada
van Randwijk. En maar blijven liegen, en maar geen royalty's betalen aan zijn auteurs:’
Maar de grootste verrassing kwam voor Bertje Bakker pas na het overlijden van zijn
oom. ‘Zijn laatste wil was dat zijn hele vermogen en nalatenschap naar de Gerrit
Achterberg-stichting moest gaan. Daarvoor zouden uitgeverij en pand verkocht
moeten worden. Daar heb ik een stokje voor gestoken, want ik wist absoluut zeker
dat hij bij zijn ex-vrouw Victorine voor een torenhoog bedrag in het krijt stond. Dat
moest eerst worden terugbetaald, vond ik. Maar boekhouder Van der Harst kon in
de nagelaten paparassen maar geen schuldbekentenis vinden. Op een gegeven moment,
bij afwezigheid van Van der Harst, ben ik zelf maar gaan zoeken en in eerste de beste
lade vond ik de bewijzen dat hij 300.000 gulden van Victorine had geleend. Later
vroeg ik aan Van der Harst: “Waarom ben je daar niet zelf mee voor de dag
gekomen?” Maar de goede man haalde zijn schouders op en antwoordde: “Ik heb
gewoon gedaan wat meneer Bakker me heeft opgedragen”’.
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Bert Bakker (rechts) met Bert Bakker jr., eind jaren zestig

Bronnen
• Bert Bakker, Reizigers. J.H. Kok, Kampen 1935.
• Nienke Begemann, Victorine. Bert Bakker, Amsterdam 1987.
• Rudi Boltendal, Boekmakers. Portretten van uitgevers. Moussault, Amsterdam
1965.
• John Eylders, Eylders, het leven van een tegendraadse Amsterdammer. A.W.
Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 1971.
• Wim Hazeu, Gerrit Achterberg. Een biografie. De Arbeiderspers, Amsterdam
1988.
• Koen Hilberdink, ‘Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart’. Een biografie van Paul
Rodenko (1920-1976). Meulenhoff, Amsterdam 2000.
• L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel
7 (Mei '43 juni '44) en deel 8 (Gevangenen en gedeporteerden). Staatsuitgeverij,
's Gravenhage 1976-1978.
• Lisette Lewin. Het clandestiene boek 1940-1945. Van Gennep, Amsterdam
1983.
• Wim Schouten, Een vak vol boeken. Herinneringen aan veertig jaar leven in
en om de uitgeverij. De Bezige Bij, Amsterdam 1988.
• Willem van Toorn, ‘Er moeten nogal wat halve-garen wonen’. Schrijvers in en
over Bergen. Em. Querido, Amsterdam 1988.
• Jan van der Vegt, A. Roland Holst. Biografie. De Prom, Baarn 2000.

Zacht Lawijd. Jaargang 7

• Adriaan Venema, Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1 (Het systeem).
De Arbeiderspers, Amsterdam 1988.
• Hans Werkman, De wereld van Willem de Mérode. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1983.
• Nanda van der Zee, Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
Aspekt, Soesterberg 20022.
Met dank aan de mensen die mij ruimhartig te woord stonden over Bert
Bakker: Annet Arbeid, Bert(je) Bakker, Rico en Anneke Bulthuis, Piet
Calis, Pieter van Delft, Hans Dütting, Liesbeth ten Houten, Marga Minco,
Kees Nieuwenhuijzen, Hans Sleutelaar, Mischa de Vreede en Ellen
Warmond.

Zacht Lawijd. Jaargang 7

180

Lisa Kuitert
Bert Bakker en de ‘vrouwenpoëzie’
De bestseller van Neeltje Maria Min
In een interview uit 1985 zei Wim Gijsen, medewerker van Bert Bakker, over de
smaak van de uitgever: ‘Hij had iets tegen vrouwenpoëzie en wilde de zaak
terugsturen.’1 Dat is een intrigerende opmerking. Had Bert Bakker inderdaad iets
tegen ‘vrouwenpoëzie’? Hij heeft toch flink wat poëzie van dichteressen uitgegeven.
Het meest in Maatstaf, maar ook in enkele afzonderlijke bundels. Toen hij in 1969
bij de overgang van Maatstaf naar uitgeverij De Arbeiderspers werd geïnterviewd,
kreeg hij de vraag voorgelegd welke jongere auteurs bij Bakker gedebuteerd waren:
‘Wie me te binnen schieten? Marga Minco is bij ons begonnen. Ellen Warmond via
Blaman met wie ik goed bevriend was. Armando die nu niets van “Maatstaf” meer
wil weten. En natuurlijk Neeltje Min, dat is een echt debuut geweest’.2 Op Armando
na noemde hij spontaan louter vrouwelijke auteurs. Hoe reageerde hij op het werk
van ‘zijn’ schrijfsters?
Het is belangrijk te weten dat Bakker, ondanks zijn klaarblijkelijke aarzeling ten
aanzien van hun poëzie, goed met vrouwen kon opschieten - om het eufemistisch te
zeggen. Hij was een rokkenjager. De (auto)biografie van zijn echtgenote Victorine
Hefting is daar duidelijk over. Hij had affaires, een buitenechtelijk kind zelfs, bij een
Noorse, hij gaf veel geld uit aan prostituees, en slaagde er bij dat alles in een goed
contact met zijn echtgenote te houden, ook toen zij al gescheiden waren. Hij was,
schrijft zij in haar boek, impotent geworden door zijn overmatige alcoholgebruik.
Toen hij op het laatst van zijn leven ziek werd, liet hij zich verplegen door
achtereenvolgens Cathrien Ach-
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Tijdens het Boekenbal, 1960. V.l.n.r. Bert Bakker, Ed. Hoornik, onbekende, Mies Bouhuys [foto
Eddy Posthuma de Boer]

terberg en Ada van Randwijk, de weduwe van H.M. van Randwijk. Het contact met
laatstgenoemde was meer dan vriendschappelijk. Hij biechtte in aan brief aan Ida
Gerhardt op 12 maart 1969 vrijmoedig op: ‘Als ik mij definitief uit mijn uitgeverij
terugtrek, zal ik vermoedelijk met mevrouw Van Randwijk elders in den lande mij
vestigen. In bed ben ik nog heel wat man, maar de pijn treitert mij toch voortdurend’.3
Ook Daisy Wolthers en Annie Salomons waren zorgzame vriendinnen.
Bakker op zijn beurt deed zijn best voor zijn auteurs. Hij was een uitgever van de
oude stempel, een gentleman tegenover zijn auteurs, ogenschijnlijk een leisure man,
die pas na twaalf uur 's middags zijn toilet maakte en dan een kostuum aantrok. De
ochtenden benutte hij voor telefoneren met zijn auteurs, gezeten in een kamerjas, in
een krakende leren fauteuil, zoals eerdergenoemde Wim Gijsen zich herinnerde.
Tot aan het debuut van Neeltje Maria Min waren de vrouwelijke dichters uit zijn
fonds niet erg succesvol. Van 1946-1960 verschenen in totaal 8 bundels van
dichteressen. Daaronder zaten oudere auteurs zoals Top Naeff met Klein witboek
(1947) en J.M. Walsum-Quispel met de bundel Versluierd aanschijn (1946). Een
nieuwe generatie dichteressen leek te zijn aangeboord met Mies Bouhuys die bij Bert
Bakker in 1948 Ariadne op Naxos publiceerde. Zij kreeg er de Reina Prinsen
Geerligs-prijs voor. Maar het talent van Bouhuys ontwikkelde zich meer in de richting
van proza, in het bijzonder kinderboeken.
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Neeltje Maria Min, 1968 [foto Cor Stutvoet]

Reclamebiljet voor Voor wie ik lief heb wil ik heten van Neeltje Maria Min [collectie Neeltje Maria
Min]

Met Ellen Warmond, die ook de Reina Prinsen Geerligs-prijs in de wacht sleepte,
leek Bakker een blijvertje in huis te hebben gehaald. Met drie bundels in enkele jaren
tijd was Warmond de belangrijkste dichteres in het fonds van Bert Bakker/Daamen.

Zacht Lawijd. Jaargang 7

Ellen Warmond had een dichtwedstrijd gewonnen van de VARA, en stuurde eind
1952, op aandringen van haar vriendin Anna Blaman, iets van haar werk op aan Bert
Bakker.4 Bakker had laten weten dat hij wel wat zag in Warmonds werk en wilde
dat opnemen in Maatstaf, waarvan net het eerste nummer in de maak was. In 1953
verscheen haar bundel Proeftuin, een titel die het won van twee alternatieven:
Diafragma en Onverrichter zake, waarvan de eerste wel wat erg Achterbergiaans
aandoet. Proeftuin was het eerste deel van de reeks Maatstaf-deeltjes. In een half
jaar tijd veranderde de aanhef in de correspondentie met Warmond van ‘geachte heer
Bakker’ via ‘Beste Bert’ tot ‘Lieve Bert’. Bakker op zijn beurt toonde zich erg bij
Warmond betrokken, en regelde ook dat zij bij het Letterkundig Museum aan de slag
kon als medewerkster. Toch spaarde Bert Bakker haar in literair opzicht niet. Op 13
juli 1957 schreef hij haar: ‘Ik heb je nieuwe verzen een paar maal gelezen. En ik heb
er bezwaren tegen. [..] Ik begin mij n.l. enigszins ongerust te
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maken over het feit, dat je niet voldoende stijging vertoont’. Hij begon, zo schreef
hij, ‘een beetje een hekel te krijgen aan de treinen en de seinhuizen in de poëzie’. Ze
was, met andere woorden, niet oorspronkelijk genoeg, haar werk vertoonde invloeden
van Lucebert, Remco Campert, Gerrit Achterberg. Ruim twee jaar later, op 1
september 1959 schreef hij: ‘De uitgave van een nieuwe bundel durf ik op korte
termijn niet goed aan. Proeftuin ligt praktisch stil en Weerszij van een Wereld gaat
helemaal niet. Dat ligt niet aan jouw poëzie, maar aan het feit, dat gedichtenbundels
eigenlijk absoluut niet gaan’. Warmond koos eieren voor haar geld en stapte over
naar Querido waar zij vervolgens bleef om in 1999 haar recentste bundel Kaalslag
te publiceren. In 1988 kreeg zij voor haar werk de Anna Bijns-prijs.
Bert Bakkers fuik als poëzie-uitgever was het tijdschrift Maatstaf, waarin veel dichters
publiceerden, ook van andere uitgeverijen. Zo schreef hij op 13 juni 1961 aan Ida
Gerhardt: ‘Kortgeleden logeerde ik bij Achterberg en las daar uw bundel “De
hovenier”. Ik was daar zeer van onder de indruk en ik wilde U vragen: hebt u niet
een paar nieuwe gedichten voor mijn tijdschrift Maatstaf? U weet wellicht, dat bijna
al het nieuwe werk van Achterberg en Roland Holst altijd in Maatstaf verschijnt’.
Gerhardts werk verscheen na de oorlog eerst bij C.A. Mees, vervolgens bij De Bezige
Bij en Van Gorcum (waar zij zelf haar bundels moest financieren), tot Bakker in
1966 de bundel De slechtvalk van haar kon uitgeven. In 1969 verscheen bij hem nog
haar vertaling van Vergilius’ Het boerenbedrijf (Georgica), maar vervolgens vond
zij onderdak bij Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Neeltje Maria Min wist hij wel aan de uitgeverij te verbinden. Zij was via vrienden
bij Bert Bakker terecht gekomen. Het verhaal achter haar spectaculaire debuut valt
uit enkele interviews te reconstrueren. Het begon allemaal met Paul Rodenko's
Ooievaar-pocket Nieuwe griffels schone leien. Ze verslond deze bloemlezing, die bij
haar moeder in de kast stond. De piepjonge Min stuurde vervolgens in 1963 enkele
gedichten onder het pseudoniem Sophie Perk naar de redacteur van de jongerenpagina
van het Algemeen Handelsblad, Herman Besselaar, die op die pagina een rubriek
Dichtershoek beheerde. Ed. Hoornik had de gedichten van ‘Sophie Perk’ op die
pagina gezien en in 1964 werk van haar in De Gids geplaatst. Via A. Roland Holst
die net als zij in het Noord-Hollandse Bergen woonde, kwamen daarop zo'n 75
gedichten bij Bert Bakker op het bureau. Twee jaar later plaatste de toekomstige
uitgever van Min enkele gedichten in Maatstaf, alsook een interview waarna kort
daarop haar debuutbundel Voor wie ik liefheb wil ik heten bij Bakker verscheen.
Over het hoe en wat van Mins debuut heeft Wim Gijsen, mederedacteur van
Maatstaf en van de uitgeverij, in het eerder geciteerde interview uit 1985 met Rudie
Kagie uitgebreid verslag gedaan. Bert Bakker, wars van ‘vrouwenpoëzie’, wilde er
aanvankelijk niet aan, maar had twee gedichten op zijn bureau laten slingeren, die
door Gijsen werden gelezen. Hij zag er wél wat in, en de uitgeverij besloot met de
22-jarige dichteres in contact te treden. Omdat Bert Bakker ziek was, ging Gijsen
alleen naar haar toe en met zijn oude fotocamera maakte hij enkele niet heel erg
geslaagde foto's van Min. ‘Achteraf is dat de oorzaak geweest van de geruchten dat
Neeltje Maria Min
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niet bestond; dat het een grap moest zijn omdat op die bundel een foto van een totaal
onherkenbare figuur was afgedrukt.’ Er waren zelfs mensen die dachten dat zij een
dochter was van Roland Holst. Bert Bakker schreef op 6 augustus 1966 aan Neetje
Maria Min: ‘Zojuist had ik een gesprek met Henk de By van de Vara-televisie. Hij
was erg aarzelend over je al - of niet bestaan en, geloof ik, een beetje bang om zich
aan een uitzending van de uitreiking op 23 a.s. te wagen. Hoe, in godsnaam, kan ik
bewijzen, dat je werkelijk van vlees en bloed bent? Geef mij raad’.
Wim Gijsen verklaarde: ‘Het was helemaal niet mijn bedoeling om een rel te
ontketenen. We hadden gewoon geen andere illustratie. Het moest allemaal op een
koopje in die tijd’. En Min was toch al niet erg happig op een bundel, de literaire
wereld liet haar koud. Ze ging pas overstag, vertelde Gijsen, toen haar een voorschot
van f500 werd geboden. Daar kon ze mooi een paar jurken van kopen. ‘Ik had een
kind, en leefde een beetje op de pof', zei Min.’ Ik kon meteen mijn schulden
afbetalen.’5 De eerste druk van haar bundel bestond uit zevenduizend exemplaren in plaats van de gebruikelijke vierhonderd, en een tweede druk van 5000 werd direct
na verschijning opgelegd. Na vier maanden waren er 30.000 exemplaren van verkocht,
aldus Gij sen tegen Rudie Kagie.
Onlangs dook het fondsboek op van uitgeverij Bert Bakker.6 Hierin hield de
uitgeverij per uitgave alle kosten bij, als ook de verkoopcijfers. We leren daar uit dat
de bundel verscheen op 16 september 1966 in een oplage van 6600 exemplaren. Van
de eerste tot en met de zevende druk (in 1969) verkoopt de uitgeverij in totaal maar
liefst 35.046 exemplaren. Ook het uitgekeerde honorarium werd bijgehouden. Voor
de eerste zeven drukken kreeg Neeltje Maria Min f18.004,30 uitbetaald. Ter
vergelijking, de bundel Versluierd aanschijn van de traditionele dichteres Van
Walsum-Quispel verscheen in een oplage van 304 exemplaren waarvan tot 1952
slechts 81 exemplaren werden verkocht. Voor wie ik liefheb wil ik heten was een
succes, ook de uitgeverij verdiende er goed aan. Volgens het fondsboek was de
opbrengst over de eerste 6 drukken f74.105
Volgens Min was het succes van haar eersteling voor een belangrijk deel aan het
uitgeversinstinct van de oude Bert Bakker te danken. ‘Hij haalde die dichtregel eruit
als titel. Daar had hij wel verstand van. Denk maar niet dat het anders zo zou zijn
gelopen, hoor. [...] Dat maakt een heleboel uit. Als ik een andere naam had gehad,
als ik gewoon Willy de Jong had geheten of zo, en dat bundeltje heette Sprietengras
of weet ik wat, dan was het anders gelopen. Bert Bakker wist wat wel en niet kans
had. De naam, de titel en het verhaal maakten het succes. De gedichten komen pas
op de allerlaatste plaats’, zei ze tegen Marja Pruis in het geciteerde interview.
Maar Bakker had meer gedaan om de verschijning van de bundel tot een succes
te maken. Zo werd het boek plechtig ten doop gehouden in het kunstenaarsdorp
Bergen. A. Roland Holst sprak tijdens de presentatie lovende woorden over zijn
jeugdige plaatsgenote. De burgemeester van Bergen overhandigde het eerste
exemplaar. Bakker schreef aan Neeltje Maria Min: ‘Met de televisie sta ik al in
verbinding. Het raambiljet is ook klaar’. Inderdaad werden fragmenten van de
presentatie uitgezonden in het NOS-journaal van
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Najaarsaanbieding 1966 [collectie Neeltje Maria Min]

23 september 1966. De belangstelling voor Min viel de andere maatstaf-dichters
natuurlijk op. In oktober 1966 vroeg Ida Gerhardt om een beetje aandacht voor hààr
bundel, ‘Niet dat ik jaloers ben op Neeltje Maria, hoor - maar ik dacht dat De
Slechtvalk dat ook best kon hebben. Die grote getallen haal ik niet, maar er staat
genoeg in de recensies [...]’.7
Bert Bakker ontpopte zich direct tot een soort vaderfiguur, hij adviseerde Min bij
het invullen van belastingpapieren, zocht uit of ze met haar MO-diploma naar de
universiteit kon, attendeerde haar op het Fonds voor de Letteren en preste haar om
lid te worden van de Vereniging van Letterkundigen, zo blijkt uit brieven. Dat laatste
zou haar positie versterken inzake het opnemen van gedichten in bloemlezingen,
voorspelde hij. Het streven was om het voor Min mogelijk te maken van haar werk
te leven, althans het werk in de huishouding dat haar broodwinning was, op te geven.
Bakker hielp haar met geld om te gaan. Zo splitste hij het verwachte jaarinkomen
uit in maanden, en maakte per maand 400 gulden op haar rekening over. ‘Niet alles
aan jurken uitgeven hoor’, zo placht hij haar te waarschuwen.8 Neeltje Maria Min
zat regelmatig op zwart zaad. Op 3 augustus 1967 schrijft ze: ‘Lieve B.B., zaterdag
heb ik een kind gekregen (= een jongen). Dat kost veel geld. Kan ik zo snel mogelijk
1000,- krijgen? [...] Ik moet zoveel voor dat kind kopen want
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Rekening-courantkaart Voor wie ik liefheb wil ik heten van Neeltje Maria Min [collectie Bibliotheek
Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, Amsterdam]

ik had alleen nog maar een luier. Komt u hem een keer bekijken? Wel een bril
meenemen want hij is zeer klein’. Uit de spaarzame brieven van Min aan Bakker
valt op te maken dat de contacten warm waren. ‘Lieve Bert’, ‘Voor mijn lieve
vadertje’, ‘Lieve uitgever’, zo openen brieven. Soms stuurde Min een tekeningetje
of andere grappige notitie mee. Zo maakte ze op het kartonnen schoteltje waarop je
plakjes broodbeleg koopt een grappig tekeningetje met daarbij, in spiegelschrift: ‘Als
meiden breien kunnen ze niet naaien, talirelompompom’.
In 1968 besloot Bakker dan ook dat het een aardig idee zou zijn ook de tekeningen
en versjes uit te geven. ‘Geef aan junior nu eens mee wat je hebt aan rijmpjes en
prentjes en geef aan wat eventueel in elkaars buurt zou moeten worden afgedrukt.
[...] Stuur Bertje maar met een ongeordend bundeltje naar huis. Hij en ik maken er
dan iets moois van. Eerste druk 15000 exemplaren in offset, wat een prachtige
reproduktie waarborgt’, zoals hij haar op 28 oktober schreef. Dit bundeltje is er nooit
gekomen. Tekeningen van Neeltje Maria Min werden wel afgedrukt in Maatstaf. Pas
in 1985 verscheen bij Bakker haar tweede bundel: Een vrouw bezoeken. Van Voor
wie ik liefheb wil ik heten, verscheen onlangs de 23E druk. Later is Min overgestapt
naar De Bezige Bij waar haar derde bundel Kindsbeen verscheen in 1995. Onvrede
met de uitgeverij en hoe deze gerund werd na de dood van Bert sr. was daarvoor de
reden.9
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Tekening van Neeltje Maria Min voor Bert Bakker [collectie Letterkundig Museum]

Toen Bert Bakker zelf al lang dood was, werd zijn uitgeverij dankzij de
samenwerking met Contact nog even een feministisch bolwerk, waar feministische
coryfeeën als Rita Mae Brown, Renate Dorrestein, Hannes Meinkema debuteerden
en het standaardwerk voor zelfbewuste zwangeren Bevallen en opstaan verscheen.
De oude Bert had dat vast wel leuk gevonden.

Eindnoten:
1 Vrij Nederland, 21 september 1985.
2 Lidy van Marissing, ‘Bert Bakker. Bij zijn afscheid van Maatstaf’, in: 28 interviews. Meulenhoff,
Amsterdam 1971, p. 97.
3 Geciteerde documenten maken deel uit van de collectie van het Letterkundig Museum.
4 Interview Ellen Warmond in NRC-HANDELSBLAD, 10 augustus 1979.
5 Interview door Marja Pruis, De Groene Amsterdammer, 21 juli 2001.
6 Het wordt thans bewaard in de Bibliotheek Koninklijke Vereniging van het Boekenvak in de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
7 Ida Gerhardt, Courage! Brieven (ed. Ben Hosman & Mieke Koenen). Athenaeum-Polak & Van
Gennep, Amsterdam 2005, p. 142.
8 Gesprek Neeltje Maria Min, 16 juni 2007.
9 Gesprek Neeltje Maria Min, 16 juni 2007.
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Ronnie van Veen & Erik de Bruin
Lieve Daisy
In de jaren vijftig was Daisy Wolthers (o1922) de persoonlijke secretaresse van Bert
Bakker. Ze was in 1948 bij hem in dienst getreden. Bakker was toen nog druk doende
zijn plek in de literaire wereld te veroveren en bestierde zijn opkomende bedrijf
samen met Victorine Hefting, met wie hij kort daarop zou trouwen maar met wie hij
toen al wel samenwoonde. Ook Wolthers zou een van de drijvende krachten worden
binnen zijn imperium aan de Haagse Koninginnegracht, waar Bakker niet alleen
werkte, maar ook woonde met zijn vrouw en haar dochter uit een eerder huwelijk.
Als secretaresse was Wolthers belast met secretariële taken: het opnemen van de
immer rinkelende telefoon, het onderhouden van correspondentie, het bijhouden van
Bakkers agenda of het ontvangen van gasten. Daarnaast verrichtte zij allerlei
redactionele taken als het redigeren van teksten, het contact met auteurs, het
beoordelen van ingezonden manuscripten en het mede beheren van de tijdschriften
Critisch Bulletin en Bakkers geesteskind Maatstaf. In Daisy Wolthers vond Bakker
de perfecte medewerker. Ze was intelligent, belezen, sociaal begaafd en betrokken
bij de auteurs. Omdat de grens tussen werkkamer en huiskamer in het huis van Bakker
in de praktijk niet of nauwelijks bestond, werd Wolthers een huisvriendin. Ze was
vaste gast op soirees, paste op het huis als Hefting en Bakker op vakantie waren,
kreeg regelmatig Heftings dochter Jop te logeren (voor haar was ze ‘tante Dees’) en
bekommerde zich zelfs - zonder dat Hefting daar weet van had - om het huishoudelijk
personeel, zoals in het geval van mevrouw De Kok.

Mevrouw De Kok
Mevrouw De Kok was een gescheiden vrouw van 37 met een zoon van vijftien. Ze
werkte als huishoudster voor Victorine. Het ging mevrouw De Kok niet
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Zittend op grond: Bert Bakker en Daisy Wolthers

goed. Ze was na haar scheiding samen met haar zoon weer bij haar moeder gaan
inwonen. Hierdoor was mevrouw De Kok onzeker, somber en erg prikkelbaar
geworden. Ze bleek niet in staat haar leven opnieuw op te bouwen. Ook boterde het
niet tussen De Kok en Hefting, waardoor haar toestand verslechterde. Wolthers kon
in 1955 deze onleefbare situatie niet meer aanzien en besloot in te grijpen. Ze stuurde
een brief naar de Haagse dominee A.J. Flink om hem de situatie voor te leggen en
hulp te vragen. Wolthers deed de dominee het verzoek de van huis uit Nederlands
Hervormde mevrouw De Kok te introduceren in het kerkelijke verenigingsleven.
Over mevrouw De Kok schreef zij (en het is goed om in gedachten te houden dat
Wolthers toen nog maar 33 jaar was): ‘Zij is een mooie, gevoelige, tolerante, innerlijk
beschaafde vrouw, die een moeilijk leven achter de rug heeft. Door bepaalde redenen
leeft zij sterk geïsoleerd. Het (burgerlijke) sociaal milieu waarin zij door opvoeding
en karakter thuishoort, werd haar uit handen geslagen. Er is zelfs geen kamer, geen
meubel, dat zij het hare zou kunnen noemen. Zij is in de vier jaar niet bij machte
geweest een eigen milieu op te bouwen, noch geestelijk, noch materieel. Met het
hyperintellectuele, artistieke, door werk en sociale en sociabele plichten en
verplichtingen jachtige leven op de Koninginnegracht heeft zij zich in haar hart niet
kunnen associëren. Wat haar werk betrof, paste zij zich goed aan aan de behoeften
van de familie Bakker. Er ontstonden wel eens kleine, niet noemenswaardige,
conflicten, omdat

Zacht Lawijd. Jaargang 7

190
mevrouw de Kok zeer kwetsbaar is en vergeleken met de anderen een wat
klein-burgerlijke instelling heeft. Met mevrouw de Kok ging het al deze jaren innerlijk
niet goed. Ik heb haar dikwijls aangeraden, om zich een milieu te scheppen en omdat
zij Nederlands Hervormd is, verwees ik haar naar de kerk. Zij voelde zich te zondig
en ook niet op haar plaats tussen de wat stijve vrouwen, die zij in de kerk zag zitten
en die “niets van het leven weten”’.
Over de twee vrouwen schrijft Wolthers voorts dat ze elkaar vanwege hun aard
op de zenuwen werken: ‘Het kost mijn vriendin bijzonder veel geestelijke inspanning
en het uiterste van haar geduld met mevrouw de Kok om te gaan. [...] Mevrouw de
Kok, van haar kant, is bang geworden voor mevrouw Bakker, die een vrouw is van
buitengewone begaafdheid. Haar beschaving, intelligentie, kennis, genuanceerd
gevoelsleven, veelzijdige belangstelling en interessant persoonlijk leven gaan gepaard
met een sterk naar-buitengerichte activiteit, waardoor zij inderdaad en zonder dat zij
zich dit bewust is een remmende werking kan hebben op haar omgeving en in het
bijzonder op mevrouw de Kok. Het is dan ook een wonder, dat deze twee vrouwen
vier jaar lang op harmonische wijze hebben samengewerkt en naar mijn mening is
dit te danken aan een gemeenschappelijke eigenschap: verdraagzaamheid. Dat het
een einde neemt is een natuurlijk en wenselijk gevolg. De ondergeschiktheid van de
ene volwassen huisvrouw aan de andere is van feodale aard, waartegen onze zelfs
in het onderbewustzijn doorwerkende democratische geest zich verzet’.
Wolthers komt in deze brief naar voren als een betrokken observator, die bovendien
beschikt over een vloeiende pen. Ze geeft blijk van een onderzoekend oog, de manier
waarop zij haar sociale omgeving indeelde, is van haast naturalistische precisie. De
botsing tussen de twee dames wordt verklaard vanuit het verschil in karakter en
milieu. Hefting is het archetype van de moderne intellectueel, De Kok die van de
kleinburgervrouw. Het huishouden van Bakker is niet in balans. En, zoals het de
naturalist betaamt, signaleerde Wolthers het gevolg van de gespannen verhouding
tussen de twee vrouwelijke naturen: hysterie. Wolthers besloot haar brief met de
conclusie dat het voor zowel mevrouw De Kok als voor Victorine beter zou zijn als
mevrouw De Kok een andere betrekking vond. Ze hoopte dat de dominee haar daaraan
kon helpen. Ze dacht daarbij aan een baan als huishoudster in het christelijke
Ziekenhuis Bronovo in Den Haag, in 1865 gesticht als 's-Gravenhaagsche
Diaconessen-Inrichting.
Dit alles schreef Wolthers de dominee in het diepste geheim: ‘Voor mevrouw
Bakker wil ik deze brief verzwijgen, omdat het beschamend is, dat ik een groter
medegevoel voor mevrouw de Kok heb dan zij, terwijl ik heel goed weet, dat mijn
gevoel een theoretisch element heeft: het werd niet, zoals bij mevrouw Bakker,
getoetst aan de practijk. Voor mevrouw de Kok wil ik deze brief verzwijgen, omdat
zij “het nieuwe leven” uit de handen moet krijgen van iemand (en de geestelijke
wereld achter hem), die het haar inderdaad zou kunnen geven. Uiteindelijk kan ik
haar niet helpen. Ik schrijf u dit alles omdat ik zo bewogen word door het feit, dat
wij allen blind door dit leven moeten gaan. Zij die een mens kunnen helpen, weten
niet van zijn bestaan en zij die van zijn bestaan weten, kunnen niet helpen’.
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Diner ter gelegenheid van Gerrit Achterbergs vijftigste verjaardag, 20 mei 1955. Bert Bakker (staand),
met rechts naast zich half zichtbaar Ed. Hoornik en links J.B. Charles, diens echtgenote Heleen
Nagel-van Leeuwen, Maurits Mok, Daisy Wolthers, onbekende, J.C. Achterberg-van Baak en
Achterberg [foto Particam Pictures]

Het probleem van mevrouw De Kok werd niet verholpen; ze bleef nog een aantal
jaar werken bij de familie Bakker. In 1958 stuurde Cathrien Achterberg, de vrouw
van Gerrit Achterberg, nog een briefje met daarbij een uitgeknipte advertentie met
een mogelijke nieuwe betrekking voor mevrouw De Kok, in Amsterdam of in
IJmuiden. Met deze vriendin had Daisy Wolthers in het geheim het leed van mevrouw
De Kok klaarblijkelijk gedeeld.

Gerrit Achterberg
Wolthers' bemoeienis met mevrouw De Kok was een puur sociale daad. Maar ook
met auteurs uit Bakkers fonds bemoeide Wolthers zich op een intensieve manier.
Net als Bert Bakker zelf had ze een grote liefde voor Gerrit Achterberg. Wolthers
was idolaat van hem.
Bakker zag in Achterberg de grootse Nederlandse dichter, die hij dan ook graag
in zijn stal wilde hebben. Sinds 1940 correspondeerden zij en er ontwikkelde zich
een vruchtbare vriendschappelijke en zakelijke relatie. Ook voor Wolthers was
Achterberg een groot poëet. In een brief uit 1954 schreef zij hem dat ze bij de
uitgeverij duidelijk bespeurde dat Achterberg een grote invloed uitoefende op de
Nederlandse literatuur. ‘Niet alleen zie je dat in de
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bundels die verschijnen, maar ook in wat Bert en ik door het bestaan van Maatstaf
ontvangen kun je zien wat in de geesten van de mensen ligt opgeborgen en nooit aan
de dag zal komen.’ Ze stelde dat het werk van een ‘genie’ als Achterberg een
‘hygiënische’ invloed heeft omdat hij een nieuwe maat geeft van wat goede en slechte
poëzie is: ‘Veel wat in zwakker tijden zou worden bewonderd en dus de smaak en
het karakter zou bederven, kan nu eenvoudig niet worden geaccepteerd. Laten we
vaststellen, dat het voor een volk beter is één genie te hebben dat zoals alle genieën
psychisch een zwaar bestaan heeft, dan honderd bloeiende mannen, die een “bloeiende
kunst” voortbrengen’.
Wolthers verafgoodde Achterberg en moet in hem een soort vaderfiguur hebben
gezien. ‘Dag Gerrit’, schreef Wolthers op een dag in 1955, ‘hé moest ik éven met je
kunnen vrijen of vind je dat ik daar langzamerhand te oud voor word?’. Wolthers
werd kind aan huis bij de Achterbergen. Regelmatig ging ze op bezoek, ze vierde er
de feestdagen, belde en correspondeerde met Cathrien over allerlei alledaagsheden:
familieaangelegenheden, de toestand van de tuin, het rijbewijs van Gerrit, of een
nieuwe outfit. Er ontstond een innige vriendschap tussen Wolthers en de
dichtersvrouw. Toen Achterberg op 17 januari 1962 overleed, bleef Wolthers een
aantal nachten bij Cathrien en ook daarna waakte Wolthers als een moederkloek over
de belangen van Cathrien, verbonden als zij zich door het werk van Gerrit Achterberg
met elkaar voelden. Op 26 februari 1963 schreef Cathrien: ‘Van de week was ik bij
het graf van Gerrit en dat was toch zo prachtig, Daisy. Vlak ernaast, onder die hoge
den hadden ze een voederplaats gemaakt voor de reeën en konijnen, net toen ik
aankwam holde er een van het graf weg. [...] Prachtig he? Gerrit kon niet mooier
liggen, misschien weet hij het wel, ziet hij 's avonds in de schemer die reeën wel’.

Nog dertig werkjaren
Daisy Wolthers leefde van en voor de literatuur. Ze verdiende haar brood als
secretaresse en haar vrienden- en kennissenkring bestond voornamelijk uit schrijvers
en andere bezoekers van de Koninginnegracht. Toch kon ze - net zoals mevrouw De
Kok - moeilijk volledig opgaan in het leven aan de Koninginnegracht. Ze wist slecht
om te gaan met de vermenging van werk en privé, ook al was ze goed bevriend
geraakt met de bewoners. Ze bekleedde dan wel een sleutelpositie en had veel
kennissen opgedaan, maar in haar knaagde een gevoel van onvoldaanheid: ze bleef
afhankelijk van anderen; een eigen bestaan had ze niet opgebouwd. Net zoals
mevrouw De Kok had ze niet de regie over haar eigen leven kunnen nemen. Het
gebrek aan een man en kinderen had ze aanvankelijk opgevuld door zich familiair
op te stellen tegenover anderen, maar daar kon ze niet mee doorgaan. In 1956 besloot
Wolthers een brief te schrijven aan de door haar gekoesterde vriend/werkgever en
vriendin waarin ze mededeelde dat ze voornemens was afscheid te nemen van de
uitgeverij en de familie Bakker: ‘Jullie hebt je vanzelfsprekend wel gerealiseerd, dat
ik mijn leven voor wat het is in jullie hand heb gelegd en dat het langzamerhand tijd
wordt, dat jullie jezelf of ik jullie van die - vaak niet zo leuke - verantwoording
ontsla’. Een expliciete reden voor haar vertrek
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geeft ze niet in de brief. Wel geeft ze in de brief aan dat de grenzen tussen werk,
vriendschap en familie elkaar zodanig gingen overlappen dat het verlammend was
gaan werken: ‘Wat in een huwelijk of in wetenschappelijk teamwork een bron van
geluk en kracht kan zijn: het oplossen van persoonlijkheid in elkaar of in elkaars
werk, is in verhoudingen als de onze gedeeltelijk ongewenst, omdat dat de persoonlijke
vrijheid aantast. [...] Mijn werk voor Bert blijft afhankelijk van zijn wil en
mogelijkheden en dat is zijn goed recht. Maar houdt hij morgen op met Cb [Critisch
Bulletin, RvV], houdt hij morgen op met Maatstaf, dan wordt mij, wat een deel van
mijn leven is, ontnomen. Ik ben ervan overtuigd, dat na zeven magere jaren, nu de
zeven vette zijn aangebroken en er voor Bert nog heel veel jaren van nuttig, goed en
prachtig werk komen. Maar ikzelf verlang naar een onafhankelijker bestaan, nu ook
wel, maar oordeel: ik kan toch niet 65 jaar worden in dit werk wat ik nu doe en met
deze levenswijze? En wat dan? Ik heb nog dertig werkjaren voor mij en als ik blijf
leven, en dat doe ik wel, dat [sic] moet ik iets vinden, dat mij even diep vervult als
het werk voor Bert. [...] Alles zal mij klein zijn bij de volmaakte werkverhouding
van Bert en mij. Maar bij hem blijven kan ik niet’.
Wolthers wilde haar eigen leven in handen houden en niet afhankelijk zijn van
haar werkgever. Gedurende jaren had de uitgeverij haar veel geluk gebracht, maar
in de relatie die zij met de Bakkers onderhield, waren de verhoudingen inmiddels zo
verwarrend geworden dat Wolthers zichzelf had verloren. Een breuk tussen de
secretaresse en Bakker was zodoende onvermijdelijk; Wolthers ging op zoek naar
een nieuwe ‘uitdaging’ waarin zij zelf verantwoordelijkheden zou dragen. Hoewel
Wolthers het boekenvak de rug toe keerde, bleef ze de letteren trouw. In 1961 werd
ze benaderd om als administratief assistente te gaan werken bij het Letterkundig
Museum, dat zeven jaar eerder, mede door inbreng van Bert Bakker, was opgericht.
Later werd ze binnen dit instituut assistent-conservator en kreeg ze de
verantwoordelijkheid voor de uitgaven en tentoonstellingen. Na een leven in de
letteren ging Daisy Wolthers in 1982 met vervroegd pensioen.
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Dingenus van de Vrie
‘Als een ooievaar binnenvliegt leest het hele huisgezin’
Over vormgeving van de pockets in de Ooievaar-reeks van uitgeverij
Bert Bakker, de eerste periode van 1954 tot 19721
‘En deze was zijn absolute favoriet, Martinus Nijhoff, met de musjes’, deel 47 uit
de Ooievaar-reeks, verschenen in augustus 1959, in een onwaarschijnlijk grote oplage
van 15.000 stuks.2 (afb. 1) Een bloemlezing, ‘een keuze uit de oorspronkelijke
gedichten’ zoals op het omslag te lezen staat. Françoise Berserik laat nog een paar
Ooievaar-pockets zien, Crimineel ABC (1960) van W.H. Nagel, Mei (1956) van
Herman Gorter en Met andere woorden (1960), een bloemlezing door René Gysen
met werk van jonge dichters. (afb. 2-4) Ze vond er niet veel meer terug in de
boekenkast van haar vader, Herman Berserik, die de eerste 135 omslagen van de
reeks tekende. Maar Françoise is ze gaan verzamelen en nu staat de hele reeks zo
goed als compleet, keurig op nummer gerangschikt, in de boekenkast.
In 1954 werd de schilder/illustrator Herman Berserik gevraagd om de omslagen te
maken voor een nieuwe pocketserie die de Haagse uitgever Bert Bakker startte. De
reeks, die hij vernoemde naar de vogel in het Haagse stadswapen, zou de financiële
basis gaan vormen van de uitgeverij.
In de jaren vijftig verscheen er bijna ieder jaar wel een nieuwe pocketserie. Met
een pocketboek, meestal afgekort tot pocket, wordt een goedkoop boekje bedoeld
met een gelijmd boekblok dat in een slap omslag wordt geplakt. Het heeft een formaat
van ongeveer 18 × 11 cm en wordt gepubliceerd in een genummerde reeks.3 Zo
verschijnende reeksen Boekvink (1952), Zwarte
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1 Ooievaar 47
Martinus Nijhoff
Lees maar, er staat niet wat er staat
1e druk 1959, omslagontwerp Herman Berserik
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2 Ooievaar 111
Mr. W.H. Nagel
Crimineel ABC, een woordenboek voor criminele zaken
1e druk 1960, omslagontwerp Herman Berserik

3 Ooievaar 26
Herman Gorter
Mei, een gedicht
1e druk 1956, omslagontwerp Herman Berserik
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4 Ooievaar 119
Met andere woorden
Jonge dichters uit Noord en Zuid
1e druk 1960, omslagontwerp Herman Berserik
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5 Ooievaar 45, achterkant
Jac. van der Ster
Burgers en Buitenlui
1e druk 1956, omslagontwerp Herman Berserik

6 Ooievaar 8
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Paul Rodenko
Nieuwe griffels schone leien
1e druk 1954, omslagontwerp Herman Berserik

7 Ooievaar 8
Paul Rodenko
Nieuwe griffels schone leien
5e druk 1960, omslagontwerp Kees Nieuwenhuijzen
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8 Ooievaar 97, voorkant
A. Marja
Tusen de gemaskerden
1e druk 1958, omslagontwerp Herman Berserik
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9 Ooievaar [21], voor- en achterkant
A. Marja
Voor de bijl
2e druk (vermoedelijk), omslagontwerp Herman Berserik
NB reeksnummer en tekst in kader ontbreekt

10 Ooievaar [17, 197/198], voor- en achterkant
Paul van Ostaijen
Music-hall
2e druk 1955 (vermoedelijk), omslagontwerp Herman Berserik
NB reeksnummer en tekst in kader ontbreekt
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11 Ooievaar 8
Theun de Vries
De Friese postkoets 1
1e druk 1954, omslagontwerp Herman Berserik

12 Ooievaar 8
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Theun de Vries
De Friese postkoets 1
Vermoedelijk een 2e druk na 1954, omslagontwerp Herman Berserik

13 Ooievaar 45
Jac. van der Ster
Burgers en Buitenlui
Vermoedelijk een 2e druk 1956, omslagontwerp Herman Berserik
Tekst ontbreekt in lijst, zie ook illustratie 5 (p. 196)
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14 Noel Carrington and Clarke Hutton
Popular Art in Britain
King Penguin Books, 1945

15 Cas Oorthuys (fotografie), René van Patris (tekst) en Jan Keulen (grafisch ontwerp)
Dit is Rome
Uitgeverij Contact, Amsterdam-Antwerpen, 1956
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16 Ooievaar 52/53
D.H. Couvée
De meidagen van '40
1e druk 1960, omslagontwerp Jurriaan Schrofer

17 Ooievaar 142
M. Nijhoff
Het Heilige hout
1e druk 1961, omslagontwerp Helmut Salden
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18 Ooievaar 146
Conrad van de Weetering
Morgen dans ik beter
1e druk 1961, omslagontwerp Jurriaan Schrofer, foto H. Beck
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19 Ooievaar 170
Mischa de Vreede
Oorlog & liefde
1e druk 1963, omslagontwerp Jurriaan Schrofer

20 Ooievaar 146
Rudolf de Jong
De Spaanse burgeroorlog
1e druk 1963, omslagontwerp Kees Nieuwenhuijzen
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21 Ooievaar 184
Marten Treffer
Moord op de Zeedijk
1e druk 1964, omslagontwerp Kees Nieuwenhuijzen
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22 Ooievaar 199
Marten Treffer
Moord in de Spuistraat
1e druk 1964, omslagontwerp Kees Nieuwenhuijzen

23 Ooievaar 206
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Marten Treffer
Moord op de Walletjes
1e druk 1965, omslagontwerp Kees Nieuwenhuijzen

24 Ooievaar 183
Marten Treffer
Moord in de Helmersstraat
1e druk 1964, omslagontwerp Kees Nieuwenhuijzen
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25 Ooievaar 213
Marten Treffer
Moord is taboe
1e druk 1965, omslagontwerp Kees Nieuwenhuijzen
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26 Ooievaar 226/227/228
Lujo Bassermann
Betaalde liefde
1e druk 1967, omslagontwerp Pieter van Delft
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27 Ooievaar 238/239
Multatuli
Barbertje moet hangen
1e druk 1967, omslagontwerp Pieter van Delft

28 Ooievaar 253/254
Martinus Nijhoff
Een stoet van beelden zag ik langs mij heen gaan
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1e druk 1970, omslagontwerp Leendert Stofbergen

29 Ooievaar 264/265/266
Cees Buddingh'
Is deze ook goed meneer?
1e druk 1970, omslagontwerp Rudo Hartman
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Beertjes (1955), Literaire Pockets (1956), Aula (1957), Meulenhoff- en
Salamander-pockets (1958) en Elseviers-pockets (1959).4 Pocketboeken waren al
voor de Tweede Wereldoorlog bekend, met name in Engeland waarde succesvolle
Penguin-reeks in 1935 door de gebroeders Lane was gestart. De eerste tien delen
Penguins, die in datzelfde jaar op de markt werden gebracht, bleken meteen een
succes. Ze werden niet alleen te koop aangeboden in boekwinkels en boekenstallen,
maar ook in warenhuizen. Binnen een jaar werden er al meer dan drie miljoen verkocht
en in de lente van 1937 omvatte het fonds van de uitgever ruim honderd titels.5 In
ons land zou het pocketboek pas na de Tweede Wereldoorlog algemeen goed worden.
Ongetwijfeld speelde de naoorlogse papierschaarste hierbij een belangrijke rol, maar
van even groot belang was dat het fenomeen pocketboek al langer bekend was bij
de geallieerde Amerikaanse en Britse soldaten. En zo introduceerden zij het
pocketboek bij het grote Nederlandse publiek.
Bert Bakker startte zijn Ooievaar-reeks in 1954 bij wijze van proef met vier deeltjes:
politieverhalen van commissaris Voordewind en rechercheur Groen. De boekjes
werden gedrukt op krantenpapier en kregen een fris kleurig omslag, ontworpen door
Berserik. Het werd meteen een enorm succes. De deeltjes zouden nog vele malen
herdrukt worden. In 1962 oversteeg de gezamenlijke oplage zelfs de 400.000 stuks!
Overigens waren geen van de pockets ‘debuten’. De commissaris vertelt (1954),
verscheen als elfde druk, maar als nummer 1 in de Ooievaar-reeks. Pockets werden
niet alleen goedkoop geproduceerd, ze moesten ook goedkoop geredigeerd en
samengesteld worden. Het lag dus voor de hand dat er gekozen werd voor herdrukken,
bloemlezingen en vertalingen. De hoge oplage garandeerde een lage verkoopprijs.
Op de achterkanten van de eerste delen stond de volgende tekst: ‘De Ooievaars
brengen u voor bijna geen geld de beste literatuur en de pleizierigste ontspanning.
Elk deeltje in een omvang van 180-224 bladzijden, met een kleurige omslagtekening
van H. Berserik. Gedrukt op goed papier’. (afb. 5)
Aangemoedigd door dit succes besloot Bakker het ook te proberen met pockets met
een meer literair karakter. De eigenzinnige Bakker nam een groot risico door zijn
eigen voorkeur te volgen: vooral het uitgeven van poëzie in hoge oplage voor een
lage prijs. De eerste bloemlezing in de serie werd samengesteld door Paul Rodenko
en droeg de titel Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert, van Gezelle
tot Hugo Claus (1954). (afb. 6 en 7) Ook deze uitgave was succesvol en werd acht
maal herdrukt. De totale oplage bedroeg, in 1969, maar liefst 77.500 stuks. Er zouden
nog veel meer bloemlezingen verschijnen. Van de eerste honderd uitgaven zijn er
twintig met poëzie, veelal bloemlezingen uit het werk van één dichter. Bakker wilde
een veelzijdige reeks maken voor ‘literatuurgevoeligen’, voor liefhebbers van muziek,
en beeldende kunst van biografieën en geschiedenis.
Dat de Haagse schilder Herman Berserik werd gevraagd om de omslagen voor de
nieuwe reeks pockets te maken, was ongetwijfeld de inbreng van Victorine Hefting,
de toenmalige echtgenote van Bert Bakker. Hefting, die van 1947 tot 1950 directrice
van het Haagse Gemeentemuseum was geweest,
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had grote bewondering voor het werk van Berserik en zag in dat hij als
omslagillustrator een enorme bijdrage kon leveren aan de herkenbaarheid van de
nieuwe serie. En dat bleek ook zo. Anno 2007 zijn er heel wat verzamelaars die de
Berserik Ooievaars compleet in de kast hebben staan. Overigens maakte hij niet
alleen omslagen voor de Ooievaar-reeks. Voor de chiquere gebonden uitgaven van
de uitgeverij ontwierp hij eveneens banden en stofomslagen. Ook tekende hij
promotiemateriaal, zoals affiches.
‘Meestal maakte hij een aantal omslagen tegelijkertijd, een stuk of acht. Dat was
goedkoper met het drukken. Maar hij vond het ook heel prettig want dan kon hij
weer snel verder met zijn echte werk en dat was schilderen’, vertelt Françoise
Berserik. Herman(us) Berserik (1921-2002) volgde in de jaren 1939-1944 een
opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en
kreeg les van ondermeer Willem Schrofer en Rein Draijer: ‘Ik tekende en schilderde
bij hen model, stillevens, landschap. Zij gaven les in kunst met een grote K. Daarnaast
beoefenden we ook de kunst met een kleine k, meer toegepaste zaken als omslagen,
affiches, illustraties, ook letters en dergelijke. Dit gebeurde bij W.J. Rozendaal. Wij
schilderden bij de laatste alles met plakkaatverf, ook buiten. Ik ben eigenlijk altijd
een plakkaatschilder gebleven. [...] Om in mijn onderhoud te voorzien, maakte ik
illustraties en reklame. Ik deed dat vrijwel moeiteloos. Ik lag er althans niet wakker
van. [...] Een beetje een laatbloeier zijnde begon ik zo'n 15 jaar geleden te ontdekken
dat men de kunst met een kleine k als het ware over die met een grote K kan schuiven.
Ik haalde de middelen van de eerste naar de tweede’.6 Dat schuiven kon Berserik als
geen ander. Hij gebruikte thema's uit zijn schilderijen voor zijn toegepaste ontwerpen
of hij varieerde erop. Ook maakte hij gebruik van eerder gemaakte studies. ‘Open
ramen’ bijvoorbeeld is zo'n terugkerend thema. Berserik schilderde zijn ontwerpen
voor boekomslagen altijd met plakkaatverf. Zwart met twee, in een enkel geval drie
kleuren. De belettering tekende hij bijna altijd zelf. Dat deed hij graag; hij had dat
geleerd van W.J. Rozendaal, die hem geadviseerd had om buiten de school om de
lessen te volgen van Henri Friedlaender, van wie hij leerde kalligraferen. Meestal
combineerde hij de getekende letters met tekst die naar zijn aanwijzingen werd gezet;
dit laatste zal ook wel eens gebeurd zijn uit tijdgebrek. Dat er vaak een heel korte
voorbereidingstijd was voor de productie, blijkt uit details zoals het ontbreken van
de nummering op de rug.
Vervolgens maakte Berserik zelf de deeltekeningen voor de verschillende
drukgangen, die de clichémaker nodig had. De omslagen werden gedrukt in boekdruk
en de inkten werden bij drukkerij Semper Avanti in Den Haag op kleur gemengd.
De kleuren werden vol gebruikt, er waren geen halftonen. Berserik suggereerde die
door het gebruik van plakrasters van de clichéfabriek: arceringen, stippeltjes,
golflijntjes. (afb. 8) Vermoedelijk zal hij aanwezig geweest zijn bij het mengen van
kleureninkten. Niet elk omslag kreeg eigen aangemaakte kleuren. Meestal werden
er meerdere omslagen tegelijkertijd, uit kostenbesparing, op één vel gedrukt. (afb. 9
en 10) Bij herdrukken verschillen de steunkleuren daarom nog al eens. (afb. 11 en
12) Opvallend is ook hoe goed Berserik gebruik maakte van het wit van het papier
en de eigenschap van de transparante inkten. Door een kleur over een gedeelte van
een
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andere, al gedrukte kleur, te drukken ontstaat een derde kleur. Berserik gaf de
Ooievaars een volkomen eigen en herkenbaar gezicht, met zijn stevige, hoekige
grafische tekenstijl. Ze zijn humoristisch en vrolijk, of ze overtuigen vooral omdat
Berserik er een eigen opvatting op nahield. Zo was voor hem de voorkant van het
boek net zo belangrijk als de achterkant. Vaak is de omslagillustratie pas goed te
beoordelen als het boek helemaal opengeslagen wordt. (afb. 13) Ook de tekst op de
rug van het boek moest helder en duidelijk zijn, want zo kon je het makkelijk in de
kast terugvinden. In een aantal van zijn omslagen zitten verwijzingen naar vrienden,
bekenden en auteurs. Zo verbeelden de figuren op delen 21 en 27 de schrijver A.
Marja, en de speurneus op nummer 31 is Paul Rodenko, die de bundel Tussen de
regels. Wandelen en spoorzoeken in de moderne poëzie (1956) heeft samengesteld.
De bril op het omslag van Door de bril van heden. Keuze uit eigen werk (1956) van
S. Vestdijk verwijst ondubbelzinnig naar diens bril. Soms vond Berserik zelfs de
aanleiding voor zijn ontwerp in een ander boekomslag, zoals het paard van de
Penguin-uitgave Popular Art in Britain. (afb. 14) Het merendeel van zijn ontwerpen
is anekdotisch van karakter, een paar is abstract en een wat groter aantal geheel
typografisch vormgegeven. Ze zijn daardoor zeer herkenbaar en signeert hij ze
bovendien nadrukkelijk met ‘berserik’.
Berserik zou tussen in 1954 en 1961 zo'n 135 omslagen maken. Het binnenwerk
van het boek werd altijd op dezelfde manier door de drukkerij opgemaakt, in het
lettertype Garamond. Slechts een enkele keer, bijvoorbeeld bij een titelpagina, maakte
Berserik een illustratie. Wie er verantwoordelijk was voor de gestileerde Ooievaar
op de rug van de delen van de reeks is nooit achterhaald. Hij is duidelijk verwant
aan de Penguin van zijn Engelse voorbeeld. Overigens is het opvallend dat
verschillende pocketreeksen dierennamen krijgen, Salamanders, Zwarte Beertjes,
Boekvinken en Ooievaars. Ook in dit opzicht zal de Penguin als inspiratie hebben
gediend.
Omstreeks 1958 zocht Bert Bakker contact met Jurriaan Schrofer. Bakker wilde
zijn Ooievaar-reeks uitbreiden met iets nieuws. Hij bedacht de documentaire
fotopocket. De helft van het boek zou bestaan uit foto's en de andere helft bevatte
tekst en citaten. Het was iets nieuws want het genre bestond nog niet. Mogelijk werd
Bakker geïnspireerd door de populaire reeks Foto Pockets, die sinds 1952 door
uitgeverij Contact werd uitgebracht onder de titel Dit is... Het waren royaal
uitgevoerde boekjes van een iets groter formaat dan de standaard pocket, 18,5 × 12
cm. Zij hadden een geplastificeerd stevig omslag en werden gedrukt op luxe papier.7
(afb. 15) Bert Bakker realiseerde zich dat dit nieuwe onderwerp geheel andere eisen
stelde aan de typografie en grafische vormgeving dan wat doorgaans gebruikelijk
was in zijn Ooievaar-reeks. Tot dan toe was er in alle delen sprake van een vrijwel
identieke opmaak van de pagina's, volgens hetzelfde stramien, hetzelfde lettertype,
en altijd werd er gebruik gemaakt van hetzelfde goedkope papier. De opmaak hiervan
werd standaard uitgevoerd op de drukkerij. Maar voor de lay-out en de productie
van de documentaire fotopockets was de inbreng van een grafisch ontwerper
onontkoombaar. De voorbereidingen voor de productie waren veel ingewikkelder.
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Dat Bakker contact zocht met Jurriaan Schrofer (1926-1999) lag voor de hand.
Schrofer wilde aanvankelijk filmregisseur worden, maar had zich ontwikkeld tot een
invloedrijk en gezaghebbend grafisch ontwerper en een belangrijk theoreticus. Hij
was ondermeer werkzaam bij het ontwerpbureau Total Design en werd later directeur
van de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Arnhem. Schrofer had
zich in de eerste helft van de jaren vijftig gemanifesteerd als een inventief ontwerper
van fotoboeken met volkomen nieuwe ideeën en theorieën. Eigenlijk transformeerde
hij uitgangspunten voor een film, zoals montage, tempo, tijdsverloop, naar een
scenario voor een fotoboek. Schrofer maakte een aantal klassiek geworden fotoboeken,
zoals Vuur aan zee (1958) en De verbinding (1962). Voor de Ooievaar-reeks zou hij
vijf opmerkelijke fotodocumentaire deeltjes en eenentwintig omslagen maken,
waarvan de één geslaagder is dan de ander. Het binnenwerk van alle vijf fotoboekjes,
is volgens hetzelfde stramien gemaakt en zit tjokvol met tekst en afbeeldingen. Wat
opvalt is dat de pagina's helder opgemaakt zijn, en dat er een suggestieve
wisselwerking tussen teksten en foto's bestaat. Beeldbepalend zijnde vele aflopende
foto's en de prachtige titelpagina's, waarvoor dubbele pagina's zijn gebruikt. Verbazend
is dat alle vijf omslagen onderling zo verschillend zijn. Van de uniforme opmaak
van de binnenkant is op de buitenkant niets terug te vinden. Een juweeltje is het
omslag, zowel de voorkant als de achterkant, voor De meidagen van '40 (1960) van
D.H. Couvée. (afb. 16) Door de diapositieve belettering heen is het brandende
Rotterdam te zien. In commercieel opzicht was dit deel het meest succesvol. Binnen
een maand werd het boekje herdrukt en weer een maand later volgde de derde druk;
totale oplage: 75.000 stuks. Dit deel, een dubbele Ooievaar, met het serienummer
52/53, werd in april 1960 uitgebracht. Ooievaar 51, de numerieke voorganger,
Herinneringen uit den ouden tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend van
Annie Salomons was al in maart 1957 verschenen. Publicatiedatum en de nummering
van de serie lopen niet synchroon, want Ooievaar 54, de roman Claudia, het verhaal
van een gelukkig huwelijk van de Amerikaanse schrijfster Rose Franken verscheen
eveneens in maart 1957. De volgende fotodocumentaire in de reeks wordt, gezien
de nummering 85/86, Leve de Willemien van de al eerder genoemde Couvée, in 1958
uitgebracht. Dit deel dat weliswaar een veel hoger nummer heeft, kwam dus veel
eerder uit. Wellicht hebben commerciële overwegingen hierbij een belangrijke rol
gespeeld en besloot men daarom het deel 85/86 eerder uit te brengen. Leve de
Willemien, met de ondertitel Het jaar 1898 - van Wilhelmina's inhuldiging - opnieuw
beleefd, moest natuurlijk 60 jaar later, in 1958 verschijnen. En het ligt voor de hand
om in 1960 bij de twintigste herdenking van het bombardement op Rotterdam in mei
1940, het deel De meidagen van '40 uit te brengen. Mogelijk had men dit bij het
toekennen van de nummers over het hoofd gezien. Het kan ook overmacht geweest
zijn en vergde De meidagen veel meer redactionele voorbereidingen dan bij de
planning was voorzien. In ieder geval staat vast dat De meidagen van '40 een topper
is en toegevoegd kan worden aan de lijst klassieke Nederlandse fotoboeken. De
andere drie delen zijn Montmartre. Van tempel tot tingeltangel van Rits Kruissink
(1960, Ooievaar 124/125), Vrouwen vooruit! van D.H. Couvée en Anje H. Boswijk
(1962, Ooievaar 139/140) en De Spaanse burgeroorlog van Rudolf
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de Jong (1963, Ooievaar 150/151). Alle vijf delen haalden de jaarlijkse lijst van de
Vijftig best verzorgde boeken, waarbij er altijd grote waardering was voor de
paginaopmaak.
Aanvankelijk leek het erop dat Bakker Schrofer alleen maar betrok bij de productie
van Ooievaar-pockets als de lay-out door het gebruik van foto's ingewikkeld was.
Naast de eerder genoemde fotodocumentaires maakte hij nog een pocket over het
Zuiderzeemuseum met 117 foto's. Daarna verscheen er een reeks Ooievaars achter
elkaar (nrs. 135-140, 146-159) waarvoor Schrofer alleen het omslag maakte.
De omslagen voor de nummers 107, (afb. 17) 141 en 142 werden door Helmut
Salden ontworpen. Salden werkte wel vaker voor Bakker, maar maakte slechts drie
deeltjes voor de Ooievaar-reeks. Deel 145, Dat hoor je dan... (1961), een bundel
notities van muziekrecensent Henri C. van Praag, zou het laatste deel in de reeks zijn
waarvoor Berserik het omslag, én de illustraties, ontwierp. De samenwerking tussen
Bakker en Berserik als omslagontwerper werd plotsklaps beëindigd. Waarschijnlijk
had de charismatische Schrofer de uitgever ervan overtuigd dat hij zijn serie, na bijna
tien jaar, eens een ander gezicht moest geven. Voor Berserik was het een grote
teleurstelling dat hij van de één op de andere dag een grote opdrachtgever, en een
groot deel van zijn inkomen, kwijt was.8
Tussen 1958 en 1963 zou Schrofer, naast de eerder al genoemde fotodocumentaire
pockets, nog eenentwintig Ooievaar-omslagen ontwerpen. In die reeks omslagen kun
je zien hoe Schrofer zich ontwikkelt, waar zijn voorkeuren liggen en wat hem
wezenlijk interesseert. Hij maakt heel verschillende omslagen, soms typografisch,
soms fotografisch. (afb. 18 & 19) Er zijn omslagen bij waar hij zich helemaal schikt
naar de inhoud van het boek. Soms heel klassiek en soms heel weerbarstig. Er zijn
er ook bij die hij waarschijnlijk snel, ogenschijnlijk nonchalant maakte, gewoon om
geld te verdienen. In het colofon van de Spaanse burgeroorlog staat vermeld: ‘Omslag
en lay-out Jurriaan Schrofer en Kees Nieuwenhuijzen’.9 (afb. 20) Kees
Nieuwenhuijzen was aanvankelijk werkzaam als assistent bij Schrofer. Spoedig
zouden ze een maatschap vormen. Maar het samenwerkingsverband zou niet lang
duren en werd na een paar jaar alweer ontbonden.
Kees Nieuwenhuijzen zou werkzaam blijven voor de uitgeverij van Bert Bakker.
Deel 160, Gabriël. De geschiedenis van een mager mannetje (1962) een roman van
Henriëtte van Eyk, vermeldt voor het eerst ‘omslag kees nieuwenhuijzen’.
De sobere omslag werd in drie kleuren gedrukt, net zoals alle andere delen in de
Ooievaar-reeks. Op de achterkant, en dat is nieuw, staat een portret van de auteur
met een commentaar op de inhoud. En dat zo zou dat op elke door Nieuwenhuijzen
ontworpen Ooievaar terugkomen. De typografie van het binnenwerk van de reeks
bleef hetzelfde. Gedrukt op houthoudend ‘krantenachtig’ papier en een 8 of 9 punts
letter. De omslagen zijn heel verschillend van ontwerp; illustraties paste
Nieuwenhuijzen nauwelijks toe. Hij gaf de voorkeur aan een foto, een portret of een
detail in combinatie met heldere typografie. Het seriematige, wat zo nadrukkelijk
aanwezig was in de omsla-
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gen van Herman Berserik, is volkomen verdwenen. Het lijkt wel alsof Nieuwenhuijzen
iedere keer weer iets anders wilde proberen. Dat seriematige benadrukte hij alleen
in de vijf delen die Amsterdamse rechercheur Marten Treffer zou publiceren met
verhalen uit zijn dagelijkse praktijk. (afb. 21-25) In elke titel van de vijf deeltjes
komt het woord moord voor. Door Nieuwenhuijzen in hoofdletters gezet, waarbij
hij steeds in de tweede o een kleinere o plaatste, en daarin weer een dikke stip zette
zodat de letter als het ware verandert in een schietschijf. Het zijn sterke ontwerpen,
die een stoere en robuuste uitstraling hebben. Zij behoren tot de beste die hij voor
de reeks maakte. Nieuwenhuijzen zou nog veel meer boeken ontwerpen voor uitgeverij
Bakker, waaronder de serie Schrijversprentenboeken die in samenwerking met het
Letterkundig Museum uitgegeven werden.
In januari 1966 verscheen Ooievaar nummer 226/227/228, een driedubbele Ooievaar,
het eerste ontwerp van Pieter van Delft. Die had duidelijk de opdracht gekregen om
meer typografische eenheid in de reeks te brengen. De teksten op de omslagen werden
voortaan gezet in onderkast Univers, een schreefloze letter die erg populair was onder
grafisch ontwerpers in die jaren. Opvallend is de krappe spatiering, het handelsmerk
van het ontwerpbureau Total Design, waar Van Delft toen werkzaam was. Ook de
titelpagina werd in deze letter gezet. Het goedkope houthoudende papier werd in
deze uitgave vervangen door een iets betere papiersoort om foto's beter te kunnen
reproduceren. In latere uitgaven, zonder foto's, keerde het krantenpapier toch weer
terug. Het reekslogo op de rug van de pocket bleef zoals het op nummer 1 was
verschenen. De herkenbaarheid van de pockets ging er op vooruit, maar tegelijkertijd
werden ze daardoor ook saaier. (afb. 26) Het deeltje over Multatuli, dat samengesteld
werd door Garmt Stuiveling, kwam terecht op de lijst van de best verzorgde boeken
van 1967. (afb. 27) Het juryrapport typeert het boekje als volgt: ‘Dit goedkope boekje
ziet er bijzonder prettig uit. De tekstpagina's hebben ruim wit gekregen, zó dat het
geheel niet de indruk maakt van op een koopje te zijn gemaakt. De ruime bovenmarge
is niet slechts verantwoord omdat ze plaats biedt aan de titelregeltjes, maar ook omdat
hierdoor de pagina's met korte teksten zich goed in het geheel voegen. Het omslag
met de nationale kleuren over het aanzicht van de schrijver vormt stellig een goede
blikvanger maar is niet ‘fijn’.
Pieter van Delft (1945) had een ontwerpschema bedacht dat hij consequent
hanteerde. Hij plaatste de belettering, in de Univers, altijd boven de omslagillustratie.
Voor de nieuwe vormgeving van Bakkers tijdschrift Maatstaf koos hij ook een
schreefloze letter, de Helvetica. Van Delft maakte in 1969 zijn achtste en tevens
laatste ontwerp voor de Ooievaar-reeks. In dat jaar werd er nog een herdruk
uitgebracht van een bloemlezing door Paul Rodenko in een nieuw omslag van
Leendert Stofbergen.10 In hetzelfde jaar zou de uitgever overlijden. Een jaar later, in
1970 verschenen er opnieuw een paar herdrukken. Het dubbelnummer 253/254 Een
stoet van beelden zag ik langs mij heen gaan van Martinus Nijhoff werd ter
nagedachtenis aan Bert Bakker uitgebracht. (afb. 28)
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In 1972 maakte Rudo Hartman (1945) voorlopig het laatste deel (nr. 264/265/266)
van de Ooievaar-reeks. Een bloemlezing van Nederlandse poëzie, samengesteld door
Cees Buddingh', onder de titel Is deze ook goed meneer?, ook weer gedrukt op een
krantenachtig papier en in het lettertype Times Roman, maar wel in een volkomen
nieuwe vormgeving. Voor de omslag werden dit keer 3 kleuren plus zwart gebruikt.
(afb. 29) Hartman werd betrokken bij de doorstart van de Ooievaar-reeks en is anno
2007 nog steeds als freelance ontwerper werkzaam voor de uitgeverij Bert Bakker,
die inmiddels onderdeel uitmaakt van Uitgeverij Prometheus.
Met dank aan Natascha Veldhorst, die haar verzameling Ooievaar-pockets
beschikbaar stelde, Hein van Haaren en Hans Luijten voor het kritisch
lezen en Tineke Zuidgeest en Dorien van de Vrie voor hun inspiratie.

Eindnoten:
1 Slagzin uit het Nieuwsblad voor de Boekhandel.
2 Gesprek met Françoise Berserik (1949), dochter van Herman Berserik, 6 juni 2007. Deze
bloemlezing werd vermeld op de lijst met 50 best verzorgde boeken van 1959.
3 Deze definiëring is van Sjaak Hubregtse, die als eerste in ons land uitvoerig publiceerde over
het fenomeen van de pocketboeken. Zie voor uitvoerige informatie Phil Baines, Penguin by
Design. A Cover Story, 1935-2005. Allen Lane, London 2005; Sjaak Hubregtse, Het Nederlandse
pocketboek: Oriënterend bibliografisch onderzoek terzake het goedkope serieboek in Nederland
en Vlaanderen [Ongepubliceerde scriptie]. Universiteit van Amsterdam 1982; Lisa Kuitert, Het
uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur. De Bezige Bij, Amsterdam 1997; Piet
Schreuders, Paperbacks, U.S.A. Een grafische geschiedenis 1939-1959. Loeb, Amsterdam 1981.
4 Sjaak Hubregtse, ‘De buitenkant van Nederlandse pockets. (2) De Bezige Bij & Karel Bennis’,
in: Boek & Band 4 (1988), nr. 3-4, p. 132-168.
5 Sandra van Voorst, ‘Like Penguin? Een vergelijking van de pocketreeksen van Penguin Books
ltd. E Uitgeverij Het Spectrum 1945-1965’, in: Verslagen & Mededelingen van de KANTL 116
(2006), nr. 1, 83-96.
6 Hermanus Berserik schilderijen grafiek tekeningen. Tentoonstellingscatalogus Haags
Gemeentemuseum / Cultureel Centrum Venlo, Den Haag / Venlo 1973, p. 7-8.
7 Zie voor uitvoerige informatie Dingenus van de Vrie, ‘De binnen- en de buitenkant, Jurriaan
Schrofer en de Ooievaarspockets van 1958 tot 1963’, in: De Boekenwereld 23 (2006-2007), nr.
4, p. 245-248.
8 Gesprek met Françoise Berserik, 6 juni 2007.
9 Kees Nieuwenhuijzen (1933) volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag. Hij kwam via zijn ‘tante’ Victorine Hefting in contact met Jurriaan
Schrofer, die toen net werkzaam was voor de uitgeverij van Bert Bakker.
10 Leendert Stofbergen (1934-2001) was in die tijd als assistent van Benno Wissing werkzaam
bij het ontwerpbureau Total Design in Amsterdam.
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Sabrina Verbeek
Hendrik Voordewind en Bert Bakker: een auteur en zijn uitgever
In 1954 bracht Bert Bakker een nieuwe serie op de markt: de Ooievaars. De serie
werd geopend met de eerste twee delen van de ‘De commissaris vertelt’-serie van
H. Voordewind (1887-1972), oud-commissaris van politie en schrijver van
politielectuur. De relatie tussen Bakker en Voordewind is na te lezen in niet volledig
bewaarde correspondentie. Uit deze brieven komt een niet eenduidig beeld naar voren
van een auteur die aan de ene kant zich niet beter wilde voordoen dan hij was, maar
die aan de andere kant wel degelijk inzag hoe zijn uitgever beter van hem werd en
daar op in wist te spelen.

Boeken en schrijfproces
Op 1 januari 1949 werd politiecommissaris Hendrik Voordewind, in Friesland
geboren, maar sinds 1909 werkzaam in Amsterdam, met vervroegd pensioen gestuurd.
De werkelijke reden voor zijn pensionering blijft onduidelijk, maar Voordewind
impliceerde achteraf in zijn brieven naar Bakker dat hij als lastpak werd beschouwd
die men uit de weg wilde hebben. Feit is dat hij, omdat hij niet zijn volledig
dienstverband heeft uitgediend, ‘met half gage’ op straat werd gezet. Aangezien zijn
kinderen op dat moment nog thuis woonden, moest hij omzien naar een alternatieve
bron van inkomsten.
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Omslag Herman Berserik. Ooievaar-pocket 1, 1954
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Tweede druk van Peter Kürten, vrouwenmoordenaar; omslag Herman Berserik. Ooievaar-pocket 33,
1957

Na zijn pensionering ontving Voordewind naar eigen zeggen meerdere
aanbiedingen van uitgevers om zijn ervaringen op papier te zetten. In eerste instantie
voelde hij daar niets voor, maar toen de nog jonge uitgever Bert Bakker bleef
aandringen, en uiteindelijk een voorschot van f 500 stuurde, gaf hij toch toe. Er zou
een boek komen. De Haagse Post brengt jaren later Voordewinds debuut in
herinnering, maar haalt de gang van zaken nogal door elkaar: ‘1949: in Den Haag
verschijnt het eerste deel van een nieuwe serie pocketboeken, de Ooievaarreeks,
genoemd naar de ooievaar in het wapen van de Residentie. De schrijver is een
onbekende debutant, de eerste druk is bescheiden: 6000 exemplaren. Vandaag zijn
van dezelfde pocket 167.000 exemplaren gedrukt, de auteur behoort met zijn intussen
tot 6 boeken aangegroeide oeuvre (gezamenlijke oplage: voorlopig meer dan 600.000
ex.) tot Neerlands meest gelezen publicisten en in de Ooievaarreeks verscheen zo
pas de 170ste titel’.1
De Ooievaar-pockets begonnen pas in 1954 te verschijnen, inderdaad, zoals
hierboven al gezegd, met herdrukken van boeken van de hand van Voordewind,
nadat kort tevoren alle delen al eens in De Commissaris-omnibus waren verzameld.
Voordewind debuteerde, zoals de Haagse Post wel terecht stelde, al in 1949 in
Bakkers fonds buiten deze reeks.
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Zijn eerste boek, De commissaris vertelt, werd een doorslaand succes; op het moment
dat het in de Ooievaar-reeks werd opgenomen was het al aan de elfde druk toe. Er
werd, ook in 1949, een geïllustreerde versie van het werk uitgebracht. De commissaris
vertelt kreeg bij de eerste verschijning een inleiding van de criminoloog W.H. Nagel,
vooral in zijn gedaante als J.B. Charles bekend als een goede vriend van Bakker. Die
eerste titel werd al snel gevolgd door De commissaris vertelt verder (1950); De
commissaris vertelt door (1951); Het verhaal van de wachtcommandant (1952,
herdrukt in 1955 in de Ooievaar-reeks onder de titel De commissaris vertelt over
donker Amsterdam) en De commissaris besluit. Ervaringen met helderzienden (1958).
Buiten de ‘De commissaris vertelt’-reeks publiceerde Voordewind ook nog in de
Ooievaar-reeks Peter Kürten, vrouwenmoordenaar (1956), een boek over zeilen,
Voor de wind (1951), en een werk waarin hij de ‘slappe’ rechtsvervolging in
Nederland aanviel, met de monstertitel De nieuwe Voordewind. Over misdadigers
en hun berechting. Hoe een politieman denkt over de moderne opvattingen in onze
strafrechtpleging en over de doodstraf (1963).
De exacte oplagecijfers van de boeken van Voordewind zijn niet bekend. Wel
kunnen we opmaken uit het artikel in de Haagse Post dat er op dat moment van De
commissaris vertelt 167.000 exemplaren gedrukt waren. De serie heeft het predikaat
‘bestseller’ dus wel verdiend.

Financiële kurk
Dat Voordewinds werk hem financiële steun bood in een periode waarin hij het niet
breed had, spreekt voor zich. Hoe Voordewind zelf precies tegen de financiële kant
van zijn schrijverschap aankeek, veranderde met de tijd. Tegen Het Parool zei hij
op 3 augustus 1958: ‘Ik kreeg er goed voor betaald, en daarom heb ik al die andere
boeken ook maar gemaakt, voor de buit’. Vier jaar later echter bleek uit een brief
aan Bert Bakker dat zijn kijk op de zaak veranderd was: ‘Als het niet tot publicatie
zou komen, zou mij dat niet eens zoveel spijten. Het financieele resultaat speelt voor
mij nu vrijwel geen rol meer’.2 De royalty's kwamen hem goed van pas toen hij net
ontslagen was en nog een volledig gezin te onderhouden had. Toen zijn kinderen
eenmaal de deur uit waren, was het financiële aspect niet zo belangrijk meer. Toch
stopte hij niet direct met het schrijven van nieuw werk.
Het is gezien de behaalde oplagen duidelijk dat ook uitgeverij Daamen financieel
voordeel had van deze bestsellerauteur. Vooral de Ooievaar-reeks kreeg een zeer
positief begin dankzij de populariteit van Voordewinds werk. Ooievaars nummers.
1, 2, 9, 10, 33, 83 en 177 waren allemaal van zijn hand. Bovendien schreef hij een
voorwoord bij het door Bakker uitgegeven Dode getuigen (1952) van Klaas Groen,
adjunct-rechercheur bij de Centrale Recherche van de Amsterdamse politie.
Geïnspireerd door het succes van de ‘Commissaris’-reeks zocht Bakker nieuwe
boeken in dezelfde lijn. Zo vond hij onder anderen de al genoemde Klaas Groen en
J. Fremery Kalff, een medewerker van de Amsterdamse zedenpolitie. Groen zou vijf
boeken bij Daamen publiceren. Over het werk van Kalff zei Het Vrije Volk op 24
februari 1956 toen diens boek Met gesloten deuren over
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seksuele misdrijven net was gepubliceerd: ‘Wat betreft de politielectuur, na tientallen
commissarissen en inspecteurs te hebben afgewezen komt [Bert Bakker] met de
memoires van commissaris Fremery Kalff, maar dié was dan ook bij de zedenpolitie’.
Daaruit is af te leiden dat het succes van Voordewind een vloed aan soortgelijke
manuscripten had opgeleverd. Bakker hoefde kennelijk niet veel moeite te doen om
dergelijk werkte bemachtigen. Met gesloten deuren was het enige boek dat Kalff
publiceerde. De eerste druk verscheen in 1956, de tweede druk in 1961 als
Ooievaar-pocket nummer 114.
Al met al is duidelijk te zien dat Bert Bakker de ingeslagen weg volgt, en probeert
Voordewinds succes te evenaren en uit te bouwen door in te spelen op de vraag naar
politielectuur.

‘De nieuwe Voordewind’
Hoewel de ‘Commissaris’-reeks een grote populariteit genoot, waren Voordewinds
andere titels minder populair. Dat Bert Bakker dit goed in de gaten had, bleek uit de
reclamekreet die Voordewinds laatste werk meekreeg. ‘De nieuwe Voordewind’
stond er triomfantelijk op het omslag, en zo werd het boek ook aangeprezen, in de
hoop dat fans het werk zouden aanschaffen zonder dat ze afgeschrikt werden door
het feit dat dit geen echt ‘Commissaris’-boek was.
Voordewinds ideeën over zijn eigen werk zijn ambigu te noemen. Aan de ene kant
deed hij het voorkomen alsof het maar spielerei was wat hij deed, alsof het hem
verder niet uitmaakte hoe andere mensen zijn werk zagen. ‘Enige litteraire pretentie
heb ik nooit gehad. 't Zijn allemaal proces-verbaalzinnen. Maar de mensen lezen het
graag, omdat het over de politie en de misdaad gaat.’3 In een interview met Vrij
Nederland dat op 24 augustus in 1957 werd geplaatst, schreef de journalist, H. van
der Weg: ‘Verwijt [Voordewind] dus niet, dat hij schrijft. Doet hij niet! Hij slaat op
zijn schrijfmachine en dan haalt een ander er een boek uit’. En opnieuw in de Haagse
Post, in een interview met het blad ter ere van het uitkomen van zijn laatste boek,
op 3 augustus 1963: ‘Commissaris Voordewind over zijn schrifturen: “Ach, je moet
die lectuur niet te serieus nemen, het is eigenlijk leesvoer, nietwaar”’.
Voordewind liet zich van een heel andere kant zien in zijn briefwisseling met Bert
Bakker over zijn laatste boek, Over misdadigers en hun berechting.
In de brief van 7 mei 1962 stelde Voordewind Bakker voor de keuze om zijn laatste
boek, Over misdadigers en hun berechting, al dan niet in het fonds op te nemen.
Voordewind zag in dat ‘de uitgaven van de firma Daamen op een hooger plan [waren]
gekomen’, en dat de uitgeverij zich meer en meer begon te richten op een literair
fonds. Hij vond dat zijn manuscript om die reden niet meer thuis hoorde bij Daamen.
Hoewel het boek inderdaad anders van toon was dan de ‘Commissaris’-reeks
accepteerde Bakker het werk toch. Het blijft natuurlijk gissen in hoeverre
Voordewinds aanpak een strategie is geweest om zijn boek gepubliceerd te krijgen.
Bakker stelde wel de voorwaarde dat het boek eerst geredigeerd diende te worden.
Voordewind ging hiermee in eerste instantie akkoord.
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Toen het manuscript, met de correcties van de redacteur, terugkwam bij Voordewind
was deze er totaal niet over te spreken. Hij vond de redactie veel te ingrijpend. De
doorgevoerde veranderingen tastten de meningen die hij in zijn boek ten beste gaf
te veel aan. Hij stelde dat hij zijn boek in deze vorm niet wilde publiceren, omdat er
voor hem ook geen financiële noodzaak meer tot publicatie was. Dit klonk toch wel
als een ultimatum. Uiteindelijk gaf Bakker toe en werd het boek uitgebracht in de
vorm die Voordewind had voorgesteld.
Nogmaals, het beeld dat naar voren komt uit de briefwisseling tussen Voordewind
en Bert Bakker strookt niet met de manier waarop Voordewind zich in de media
presenteerde. Natuurlijk kan het zo zijn dat het met de boeken in de
‘Commissaris’-reeks anders ging dan met zijn laatste werk, dat hij toen inschikkelijker
was omdat het financiële aspect nog meetelde. Helaas weten we dat niet zeker omdat
de briefwisseling uit die eerdere jaren niet teruggevonden is.
Uit zijn correspondentie met collega-auteur Paulus Akkerman blijkt echter dat
Voordewind al die ‘herrie’ over Over misdadigers en hun berechting eigenlijk
helemaal niet zo op prijs stelde. Waar hij in zijn brieven naar Bert Bakker nog luchtig
over zijn populariteit sprak, en blijk gaf van een scherp zakelijk inzicht door te stellen
dat al die publiciteit alleen maar goed zou zijn voor de verkoop, blijkt uit deze brief
dat hij het zich wel degelijk aantrok dat mensen ook op een negatieve manier op zijn
werk reageerden.4 De laatste brief van hun correspondentie is duidelijk een
afscheidsbrief. Die brief van 12 januari 1966 bevat een nieuwjaarswens voor Bakker
waarin Voordewind hem hartelijk bedankte voor de kans die hem geboden was zijn
boeken de schrijven en voor het ontvangen honorarium. Voordewind vond het echter
wel mooi geweest, schreef hij en hij kondigde aan dat er geen verdere publicaties
meer zouden volgen. Bijna zeven jaar later, op 22 december 1972, zou hij op 85-jarige
leeftijd overlijden.

Eindnoten:
1 Haagse Post, 3 augustus 1963.
2 Brief van Voordewind aan Bakker, 10 oktober 1962. De correspondentie tussen Voordewind
en Bakker bevindt zich in de collectie van het Letterkundig Museum.
3 Het Parool, 3 augustus 1957.
4 Tresoar, Leeuwarden, sign. 098.283.1.1-3, 087.138.1-4, 091.469.2.12.1-2.

Zacht Lawijd. Jaargang 7

216

Willem Maas
‘Ik moest Prins van Asturië zijn of god weet wie, maar geen schrijver’
Bert Bakker als literator
‘Mijn leven van 21 jaar is nog vrijwel ervaringloos. Mijn moeder wilde, dat ik
Indologie zou gaan studeeren, maar ik voelde daar geen spat voor. Uitgeven heeft
mijn hart’, dat schreef Bert Bakker op 3 december 1933 aan de door hem vereerde
Willem Kloos, leider van de Beweging van Tachtig en toen nog een grote naam in
de Nederlandse literatuur.1 Bakker wilde voor zijn verzameling een vers van Kloos
in diens handschrift. Hij mocht dan uitgever willen worden, ook aan scheppende
ambities op het terrein van de letteren ontbrak het hem niet. Bakker zou in de jaren
tussen 1933 en 1938 een enorme productiviteit aan de dag leggen. Helaas moest hij
aan het eind van deze periode concluderen dat de kwantiteit weliswaar hoog was,
maar de kwaliteit aanzienlijk minder.
Bert Bakker behoorde tot de nog jonge gereformeerde aristocratie. Zowel van vadersals van moederszijde kwam hij uit een zeer calvinistisch geslacht. Het gezin Bakker
woonde in Friesland toen de kleine Bert werd geboren op 3 april 1912, om precies
te zijn in Huizum bij Leeuwarden. Al snel verhuisde het gezin naar Amsterdam. Zijn
vader, tot dat moment bankdirecteur, werd door de grote gereformeerde voorman
Colijn naar Amsterdam gehaald om
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Karikatuur van Bert Bakker door J.W. Ooms, circa 1936 [uit: Hans Werkman, De wereld van Willem
de Mérode. De Arbeiderspers, Amsterdam 1983, p. 295]
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directeur te worden van het dagblad De Standaard. Na een jaar Amsterdam vestigde
de familie zich in Bussum. Vier jaar later, in 1924, stierf vader S.K. Bakker. Tijdens
de begrafenis hield Colijn de kleine jongenshand van Bert Bakker stevig vast in zijn
stoere boerenknuist, zo herinnerde Bakker zich nog jaren later.2 Colijn heeft nog
moeite gedaan om Bert op de Indologische faculteit in Utrecht te krijgen, maar dat
liep op niets uit.
In de periode van 1930 tot 1938, toen hij voor diverse christelijke uitgeverijen
werkte, voerde Bakker uitgebreide correspondenties met Gerrit Kamphuis en andere
auteurs van protestants-christelijken huize én werkte hij mee aan zeer uiteenlopende
tijdschriften als Timotheüs, Opwaartsche Wegen en Het Korenland - overigens alle
bladen van het christelijke erf. Bakker recenseerde voor Timotheüs bijvoorbeeld De
stille tuin en de Kruissonnetten van De Mérode.3 Voor hetzelfde blad schreef hij ook
korte beschouwingen over contemporaine christelijke dichtkunst.4 In Het Korenland,
Maandblad voor jongeren publiceerde hij gedichten en reportages, bijvoorbeeld over
een reis naar Noorwegen,5 zijn bezoek aan de toen zeer populaire auteur Trygve
Gulbranssen6 en zijn ontmoeting met de Noorse predikant Tafjord.7 Ook voor het
blad De

Gerrit Kamphuis (rechts) met zijn verloofde Betty Simons Cohen, Hulshorst, circa 1934
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Spiegel van zijn toenmalige werkgever Zomer & Keuning schreef hij reportages en
verhalen.
Maar zijn ambities lagen op het vlak van het scheppend werk, met name op het
terrein van de poëzie. Juist op dat gebied bezaten de protestants-christelijke letteren
iemand van grote naam en faam, ook buiten de eigen kring: Willem de Mérode. Voor
Bert Bakker was De Mérode een inspirator en leidsman. Samen met zijn vriend
Barend de Goede bezocht hij hem regelmatig op zaterdagmiddag in zijn woonplaats
Eerbeek op de Veluwe.
Bert Bakker debuteerde in de hoogtijdagen van de verzuiling. Voor elk denkbaar
terrein van het leven bestond een rooms-katholieke, een socialistische en een
protestantse club of vereniging. In de hiërarchisch gestructureerde zuil waartoe hij
behoorde, was zijn uitgangspositie redelijk gunstig. Bakkers vader had een prominente
rol in de christelijke mediawereld gespeeld.
Een ander niet onbelangrijk voordeel voor een jonge debutant als Bakker was dat
de vraag naar kopij groot was en dat het criterium voor opname vaak niet in de eerste
plaats de kwaliteit van het geschrevene was, maar de nest-

Illustratie door J. Minderaa bij het gedicht ‘Het samenzijn’ uit Bert Bakkers bundel Au revoir (1934)
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geur van de auteur en de vraag of de kopij voldoende christelijk was. Zeker in de
jaren waarin Bakker debuteerde, speelde die vraag een belangrijke rol. Bij het
tijdschrift De Spiegel was bijvoorbeeld in veel verhalen een zwaar moreel en religieus
element aanwezig.8 Dat verminderde weliswaar rond 1935, maar toch bleef ook toen
in veel verhalen de christelijke moraal de boventoon voeren. Bert Bakker verstond
de kunst zijn verhalen de gewenste inhoud te geven.
Bakker debuteerde hoogstwaarschijnlijk al in april 1931 op negentienjarige leeftijd
met een gedicht in Opwaartsche Wegen.9 Zijn eerste bundel verscheen in 1934, toen
hij 22 jaar oud was bij de christelijke uitgeverij C.F. Callenbach in Nijkerk als vierde
deeltje in de serie Nobel-verzen. De met linoleumsneden van J. Minderaa versierde
bundel kreeg een gedicht van De Mérode als motto en is getiteld Au revoir. De elf
gedichten zijn in vormvaste taal geschreven, maar nog weinig oorspronkelijk. Een
veel voorkomend thema is de dood. Later zou Bakker daar zelf over zeggen: ‘Ik liet
heel veel meisjes sterven in die gedichten. 't Zat 'm zeker in de tijd, dat we ons als
jonge levenskrachtige mannen daarmee bezig hielden. Witte hoofden, witte kussens,
witte lampen, nee, we lieten er heel wat sterven’.10
Over belangstelling had de jonge debutant niet te klagen. De ontvangst was echter
gemengd. Jan H. de Groot, redactielid van Het Korenland en bevriend met Bert,
vond dat Bakker zoveel invloed van anderen had ondergaan dat ‘we soms aan imitatie
denken’11 - een verwijt dat hij Bakker later bij zijn roman Ieder is alleen nog eens
zou maken. Niemand minder dan J. Greshoff was positiever: hij sprak van ‘een
gelukkig debuut’, maar hij zag ook het gevaar van modieusheid. Bakkers gedichten
vertoonden volgens hem nog teveel ‘de kleur des tijds’. Iemand die werkelijk wat in
zijn mars heeft, ‘mag [...] zich niet tevreden stellen met gedichten die in laatste
instantie ook van een ander hadden kunnen zijn’.12 Dat die opmerkingen over de
verregaande invloed van anderen niet uit de lucht gegrepen zijn, bewijst het
openingsgedicht ‘Het samenzijn’, dat duidelijke reminiscenties bevat aan ‘Tuinfeest’
van Martinus Nijhoff:
Wij zitten buiten - op een laag terras.
Onder een lamp - tusschen een vreemd publiek.
Een negerband speelt oude landsmuziek.
Wij drinken sorbets uit een tenger glas.
De tuin staat half in schemer, half in licht
De vijver spiegelt nog het laatste rood.
De dag buigt zich gewillig naar den dood.
Achter de boomen schuift hij langzaam dicht.
Soms fluisteren wij en neigen naar elkaar,
En noemen zacht en zingend elkaars namen.
En vouwen tijdelijk ons leven samen.
En maken ons verbond den avond openbaar.
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Het is al laat - Overal zijn de lampen aan.
De nacht slaat als een waaier ruischend open.
Wij zullen opstaan en hem tegenloopen.
En in zijn vrede veilig slapen gaan.

Menno ter Braak was over enkele verspreid gepubliceerde gedichten van Bakker
overigens minder positief dan Greshoff. Hij kwalificeerde Bakkers bijdrage aan
Elsevier's Maandschrift als ‘van niet al te beste qualiteit’.13 En twee verzen in
Opwaartsche Wegen vond hij evenmin ‘opmerkelijk’.14
Bakkers tweede bundel, Reizigers verscheen in 1935, amper een jaar na zijn eerste,
dit keer bij J.H. Kok in Kampen. Ook deze bundel kreeg een gemengde ontvangst.
Naast lof was er terughoudendheid bij alle recensenten. Bakkers goede vriend Barend
de Goede vond bijvoorbeeld dat Bert moest oppassen niet de hele tijd over hetzelfde
onderwerp (de dood) te schrijven en zo zichzelf te herhalen. Hij vreesde dat Bakker
zo verliefd was geraakt op zijn gedempte, sombere stem dat zijn gedichten
sjablonenwerk werden. Hij roemde wel zijn grote productiviteit, maar stelde
tegelijkertijd dat die een gevaar inhield: zonder zelfcontrole zou het niks worden.15
Roel Houwink, net als De Goede afkomstig uit de protestants-christelijke hoek,
besteedde twee keer aandacht aan Reizigers. Eenmaal in Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift en eenmaal in een krantenartikel. In Elsevier's karakteriseerde hij
Bakkers poëzie als in het algemeen zeer behoorlijke verzen, ‘die het oprecht verlangen
verraden zoo zuiver mogelijk uitdrukking te geven aan de religieuze gevoelens,
waardoor hij zich gedragen weet’. Maar verrassend sterk qua vorm en inhoud waren
de gedichten niet. Ze sluiten aan bij de poëzie van De Mérode, maar zijn minder
gevarieerd. Opvallend veel gedichten gaan over dood en sterven: ‘een enkel breeder
opgezet vers [...] doet ons vermoeden, dat het talent van dezen jongen dichter nog
mogelijkheden bergt’. Houwink vroeg zich af, of Bakkers gedichten niet te mooi
waren voor religieuze poëzie. ‘Vloeien zijn zinnen hem niet te gemakkelijk uit de
pen en staan zijn beelden niet te spoedig voor hem klaar?’ Bakker moet zich beperken,
anders loert het gevaar van lege mooischrijverij.16 Dezelfde vrees wordt uitgesproken
in het krantenartikel, waarin Houwink zijn gedachten over lege mooischrijverij verder
uitwerkte: bij de uiteindelijke vormgeving van zijn gedicht grijpt de dichter in, hij
kanaliseert zijn gevoelens, hij vijlt bij wat oneffen was en de oorspronkelijke
gevoelens kunnen zo worden geschonden. Juist bij religieuze gedichten ligt deze
kwestie gevoelig: het gevaar bestaat dat de dichter tussen God en mens gaat staan,
de plaats van Christus inneemt.17 J. van Ham, eveneens actief in de kring van
jong-protestanten, was negatiever, maar hield toch een slag om de arm.18 P.J. Meertens
ten slotte, ook lid van de jong-protestanten, was het minst te spreken, maar ook hij
zag lichtpuntjes.19 Meertens vond het ‘van een ontoelaatbare voorbarigheid getuigen’
om Bert Bakker en Barend de Goede nu al talenten te noemen. Ze waren nog teveel
epigonen van De Mérode. Over Reizigers merkte hij op dat Bakker niet wist te
ontroeren, ondanks het feit dat de schaduw van de dood over zijn bundel lag. Zijn
verzen ‘gaan zwaar van stichtelijkheid, maar stichten nooit, omdat we nooit het
gevoel hebben dat ze
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uit innerlijke ontroering en noodzaak geboren werden’. In de gedichten die Bakker
na Reizigers in de bloemlezing Spectrum had gepubliceerd, zag Meertens een zekere
vooruitgang.
Meertens vond het vreemd dat Bakker zich afficheerde als jong-protestant, maar
intussen wel meewerkte aan het katholieke tijdschrift De Gemeenschap. Meertens
legde de vinger op de zere plek. Bakker voelde zich wel min of meer betrokken bij
de jong-protestanten, maar hij ging het liefst zijn eigen gang. Hij ergerde zich
bovendien meer en meer aan het onderlinge geroddel en gekonkel. Aan Gerrit
Kamphuis schreef hij op 21 januari 1937: ‘Al met al: ik heb er genoeg van. Ik heb
je kwitantie van den Auteurskring geretourneerd. [...] Ik lap de heele beweging aan
m'n laars. Het is één groote verdoemelijke roddelboel. [...] Ik ben nòch pro het ééne,
nòch contra het andere. Ik behoor in zéér wijd verband tot de Prot. Chr. Groep en
daarmee uit’. De Christelijke Auteurskring was in 1929 opgericht. Doel was dat de
leden elkaar stimuleerden, informatie uitwisselden op auteursrechtelijk gebied en
elkaars werk meer bekend zouden maken bij het - vooral christelijke - publiek. Er
werden

Tijdens het diner ter gelegenheid van het tweede lustrum van de Christelijke Auteurskring in restaurant
De Vijf Vlieghen te Amsterdam, 1939. Voorgrond v.l.n.r.: Piet Korthuys en Gerrit Mulder; tweede
rij zittend v.l.n.r.: Jan H. de Groot, de historicus Johan van Hulzen, Hein de Bruin, Mary Pos en C.
Rijnsdorp; staand v.l.n.r. H.M. van Randwijk, Fedde Schurer, W.G. van der Hulst, Bert Bakker, K.
Heeroma, Rie van Rossum(?), Gerrit Kamphuis, A. Wapenaar, P.J. Risseeuw en de schilder Roeland
Koning
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literaire eisen gesteld aan aspirant-leden, men kon niet zomaar lid worden. Naast
Bakker waren onder anderen de schrijvers W.G. van de Hulst, C. Rijnsdorp, W.A.P
Smit, Gerrit Kamphuis en Jan H. de Groot lid.

V.l.n.r.: Piet Meertens, Bert Bakker en Dingeman van der Stoep tijdens het diner ter gelegenheid van
de zeventigste verjaardag Wilma Vermaat, 15 mei 1943

De gedichten die Bakker na Reizigers publiceerde, zijn over het algemeen
geslaagder dan die uit de eerste twee bundels, dat had Meertens goed gezien. Bakker
lijkt zijn vorm en zijn onderwerpen gevonden te hebben. Twee gedichten werden
opgenomen in Spectrum (1936), de bloemlezing die hij samen met Gerrit Kamphuis
en Barend de Goede voor uitgeverij J.H. Kok had samengesteld, enkele gedichten
verschenen verspreid; de meeste werden opgenomen in de bundel Quatre Mains
(1944). Enkele langere gedichten (‘Begrafenis aan de Hardangerfjord’ en ‘Dood van
Bjarne Hoel’) bezitten een grote overtuigingskracht, omdat Bakker hier zijn
individuele ontroering hecht aan gebeurtenissen die hij zelf meemaakte. Ze zijn
‘autobiografischer’.20

Begrafenis aan de Hardangerfjord
Wij hebben Sigurd Haugen in zijn graf gelegd,
vanmorgen, toen de boot voor Ulvik langs kwam varen.
Wij waren met ons achten, en het weer was slecht.
Maar ik wil wat gebeurd is, in dit vers bewaren,
om wat boven zijn groeve is gezongen en gezegd.
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Wij droegen, twee aan twee, zelf Sigurd Haugens baar de kist bedekt met een wit kleed en late rozen over het pad der kerk tot voor het rouwaltaar,
en hebben toen ontroerd een stoel gekozen
en spraken niet, maar wisten van elkaar,
hoe in dit uur ons aller hart genas
van hoogmoed om 't vermeend bezit van 't leven;
want Sigurd Haugen, toen hij aan het roeien was,
was plotseling aan de riemen doodgebleven,
zooals men 's avonds in 't Hardanger Volksblad las.
En toen wij zaten, heeft de predikant, die Olav Rüset heet,
een hoofdstuk uit het evangelie voorgelezen,
wat ik niet kon verstaan, maar uit het witte kleed
was het, of Sigurd Haugens hand bevestigend kwam gerezen.
En dat was iets, wat ik niet meer vergeet.
En toen dat uit was, zijn wij opgestaan
en hebben wij de baar naar buiten moeten dragen;
en Olav Rüset is ons langzaam voorgegaan,
voorbij den kerkmuur en voorbij de uitgebloeide hagen,
uit de onrust en 't rumoer der levenden vandaan.
En toen wij Sigurd Haugen in zijn graf hadden gelegd de boot voor Ulvik kwam juist langs gevaren heeft Olav Rüset het ‘Onze Vader’ opgezegd;
en wij, die met hem om dat graf verzameld waren,
hebben het woord voor woord hem nagezegd.
Op een klein kerkhof, in de diepe bocht
van de Hardangerfjord, hebben wij toen gezongen
van het Lam, dat voor zondaars den dood overmocht.
En dat lied is toen door de wolken gedrongen
en heeft zich een weg naar den hemel gezocht.
Zoo hebben wij Sigurd Haugen in zijn graf gelegd,
vanmorgen, toen de boot voor Ulvik langs kwam varen.
Wij waren met ons achten, en het weer was slecht.
Maar ik wil, wat gebeurd is, in dit vers bewaren,
om wat boven zijn groeve is gezongen en gezegd.

Over de samen met Barend de Goede gepubliceerde clandestiene bundel Quatre
Mains zijn geen recensies verschenen. Wel is de reactie van Gerrit Kamphuis bekend,
die in een brief van 27 februari 1944 de balans opmaakte van Bakkers poëtische
prestaties. Hij vergeleek hem met De Goede en stelde vast dat de invloed van de
Mérode bij beiden duidelijk merkbaar was. ‘Jouw
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verzen zijn dichterlijker dan die van Barend. Ontkom jij soms niet heelemaal aan 't
gevaar van rethoriek, van het iets te groote woord of de te wijdsche zin die een leegte
overvullen moet, Barend is wel eens te gezocht, en te pietepeuterig. [...] Je “Begrafenis
aan de Hardangerfjord” heeft zijn kwaliteiten proefondervindelijk bewezen: ik heb
het indertijd op school voorgelezen en het daarna laten voordragen. En ze vonden
het allemaal prachtig, voelden ook zeer juist sfeer en sentiment aan, zooals mij uit
vragen bleek. In deze vorm, de vijfregelige strofe, waarin een gedragen schriftuur
overheerst bij het medeleevende vertellen van een ramp of sterfgeval heb je
ongetwijfeld het best en meest eigene bereikt. De nieuwe gedichten (de 4 ziekte
verzen) staan hierbij poëtisch niet veel achter, al zijn ze voor mijn gevoel minder
overtuigend. Het Christelijke element erin vind ik een beetje “gemakkelijk”.’
Na Quatre Mains publiceerde Bert Bakker geen poëziebundels meer. Zijn werk
was - het zijn woorden van Ter Braak - hooguit ‘passabel’, maar geen ‘eerste rang’.21
Tot die conclusie was Bakker inmiddels zelf ook gekomen. Zijn enige bijdragen aan
de naoorlogse poëzie waren de suggesties die hij onder anderen Gerrit Achterberg
deed ter verbetering van diens gedichten.
Voordat Bakker zijn eerste roman publiceerde, had hij al enkele kinderboeken
geschreven. Het waren boekjes van het soort dat bij het kerstfeest van de
zondagsschool cadeau gedaan werd. Tussen 1934 en 1936 schreef hij er zes: voor
G.F. Callenbach Op eigen beenen (1934) met illustraties door R. en M. Snapper, Een
held op sokken (1935) met tekeningen door Jan Lutz en Sjefs eerste luchtreis (1935)
geïllustreerd door Willy van de Poll; voor de eveneens christelijke uitgeverij W.D.
Meinema in Delft De spannende zomer van Botte Spoelstra (1935) met illustraties
door Miep de Feyter en Rolf van Vliet krijgt z'n zin (1936) geïllustreerd door Dirk
Boode; bij Drukkerij Edecca in Hoorn ten slotte Siem Suf (1936). In zijn kinderboeken
volgt Bakker het vaste stramien waar met name W.G. van de Hulst zo veel succes
mee had. Na een korter of langer voorspel begint de ellende, die soms tot grote hoogte
- of misschien beter diepte - wordt opgevoerd. Dan volgt berouw, inkeer, inzicht en
tenslotte is er de verlossing. Het grote verschil met Van de Hulst is dat bij Bakker
de verhalen veel minder overtuigen. Bakkers kinderboeken zijn minder doorleefd,
verraden weinig inzicht in de kinderpsyche, zijn vaak voorspelbaar. De hoofdpersonen,
steevast jongens, zijn stereotiep (ze houden van zwemmen en autoracen). Het
taalgebruik is vlot (volgens sommige recensenten te vlot). Het grootste bezwaar is
echter dat ze soms een onoprechte indruk maken. Hier en daar is de psychologie heel
zwak en is de logica in de plot ver te zoeken. Het religieuze wordt er - in tegenstelling
tot wat bij de Van de Hulst gebruikelijk is - soms met de haren bijgesleept. Bakkers
grote productie in korte tijd heeft hier ongetwijfeld een rol gespeeld. Een ander
opvallend verschil met Van de Hulst is, dat in Bakkers kinderboeken voornamelijk
kinderen uit de gegoede burgerij de hoofdrol spelen. In Bakkers kinderboeken is
daarnaast geen gebrek aan moderne apparaten en techniek.
Bakkers romans leveren evenmin een positief beeld op van zijn literaire kundigheden.
Hij schreef er twee, beide werden ze matig tot slecht ontvangen.
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Uitgave G.F. Callenbach, Nijkerk, 1935; geïllustreerd door Jan Lutz

Uitgave W.D. Meinema, Delft, 1935, met een omslag door Miep de Feijter, 1935

Met Drijfzand (1935), Bakkers eerste roman, die verscheen bij H.A. van Bottenburg
in Amsterdam, viel het nog mee.22 In Drijfzand werkte Bakker het thema van de
driehoeksverhouding uit. Sander Couperus, de zoon van een dorpsdokter ergens op
het Friese platteland, is verliefd op Sita van Dijk, dochter van dominee/weduwnaar
die alleen met haar vader op landgoed Spes Bona woont. Vader Van Dijk ziet niets
in haar relatie met Sander, die in Amsterdam gaat studeren aan het conservatorium.
In Amsterdam is Sander niet bestand tegen de vele verleidingen van de grote stad.
Hij gaat naar de film, bezoekt Américain en krijgt een verhouding met Let, de vrouw
van Leo, een bevriende kunstschilder. Tijdens een kroeggesprek blijkt overigens dat
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vrijwel al zijn Amsterdamse kennissen een ongelukkig huwelijk hebben of een slechte
relatie met hun partner. Langzaam ontstaat er een verwijdering tussen Sander en de
nietsvermoedende Sita. Er komt een wending in het verhaal als Let en Leo met Sander
op ziekenbezoek gaan bij Reiniera, de zus van Sander. Op haar sterfbed wijst ze Leo
erop dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn slechte huwelijk. Leo besluit de zware
strijd aan te gaan om zijn huwelijk te redden. Sander komt op zijn beurt tot inkeer
als hij spreekt met Wessels, een kamerbewoner die in hetzelfde pand woont als hij.
Wessels, neerlandicus en gereformeerd, is een nuchter en praktisch christen van de
daad. Sander biecht hem alles op. Wessels houdt hem voor dat hij niet de
omstandigheden de schuld moet geven, en - het motto van het boek - moet beseffen
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Uitgave Van Bottenburg, Amsterdam, 1935

dat niet de vraag ‘heb ik Christus genoeg lief’, maar ‘het weten, dat Christus ons
liefheeft, waarborg [is] voor behoud’. Sander keert terug naar Friesland, waar Sita
al die tijd op hem is blijven wachten.
Roel Houwink karakteriseerde Drijfzand in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift
als ‘een door en door “jong”, onbeholpen en onbehouwen werk’. Vroeger zou zo'n
werk naar zijn mening niet uitgegeven zijn.23 Een novelle van 12 bladzijden had
volgens Houwink volstaan. Volgens hem was in protestants-christelijk kring ‘het
litterair ijkmerk nog altijd zeer weinig in tel’.24 Houwink vond ook dat Bakker te
weinig afstand had tot zijn geesteskind en dat hij gevaarlijk kwistig was met
autobiografische notities. Was Houwink op de hoogte van Bakkers levenswandel in
die periode? Bakker nam het net als zijn hoofdpersoon Sander niet erg nauw met de
trouw aan zijn geliefde. Hij was keurig verloofd met Ella van Nood, maar tegelijkertijd
bezondigde hij zich aan veroveringen en bordeelbezoek.25
Emile Buysse recenseerde Drijfzand in Nederland heel wat positiever.26 Hij wees
op de ‘ongekenden opbloei’ van christelijke romanliteratuur - waaruit, zo vermoedde
hij, slechts enkelen als J.K. van Eerbeek en Jan H. Eekhout zouden overblijven. De
oorzaak lag volgens Buysse in de vervaging van de grens tussen cultuur en
christendom. Ook Bakker ‘is met beide begrippen als grondslag gericht op het leven
in ons land, dat niet kan worden aangeduid met protestant, katholiek of liberaal, maar
met: Nederlandsch leven, dat
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vele schakeeringen heeft, doch dat gebouwd is op de diepste waarden van trouw,
liefde en religiositeit. Slechts op dezen grondslag kan volkomen degeneratie worden
voorkomen. Daarom is het boek van Bert Bakker zoo aanvaardbaar’. Buysse was
blij dat Bakker het driehoekshuwelijk hekelt en daarvoor in de plaats stelt: ‘“Man,
vrouw en Christus”. En zet dan voor “de derde” iets anders in de plaats, het
Godsbegrip, of het primitieve natuur-begrip, maar laat de profiteurs op suède schoenen
erbuiten!’. Buysse zag in Bakkers roman een ‘grooten kern van opbouw, niet zozeer
een leidraad, want dit zou niet strooken met de verwerping der bekeeringsliteratuur
[...]’. ‘Maar hier spreekt een mensch, die fier kan zijn op zijn begrip van trouw en
degelijkheid, twee gedachten die immers veel moeilijker te verwezenlijken en te
dragen zijn dan de gemakzucht van den ras-proleet, die alleen maar aan zichzelf
denkt en die naar de verploerting van zijn medemensch ziet, verlekkerd en
genotzuchtig, als een sensatie-Amerikaan naar de grofheid van zijn Amerikaansche
“beschaving” kijkt. “Drijfzand” is, ondanks de gebreken, een flinke sprong naar den
vooruitgang, naar de restauratie van een Nederlandsche cultuur.’ Dat zag de
jong-protestantse P.J. Risseeuw anders.27 Hij stak een tirade af tegen de hedendaagse
christelijke stadsjeugd, die - zo leidde hij uit Bakkers roman af - verdorven is, afgezakt
tot café- en bioscoopbezoek, en aangetast door de ziekte der tegenwoordige
huwelijksnood. Risseeuw oordeelde negatief: het onderwerp was te groot, de
personages ‘leven’ niet, de compositie boeide niet, er was een teveel aan goede
bedoeling bij een tekort aan vormkracht. Bovendien had Bakker een hinderlijk gebrek
aan zelfkritiek. Risseeuw vermoedde echter wel dat Bakker beter zou kunnen.
Bakkers tweede roman verscheen in 1937 bij U.M. Holland in Amsterdam, de uitgever
van Opwaartsche Wegen. Ook in Ieder is alleen liet Bakker zijn hoofdpersonen
worstelen met het geloof. Het vreemde is, dat je over die worsteling weinig tot niets
leest in Bakkers correspondentie. Het houdt hem blijkbaar niet bezig - want over
allerhande andere intieme zaken schrijft hij wel. Je krijgt de indruk dat het geloof
voor hem vooral bestaat uit een van huis uit meegekregen complex van regels en
routines, waarvan hij langzaam wegdrijft. Het is denkbaar dat de thema's die zijn
romans domineren vooral te maken hebben met de wens zijn protestants-christelijke
lezers te geven wat ze van een goed boek verwachtten.
In Ieder is alleen komen veel personages voor. Toch is dominee Simon Baert de
onbetwiste hoofdpersoon.28 Baert belandt in het begin van het verhaal in een
geloofscrisis, op Goede Vrijdag nog wel. Hij is niet in staat de boodschap van het
verzoenend lijden en sterven van Christus te verkondigen. Hij krijgt verlof te gaan
kuren in een chic hotel, De Bilderberg in Oosterbeek. Baert is vervreemd van zijn
vrouw en zoon. Zijn zoon vormt de verbindende schakel met het echtpaar Brandsen,
ook van elkaar vervreemd, en hun dochter. Zoon Baert en dochter Brandsen worden
verliefd. Dat gaat goed totdat de jongen met dodelijk gevolg wordt aangereden door
de Valentijns, een derde van elkaar vervreemd stel. Nu bijna alle draden met elkaar
verknoopt zijn, nadert de ontknoping. Het lijkt erop dat door de dood van zijn zoon
dominee Baert zijn crisis overwonnen heeft, maar of dat werkelijk het geval is, laat
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Bakker in het midden. Baert probeert niet te blijven steken in Christus' martelaarschap,
maar alles te verwachten van diens liefde, diens middelaarschap. Hij begint te
schrijven aan zijn preek. Diep in de nacht is hij klaar. Op zondagmorgen gaat hij
naar de kerk, zich overgevend in de handen van God. Op de kansel leest hij de tekst
‘Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft [...]’. Dan wil hij komen met de boodschap, hij probeert het, maar het lukt niet.
Het laatste wat hij zegt, schreeuwt, is: ‘alzóó lief, alzóó lief, alzóó lief heeft God de
wereld gehad [...] Hij riep dat. Hij slingerde dat eruit. Toen veegde hij zich het
voorhoofd droog. Hij zei vermoeid: ik kan niet verder’. Hij wankelt de preekstoel af
en verlaat de kerk.
De reacties vielen ook deze keer niet mee. Van de elf recensies zijn er zes duidelijk
negatief en vijf lauwwarm. Bij de negatieve recensies valt op, dat niet iedereen
hetzelfde boek heeft gelezen. Zo waren Roel Houwink en de recensent van Den
Gulden Winckel ervan overtuigd dat vader Baert via de dood van zijn enig kind tot
geloof komt, terwijl dat nergens zo expliciet wordt beschreven.29 Ze zagen - in de
woorden van V.d. W. - een stokoud thema terug ‘dat uit den treure door Christelijke
schrijvers be- en mishandeld en hier dan nog eens zonder scrupules mishandeld’ is.
Houwink sprak in een tweede recensie van ‘een variant op een uitgekauwd thema:
bekeringsverhalen en zondagschoolboekjes’.30 Jan H. de Groot wond zich in zijn
recensie flink op over Houwinks reactie. Hij kapittelde hem voor het slecht lezen
van Bakkers roman. Niet dat De Groot Ieder is alleen een meesterwerk vond,
integendeel. De Groot had drie bezwaren. Ten eerste dekte de vlag van de titel de
lading niet: ondanks de zware titel en dito motto's gaf Bakker geen beeld van de
existentiële eenzaamheid, maar liet hij slechts ‘een stelletje mensen [zien] die elkaar
bij momenten hoogstens niet verstaan en vervolgens situaties die met een beetje
minder stompzinnigheid door de figuren uit zijn boek zelf tot klaarheid zouden
gebracht kunnen worden’. Bakker had geen mensenkennis en geen levenservaring,
hooguit die van een Lebemann. De Groots tweede bezwaar betrof de stijl. Bakkers
werk toonde een cocktail van aan andere schrijvers ontleende stijlen. De Groot zag
citaten uit het werk van J.K. van Eerbeek, Felix Timmermans, zichzelf en Jan
Engelman, Hein de Bruin. Het derde en laatste bezwaar van De Groot was de geest
van burgerlijkheid. Die uitte zich volgens De Groot bijvoorbeeld in de buitenissige
namen van de vrouwelijke personages (Eke, Ea, Basje, Hester). Mooimakerij trof
hij in een straatnaam als Quinten Matsijsstraat, uitsloverij in de prijs van f800 voor
een stoel, of in het feit dat Baert van zijn kleine traktement naar een luxe hotel als
De Bilderberg gaat: Bakker doet in De Groots ogen ‘dik’ en dat is burgerlijk. Bakkers
boezemvriend Gerrit Kamphuis bleek het eens met De Groots oordeel. Op 6 september
1937, kort na het verschijnen van De Groots recensie, noteert Kamphuis in zijn
dagboek: ‘Hij [De Groot, WM] schreef een scherpe veroordeling van Bert Bakker's
boek, zeer goed gemotiveerd, en waarmee ik het geheel eens was; 'k had trouwens
reeds vroeger over Berts fragmenten in De Werkplaats zoo geschreven. Ik schreef
daarop een soort karakterschets van Bert terug en ontving vandaag weer een uitvoerig
schrijven van Jan; hij wil met mij een soort comité tot redding van Bert vormen’. Of
de beide vrienden dat comité daadwerkelijk gevormd hebben, is onduidelijk. Als
scheppend kunstenaar hebben ze Bert Bakker in ieder geval niet gered.
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Emile Buysse, die eerder zijn oordeel had gegeven over Drijfzand, besprak ook Ieder
is alleen.31 Lof wisselde hij af met kritiek. Het onderwerp is zuiver sociaal, schreef
hij, ‘doch Bakker heeft een vooral christelijk boek willen schrijven. In den geweldigen
strijd van dominee Baert, die [...] voelt, dat [...] hij machteloos staat tegenover het
offer van Christus, teekent Bakker het hoofdgebeuren. [...] Dit boek beklemt. De
korte, bijkans bijtende zinnen van den schrijver dringen het gewèldig probleem naar
ons toe. En hoewel het boek tenslotte niet geheel bevredigt, omdat Bakker de
moeilijkheden van het gekozen onderwerp niet blijkt aan te kunnen, moeten wij
zeggen, dat het ons vastgehouden heeft van begin tot einde, al is de zegging hier en
daar wel wat geforceerd. Er staan zeer goede bladzijden in. Bakker kan schrijven.
Het is jammer dat hij zoo hoog greep. Maar aan den anderen kant moet worden
gezegd, dat de schrijver lof verdient, omdat hij blijk geeft zeer veel aan te durven.
Het bewijst zijn wil en zijn medeleven met onzen tijd, met ons, menschen, die alleen
zijn’. Buysse, en andere recensenten, viel de stijl van het boek op. Sommigen
oordeelden daar gunstiger over dan anderen. Opvallend is hij in ieder geval wel. Een
paar voorbeelden: ‘Ze wist dat niet. Het liet haar nu nog onverschillig. Maar hij
vermocht muziek van muziek te onderscheiden. Hij voelde dat zoo aan’ (p. 72); ‘Men
stond in een eerbiedig getrokken cirkel om den stervenden jongen. Men fluisterde
daarbij. Er kwam politie. Die informeerde en schreef de dingen op. Hij stak dus over.
Hij deed dat roekeloos. Hij lette daarbij dus niet op. De bestuurder treft dus geen
schuld’ (p. 114); ‘Hij riep dat. Hij slingerde dat eruit. Toen veegde hij zich het
voorhoofd droog. Hij zei vermoeid: ik kan niet verder’ (p. 184).
J. van Ham was ronduit negatief en vond dat Bakker was blijven steken in de
oplossing van de verwikkelingen die hij in het eerste deel van het boek opzette.
Bakker kon volgens hem het onderwerp niet aan, maar toch vond Van Ham dat hij
wel kon schrijven. Van Ham had bewondering voor de ‘fijne tact, waarmee vooral
het gesprek is behandeld, daar zit een massa intuïtieve schrijfkunst in’.32 Ook P. van
der Hoeven was in Opwaartsche Wegen zeer negatief.33 Bakker had zich naar zijn
mening met dit gebazel als auteur volstrekt onmogelijk gemaakt.
Een bijzondere reactie, waarin Bakkers roman in een breder perspectief werd
geplaatst, was te lezen in De Stuwing. Naar aanleiding van Bakkers boek werd daar
gefulmineerd tegen het schier onaantastbaar stelsel van abonnementseries waardoor
men als christelijke uitgever/auteur verzekerd was van hoge oplagen. Auteurs - zoals
Bakker - richtten zich naar de commerciële belangen van de uitgevers. Voor het
niveau van de christelijke letterkunde was dit volgens de anonieme recensent
dodelijk.34
Uitgeverij J.H. Kok, aan wie Bakker het manuscript eerst had aangeboden, had de
roman geweigerd. Gerrit Kamphuis kreeg kort na de afwijzing Bakker op bezoek,
die volgens Kamphuis' dagboekaantekening van 21 december 1936 meldde dat hij
‘een groot gedonder met de oude Kok had omdat zijn boek niet christelijk genoeg
was: “het borgtochtelijk lijden” had hij er niet in gevonden, zooals hij zei. Van 12-5
uur hadden ze gepraat. De oude Kok is steil, burgerlijk en commercieel; van kunst
of kunstenaars zal hij nimmer notie krij-
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Roel Houwink, circa 1936 [foto Hans Gilberg]

Zacht Lawijd. Jaargang 7

232
gen; hij heeft bovendien veel te veel eigendunk en de gave van het kunnenluisteren
verloren: nooit laat hij iemand uitpraten, voortdurend valt hij in de rede, niet als
reactie op het gesprokene, maar om zijn eigen gedachten uit te spreken. Bert was
woedend en teleurgesteld; zijn dienstverband met Kok zal nu wel den langsten tijd
geduurd hebben. Hij liep bij zijn terugkomst maar steeds te vloeken’.
Al die negatieve reacties werden Bakker teveel. In een brief aan Gerrit Kamphuis
van 13 mei 1937 maakte hij de balans op: ‘Ik kreeg dus m'n proza terug. De 124 blz.,
die ik gereed had, zijn nu ten vure gedoemd. Houwink schreef het aardig en wijs.
Het is alleen maar: niemand beter dan ik weet m'n tekortkomingen, maar het is goed,
dat me dat zoo af en toe eens gezegd wordt. Ik heb de rotzooi dus verbrand en ga
slapen, d.w.z. 26 mei naar Noorwegen en hartgrondig naaien. Doet er niet toe wat,
wie en hoe. Ik misluk als schrijver. Ik geneer me voor veel [...]. Ik ben een op geld
beluste en 't beroerde is: ik kàn wel wat, maar ik ben zoo lui, zoo lui. Ik lig zoo graag,
ik klooi zoo graag. Ik moest prins van Asturië zijn of God weet wie, maar geen
schrijver. Ik heb geen minderwaardigheidscomplex, ik heb het wèl. Ik bedank iederen
dag voor den Auteurskring en doe het nooit. Het kan me zoo weinig verdommen. Ik
heb zoo de pest aan litteratuur, behalve aan Bloem. Ook dat is larie’.
Wat zijn proza betreft had Bakker het bij het rechte eind; hij was mislukt. Zijn
kinderboeken onderscheidden zich niet van de middelmaat der brave
zondagsschoolboekjes. Sommige waren geslaagder dan andere, maar meer dan
maakwerk werd het nooit. Zijn twee romans bleven steken in goede bedoelingen en
pretenties en wisten niet te overtuigen. Alleen in zijn poëzie slaagde hij er soms in
een vers te schrijven dat ontroerde. Naast veel maakwerk schreef hij een stuk of wat
gedichten die de tand des tijds hebben doorstaan. Misschien had Bakker in de poëzie
verder kunnen komen, maar voor langzaam ploeterend steeds kleine vorderingen
maken, was hij te ongeduldig. Zijn ambities waren hoog genoeg, maar
doorzettingsvermogen, geduld, de gave om te leren ontbraken. Lui - zoals Bakker
hierboven van zichzelf beweert - was hij zeker niet: zijn productie was voor de luttele
jaren dat hij schreef, bepaald niet gering.
Zonder literatuur ging het toch niet. Enkele jaren na zijn constatering dat hij was
mislukt, was Bakker van de slag hersteld. Hij zag een nieuw perspectief. Van zijn
ambities als scheppend kunstenaar had hij definitief afscheid genomen, maar niet
van de literatuur. Zijn oude wens om uitgever te worden begon een steeds serieuzere
vorm aan te nemen. Aan Gerrit Kamphuis schreef hij op 16 december 1940 dat hij
‘als creatief lid min of meer los [is] van de beweging’, maar ‘een heimwee ernaar’
behoudt: ‘Misschien ligt in mijn functie van uitgever (jong) een nieuw veld open,
om dat samen met mijn vrienden te gaan bearbeiden’.
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Met dank aan Hans Werkman
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Eindnoten:
1 Geciteerde documenten maken deel uit van de collectie van het Letterkundig Museum.
2 Hans Wieringa, ‘Bert Bakker: “Ik ben een chaotisch mens”’, in: De Spiegel, 4 maart 1967.
3 [Bespreking van] ‘De stille tuin’, in: Timotheüs, 10 februari 1934, p. 232-233; [Bespreking van]
‘Kruissonnetten’, in: Timotheüs, 24 maart 1934, p. 304-306.
4 Bijvoorbeeld ‘Christelijke dichtkunst’, in: Timotheüs, 18 augustus 1934, p. 558-560 en
‘Poëzievariété’, in: Timotheüs, 8 september 1934, p. 598-599.
5 ‘Op zoek naar Noorwegen’, in: Het Korenland 13 (1936), nr. 11, p. 415-422.
6 ‘Bij den Noorschen schrijver Trygve Gulbranssen’, in: Het Korenland 14 (1937), nr. 5, p.
181-184. Over dit bezoek schreef Bakker uitvoeriger in de brochure Bert Bakker, Trygve
Gulbranssen over zijn trilogie. J.H. Kok, Kampen [1937].
7 ‘Gast van een Noorschen predikant’, in: Het Korenland 13 (1936), nr. 12, p. 457-464.
8 Jacques Dane, ‘Dee vrucht van Bijbelsche opvoeding’. Populaire leescultuur en opvoeding in
protestants-christelijke gezinnen, circa-1880-1940. Verloren, Hilversum 1996, p. 189.
9 ‘Onverzoend’, in: Opwaartsche Wegen 9 (1931), nr. 2. Als auteur wordt niet L.J. maar H.J.
Bakker vermeld. Zie Hans Werkman, De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek,
schrijver (Meindert Boss 1898-1937). Verloren, Hilversum 2004, p. 520.
10 Wieringa, ‘Bert Bakker: “Ik ben een chaotisch mens”’.
11 J.H.d.G., ‘Boekenfilm. De jongste poëten’, in: Het Korenland 11 (1934), nr. 10, p. 238.
12 Gr., ‘Literatuur. Au Revoir door Bert Bakker’, in: Groot Nederland 32 (1934), nr. 12, p. 581.
13 M.t.B., ‘Elsevier's Maandschrift’, in: Het Vaderland, 22 januari 1934 (Avondblad).
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14 M.t.B., ‘Opwaartsche Wegen’, in: Het Vaderland, 7 februari 1934 (Avondblad).
15 Barend de Goede, ‘Naar aanleiding van Bert Bakker's nieuwen bundel “Reizigers”’, in:
Utrechtsch Nieuwsblad, 27 juli 1935.
16 Roel Houwink, ‘Boekbespreking’, in: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 46 (1936), nr. 4,
p. 285-286.
17 R.H., ‘Dichterlijke kortsluiting’, in: [onbekend periodiek], 22 mei 1936 (knipselmap Letterkundig
Museum).
18 J. van Ham, ‘Poëzie uit het jaar 1935’, in: Werkplaats 1 (1936), nr. 1, p. 28-30.
19 P.J. Meertens, ‘Kroniek der poëzie’, in: Stemmen des Tijds 26 (1937), nr. 2, p. 190-203.
20 Dat blijkt heel duidelijk uit een passage uit Bakkers al eerder genoemde artikel ‘Gast van een
Noorschen predikant’ waarin hij de gebeurtenis beschrijft die hem inspireerde tot het gedicht
‘Begrafenis aan de Hardangerfjord’.
21 Het citaat komt uit een artikel Menno ter Braak, ‘Prot. literatuurbeschouwing’, in: Het Vaderland,
2 april 1939 (Ochtendblad).
22 Bert Bakker, Drijfzand. H.A. van Bottenburg N.V., Amsterdam [1935].
23 Een verklaring voor het feit dat dit toch gebeurde, kan zijn dat de uitgever Van Bottenburg geen
verstand had van romans maar wel een zogeheten ‘bibliotheek’ in stand wilde houden. Door
middel van zo'n ‘bibliotheek’ of serie waarop lezers zich konden abonneren, waren uitgevers
verzekerd van een bepaalde afzet. Drijfzand kwam uit in de Schouwvenster-serie. Zie Werkman,
De haven uitgraven, p. 373.
24 Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 46 (1936), nr. 12, p. 431-432.
25 Zo blijkt uit brieven uit die periode aan zijn vriend Gerrit Kamphuis.
26 Nederland 88 (1936), nr. 2, p. 176-177.
27 P.J. Risseeuw, ‘Een dichter in drijfzand’, in: Dordtsch Dagblad, 2 november 1935.
28 In een eerdere versie, deels in tijdschriften gepubliceerd, heette de roman in wording Simon
Baert.
29 Roel Houwink, ‘[Bespreking van] Bert Bakker, Ieder is alleen’, in: NRC, 21 augustus 1937;
H.v.d.W., ‘Ieder is alleen’, in: Den Gulden Winckel 36 (1937), nr. 10, p. 16.
30 R[oel]. H[ouwink], ‘[Bespreking van] Bert Bakker, Ieder is alleen’, in: Algemeen Weekblad,
3 september 1937.
31 Nederland 89 (1937), nr. 11, p. 1003-1004.
32 J. van Ham, ‘Proza uit eigen kring’, in: Werkplaats 2 (1937), nr. 9, p. 399-415.
33 P.v.d. Hoeven, ‘[Bespreking van] Ieder is alleen’, in: Opwaartsche Wegen, maart 1938
(knipselmap Letterkundig Museum).
34 De Stuwing, oktober 1937 (knipselmap Letterkundig Museum). Vermoedelijk was deze anonieme
recensent J. van Ham; die werkte aan De Stuwing mee en in hetzelfde jaar schreef hij uitvoeriger
over dit verschijnsel in De Werkplaats.
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Personalia
Inge van der Bijl (Vlaardingen, 1980) studeerde geschiedenis en volgde vervolgens
de masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is
redacteur bij Raabe Uitgeverij.
Eveline Broekhuizen (Hoorn, 1983) volgde de masteropleiding Redacteur/editor
aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment is zij redacteur van de tijdschriften
Atelier, Textiel Plus en kM en voert zij freelance-opdrachten uit.
Erik de Bruin (Alphen aan den Rijn, 1983) studeerde Moderne Nederlandse
letterkunde te Utrecht en volgde de masteropleiding Redacteur/editor aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij freelance-redacteur.
Paul Demets (Deinze, 1966) studeerde Germaanse filologie en theaterwetenschappen
aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is onderzoeksassistent aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten (Hogeschool Gent) en werkt aan een proefschrift
over de poëzie en de beeldende kunst van Paul Snoek. Daarnaast is hij poëzierecensent
voor het dagblad De Morgen.
Sjoerd van Faassen (Assen, 1949) is hoofd Collecties van het Letterkundig Museum.
Onlangs verscheen Roomse ruzie, een mede door hem bezorgde documentenuitgave
over de breuk tussen de tijdschriften De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap
in 1933. Hij werkt aan een boek over het tijdschrift Criterium (1940-1942) en aan
een monografie over legale literaire tijdschriften tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ad Fransen (Nijmegen, 1955) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is redacteur van het weekblad HP/De Tijd en
publiceerde onder meer een aantal biografische portretten van Willem Frederik
Hermans (Een Hollander in Parijs, 2005) en Gerard Reve (Hoe Reve zijn verjaardag
vierde, 2006). Aan ZL werkte hij eerder mee met een bijdrage aan het themanummer
over G.A. van Oorschot.
Reinate Hammenga (Dordrecht, 1983) studeerde filosofie aan de universiteit van
Utrecht en volgde de masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van
Amsterdam.
Robbert Hak (Alkmaar, 1984) studeerde Algemene taalwetenschap en volgde de
masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is redacteur
bij uitgeverij Kluitman.
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Gijs Havik (Wormerveer, 1977) studeerde Spaanse taal en cultuur en volgde de
masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is
redactieassistent bij uitgeverij Van Gennep.
Koen Hilberdink (Den Haag, 1957) is werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. Hij bezorgde de Verzamelde essays en kritieken van
Paul Rodenko en publiceerde in 2000 ‘Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart’. Een
biografie van Paul Rodenko (1920-1976). Onlangs verscheen van zijn hand Hans
Lodeizen. Biografie.
Lisa Kuitert (Amsterdam, 1960) studeerde Nederlands en is sinds 2001 hoogleraar
Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceerde eerder over
literaire uitgevers, onder meer in Vrij Nederland en Literatuur. Ook verschenen van
haar hand over dit onderwerk Het uiterlijk behang (1997) en Vleugelspelers (2001).
Aan ZL werkte zij eerder mee met een bijdrage aan het themanummer over G.A. van
Oorschot.
Annette Lavrijsen (Wormerveer, 1977) studeerde Taal- en informatiewetenschap
aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen en volgde de masteropleiding
Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is thans redacteur bij
uitgeverij Nieuwezijds.
Willem Maas (Middelburg, 1958) studeerde Nederlands en Algemene
literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2002 verscheen van
zijn hand een biografie van Jacques Gans. Recentelijk bezorgde hij de briefwisseling
tussen Gans en E. du Perron uit de jaren 1933-1936. Hij bereidt een biografie voor
over Bert Bakker. Momenteel is hij werkzaam aan de Vrije Universiteit en aan de
Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz in Alkmaar.
Rosa Ramondt (Rotterdam, 1982) studeerde Nederlandse literatuur en volgde de
masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel
werkt zij als bureauredacteur bij uitgeverij Unieboek.
Annemiek Recourt (Dordrecht, 1981) voltooit op dit moment haar masteropleiding
Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam met een scriptie over de
beeldvorming rond de Zuid-Afrikaanse schrijver Breyten Breytenbach. Zij is redacteur
bij uitgeverij Podium.
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Hans Renders (Aarle-Rixtel, 1957) is hoogleraar Geschiedenis en theorie van de
biografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij is tevens directeur van het aan
die universiteit gevestigde Biografie Instituut. Hij publiceerde monografieën over
de tijdschriften Barbarber (1986), De Schone Zakdoek (1989) en Braak (2000).
Voorts publiceerde hij biografieën van Jan Hanlo (1998) en Jan Campert (2004) en
een studie over uitgeverij De Bezige Bij tijdens de Tweede Wereldoorlog (2004).
Kim van Rooden (Haarlem, 1980) studeerde Nederlandse taal en cultuur en volgde
de masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam.
Ronnie van Veen (Den Haag, 1978) studeerde Nederlandse taal en cultuur en volgde
de masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Is momenteel
werkzaam bij de muzieksite 3voor12/utrecht (VPRO).
Sabrina Verbeek (Leiden, 1981) studeerde Engelse letterkunde en volgde de
masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is redacteur
bij uitgeverij Mistral (Foreign Media Books). Eerder publiceerde zij ‘De immer
veranderende vampier: Hoe dankzij de angst voor devolutie een monster kon
evolueren’ in het internettijdschrift Blind!’ (www.ziedaar nl).
Dingenus van de Vrie (Goes, 1951) is assistent-conservator bij het Prentenkabinet
van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. Hij publiceerde recentelijk
een monografie over de ontwerper Benno Wissing en bereidt een publicatie over Jac.
Jongert voor die zal verschijnen bij de tentoonstelling van diens werk in Museum
Boijmans Van Beuningen in 2009.
Leonie Wolthuis (Amsterdam, 1982) studeerde Engelstalige letterkunde en volgde
de masteropleiding Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is
redacteur fictie bij uitgeverij Unieboek. Eerder publiceerde zij ‘De pen als penseel.
Virginia Woolfs Jacob's Room en de beeldende kunsten’ in Blind! (www.ziedaar.nl);
in februari 2008 verschijnt ‘De twijfel bekroond. Het verzameld werk van Maarten
Biesheuvel’ in Nynade.
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Register
De namen Bert Bakker en Bert Bakker/Daamen zijn niet opgenomen in
het register, evenmin als de namen van in de lopende tekst geciteerde
auteurs van secundaire literatuur
Aafjes, Bertus 23, 24, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 87
Aalbers, Ben 57, 64, 65, 67, 68, 71, 81, 98
Aalbers-Kollewijn, Dieuwke 67, 68, 72, 81
Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving (Arnhem) 206
Achterberg, Gerrit 40, 42, 44, 45, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 86, 87, 88, 98,
99, 101, 104, 106, 108, 130, 132, 137, 147, 152, 156, 157, 158, 162, 163, 170,
171, 178, 182, 183, 191-192, 224
Gerrit Achterberg-stichting 178
Achterberg-van Baak, Cathrien in, 156, 157, 180-181, 191
Akkerman, Paulus 215
Algemeen Handelsblad 62, 63, 183
Café De Amber (Gent) 114
Amsberg, Claus von 170
Drukkerij ANDO (Den Haag) 57, 59, 63, 64, 65
Andreus, Hans 89, 116
Arbeid, Annet 160
Uitgeverij De Arbeiderspers (Amsterdam) 46, 102, 180
Armando 180
Arondéus, Willem 48
Athenaeum-Polak & Van Gennep (Amsterdam) 48, 183
Aula-reeks 203
Aury, Dominique 151
Austria, Maria 18, 19, 106
De Baanbreker 36
Balkema, A.A. 22, 57
Bakhuizen van den Brink, J.N. 46
Bakker jr., Bert [neef] 34, 45, 46, 48, 49, 151, 161, 168, 179
Stichting Bert Bakker 48
Bakker, Johannes Stefanus Paul (Paul) [oom] 10, 24, 34, 49, 51
Bakker, Miente [oom] 49
Bakker, Popke Sjoerd [broer] 49
Bakker, Popke Sjoerd [neef] 24, 49
Bakker, Sjoerd [neef] 23, 24, 49, 51
Bakker, Sjoerd Popke [vader] 9, 10, 49, 51, 216, 218
Banning, W. 41
Bantzinger, C.A.B. (Kees) 12, 15, 19, 23, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
67-82, 173
Bantzinger-van der Weide, Coby 57, 59, 67, 68, 70, 73, 81
Barents, J. 41
Baron-den Hertog, H. 125
Barth, Karl 41
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Basserman, Lujo 202
Prinses Beatrix 170
Beck, H. zoo
Beek, M.A. 43
Berserik, FranÇoise 194, 204
Berserik, Herman 130, 194, 195, 196, 197, 198, 203-205, 207, 208, 211, 212
Besselaar, Herman 183
Besten, Ad den 125, 144, 146, 147, 148
Uitgeverij De Beuk (Amsterdam) 118, 125
De Bezige Bij (Amsterdam) 22, 23, 29, 36, 43, 46, 48, 49, 57, 59, 62, 98, 118,
122-123, 150, 151, 167, 168, 183, 186
Blaman, Anna 132, 180, 182
De Blauwe Schuit (Groningen) 22-23, 57
Bleeker, C.J. 46
Blijstra, Rein 36, 39, 40
Bloem, J.C. 23, 44, 59, 86, 88, 98, 232
Blurb 98
De Boekvink-reeks 194, 205
Bontridder, Albert 122
Boode, Dirk 225
Boon, Louis Paul 42, 43, 90
Bordewijk, F. 17, 39, 52, 86, 131
Borgers, Gerrit 39,130, 136, 137, 138
Bosch & Keuning (Baarn) 12, 16, 21, 34
Boswijk, Anje H. 206
H.A. van Bottenburg (Amsterdam) 226, 233 Boucher, L.J.C. 32
Bouhuys, Mies 42, 43, 108, 163, 181
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Braak 98
Braak, Menno ter 221, 224
Brabander, Gerard den 23, 59, 63, 64, 160, 172
Brown, Rita Mae 187
Bruggeman, A.C. 43
Brugmans, H. 41
Bruin, Hein de so, 15, 16, 222, 229
Brulez, Raymond 90, 91
Bruna 107
Uitgeverij W.L. & J. Brusse (Rotterdam) 65
Buddingh', C. 202, 209
Bulthuis, Rico 160, 165, 164, 166, 167
Bulthuis-de Veer, Anneke 160
Burssens, Gaston 91
Buysse, Emiel 227-228, 230
Calis, Piet 162, 170
G.F. Callenbach (Nijkerk) 11, 12, 220, 225, 226
Campert, Jan 44, 57, 63
Jan Campert-stichting 128, 131, 134, 136
Campert, Remco 86, 89, 116, 183
Camus, Albert 48
Carmiggelt, Simon 46, 59
Carrington, Noel 199
Charles, J.B. zie: Nagel, W.H.
Cheixaou, Elisabeth 40
Restaurant Chez Eliza (Den Haag) 175
Christelijke Auteurskring 222
CIA 41,52
Claus, Hugo 90, 114, 122
Coenen, Frans 46
Colijn, H. 12, 14, 164, 216, 218
Columbus 36, 52
Communistische Partij Nederland 25
Congress for Cultural Freedom 41, 52
Uitgeverij Contact (Amsterdam) 65, 187, 199, 205
Het Contact 36
Coolen, Antoon 39, 52
Cooper, Benjamin 12, 14
Cooper, Douglas 140
Comets de Groot, R. 45
Corsari, Willy 46
Couvée, D.H. 199, 206
Cramer, Rie 18, 19
Cremer, Jan 48
Criterium 39, 60, 63
Critisch Bulletin 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 85, 87, 90, 131, 133, 188, 193
CS-6 23, 50, 63, 64
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Cultuur Centrum (Den Haag) 142
Dam van Isselt, E.W.P. van 168
Debrot, Cola 86
Delft, Pieter van 161, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 175, 178, 202, 208
Diels, Gerard 163
Donker, Anthonie 18, 19, 28, 35, 36, 40, 41, 63, 85, 163
Doolaard, A. den 59
Dorrestein, Renate 187
Draijer, Rein 204 Dresden, S. 45
Dubois, Pierre H. 128, 130, 131, 133, 136, 164
Duinkerken, Anton van 18, 19, 39, 60, 63, 64, 65, 131, 166
Drukkerij Edecca (Hoorn) 225
Eekhout, Jan H. 14, 158, 227
Eerbeek, J.K. van 11, 12, 14, 15, 18, 19, 227, 229
Elburg, Jan G. 48
Uitgeverij Elsevier (Amsterdam) 51
Elsevier-pockets 203
Elsevier's Geillustreerd Maandschrift 221, 227
Engelman, Jan 18, 19, 39, 62, 65, 229
Exel, G.L. van 43
Eyk, Henriëtte van 46, 207
Café Eylders (Amsterdam) 23, 64, 138, 154
Eysselsteijn, Ben van 140
Fabricius, Johan 46
Fabricius-Möller, J. 43
Fakulteiten-reeks 45
Feber, J.M. 128, 136
Fernhout, Edgar 27
Feyter, Miep de 225, 226
Final Stage Press 56, 60, 62, 65
Fontaine, Jacques 121
Foppema, Yge 18, 19
Forum 46, 167
Foto-pockets 205
Franken, Rose 206
Fremery Kalff, J. 213-214
Friedlaender, H. 204
Frijda, Leo 63
Galen Last, H. van 39
Gans, Jacques 23
Garcia Lorca, F. 163
Card Sivik 117, 121, 122, 125

Zacht Lawijd. Jaargang 7

241
Van Gelder Zonen (Amsterdam) 20, 50
De Gemeenschap 222
Gennep, Rob van 48
Gerhardt, Ida 152, 181, 183, 185
Gezelle, Guido 119
De Gids 132, 157, 183
Gielen, J. 26
Gijsen, Marnix 90
Gijsen, Wim 92, 165, 180, 181, 183, 184
Gilberg, Hans 231
Gilliams, Maurice 91
Gils, Gust 121, 122, 125
Goede, Barend de 10, 11, 219, 221, 223, 224-225
Goeting, Jan 21, 135
Gogh, Vincent van 140, 142
Van Gorcum (Assen) 183
Gorter, Herman 44, 88, 98, 101, 194, 195
Greshoff, J. 29, 33, 35, 220
Groen, Koos 43, 203, 213
De Groene Amsterdammer 85
Groeneveld, Marius 46
Groot, Jan H. de 220, 222, 223, 229
Gruyter, W. Jos. de 140
Gulbranssen, Trygre 218
Den Gulden Winckel 229
Gysen, René 194
Haagsche Courant 140, 160
Haagse Kunstkring 29, 140, 142, 160
Haagse Post 212, 213, 214
Haags Gemeentemuseum 31, 134,136,140,158, 203
Haen, Christine D' 90
Haes, Jos de 119
Ham, Jo van 18, 19, 221, 230, 233
Hammacher, A.M. 62, 140
Hangelbroek, J.J. 131
Harst jr., P. van der 30, 31, 51, 85, 175, 178
Hartman, Rudo 202, 209
Heekeren, C. van 45
Heeroma, Klaas/ Muus Jacobse 11, 12, 15, 17, 40, 45, 222
Hefting Jop [dochter] 33, 188
Hefting, Victorine 20, 21, 30, 31, 32, 33, 48, 98, 101, 134, 135, 137, 138, 139,
156, 157, 160, 161, 172, 174, 188, 189, 190, 203-204, 209
Hermans, Willem Frederik 43, 46, 111
Herreweghen, Hubert van 119
Herzberg, Abel 46
Hessels, W. 40
Hoeven, P. van der 230

Zacht Lawijd. Jaargang 7

Hofstede, Peter 138, 142
U.M. Holland (Amsterdam) 9, 10, 144, 147, 153, 228
Holman, Léon 15, 16
Hooft, P.C. 88, 98
Hoornik, Ed. 18, 19, 23, 31, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 59, 60, 62, 63, 64,
65, 88, 98, 118, 133, 138, 156, 157, 159, 162, 163, 170, 171, 172, 181, 183, 191
Houten, Liesbeth ten 168
Houwink, Roel 14, 21, 158, 221, 227, 229, 231
Hulsker, Jan 129, 132, 134, 136, 137, 139, 140, 166
Hulst, W.C. van der 222, 223, 225
Hulzen, Johan van 222
Hutton, Clarke 199
Huygens, F.P. 39
Iependaal, Willem van 43
Jacobse, Muus zie: Heeroma, Klaas
Jonckheere, Karel 36, 40, 85, 90-91
Jong, J.M. de 43
Jong, Rudolf de 200, 206, 207
Josselin de Jong, Kitty de 18, 19
Kafavis, Konstantin 144
Kamphuis, Gerrit/ G. Miles 10, 11, 12, 18, 22, 33, 39, 40, 42, 108, 131, 139,
158, 162, 163, 174, 218, 222, 223, 224-225, 229, 230, 232
Kamphuis-Simons Cohen, Betty 139, 218
Katan, Hans 23, 63, 172
Keilson, H. 12
Kemink & Zn. 12
Keulen, Jan 199
Keuls, H.W.J.M. 44
Keuning, C.A. 10, 12
Keuning, Pieter 12
Klaass, G. 12
Klant, J.J. 42
Klap, Kees 170-171
Klatser, Leo 100
Kloos, Willem 9, 11, 216
Koestler, Arthur 48
Kok, J.H. 10
J.H. Kok (Kampen) 10, 221, 223, 230, 232
Kokoschka, Oskar 140
Kolfschoten, H.A.M.T. 131
Koning, Roeland 13, 15, 54, 222
Koninklijke Academie van Beeldende Kunst

Zacht Lawijd. Jaargang 7

242
(Den Haag) 204
Koninklijke Bibliotheek 136
Koninklijke Schouwburg 29
Het Korenland 218, 220
Korthuys, Piet 222
Korun, Walter 121
Koster, Koosje 177
Kousbroek, Rudy 86
Kouwenaar, David 99
Kouwenaar, Gerrit 88
Kraemer, H. 41, 43
Krijger, Henk 15, 19, 43
De Kring (Amsterdam) 64, 133, 162, 163, 164
Kroeskamp, D.J. 48
Kruissink, Rits 206
Kultuurkamer 17, 18, 35, 41, 56
Landshoff, F.H. 29
Langen, Ferdinand 48
Laurie, Peter 45
Leemhuis,? [directeur drukkerij Semper
Avanti] 173
Leeuw, G. van der 26
Leeuwen, W.F. van 39
H.P. Leopold (Den Haag) 32
Letterkundig Museum 136, 182, 193, 208
Libertinage 36, 39
Literaire Pockets 203
Lodeizen, Hans 134
Van Loghum Slaterus (Arnhem) 36, 66
Louw, N.P. van Wyk 36, 40
Louw, W.E.C. 12
Lubberhuizen, Geert 46, 57, 150, 167, 168
Lucebert 44, 45, 46, 87, 88, 89, 96-103, 116, 147, 183
Lutz, Jan 225, 226
Marees van Swinderen, Elisabeth de 41
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 39
Maatstaf 31, 36, 40, 41, 42, 45, 83-95, 96-100, 102, 104, 106, 114, 118, 119,
121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 134, 136, 140, 142, 147, 148, 154, 157, 159,
160, 166, 167, 168, 175, 180, 182, 183, 185, 186, 188, 192, 193, 208
Mansarde Pers 19, 23, 24, 54-66, 171, 173
Marja, A. 42, 108, 163, 196, 197, 205
Meer, Aa van der 24, 50
Meertens, P.J. 221-222, 223
C.A. Mees (Santpoort) 183
W.D. Meinema (Delft) 225, 226
Meinkema, Hannes 187
Mérode, Willem de 10, 39, 158, 164, 219, 221, 224

Zacht Lawijd. Jaargang 7

J.M. Meulenhoff (Amsterdam) 40
Meulenhoff Pockets 203
Miles, G. zie: Kamphuis, Gerrit
Min, Neeltje Maria 40, 174, 180-187
Minco, Marga 40, 45, 46, 48, 132, 160, 164, 169, 175, 180
Minderaa, J. 219, 220
Mok, Maurits 108, 163, 191
Molenpers 57
Moll, W. 136
Momen, Marc 119
Mooy, Tineke 100
Morriën, Adriaan 151
Mout, Arie 36, 131
Mulder, Gerrit 222
Mulder, Jan 17
Multatuli 46, 202, 208
Munk, Kaj 43
Naeff, Nico 106, in, 162, 174
Naeff, Top 181
Nagel, W.H./ J.B. Charles 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 85, 92-93, 94, 95, 99,
100, 106, 108, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 174, 176, 191, 194, 195,
213
Nagel-van Leeuwen, Heleen 191
Nederland 227
De Nieuwe Gids 9
De Nieuwe Nederlander 25, 40
Nieuwenhuijzen, Kees 165, 166, 170, 172, 174, 196, 200, 201, 207-208
Nieuwenhuis, Hans 32
Nieuwe Rotterdamsche Courant 121
Nieuw VlaamsTijdschrift 85, 90-91
Nijgh & Van Ditmar (Den Haag) 12, 32, 168
Nijhoff, Martinus 17, 18, 19, 26, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 66, 85-90, 94,
96, 98, 104, 118, 130, 131, 136, 147, 156, 181, 194, 195, 199, 202, 208, 220
Martinus Nijhoff (Den Haag) 40
Nijhoff, W.S. (Faan) 8, 28, 33, 117, 124, 169, 171
Nobel-reeks 220
Nood, Abraham van 17
Nood, Ella van 12, 13, 17, 30, 67, 68, 81, 173, 227
Norden, W. van 24, 52
Oedekerk, Giny 100, 102, 115, 116, 120, 177

Zacht Lawijd. Jaargang 7

243
Oefening Kweekt Kennis (Den Haag) 140
Olof, Theo 46, 174
ONTMOETING 36
Ooievaar-reeks 42, 44, 45, 48, 96, 100-101, 107, 117-118, 119, 148, 157, 162,
175, 183, 194-209, 210-214
Ooms, J.W. 217
Oorschot, Geert van 22, 23, 29, 33, 35, 36, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 52, 167
Oorthuys, Cas 199
Opwaartsche Wegen 9, 10, 11, 36, 138, 158, 218, 220, 228, 230
Oranje, J. 64, 172
Ostaijen, Paul van 41, 43, 91, 101, 197
Pacifistisch-Socialistische Partij 25
Pappot, Gemma 150
Het Parool 23, 24, 25, 59, 213
Partij van de Arbeid 25
Patris, René van 199
Penguin-reeks 199, 203, 205
Pernath, Hugues C. 121
Petterson, Hans 43
Plato 144
Podium 36, 39, 42, 43, 52, 86, 92, 98, 122
Polak, Johan 48, 178
Polder, Gré 100
Poll, Willy van 225
Pooiers, Pam 63, 64
Pos, Mary 222
Café De Posthoorn (Den Haag) 29, 138, 140, 170
Posthuma de Boer, Eddy 181
Pous, J.W. de 24
Praag, Henri C. van 207
Presser, Jacques 167
Uitgeverij Prometheus (Amsterdam) 209
Puister, W. 24
Pulchri (Den Haag) 29, 138, 140, 164, 165
Uitgeverij Em. Querido (Amsterdam) 22, 29 46, 65, 183
Randwijk, H.M. van 22, 24, 41, 45, 46, 50, 93, 158, 172, 181, 222
Randwijk-Henstra, Ada van 168, 178, 181
Reijers, Bep 160
Reijers, Willem 160
Reinink, H.J. 136
Reve, Gerard Kornelis van het 146, 147
Rijnsdorp, C. 222, 223
Risseeuw, P.J. 222, 228
Museum-Boekhandel Robert & Co (Amsterdam) 10
Rodenko, Paul 36, 39, 40, 42, 45, 52, 101, 104-113, 117, 118, 119, 120, 121-l25,
126, 130, 133, 134, 137, 138, 140, 142, 147, 157, 162, 163, 166, 177, 183, 196,
203, 205, 208

Zacht Lawijd. Jaargang 7

Rodenko-schaper, Jetty 108, zog, 110, 111, 163
Roest, Hans 176
Roggeman, Willy 121
Roland Holst, A. 18, l9, 42, 44, 45, 86, 88, 89, 98, 106, 108, 152, 154, 156, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 167, 170, 176, 183, 184
Roland Holst, Henk 42
Roland Holst-van der Schalk, Henriette 39, 52, 59, 60, 65
Romijn, Jac. 23
Roover, Adriaan de 116
Rossum, Rie van 222
Rougemont, Denis de 26, 41
Rozendaal, W.J. 204
Sade, markies J.F.P.A. de 150-15l, 168
Salamander-reeks 203, 205, 207
Salden, Helmut l99
Salomons, Annie 46, 181, 206
Café Scala (Den Haag) l38
Schendel, Arthur van 39
Schouten, Wim 65
Schrijversprentenboeken-reeks 208
Schrofer, Jurriaan 199, 200, 205-209
Schrofer, Willem 204
schurer, Fedde 18, 19, 222
Schuurman, B.M. 43
Dmkkerij Semper Avanti (Den Haag) 173, 178, 204
Seys-lnquart, A. 54
Sierksma, Fokke 39
Uitgeverij De Sikkel (Antwerpen) 43, 119, 123
sjollema, Joop 31, 85
Café Slawa (Den Haag) 138, 139, l64
Smit, W.A.P. 223
Snapper, M. 225
Snapper, R. 225
Snoek, Paul 114-127
Uitgeverij Het Spectrum (Utrecht) 65
De Spiegel 10, 219, 220
Spierdijk, Jan 64
Spijkers, Mai 150
De Standaard 9, 10, 51, 164, 218

Zacht Lawijd. Jaargang 7

244
Stemmen des Tijds 15
Ster, Jac. van der 196, 198
Stoep, Dingeman van der 12, 14, 16, 21, 34, 223
Stofbergen, Leendert 2oz, 208, 209
Stols, A.A.M. 17, 23, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 46, 48, 51, 52, 57, 59, 65, 98,
100, 116, 118, 125, 126, 144, 148
Straten, Hans van 138
Stuiveling, Garmt 182, 208
Stutvoet, Cor 112
De Stuwing 230
Swaanswijk-Koek, Tony 98, 99, 101
Tababa Pers 56, 60
Tafjord,? [Noorse predikant] 218
Tamminga, Fokko 19, 23, 32, 56, 59, 60, 62, 66, 173
Taptoe 121
Teirlinck, Herman 90, 91
Tergast, Nes 142
Tijd en Mens 118, 121, 122
Timmermans, Felix 229
Timotheüs 218
Tirade 36, 40, 52
Toorop, Charley 62
Toppunten-reeks 46
Total Design 206, 208, 209
Treffer, Marten 200, 201, 208
Trouw 10, 23, 24, 172
Tydemann, An 159
Uitman, J.M.Ph. 24, 51
Ulzen, J.B. van 10
Ulzen, J.R. van 153
Ussel, J.M.W. van 151
Drukkerij Vada 10
Het Vaderland 128, 130, 133, 136, 164
Veen, Jan van der 45
Veldhuizen, G. van 43
Velleman, Louis 43
Vereniging van Letterkundigen 101, 185
Vermaat, Wilma 14, 223
Vermeulen, Jan 57, 59, 62, 64, 65
Vermeylen, August 90
Vestdijk, S. 42, 43, 44, 45, 46, 167, 168, 205
Vestdijk-van der Hoeven, Mieke 168
De Vijf Ponden Pers 57
Restaurant De Vijf Vlieghen (Amsterdam) 222
Vinkenoog, Simon 40, 116, 121
Visser, Ab 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 34, 41, 44, 59
Visser, Edith 149

Zacht Lawijd. Jaargang 7

Voeten, Bert 45, 136, 164, 175
Voordewind, H. 53, 166, 167, 203, 210-215
Vreede, Mischa de 46, 160, 161, 166, 176, 177, 200
Vries, Hendrik de 42, 43
Vries, Leonard de 48
Vries, Theun de 18, 19, 39, 41, 42, 65, 66, 136, 198
Vriesland, Victor E. van 18, 19
De Vrije Bladen 36
De Vrije Gedachte 22
Vrijer-Struijs, M.J. de 12
Het Vrije Volk 213
Vrij Nederland 23, 24, 25, 26, 51, 59, 60, 134, 172, 214
W.,? v.d. [recensent Den Gulden Winckel] 229
De Waarheid 24
Wachtvuur 11
Walravens, Jan 90, 118
Walschap, Gerard 90
Walsum-Quispel, J.M. van 181, 184
Wapenaar A. 222
Warmond, Ellen 40, 42, 108, 136, 158, 159, 162, 163, 166, 169, 170, 175, 176,
180, 182, 183
Warren, Hans 144-153
Weetering, Conrad van de 200
Weg, H. van der 214
Welsum, G. van 172
Werkman, H. 57
De Werkplaats 10, 229, 233
Wilderode, Anton van 119
Koningin Wilhelmina 22, 173, 206
Willink, Carel 60
Wilma zie: Vermaat, Wilma
Windroos-reeks 125, 144, 147
Winkler, Johan 42
Wissing, Benno 209
Wolkers, Jan 42, 177
Wolthers, Daisy 99, 111, 119, 123, 181, 188-193
Het Woord 36
Zomer, J. 10
Zomer & Keuning (Wageningen) 10, 12, 219
Zwarte Beertjes-reeks 194, 205
Zwijndregt, Co van 134

Zacht Lawijd. Jaargang 7

4

[Nummer 2]
Tom Sintobin
Een nieuwe redactie voor Vlaamsche arbeid?
Een Van-Nu-en-Straks' er in de jaren '20. Of hoe een ruzie binnen
Vlaamsche Arbeid een veldslag kon worden in het
expressionismedebat
Op 14 maart 1923 stuurde Jan-Albert Goris, beter bekend onder zijn pseudoniem
Marnix Gijsen, een brief naar Jozef Muls:
Met pijnlijke verbazing heb ik in Vl. Arbeid II het stukje van Toussaint
gelezen. Laat me U zeggen dat dit feit me niet enkel verbaasd heeft. Ik
acht het onverantwoordelijk voor een man als U die een taak hebt te doen
en een katholieke personnaliteit zijt zoo iets te doen. Ofwel is U niet
katholiek ofwel hebt u een flater van allerbedroevendst karakter begaan.
Ik hoorde hier in Leuven van verscheiden kanten protest opgaan tegen dat
láf en insipied proza.1
Muls had op dat ogenblik de leiding van Vlaamsche Arbeid, het in 1905 opgerichte
katholieke en Vlaamsgezinde blad waarin na de oorlog expressionistische jongeren
als Victor J. Brunclair en Paul van Ostaijen konden publiceren. In het nummer
waarover Gijsen het heeft, het februarinummer van 1923, werd van de voormalige
Van-Nu-en-Straks'er tweede reeks F.V. Toussaint van Boelaere ‘In het
Schildersatelier’ opgenomen, een fragment uit De gouden populier.2 Daarin schrijft
Frank, de ik-verteller, aan ‘zijn aangehuwde tante: een speelvriendinnetje van hem
die slechts gedurende korten tijd getrouwd is geweest met zijn oom, een man reeds
op jaren’, zoals de voetnoot verdui-
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delijkt,3 hoe hij onverwacht bij zijn schilderende vriend binnenstapt en daar
doodgemoedereerd een boeiend gesprekje aanknoopt met het poedelnaakte model
Carmen.
De publicatie van Toussaints tekst druist, aldus Gijsen, in tegen alles waarvoor
Vlaamsche Arbeid staat: ‘Ik heb destijds - en dat was toch ook uw idee! - getracht
de zedelijke en gevoels-lafheid van de vorige literatuur te bestrijden. Nu doet die
triomfantelijk haar intocht in het zelfde tijdschrift’. Gijsen heeft Van den Oever dan
ook gevraagd om ‘drie artikelen en een vers dat ik hem ter Uwer attentie gaf’ terug
te trekken: ‘Het walgt me neven zoo'n “littèratuur” te figureeren’. Alleen een
‘uitdrukkelijke verklaring: een dés-aveu in Vl. Arbeid zelf’ kan ‘die zaak weer goed
[...] maken’.
Gijsen was niet de enige die boos was. Karel van den Oever, destijds nog een van
de medeoprichters van het blad, schreef op 16 maart 1923 aan Muls:
Het stukje van Toussaint in Vl. Arbeid nr. II, waarin de Zonde in
fijngecireerde zinnetjes als ‘zondeloos’ voorgesteld werd heeft me geergerd
[sic] en bedroefd. Zonder gemoedsbezwaren hebt ge dit laf proza tot den
druk toegelaten;
Van den Oever voelt zich niet enkel droevig, maar daarnaast ook nog eens
‘gecompromitteerd’ daar hij ‘in hetzelfde nr. christelijke arbeid lever[t]’. Hij heeft
de uitgever verboden nog één letter van zijn werk af te drukken en wil dat verbod
slechts opheffen als Muls drie dingen doet: in het volgende nummer moet hij
ootmoedig schuld bekennen, hij moet een verklaring van Van den Oever afdrukken
waarin hij verzet aantekent ‘tegen den zedelijken inhoud die afwijkt van den tot
dusver gevolgden katholieken gedachtengang van het tijdschrift en een aanslag is
tegen onze kunst-ethiek der laatste jaren’ en hij verbindt er zich toe om voortaan elk
nummer voor het drukken te laten keuren door ‘een onzer beproefde katholieke
collegas, b.v. Marnix Gijsen’. Uit een brief van Van den Oever aan Muls van 21
maart wordt duidelijk dat Muls op 16 maart reageerde, maar zijn antwoord kon niet
worden teruggevonden. In elk geval zijn Van den Oever en Gijsen samengekomen
om een houding te bepalen. Op 19 maart immers, zo blijkt uit een brief van Van den
Oever aan Gijsen van 21 maart, gaat Van den Oever op bezoek bij Muls om ‘onze
goede bedoelingen kenbaar’ te maken; verder in de brief blijkt dat ze om een
redactievergadering verzochten om Muls ‘uit het moeras te helpen’. Die is echter
niet thuis en Van den Oever laat een bericht achter. Wanneer Muls uiteindelijk
reageert,4 kan hij zijn ergernis niet verbergen, al verklaart hij zich wel bereid om Van
den Oever en Gijsen op 23 maart te ontvangen. Muls' neerbuigende houding maakt
Van den Oever boos en hij deelt dit ook mee aan Muls in zijn brief van 21 maart: hij
zal niet bijeenkomen noch zal hij kopij afstaan, voor ‘de lezers en abonnés van Vl.
Arbeid, bij monde van het tijdschrift, behoorlijk zullen tevreden gesteld zijn’.
Van den Oever hield woord, en Gijsen is blijkbaar alleen gegaan. Uit brieven die
Gijsen op 27 maart en 28 april aan Muls heeft gestuurd, kan worden afgeleid wat er
op die bijeenkomst besproken werd: de redactie van Vlaamsche Arbeid zou worden
uitgebreid met Van den Oever en Gijsen. Een paar dagen later komt Van den Oever
bij Muls langs om de praktische kant van de zaak te
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Jozef Muls in zijn werkkamer in ‘De Maretak’ [AMVC-Letterenhuis]

regelen. Dat mislukt echter schromelijk: Muls weigert ondanks de afspraak met
Gijsen om Van den Oever tot de redactie toe te laten en er vallen harde woorden.5
Wanneer de misnoegde Gijsen Muls hierover interpelleert in zijn brief van 27 maart,
schrijft Muls op 29 maart terug dat alles op een misverstand berust. Hij zou bij dat
onderhoud enkel beloofd hebben dat hij zich bij Gijsens ‘censuur der kopij van V.A.’
zou neerleggen. Hij had ‘daarin toegestemd voor wat uw toezicht betrof omdat ik
onze vriendschappelijke betrekkingen in niets verstoord vond en ik heb u dadelijk
de voorhanden-zijnde kopij meegegeven,’ maar van Van den Oevers inmenging wil
hij niets weten. Hij doet echter een nieuw voorstel om te bewijzen dat hij te goeder
trouw is en het hem niet te doen is ‘om een persoonlijke ijdelheid’: hij is - mits
toestemming van de uitgever - ‘bereid om het bestuur in uwe handen over te geven’.
Gijsen antwoordt diezelfde dag nog:
ik ben bereid uwe taak over te nemen en ze voort tevoeren [sic] als u me
daartoe alle vryheid en rechterlyke bevoegdheid geeft in accoord met De
Vos. Dit omdat ik niet inzie hoe VL. A. zyn lyn doorzetten kan als ge
Karels medewerking moet ontberen (die hy u ontzegt en die u hebt
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onmogelyk gemaakt door persoonlykheden: voor zoover ik oordeelen
kan.) Ik ben bereid het materieele en geestelyke werk van Vl. A. op my
te nemen: i.e. uwe plaats en functie te vervullen als U het tydschrift op
my overdraagt.
Pas op 4 april krijgt Gijsen uitsluitsel: de uitgever, De Vos, wijst Muls' voorstel af
om - en Muls citeert uit zijn schrijven, waarin vreemd genoeg toch weer sprake is
van een co-redacteurschap - ‘den Heer Goris als mijn plaatsvervanger te willen
aanvaarden die dan verder gezamentlijk met den Heer Van den Oever het tijfschrift
[sic] buiten alle medewerking van mij zal besturen’. Hij verklaart zich echter nog
steeds bereid om Gijsen ‘deelgenoot te maken in dit bestuur’. Gijsen schrijft diezelfde
dag een antwoord en gaat op dat laatste aanbod niet in: ‘Wat ik me voorstel is zonder
de hulp van Karel niet te verwezentlyken: daarom zie ik van die medewerking af’.

Katholiek tijdschrift-af?
Van den Oever had een NB aan zijn brief van 16 maart 1923 toegevoegd: ‘Aan de
dagbladen doe ik weten dat ik geen redactionneele verantwoordelijkheid heb aan het
tijdschrift; ik doe dit omdat men mijn naam in een adem noemt met de uwe, in verband
met het gewraakt artiekel’. Hoogstwaarschijnlijk alludeert hij hier op de recensie
van het februarinummer van Vlaamsche Arbeid in De Standaard van 14 maart 1923,
waarin de recensent een genadeloos oordeel uitspreekt:
Met Toussaint van Boelaere's pervers stukje literatuur in het
Februarinummer breekt ‘Vlaamsche Arbeid’ op eenmaal de lijn die het
tot nogtoe tot een onzer duidelijkst-uitgesproken katholieke tijdschriften
maakte. [...] Feitelijk is het een verlaging van de geestelijke bedoeling in
literatuur waarom in ‘Vlaamsche Arbeid’ geruimen tijd zoo hard is gepleit.
Dit ‘zeer wuft-bedoelde hoofdstuk’ doet, aldus de recensent, des te meer pijn omdat
het in hetzelfde nummer komt als ‘Karel Van den Oever's geestelijke poëzie en zijn
katholieke beschouwing over De Mont's erotiek, naast het brokje liefdevolle
Gezelle-ontleding van Aloïs Walgrave’. Van den Oever heeft woord gehouden: hij
stuurde zijn verklaring dat hij geen redactionele verantwoordelijkheid heeft voor
Vlaamsche Arbeid en dat ‘de eenheid der leiding, sinds enkelen tijd, uitsluitend in
handen berust van den heer Jozef Muls' naar de Nederlandse katholieke krant De
Maasbode en hoogstwaarschijnlijk ook naar Morgenpost, de Antwerpse uitgave van
De Standaard. En precies ‘omdat hij tegenover mij in 't openbaar een houding had
aangenomen die met vriendschap niet vereenigbaar is’, zo schrijft Muls aan Gijsen
op 29 maart, wijst hij Van den Oevers medezeggenschap af.
Zo kreeg dit interne conflict, om het met de woorden van Gijsen in zijn brief aan
Muls van 13 april uit te drukken, ‘een polemisch staartje’. Op 18 maart 1923 verschijnt
Van den Oevers briefje in Morgenpost:
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De heer Karel van den Oever verzoekt ons opname van het volgende:
‘Ondergeteekende houdt er aan hiermede beslist te verklaren, dat hij geen
redactioneele verantwoordelijkheid heeft noch aanvaardt voor alles wat
betreft den inhoud van het tijdschrift “Vlaamsche Arbeid”, waarvan de
eenheid der leiding, sinds enkelen tijd, uitsluitend in handen berust van
den heer Jozef Muls.’ [...]
Aanleiding tot deze verklaring was het Februari-nummer van ‘Vlaamsche
Arbeid’, dat opende met een ook naar onze meening onbetamelijk stukje
van F.V. Toussaint van Boelaere.
Hierna volgt nog één lang citaat, te wetende relevante passage uit de recensie van
1.4 maart. Op 25 maart schrijft Toussaint een brief naar De Standaard, waarin hij
boos reageert op de recensie en vooral op Van den Oevers ingezonden brief. Voor
Toussaint lijdt het geen twijfel dat het hier om een ‘campagne’ gaat van Van den
Oever tegen zijn persoon: die zou, ‘naar het schijnt’, ook de aanvankelijke recensie,
die hij ‘dwaas’ en ‘scherp persoonlijk’ noemt, hebben geschreven. Toussaint stort
zich in zijn brief vol overgave in de polemiek en wordt daarbij al even persoonlijk:
terwijl Muls, die geen problemen had met Toussaints stukje, ‘een ronden en gezonden
Vlaming’ is, is Van den Oever een ‘buitengewoon prikkellustigen heer’ die ‘overal
naar erotiek snuift en voortdurend het erotische potje roert’. Toussaint eindigt zijn
brief met een venijnige pro domo: ‘Ik, die naar geest en lichaam gezond ben, zou er
niet aan denken, zoo maar overal naar erotische prikkels te gaan zoeken om er subtiel
en langwijlig in Katholieke tijdschriften over te schrijven’.
Hoewel Toussaint daarom heeft verzocht, neemt De Standaard zijn brief toch niet
op, maar parafraseert in de editie van 28 maart een paar passages eruit, om die dan
meteen te weerleggen. ‘Wij hebben een schrijven ontvangen van den heer F.
Toussaint,’ zo begint het artikel, ‘naar aanleiding eener beoordeeling welke over
zijne novelle “In het schildersatelier” onder deze hoofding verscheen’. Vervolgens
citeren ze - nog maar eens - de passage uit de oorspronkelijke recensie en parafraseren
ze de eerder opgenomen verklaring van Van den Oever, in wie zij een medestander
zien. Dan pas komt Toussaints eigen tekst aan bod:
De heer Toussaint neemt dan aanstoot aan onze uitdrukking ‘wuft-bedoeld’
en wijst dit inzicht verre af. We nemen daar gereedelijk akte van, maar
stellen niettemin vast, dat het stuk wuft is. En het gehalte van dergelijk
proza wordt niet vermeerderd door het feit, dat de schrijver zich van zijne
strekking niet bewust is.
Ook twee andere opmerkingen van Toussaint worden weerlegd: de oorspronkelijke
kritiek was niet van Van den Oever, en ‘den “ronden gezonden” Vlaming Muls' staat
niet achter Toussaint. Aangaande dat laatste punt citeert men in extenso een ‘klein
briefje bij de jongste aflevering van “Vlaamsche Arbeid” gevoegd’ waarin Muls
aangeeft “hoe ook deze beseft, dat er hier meer dan eene vergissing werd begaan’.
De recensent besluit met het verzoek aan Toussaint om ‘zijn polemiek met den heer
Van den Oever dan ook liever elders te voeren’. Nog diezelfde dag schrijft Muls een
brief naar Toussaint: ‘Ik
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Marnix Gijsen rond 1920 [AMVC-Letterenhuis]

zie in de Standaard van heden ochtend dat uw brief niet werd opgenomen en er
integendeel een commentaar rond gegeven is dat niet overeenstemt met de waarheid
ten minste voor wat mij wordt toegeschreven’. Hij beweert dat ‘mijne mededeeling’
geen ‘afkeuring van uw stuk zou inhouden. Indien ik uw stuk als “wuft” en erger
nog als “wuft bedoeld” zou aanzien hebben dan hadde i[k] het niet opgenomen’. Hij
heeft enkel willen rekening houden ‘met de gemoedsbezwaren van e[n]kele lezers
en medewerkers wat niet inhoudt
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dat ik diezelfde gemoedsbezwaren zou deelen’. Hij wijst er ten slotte nog op dat hij
Landelijk minnespel destijds zeer lovend besproken heeft in Vlaamsche Arbeid en
dat hij de zaak ‘eigenlijk van te weinig belang [acht] om er verder polemiek over te
voeren’. Toussaint schrijft echter opnieuw een lezersbrief, vol beschuldigingen aan
het adres van de wellusteling Van den Oever en de ‘krabber van minder allooi’ die
de recensie dan wel zou hebben geschreven; hij noemt die recensie, wegens het
gebruik van een woord als ‘diertjesliteratuur’, trouwens een voorbeeld van wuft
bedoelde literatuur waar hij nog iets van zou kunnen opsteken. Muls, ‘toch evengoed
katholiek als de heer Karel van den Oever’, wordt opnieuw als een bondgenoot
opgevoerd. Van die brief wordt geen letter gepubliceerd. Pas op 20 april schrijft
Toussaint aan Muls dat hij ‘het “incident Van den Oever” maar terzij geschoven’
heeft. Hij voegt eraan toe: ‘Van Katholieke zijde is mij ook hier gevraagd, of ik het
goedvond dat men tegen de houding van de Standaard zou opkomen. Ik heb echter
gemeend - met het oog op uw belangen als redacteur van Vl. Arbeid - te moeten
verzoeken dit maar niet te doen’.6 Toussaints discretie is niet zo edelmoedig als ze
lijkt. Al op 12 maart, toen de hele ruzie nog binnenskamers werd gevoerd, schrijft
Toussaint immers al een brief naar Muls waaruit blijkt dat hij wat graag een vaste
medewerker van Vlaamsche Arbeid zou willen worden: ‘ik zal er voor zorgen dat
gij kopij krijgt. Hebt ge thans al wat noodig? Misschien is er een of ander boek
waarover ge wenscht een stukje van uw tijdschrift te krijgen. Moet ik er een paar
nachten aan opofferen, mij goed.’ Zijn brief van 20 april besluit hij dan weer met de
opmerking dat hij een stukje voor het blad meestuurt (‘Kan het spoedig geplaatst?’)
en de belofte ‘dat ik haast geregeld wat zend’.
De kwestie blijft smeulen. Op 7 april publiceert Het Vlaamsche Land het volgende
bericht:
Naar wij uit beste bron vernemen heeft de heer Karel van den Oever
besloten zich uit het tijdschrift ‘Vlaamsche Arbeid’ terug te trekken. De
heer Marnix Gijsen heeft zich bij dit besluit aangesloten en ziet ook af van
verdere medewerking. Beide ontslagen staan in verband met het
onbetamelijke proza van F. Toussaint van Boelaere in aflevering 2 van dit
tijdschrift verschenen. Onze lezers zijn op de hoogte van dit proza, dat
ook in dit blad werd afgekeurd. We kunnen dan enkel deze twee Vlaamse
letterkundigen gelukwenschen om hunne daad, welke blijk geeft hunner
onkrenkbare katholiciteit.
Deze tekst, die wellicht aan Joris Eeckhout, de verantwoordelijke redacteur voor het
literaire segment van de krant, kan worden toegeschreven, wordt integraal en
goedkeurend overgenomen in De Standaard van zondag 8 april 1923. Vervolgens
mengt De Schelde van 9 april 1923 zich in het debat, en wel onder de uitdagende
titel ‘Kleingeestige Menschen’:
Welnu, ‘De Standaard’ neme het voor lief of niet, doch de handelwijze
van de hh. K. van den Oever en Marnix Gijsen komt ons als zeer
kleingeestig voor, inzonder wanneer men bedenkt dat deze heeren steeds
schermen met machtspreuken waarin de vrijheid van denkwijze en
uitdrukking in esthetisch opzicht wordt aangepredikt en verdedigd.

Zacht Lawijd. Jaargang 7

12

Victor J. Brunclair in 1919 [AMVC-Letterenhuis]

Karel van den Oever op familiebezoek in Den Haag, 1924 [AMVC-Letterenhuis]

Gijsen tekent op 11 april verzet aan in een lezersbrief. Hoewel hij eist dat die ‘in
den rechtelijken verplichten vorm’ geplaatst wordt, drukt De Schelde ‘enkel dat
gedeelte van zijn epistel af waardoor hij geen derde personen in het debat betrekt’.
In dat fragment weerlegt Gijsen de bewering dat hij kleingeestig zou zijn. Hij heeft
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het woord in Van Dale opgezocht, en het betekent ‘gehechtheid aan nietige dingen’.
Daar is hij het flagrant mee oneens:
Als voor een liberaliseerend blad de zedelijkheid bijzaak of nietigheid is,
ja dan ben ik zeker kleingeestig. Voor een katholiek echter - moet ik u dat
nog leeren - is in kunst zowel als in alle andere uitingen van de
menschelijke werkzaamheid de zedelijke kant van de zaak de
hoofdvereischte. [...] De vrijheid der uitdrukking heb ik beslist altijd
voorgestaan, - zooals u het zegt - niet die van het uitgedrukte.
Uit dit citaat en zeker ook uit het slot van Gijsens brief, waarin hij erop wijst dat ‘het
katholiek gezond verstand [...] steeds ultra-modern is’, blijkt duidelijk dat het conflict
op een veel ruimer plan is aanbeland: dat van de discussie tussen katholieken en
vrijzinnigen. De Schelde voegt daar enkel nog iets aan toe waarvan het niet meteen
duidelijk is of het al dan niet ironisch gelezen
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Jozef Muls [AMVC-Letterenhuis]

moet worden: ‘En daarmee: punt! Hoog de harten en de zuivere princiepen...’. Er
stond echter nog lang geen punt achter de zaak, want een jaar later zit het er opnieuw
dik tegen wanneer de katholieke kranten De Standaard/De Morgenpost en het
Vlaams-nationalistische De Schelde met elkaar in de clinch gaan over een aflevering
van Vlaamsche Arbeid waarin onzedelijke en onkatholieke stukken van zowel Muls
als Brunclair zouden staan. ‘Neen,’ zo luidt het besluit in De Standaard van 4 april
1924, ‘na zulke bijdragen is “Vlaamsche Arbeid” geen katholiek tijdschrift meer en
moeten alle katholieken het uit hun huizen weren.’7
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Een veldslag in het expressionismedebat
Het is vrij duidelijk dat hier veel meer speelt dan men op het eerste gezicht zou
denken. Niet alleen was Van den Oever al een keer met slaande deuren vertrokken,
te weten in 1912,8 maar tevens blijkt uit de correspondentie dat ook andere
wrevelpunten al een poosje speelden. Vooreerst blijkt uit eerdere brieven van Van
den Oever aan Muls dat er een aantal financiële perikelen waren. Van den Oever
stuurt op 6 oktober 1922 een brief naar Muls met de eis het ‘achterstallig honorarium’
uitbetaald te krijgen, alsook dat er vanaf 1923 ‘een vast honorarium’ zou worden
bepaald. Op 12 oktober bedankt hij Muls voor diens belofte dat het achterstallige
honorarium spoedig uitgekeerd zal

Karel van den Oever door Edgar Barbaix, 1925 [AMVC-Letterenhuis]
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worden, maar dringt hij tevens nogmaals aan op een ‘vooraf vastgesteld honorarium’
dat ‘voldoende’ moet zijn ‘om die medewerking te loonen'’ Twee weken later, op
26 oktober 1922, komt er weer een brief, waarin Van den Oever zich misnoegd toont
over het geboden bedrag: ‘heusch, met zulk sommetje dringt ge me letterlijk naar
buiten; ik kreeg reeds een aanbieding van “De Beiaard”’.
Dat financiële aspect is echter niet het enige twistpunt. Muls was sedert 1919 de
enige redacteur van Vlaamsche Arbeid en uit de brieven blijkt vrij duidelijk dat Van
den Oever opnieuw inspraak wil in redactionele kwesties. Zo koppelt hij aan de
financiële eisen uit zijn brief van 6 oktober 1922 ‘een zedelijke voorwaarde: meer
uitgebreidheid geven aan het Zuid-Nederlandsch nationalisme’. Ook in zijn volgende
brief de dato 12 oktober 1922 komt deze kwestie voor:
Een platonische toestemming om Vl. Arbeid Zuid-Nederlandsch
nationalistischer open te stellen geeft geen waarborg: er moeten bepaalde
vaste medewerkers aangeduid en geworven worden die regelmatig de taak
op zich nemen over Vl. Nationalisme kronieken te openen niet in den zin
eener ‘Vrije Tribune’ - zooals uit uw schrijven te vermoeden is - maar als
de waarachtige overtuiging en principieele hoofdrichting der Redactie.
Aan welke medewerkers Van den Oever dacht, is niet duidelijk, maar gezien de
hierboven behandelde kwestie, lijkt het voor de hand te liggen dat hij Marnix Gijsen
en zichzelf in de redactie wou binnenfietsen. Op 16 januari 1922 klaagt Van den
Oever dan weer steen en been over het decembernummer: zo ‘kan het er onmogelijk
door,’ schrijft hij aan Muls, ‘slechte en ordelooze schikking, een warboel van
taalfouten, de “ontvangen boeken” in het tijdschrift zelf gedrukt’ en daar kwam nog
bij dat de correcties die hij op de drukproeven had aangebracht, niet werden
uitgevoerd. Hij voelt zich niet ernstig genomen, en dat was niet de eerste keer: op 1
december 1922 had hij immers nog aan Gijsen geschreven dat Floris Couteele een
‘streek tegen mij uitgehaald’ had, door zonder hem te raadplegen een toneelkritiek
van Van den Oever te vervangen door een ‘opstelletje van hem over Gabriel
Opdebeeck’. Deze voorgeschiedenis helpt de heftigheid te verklaren van Van den
Oevers reactie op de publicatie van het stukje van Toussaint op 16 maart 1923:
de ‘eenheid der leiding’ hebt ge zóó willen verstaan dat toen ik laatst bij
U aanzat, op een oogenblik dat diezelfde smerige kopij onder uw pen ter
verbetering lag, gij het niet noodig hebt geoordeeld een katholieke raad
in te winnen. U waart zoo amoreel dat U hierover geen gemoedsbezwaren
hadt.
Van den Oever voelt zich pijnlijk gepasseerd. Hoewel dit conflict in feite persoonlijk
is, interpreteert hij het meteen ruimer, alsof Muls een moreel verwerpelijke koers
heeft gekozen voor het tijdschrift door aan alle ‘katholieke raad’ voorbij te gaan. Het
gaat dus om veel meer dan een conflict tussen twee vrienden, het gaat om een botsing
tussen twee visies op wat op literair gebied wel en niet kan binnen de bladzijden van
een katholiek blad. De vraag is dan in hoeverre het hier ook om een botsing tussen
twee poëtica's gaat...
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Om die te kunnen beantwoorden, gaan we na wat er precies op het spel staat bij dit
in de literatuurgeschiedenis nauwelijks beschreven conflict.9
Gaat het om de doorgedreven esthetisering waarvoor Toussaint bekend staat? Hij
zou immers geen veelschrijver, maar een fijnschrijver zijn, een ‘goudsmid’ van de
literatuur en in die zin een Vlaamse exponent van Tachtigerskunst.10 De mogelijk
schamper klinkende vermelding van de ‘fijn-gecireerde zinnetjes’ in Van den Oevers
brief lijkt daar wel op te wijzen. Het is allicht niet toevallig dat nu net Van den Oever
zich daaraan stoort. Zijn kunstopvatting was immers nog niet zo lang daarvoor
gewijzigd. Lissens plaatst het eerste werk van Van den Oever om de uitbundige en
impressionistische stijl ervan op één lijn met ‘de excessen van het artistiek proza van
Van Deyssel, Ary Prins, Querido, Van de Woestijne, Teirlinck en Toussaint van
Boelaere’.11 Rond 1920 echter, aldus Lissens, begint de auteur in de expressionistische
trant te dichten, terwijl het proza al in 1913 versoberde. Zo consequent was deze
koerswijziging echter niet, want de esthetiserende Oud-Antwerpsche vertellingen
dateren uit 1920 en nog in 1923 neemt Van den Oever zijn ‘Herinnering aan mijn
vader’, dat uit 1909 stamt en dat Lissens om de ‘autonome schoonheid van een
woordkunstwerk’ met Toussaints ‘Meisje met bloemen’ vergelijkt,12 op in Het rood
paard.
Wat Van den Oever geërgerd heeft, zal dan ook niet louter het esthetiserende
gehalte van Toussaints verhaal op zich zijn geweest, maar wel dat die
schoonheidscultus gepaard ging met een ethisch laakbare boodschap: de zonde wordt
op esthetische manier als ‘zondeloos’ voorgesteld. Van den Oever, die het
expressionisme ‘veeleer [als] een klimaat van ethisch dynamisme, uiteraard met
literaire consequenties’ heeft opgevat, dan als ‘een esthetica of een leer’,13 heeft zijn
expressionisme religieus beleefd; zijn werk biedt ‘de heiliging van het kosmosmotief
van het expressionisme’.14 In het opstel ‘Het moreel tekort van het Van Nu en Straks
geslacht en het nieuw rooms inzicht’, dat eind 1923 in het Nederlandse katholieke
maandblad Roeping verschijnt, betoogt Van den Oever dat de kunst van de toekomst
katholiek is en Christus, met zijn ‘ontzaggelijk[e]’ ‘dichterlijke verbeelding’,15 de
grootste dichter ooit. ‘Vóór het literaire’, zo schrijft hij, ‘nu: het ethische. [...]
A-moreele kunstenaars en diletanteerende esthetici (O, die goed-meenenden!): wie
geeft ze nog levensrecht? Hollandsche Tachtigers en Vlaamsche Van-Nu-en-Straksers
waren negatieve elementen zonder zedelijke activiteit’.16 Met zijn prozastukje
manifesteert Toussaint zich onmiskenbaar als één van die negatieve elementen. Zoals
in nogal wat werken van Toussaint wordt namelijk een soort apathie gepredikt
tegenover zedelijke kwesties. ‘Wat denkt gij ervan, tante?,’ zo besluit de verteller
zijn fictieve brief, ‘Dit is nu eens een Brusselsch tafereel. Misschien valt het niet in
uw smaak. Maar de degelijkste geschiedschrijving is ook de onverschilligste’.17
Toussaints stuk is door die onverschilligheid inhoudelijk onzedelijk, en door de
‘gecireerde zinnetjes’ vormelijk achterhaald.
De bezwaren die Gijsen uit, zijn op het eerste gezicht niet zo verschillend. Hij
heeft het over ‘de zedelijke en gevoels-lafheid van de vorige literatuur’ die Vlaamsche
Arbeid wordt geacht te bestrijden. Gijsens opmerking komt niet uit de lucht vallen.
Rond 1920 vaart hij immers om de haverklap uit tegen een
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individualistische literatuur die zich niet om de gemeenschap bekommerde en dus
passé was.18 In zijn in 1921 in Vlaamsche Arbeid verschijnende tekst ‘De Uitvaart
der goers’ noemt hij Van de Woestijnes De modderen man ‘niet “menselijk” genoeg’,19
en bij Herman Teirlincks De nieuwe Uilenspiegel uit 1921 wordt dat zelfs onethisch:
‘Hier is de koe: Kunst zonder ethische inhoud is een hond die in zijn eigen staart
bijt, die krijgt nooit iets beter te pakken’ en bijt uiteindelijk zijn eigen staart door.20
Ook in zijn monografie over Karel van de Woestijne uit 1920 wijst Gijsen deze
verfijnde maar decadente en asociale kunstenaars af: ‘Daar waar de Van Nu en
Straksers zondigden in overdreven vormcultus, hebbende jongeren weer de ethische
waarden ten berde gebracht’.21 Gijsens reactie op de publicatie van het verhaal van
Toussaint is

F.V. Toussaint van Boelare door Edgar Barbaix, circa 1922 [AMVC-Letterenhuis]
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dan ook perfect verklaarbaar: de achterhaalde literatuur duikt op, en dat op de
publicatiefora van de eigen rangen...
Dat Van den Oever en Gijsen in deze aan één zeel trekken, hoeft dus niet te
verwonderen. Niet alleen waren ze in deze periode behoorlijk close - Gijsen schrijft
lovende recensies over het werk van zijn vriend en Van den Oever vraagt Gijsen om
een voorwoord te schrijven voor de herdruk uit 1923 van zijn Godvruchtige
maanrijmen - maar ook poëticaal leken beide heren elkaar te vinden. Zoals we
hierboven zagen, deelden ze de overtuiging dat de kunstenaar evengoed aan ethische
wetten diende te gehoorzamen en dat kunst een ethische taak had te vervullen. Die
oude opvatting was op dat ogenblik allesbehalve uitgewerkt - zo fundeerde ze het
programma van het in 1923 opgerichte bibliografische tijdschrift Boekengids en
minder opvallend van het in 1922 opgerichte De Bibliotheekgids - en begint precies
in deze jaren op een intrigerende manier te sporen met het allermodernste
gedachtegoed, te weten dat van de auteurs die in navolging van Paul van Ostaijen
langs expressionistische lijnen begonnen te denken. Lissens formuleert dit
duivelshuwelijk voor wat Van den Oever betreft als volgt: ‘Hij neemt nu deel aan
een expansief katholicisme dat mede door de expressionistische golf van ethicisme
wordt opgetild’.22
Gijsen en Van den Oever hadden binnen die beweging een belangrijke
symboolfunctie: zij waren, elk op hun manier, vertegenwoordigers van de nieuwste
kunst. De ommezwaai van de in 1879 geboren Van den Oever richting nieuwe kunst
leverde hem de waardering van jongeren als de twintig jaar jongere Marnix Gijsen,
Wies Moens en Gerard Walschap op, maar ook de minachting van Van Ostaijen, die
in hem een epigoon ziet en van Karel van de Woestijne, die hem een overloper
noemt.23 Geert Buelens identificeerde het boekje van Gijsen over Van de Woestijne
dan weer als het eerste wapenfeit in het zogenaamde expressionismedebat. Gijsen,
Victor Brunclair, Eugène De Bock en anderen rekenen in de eerste plaats af met
Karel Van de Woestijne, maar eigenlijk betreft hun aanval de gehele
Van-Nu-en-Straksgroep. Behalve de individualistische ivoren-torenmentaliteit van
de Van Nu en Straks'ers die getuigt van hun gebrek aan contact met de gemeenschap
en hun decadent geachte voorkeur voor de verfijnde vorm boven de ethische
boodschap, laken de jongeren ook het passivisme van deze generatie tijdens de oorlog,
hun negatieve instelling en het beredeneerde, het intellectualistische van hun kunst.24
Het lijkt dan ook niet ver gezocht om de gereconstrueerde polemiek te interpreteren
als een veldslag binnen die querelle des anciens et des modernes die, begin jaren
twintig, de gemoederen in het Vlaamse literaire leven (en daarbuiten) behoorlijk
verhitte. F.V. Toussaint van Boelaere is dan tot op heden één van de minder bekende
slachtoffers in dit complexe strijdgewoel gebleven. Nochtans was hij wél een te
duchten vijand. Dat blijkt bijvoorbeeld erg duidelijk in 1925, wanneer Toussaints
De Zilveren Vruchtenschaal de Van Loon-prijs voor Van Ostaijens neus wegkaapt.
Toen Muls er voor ijverde om Van Ostaijen die prijs te bezorgen, werd hij naar eigen
zeggen uit de voornamelijk uit Van-Nu-en-Straks'ers bestaande jury geweerd ‘om
de prerogatieven der Brusselsche literatoren voortaan buiten gevaar te stellen’.25 Dat
dit debat in eerste instantie de literatuurgeschiedenis is ingegaan als een discussie
over poëzie, maakt dit dispuut over een stukje proza des te interessanter.
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Epiloog. De receptie van ‘Het gesprek in Tractoria’
Toussaint probeert Muls er nog tot diep in 1924 toe te bewegen hem aan Vlaamsche
Arbeid te laten meewerken. Pas in december 1924 staakt hij zijn pogingen voorgoed:
‘het komt me voor, te oordeelen naar wat ge schreeft over “Het Gesprek in Tractoria”,
en naar een en ander dat mij ter oore kwam, dat die sympathie voor mijn werk, die
in enkele brieven van U was gebleken, plots was omgekeerd’. Eind 1923 had Muls
namelijk een intrigerende recensie van Toussaints nieuwe boek geplaatst.26 Hij valt
met de deur in huis: ‘Het gesprek dat de schrijver in den tingeltangel “Tractoria”
voert met den “Bolied” heeft het erotische tot onderwerp’. Hij wijst deze keuze voor
het erotische als onderwerp op zich niet af en looft de stevige constructie van het
boekje, maar toch schort er iets aan: ‘Tegenover het zedelijke en onzedelijke neemt
de schrijver geen houding aan in dit boekje’. De tekst zoekt de onzedelijkheid dus
niet op een perverse manier en met een perverse bedoeling op, maar onthoudt zich
van commentaar. En precies in die weigering om partij te kiezen vindt Muls nu een
opstapje voor zijn afwijzing:
Dat quiëtisme, die koele onverschilligheid tegenover het leven en zijn
hoogste problemen, het nuchter noteeren van hetgeen een schrijver gezien
heeft en meegemaakt, is niet meer van deze tijd. De jongere generatie deelt
niet meer Toussaint's oordeel wanneer hij ‘'t passend meent (zich) voor te
doen en te gedragen of niets dat vreugde of lijden heet, op (hem) bizonder
invloed had’. Zij wil hartstochtelijk lief hebben of geweldig haten.
Leevenlooze dingen, landschappen, dieren, menschen, hun wel en hun
wee, al het geschapene, al het levende in zijn oneindige wisseling is thans
voorwerp van liefde of afkeer geworden. De haat der jongeren voor het
koele geslacht van estheten dat voorbij is, wordt verklaard door de
teederheid die zij voelen voor het hun omgevende leven.27
Dit is duidelijk een afkeuring op ethisch-esthetische gronden. En al is er met de
onderwerpskeuze op zich dus niets mis, toch wordt Toussaints visie door de jongeren
niet meer gedeeld. Zij willen een literatuur die een standpunt inneemt, hetzij
omarmend, hetzij afwijzend, en onverschillige distantie is uit den boze. Muls' uitspraak
blijft nogal afstandelijk. Hij schijnt dit oordeel aan ‘[d]e jongere generatie’, ‘zij’,
‘jongeren’ toe te schrijven, zonder het zelf helemaal te delen. Nochtans duikt in de
volgende alinea wél een we-vorm op, wanneer hij schrijft dat ‘de koelbloedigheid,
het flegme’ van deze auteur ‘hoedanigheden [zijn] die wij niet meer zoo waardeeren’
(onze cursivering). ‘Niet meer zoo,’ staat er, wat impliceert dat deze eigenschappen
vroeger wél gesmaakt konden worden. Markant is in deze context nochtans wel de
laatste zin die hij in deze stapelrecensie aan Het gesprek in Tractoria wijdt: ‘Het feit
dat hij toch tot de uitgave besloot en zijn werk zich aldus voordoet in de levende
literatuur van den dag is een uitstekende gelegenheid geworden om het zwakke en
foutieve der vroegere kunstopvatting te toetsen aan die van thans’. Blijkbaar is de
nieuwe kunstopvatting toch superieur aan de oude. Muls lijkt het oordeel van de
jongere generatie dus wel te onderschrijven,
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maar het kost hem duidelijk moeite. Dat blijkt ook uit het vervolg van zijn recensie,
waarin afstand nemende zinnen als ‘Het citaat is kenschetsend voor wat ik hooger
zei over de jongere generatie’ en ‘Het jonge geslacht gaat voort met op het oude af
te geven’ zijn aarzeling verraden.
De argumentatie uit Muls' Tractoria-recensie sluit onmiskenbaar aan bij het
belangrijkste pijnpunt uit het expressionismedebat: het laakbaar geachte passivisme
van de Van-Nu-en-Straksgeneratie. Het is daarbij markant dat Muls Toussaints
houding als ‘quiëtisme’ beschrijft. Deze term werd namelijk ook gebezigd door
Eugène De Bock, wiens reactie op een tekst van Van de Woestijne in het laatste
nummer van Ruimte uit oktober 1921 een toonzettende tekst in het
expressionismedebat kan worden genoemd: ‘Jongeren achtten de tijd gekomen voor
een aan de politieke onthouding, aan het quiëtisme van Van Nu en Straks
tegenovergestelde werking, op een grondslag van groter saamhorigheidsgevoel met
het Vlaamse Volk’.28 Ook dit suggereert dat het debat niet louter een poëziedebat
was, maar een belangrijke component had over het proza. Verder onderzoek naar de
manier waarop in die tijd over het proza werd geschreven, is dan ook wenselijk als
aanvulling bij de bestaande, voornamelijk op de poëtische kant van het debat
focussende reconstructies.29

Eindnoten:
1 De geciteerde briefwisselingen worden bewaard in het Archief voor het Vlaams Cultuurleven
te Antwerpen, en wel onder de nummers G994 (Gijsen), T394 (Toussaint) en M896 (Muls).
2 Deze ‘roman in brieven’, zoals het boek in een voetnoot wordt beschreven, is voor zover wij
dat konden zien niet gepubliceerd. Hij ontbreekt in Rob Roemans, Analytische Bibliografie van
en over F.V. Toussaint van Boelaere. Erasmus, Ledeberg/Gent 1936.
3 F.V. Toussaint van Boelaere, ‘In het Schildersatelier’, in: Vlaamsche Arbeid 18 (1923), nr. 2,
p. 41.
4 De niet teruggevonden brief wordt door Van den Oever geciteerd in zijn brief aan Gijsen van
21 maart 1923.
5 M. Gijsen aan J. Muls op 28 april.
6 Dat niet alle katholieken het opportuun achtten om de interne verdeeldheid openbaar te maken,
blijkt wel uit een open brief aan de lezers in Boekenschouw: ‘Wij hebben een paar dozijn brieven
ontvangen over een verhaal in een katholiek Tijdschrift, dat vele lezers gestooten had. Anderen
meenden dat men in den vervolge deze periodiek niet gerust meer in de huiskamer zou kunnen
laten liggen. En allen zijn van oordeel dat wij over dit geval eens moesten schrijven. Het stuk
heeft ook ons allerminst bevallen. Noch moreel noch godsdienstig was het in orde. Maar het
zou niet de goede weg zijn dadelijk in het openbaar dien redactioneelen flater te gaan bespreken.
Het is de plicht der lezers, hunne bezwaren bij de directie of redactie van dit tijdschrift bekend
te maken, en wij vermoeden dat hun grieven ernstig zullen worden overwogen.’ ([redactie],
‘Open brief’, in: Boekenschouw, 17 (1923), p. 192.
7 Buelens vraagt zich af hoe het mogelijk was dat Van Ostaijen in Vlaamsche Arbeid kon
publiceren ‘zonder dat dit de hoofdredacteur op ex-communicatie kwam te staan’ en betoogt:
‘Dat zegt iets over die hoofdredacteur, over de positie van Van Ostaijen én over de rekkelijkheid
van dat deel van het katholieke systeem.’ Over de positie van Muls speculeert Buelens dat die
‘zich - met zijn enorme netwerk en culturele en symbolische kapitaal als hulpconservator van
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen - enige dissidentie wel [kon]
veroorloven’. Zie hiervoor G. Buelens, ‘De laatste katoliek’: Paul van Ostaijen en het katholieke
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reveil rond de Eerste Wereldoorlog, in J. Baetens e.a. (red.), Arrière-Garde. Modernisme(n) in
de Europese letterkunde deel 3. Rozenberg, Amsterdam 2008, p. 49-68; hier p.63. Deze hypothese
over Muls' positie is, blijkens de voorliggende analyse, onjuist: er was vanuit katholieke hoek
wel degelijk veel protest tegen de hoofdredacteur, al uitte die zich niet wegens zijn welwillende
houding tegenover Van Ostaijen, maar wel omdat hij onfatsoenlijk geachte stukken van Brunclair
en Toussaint afdrukte (en die ook zelf publiceerde). De houding van Boekenschouw waar in de
vorige noot op werd gewezen, verklaart allicht ten dele waarom die ‘excommunicatie’ uiteindelijk
minder radicaal (of openbaar?) zou blijken. Zie hiervoor ook E. Brems en T. Sintobin, ‘Een
geannoteerde uitgave van Het gesprek in Tractoria,’ in: E. Brems en T. Sintobin, De goudsmid
en de klein-inquisiteur. Essays over F.V. Toussaint van Boelaere, gevolgd door een geannoteerde
uitgave van ‘Het gesprek in Tractoria’ [ter perse].
Ook toen kwam er een persbericht aan te pas, en zelfs een brochure onder de titel ‘Het
programma-verraad van Vlaamsche Arbeid’. Zie hiervoor R.F. Lissens, [Inleiding], in: Karel
van den Oever, Verzameld werk 1. Kempische boekhandel, Retie 1985, p. 10-13.
Summiere vermeldingen zijn te vinden in Frans Verachtert, Karel Van den Oever (1879-1926).
Standaard, Antwerpen 1937, p. 36; R.F. Lissens, [Inleiding], p. 27 en A.M. Musschoot, Verloop
van Van Nu en Straks, in: M. Rutten & J. Weisgerber, Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De voorstad
groeit’. De opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946).
Standaard, Antwerpen 1988, p. 239.
Julien Kuypers, ‘Toussaint, een Tachtiger?’, in Album Amicorum F.V.Toussaint van Boelaere.
De Magneet, Antwerpen 1945, p. 25-36.
Lissens, [Inleiding], p. 20.
Lissens, [Inleiding], p. 21.
Lissens, [Inleiding], p. 28.
Lissens, [Inleiding], p. 30.
Karel Van den Oever, ‘Het moreel tekort van het Van Nu en Straks geslacht en het nieuw rooms
inzicht’, in: Roeping 2 (1923), p. 207.
Van den Oever, ‘Het moreel tekort van het Van Nu en Straks geslacht en het nieuw rooms
inzicht’, p. 207.
Toussaint van Boelaere, ‘In het Schildersatelier’, p. 47.
Zie hiervoor A.M. Musschoot, ‘Ter begeleiding’, in: Karel Van de Woestijne, Verzameld
dichtwerk Deel 2, Lannoo, Tielt 2007, p. 486-487.
M. Gijsen, ‘De uitvaart der negentigers’, in: Verzameld werk 5, Meulenhoff/Nijgh & Van
Ditmar, Amsterdam/Rotterdam 1977, p. 716.
Gijsen, ‘De uitvaart der negentigers’, p. 708.
M. Gijsen, Karel van de Woestijne. De Sikkel/Em. Querido, Antwerpen/Amsterdam 1920, p.
25. Voor een analyse en contextualisering, zie Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden. Zijn
invloed op de Vlaamse poëzie. Vantilt, Nijmegen 2001, p. 160.
Lissens, [Inleiding], p. 37.
Lissens, [Inleiding], p. 28.
Voor een reconstructie van de polemiek, zie Buelens, Van Ostaijen tot heden, p. 159-209.
Zie hiervoor Buelens, Van Ostaijen tot heden, p. 320 en p. 1161.
Jozef Muls, ‘Vlaamsche Letterkunde’, in: Vlaamsche Arbeid 18 (1923), nr. 12, p. 464-465
(citaten uit deze recensie).
Jozef Muls, ‘Vlaamsche Letterkunde’, p. 464-465.
Eug. De Bock, ‘Repliek’, in: Ruimte 2 (1921), p. 106.
Deze tekst is een onderdeel van het nawoord bij E. Brems en T. Sintobin, ‘Een geannoteerde
uitgave van Het gesprek in Tractoria’, in: E. Brems en T. Sintobin, De goudsmid en de
klein-inquisiteur. Essays over F.V. Toussaint van Boelaere, gevolgd door een geannoteerde
uitgave van ‘Het gesprek in Tractoria’ [ter perse]. Ik dank A.M. Musschoot voor haar
opmerkingen bij een eerdere versie.
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H.T.M. van Vliet
Een perzische dichter en een Mexicaanse keizer
Nagelaten gedichten van J.H. Leopold
Originele handschriften van schrijvers zijn, zelfs als het gaat om eenvoudige
kattebelletjes, fascinerend. Het feit dat je een door de auteur volgeschreven vel papier
in je handen houdt en via zijn of haar ogen kunt meelezen, geeft een grote sensatie.
Dat geldt zeker voor de handschriften van de dichter J.H. Leopold (1865-1925).
Sommige daarvan zijn indrukwekkende labyrinten van een bijna ondoorgrondelijke
woordenrijkdom, zoals het eerste klad van het onvoltooid gebleven gedicht over een
wolvenjacht. Het dateert uit 1918 en vormt samen met een ander een tweeluik. In
het eerste gedicht worden enkele mensen op een slee in een Russisch aandoend
winterlandschap achtervolgd door een hongerige wolf. Na hun behouden thuiskomst
volgt in het tweede gedicht een beschrijving van de uitgebreide jachtstoet die de wolf
moet gaan doden. Op het eerste gezicht is het handschrift bijna niet te ontcijferen en
een chronologische reconstructie van de tekstgenese lijkt al helemaal onbegonnen
werk, maar bij nadere bestudering zijn enkele duidelijke lagen te onderscheiden. Een
aantal wat fors geschreven woorden vormt het begin van het gedicht, dat toen nog
de titel had ‘De vervolger’. In een later stadium heeft Leopold linksboven in enkele
steekwoorden een typering van het nog te schrijven gedicht genoteerd: ‘mysterieus/
krachtig/ nachtmerrie/ Japansch/ angst’. Vervolgens schreef de dichter in verschillende
zittingen het blad helemaal vol.1
Een ander voorbeeld is een enveloppe, geadresseerd aan Leopolds moeder, met
het poststempel 4 juli 1911. Leopold die van 1891 tot 1924 leraar klassieke
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Kladhandschrift J.H. Leopold, ‘Van uit de ligplaats in gebroken takken’ [Letterkundig Museum]

talen was aan het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam,2 logeerde in de grote
vakanties wel eens bij zijn moeder in Nijmegen en daar heeft hij dus deze enveloppe
volgeschreven met aanzetten voor enkele Perzische kwatrijnen. De dichter had een
voorkeur voor het schrijven op enveloppen en
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Enveloppe uit 1911 behorende bij een brief aan Leopolds moeder [Letterkundig Museum]

gedrukte kaarten van geschept papier. Zijn oud-leerlingen van het gymnasium konden
hem geen groter plezier doen dan een verlovings- of huwelijks-aankondiging op
geschept papier te sturen. Zorgvuldig vouwde en knipte Leopold de enveloppen
helemaal open om alle stukjes te kunnen gebruiken. Dergelijke stukjes zijn op talrijke
plaatsen in zijn nalatenschap te vinden. Overigens wordt Leopolds dankbaarheid
jegens de oud-leerlingen geheel gedeeld door de latere Leopoldonderzoekers, want
die gedrukte aankondigingen en enveloppen hebben een datum en vormen daarmee
de enige concrete aanwijzing voor een datering van de handschriften. Leopold zelf
dateerde zijn kladjes en netafschriften nooit.
De genoemde handschriften maken deel uit van Leopolds omvangrijke
nalatenschap. Die bestaat uit boeken, de meeste met strepen en aantekeningen van
de dichter, tijdschriftafleveringen, foto's, krantenknipsels en een enorme hoeveelheid
documenten: schriften, blocnotes, brieven, kaarten, enveloppen en blaadjes van
allerlei soort en grootte. Bij elkaar gaat het om duizenden stukken. Zij bevatten enkele
tientallen vrijwel voltooide verzen, maar vooral honderden schetsen en fragmenten
van onvoltooide gedichten, variërend van een enkele regel tot uitgewerkte kladversies
met vele varianten. Tussen al die fragmenten en op aparte blaadjes staan ook losse
aantekeningen, schaakpartijen, tekeningen, literatuurverwijzingen en citaten, zoals
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J.H. Leopold met zijn broer Joes en zijn gezin, circa 1908 [Letterkundig Museum]

It has been said of Oueen Alexandra that questioned as to what was her
favourite occupation, she answered ‘minding my own business’3
Personne ne me comprend
Flaubert4
En toch maar
‘Nous mourons tous inconnus’
Balzac5
Leopold had de gewoonte dit soort citaten uit boeken en tijdschriften over te schrijven.
En als ze in de krant stonden, knipte hij ze uit. Een groot aantal daarvan heeft hij als
losse knipsels bewaard, maar hij heeft ook in een schrift en enkele blocnotes een
verzameling aangelegd van overgeschreven citaten en ingeplakte knipsels. Naast
uitspraken van anderen heeft Leopold ook diverse persoonlijke ontboezemingen
genoteerd, zoals
Elke keer, dat ik in Artis ben geweest, begrijp ik de menschen weer zooveel
beter
O bitterheid als kind
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van een feest, waarvan ik was buiten gesloten en nu?
Ieder was een tijdlang
Don Quichot en is het
op zijn tijd nog.

Snippers enveloppe door Leopold beschreven [Letterkundig Museum]
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Met uitzondering van de boeken is deze omvangrijke en zeer diverse nalatenschap
na enkele curieuze omzwervingen in 1975 als eeuwigdurende bruikleen in het
Letterkundig Museum te Den Haag terechtgekomen. Zoals bekend, was Leopold
ongehuwd. Hij overleed vrij onverwacht na een kort ziekbed op 21 juni 1925. Omdat
hij niet lang daarvóór was verhuisd, had zijn nieuwe hospita enige moeite de familie
te achterhalen. Voorzover bekend, had Leopold geen instructies, zoals een testament,
nagelaten. Uiteindelijk namen Johannes (Joes) Leopold (1869-1936), een broer van
de dichter, en diens zoon, de jurist Robbert Iwan, de zaken waar.6 Ongetwijfeld na
overleg met de andere familieleden besloten zij het grootste deel van Leopolds boeken
te schenken aan de Rotterdamse Gemeentebibliotheek. Het ging hier om tekstedities
van en studies over de Griekse en Latijnse literatuur, filosofische werken,
reisverslagen, in het Frans of het Duits vertaalde Russische literatuur, Engelse en
Franse literatuur en pianopartituren. De boeken werden in Rotterdam niet als een
aparte verzameling bewaard, maar belandden in de open collectie.7 Zo gingen in de
loop der jaren vele boeken, waaronder de vertaalde Russische romans, verloren.
Alleen hun titels zijn nog bekend. Deze zijn genoteerd in het aanwinstenjournaal-1925
van de Rotterdamse bibliotheek. Dankzij de titelbeschrijvingen van de schenking
kan Leopolds boekenbezit voor het grootste gedeelte worden gereconstrueerd.8 Een
klein deel van de boeken is in de familie gebleven. Hiervan zijn slechts enkele titels
bekend.

Boek met aantekeningen door Leopold [Gemeentebibliotheek Rotterdam]
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Blocnote met aantekening van J.H. Leopold over Artis [Letterkundig Museum]

Joes Leopold, die bankier was in Den Haag, heeft de nagelaten papieren van zijn
broer in eerste instantie thuis bewaard. Waarschijnlijk heeft Leopolds uitgever, W.L.
Brusse, zich al vrij snel bij hem gemeld met de vraag naar nagelaten, ongepubliceerde
gedichten. Leopolds eerste bundel Verzen was in 1913 bij Brusse verschenen en in
1922 had de dichter hem een tweede bundel beloofd die echter op dat moment nog
niet klaar was. Na een eerste verkenning van de nagelaten handschriften bleek dat
Leopold nog niet erg ver was gevorderd met de tweede bundel. Er was alleen een
aantal blauwe schriften met voltooide gedichten, die als het geordende begin van een
bundel kon worden beschouwd. De uitgever en de familie besloten een uitgave te
maken van de klaargelegde gedichten. Toen deze ter perse was, werden alle
handschriften van Leopold overgebracht naar de bank en in een kluis opgeborgen.
In oktober 1926 verscheen Leopolds tweede bundel Verzen, tegelijk met een
herdruk van de eerste. Het is duidelijk dat Brusse heeft willen profiteren van de
publiciteit na Leopolds dood en van de vraag naar ongepubliceerde, nagelaten
gedichten. Het feit dat de nieuwe bundel zonder enige verantwoording of toelichting
verscheen, wekte argwaan bij de literaire critici. Binnen korte tijd ontstond er een
omvangrijke polemiek over de bundel, eerst tussen M. Nijhoff en Brusse in de NRC,
en later ook in andere kranten en tijdschriften.9 De dichter en criticus P.N. van Eyck
(1887-1954), die met enkele uitvoerige publicaties naam had gemaakt als
Leopoldkenner, volgde de polemiek met grote belangstelling. Hij woonde toen als
correspondent van de NRC in Londen. Toen in de pers de suggestie was gedaan een
onpartijdige onderzoekscommissie in te stellen, schreef hij op 8 november 1926 een
brief aan Brusse waarin hij zijn diensten aanbood.10 Brusse maakte hiervan dankbaar
gebruik in de hoop dat een gezaghebbend figuur als Van Eyck een einde aan de
polemiek zou kunnen maken. Nog in hetzelfde jaar kreeg Van Eyck als enige inzage
in een deel van de handschriften bij Joes Leopold thuis om zich een oordeel te vormen
over de tweede bundel. Naar aanleiding van de vele door
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Band van Verzen, eerste bundel, derde druk

W.L. Brusse (1879-1937)

Van Eyck geconstateerde fouten werd besloten een gecorrigeerde herdruk van de
bundel te maken. Van Eyck zou die taak op zich nemen en daarom verhuisde in de
loop van 1928 de gehele literaire nalatenschap van Leopold vanuit de Haagse
bankkluis naar Golders Green in Londen, waar Van Eyck toen woonde. Dein onze
ogen delicate operatie verliep gewoon via de post; de papieren werden in een aantal
enveloppen verstuurd.
Aanvankelijk was Van Eyck van plan ‘langzamerhand door schifting en
rangschikking der handschriften’ de herdruk voor te bereiden.11 Maar na een grondig
onderzoek van de handschriften kwam hij tot de conclusie dat een uitgave van de
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gehele nalatenschap, inclusief de schetsen en fragmenten, wenselijk en noodzakelijk
was. De erven Leopold hielden een dergelijke uitgave echter voorlopig tegen, omdat
zij ervan overtuigd waren dat de dichter zelf dat nooit zou hebben gewild. In de loop
van de jaren werd ook duidelijk dat Van Eyck geen afstand meer wilde doen van de
handschriften van Leopold. Telkens opnieuw wist hij argumenten te vinden om de
teruggave uit te stellen en daarbij gebruikte hij uitgever Brusse als zijn pleitbezorger
bij de familie. Zo schreef hij op 11 december 1933 aan Brusse: ‘De heer R.I. Leopold
schijnt de papieren van zijn oom nu weer terug te willen hebben. Toen U mij eenige
jaren geleden schreef dat er weinig verkocht werd, heb ik de zaak voorloopig laten
rusten, daar het mij nu slechts eenige weken zou kosten om een nieuwe uitgave
definitief voor te bereiden. Ik kom nu voor ik de papieren wegstuur, even bij U
informeeren, hoe het met Uw plannen nu staat. Mij lijkt de beste
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oplossing om een nieuwe uitgave uit één deel verzamelde gedichten te laten bestaan’.
Brusse juichte het plan toe en verkreeg bij de familie Leopold uitstel voor het
terugsturen van de handschriften tot eind januari. Maar half januari schreef Van
Eyck: ‘Nu ik weer beter ben [...] sta ik voor de moeilijkheid dat Mr. R.I. Leopold
eind Januari de handschriften terugverwacht. Ik had die gedurende de Kerstweken
willen afwerken, maar heb drie weken verloren. Nu zou ik hem met het beroep op
die ongesteldheid wel tot uitstel kunnen bewegen, maar als het tot een uitgave komt,
is dat op zichzelf al voldoende reden, om mij de handschriften tot aan de voltooiing
der uitgave te laten’.12 Een maand later wist Van Eyck gedaan te krijgen dat hij de
handschriften onder zich mocht houden tot en met de correctie van de laatste proeven.
De situatie veranderde ingrijpend, toen de erven Leopold in september 1934 toch
toestemming gaven voor een uitgave met de schetsen en fragmenten. Daardoor duurde
de voltooiing van de uitgave veel langer en kon er geen sprake zijn van het terugsturen
van de handschriften. De langverwachte uitgave van Leopolds Verzamelde verzen
verscheen in juli 193513 Het werk was nu klaar en Mr. R.I. Leopold vroeg andermaal
de handschriften van zijn oom terug. Maar Van Eyck wilde de vele aantekeningen
die hij in de loop van de jaren had gemaakt uitwerken tot een studie over Leopold
en daarvoor had hij de handschriften nog steeds nodig. Op 23 juli 1935 schreef hij
hierover aan

P.N. van Eyck, z.j. [Letterkundig Museum]
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P.N. van Eyck, voor zijn huis in Wassenaar [Letterkundig Museum]
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Brusse: ‘Een groot deel van zijn [= Leopolds] gedichten berust op gedichten, verhalen
van anderen, of op stukjes en prentjes in kranten en tijdschriften van de meest
uiteenloopende aard, zooals uit mijn latere studie van zijn werkmethode blijken zal’.
Met de beloofde studie over de bronnen en de werkwijze van Leopold wist Van Eyck
het terugsturen van de handschriften jarenlang uit te stellen. En toen hij in 1935 tot
hoogleraar in Leiden werd benoemd, verhuisde de nalatenschap van Leopold gewoon
met hem mee naar zijn nieuwe adres in Wassenaar, Hertenlaan 12. In de oorlog
stonden de dozen met de handschriften onder de trap, terwijl de Engelse en
Amerikaanse bommenwerpers overvlogen. Er was toen al jaren geen contact meer
tussen Van Eyck en de familie Leopold, omdat de contactpersoon Robbert Iwan aan
het begin van de oorlog was overleden.
Na de oorlog nam Geert van Oorschot het initiatief voor een nieuwe uitgave van
het verzameld werk van Leopold. Van Eyck, die in 1946 was getroffen door een
beroerte, kon de uitgave niet meer alleen maken. Maar Van Oorschot wist wel een
oplossing. Hij leverde een assistent in de persoon van Johan Polak, in die tijd nog
student in de Klassieke Talen.14 Het is opvallend dat Van Eyck alle onderhandelingen
over de uitgave met Brusse en Van Oorschot voerde als ware hij de eigenaar van de
nalatenschap van Leopold. En waarschijnlijk beschouwde hij zichzelf ook als zodanig.
Van Eyck stelde financiële eisen en niet de familie Leopold, die geen enkele rol
speelde. Zo schreef M. Th. Brusse namens de samenwerkende uitgevers op 28 mei
1951 aan Van Eyck: ‘De regeling voor het honorarium, zoals vastgelegd in het U
voorgestelde contract, beperkt dit honorarium uitdrukkelijk tot maximaal f. 2000-,
ook indiende verkoop meer zou blijken te bedragen dan 2000 exemplaren. Aan Uw
wens nog een aanvullende regeling te maken voor een verkoop boven het aantal van
2000 exemplaren kunnen wij tot onze spijt niet tegemoet komen’. Uiteindelijk
verscheen de tweedelige uitgave in 1951/52 zonder vermelding van copyright!15 Wel
ontving de familie Leopold een aantal exemplaren.
Na de dood van Van Eyck in 1954 ging Gerrit Borgers van het Letterkundig
Museum op bezoek bij de weduwe om over de literaire nalatenschap te praten.
Mevrouw Van Eyck was wel bereid om alle nagelaten documenten, inclusief de
handschriften van Leopold, aan het museum af te staan, maar zij stelde enkele
voorwaarden. Het verhaal gaat, dat zij aan de overdracht van Leopolds handschriften
de eis verbond dat het Letterkundig Museum A.P. Verburg, een neef van Van Eyck,
in dienst zou nemen.16 Verburg was een jonge classicus die op het werk van Leopold
wilde promoveren. Om begrijpelijke redenen ging Borgers akkoord met de gestelde
voorwaarden: niet alleen de handschriften van Leopold waren van onschatbare waarde,
maar ook de nalatenschap van Van Eyck zelf was literair- historisch gezien van groot
belang. Van Eyck had een vooraanstaande rol gespeeld in de literatuur van het
interbellum; hij had met een groot aantal letterkundigen in binnen- en buitenland
gecorrespondeerd en al hun brieven zorgvuldig bewaard. De nalatenschap bevatte
ook vele handschriften van talrijke auteurs.17
Met de overdracht van Van Eycks nalatenschap in 1958 kwamen weliswaar ook
de handschriften van Leopold in het Letterkundig Museum, maar ze bleven onder
beheer van Verburg die er immers een claim op had liggen. Ze wer-
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Portret van J.H. Leopold door M. van Andringa, olieverf op doek, 1886 [Letterkundig Museum]

J.H. Leopold in Pontresina, circa 1924 [Letterkundig Museum]

den niet in de gewone collectie van het museum opgenomen en waren dus niet voor
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Tot overmaat van ramp kreeg Verburg in
oktober 1963 de opdracht thuis te gaan werken, omdat er geen werkplek voor hem
was.18 Het museum was toen nog gevestigd in de Juffrouw Idastraat te Den Haag en
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kampte met een groot gebrek aan ruimte. Het gevolg was dat met Verburg ook weer
de handschriften van Leopold het museum verlieten. Het dienstverband van Verburg
was geen groot succes. Hij werd omschreven als een tragische figuur en een
perfectionist die de grootste moeite had iets te publiceren.19 Aan een proefschrift over
Leopold is hij nooit toegekomen. Wel verzorgde hij in 1965 een grote
Leopold-tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van de
dichter. Verburg verliet het Museum in 1974. Maar daarmee waren de handschriften
van Leopold nog niet terug. Bij de besprekingen hierover bleek het Museum juridisch
bijzonder zwak te staan. Er was geen enkel document waaruit bleek dat de wettelijke
erven, namelijk de familie Leopold, ooit afstand hadden gedaan ten gunste van het
Museum. Dankzij de Utrechtse hoogleraar A.L. Sôtemann, die al langer de
handschriften van Leopold wilde bestuderen, werd een nazaat van de dichter
opgespoord. Deze naamgenoot Jan Hendrik
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Leopold, uurwerk- en sieraadspecialist in dienst van het British Museum en het
Groninger Museum, bleek bereid namens de familie op te treden en de
overdrachtspapieren te ondertekenen. Daarmee kon Verburg worden gedwongen de
handschriften aan het Museum af te staan. Zo kwam een definitief einde aan de
zwerftocht van Leopolds nalatenschap en kon het wetenschappelijk onderzoek ervan
eindelijk beginnen.
De literaire nalatenschap van J.H. Leopold heeft in de vorige eeuw als basis gediend
voor enkele proefschriften, een aantal artikelen en boeken, en voor zes verschillende
uitgaven. Algemeen wordt Leopold nu beschouwd als een van grootste Nederlandse
dichters van de twintigste eeuw. Zijn roem dankt hij aan een ongekende taalvirtuositeit
die zijn poëzie een hoge kwaliteit en originaliteit verleent. Bovendien gaan in zijn
gedichten emotionaliteit en intellectuele diepgang op wonderlijke wijze samen en
daardoor spreken zij heel verschillende groepen lezers aan.
Voor een nadere uitwerking hiervan kies ik niet een van de bekende, maar twee
nagelaten verzen die in de beschouwingen over Leopold zelden worden genoemd.
Het eerste is een voltooid gedicht; het komt uit de groep Oostersch III:20

Saadi
Nacht om den tuin en gij zijt neergezeten
onder den lommerboom, uw lieveling.
O bitterheid, die door het diepste ging:
eenzaam te zijn, alleen en zich miskend te weten.
En toch, in u ook stormt de aandrift op
tot groote dingen of ook maar tot dit:
de liefste te voldoen in stil bezit,
in stom geluk rustig gevoerd ten top.
Aanzie de bloemen van den struikjasmijn,
de bleeke sterren in den nacht der blaren,
aanzie het blank geheim, dat zij verklaren,
aanvaard de lessen, die hun gave zijn.

Het eerste dat opvalt is de duistere titel die geen verband lijkt te houden met de inhoud
van het gedicht. De meeste gedichten van Leopold hebben trouwens geen titel. De
dichter had er een hekel aan; begin 1924 schreef hij daarover: ‘[...] een titel boven
een gedicht heb ik eigenlijk altijd een onding gevonden of liever een tekortkoming
van het werk zelf’.21 Leopold gebruikte alleen een titel als hij iets wilde onthullen
over de herkomst of aanleiding van zijn gedicht. In dit geval gaat het om de Perzische
dichter en prozaschrijver Sa'di (ca 1215-1292). Hij behoort tot de allergrootsten van
de klassieke Perzische literatuur. Vooral zijn hoofdwerken Bûstān (‘Boomgaard’)
en Gulistān (‘Rozentuin’) hebben tot zijn roem bijgedragen.22 Sa'di gebruikte hierin
meestal korte anekdotes om er wijze lessen aan te verbinden. In zijn gedichten
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Nethandschrift van het gedicht ‘Saadi’ van J.H. Leopold [Letterkundig Museum]
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en prozastukjes wist hij een perfecte harmonie te bereiken tussen profane en religieuze
elementen. De titel van Leopolds gedicht verwijst dus naar de bron, een klein fragment
uit een Franse prozavertaling van de Rozentuin:
La nuit entoure ton jardin. Tu es assis sous ton arbre préféré. Tu te désoles
d'être là, solitaire, méconnu, alors que tu pourrais accomplir de grandes
choses, ou bien, simplement, rendre heureuse une femme. Regarde ces
fleurs de jasmin qui étoilent le feuillage de ton arbre, et accepte la leçon
qu'elles te donnent.23
Het Saadi-gedicht heeft een traditionele, eenvoudige vorm. De drie strofen van vier
regels hebben elk een omarmend rijmschema dat goed past bij het motief van de
liefde, of misschien beter het gebrek aan liefde, dat een rol speelt. Bij het gebruikte
jambische metrum tellen de regels tien of elf lettergrepen, afhankelijk van het
mannelijk of vrouwelijk rijm. Maar er is één regel die afwijkt. De vierde regel heeft
een versvoet te veel; hij telt dertien in plaats van elf lettergrepen. Door het woordje
‘alleen’ weg te laten zou de regel perfect binnen het schema passen. Het woord is
bovendien een letterlijke herhaling van ‘eenzaam’ en opvallend genoeg komt het in
het Franse origineel niet voor. We moeten aannemen dat de onregelmatigheid een
bewuste keuze van Leopold is geweest, die de kern van het gedicht extra benadrukt.
Het gaat om de eenzaamheid van de aangesproken persoon. Eenzaamheid of, breder
geformuleerd, de verhouding van het individu (‘ik’) tot de ander, de geliefde en tot
de wereld is het centrale thema van Leopolds poëzie. Het verklaart ook de sterke
emotionaliteit van vele gedichten. In dit gedicht komt die vooral tot uiting in de derde
regel, die begint met ‘O’, een uitroep die vaak bij Leopold voorkomt.
De aangesproken persoon voelt bitterheid, omdat hij eenzaam is en miskend wordt.
De tweede strofe geeft het tegendeel van de negatieve gevoelens. Tegenover de
miskenning staat de sterke drang van de ‘gij’ grootse daden te verrichten en daardoor
erkenning te krijgen en deel uit te maken van een gemeenschap. Tegenover de
eenzaamheid staat het innerlijke verlangen een geliefde gelukkig te maken en met
haar de extase te beleven. Ook binnen de tweede strofe is een tegenstelling: het
‘stormen van de aandrift’ tegenover het ‘rustig voeren ten top’.
Zo zijn in de eerste twee strofen de tegenstrijdige gevoelens van de aangesproken
persoon beschreven. Hij zou zijn eenzaamheid willen doorbreken in een gelukkige
liefde en hij zou ook tot veel in staat zijn, maar in werkelijkheid is daarvan niets
terechtgekomen. Hij zit nu alleen in de nachtelijke tuin onder zijn geliefde boom.
Een geliefde weliswaar, maar niet naar wie hij verlangt. In de derde strofe wordt hij
aangespoord naar de witte bloemen van de struikjasmijn te kijken, want zij maken
een geheim duidelijk en daarmee geven zij een wijze les die de aangesproken persoon
ter harte moet nemen. Wat het geheim en de lessen inhouden wordt echter, geheel
in de symbolistische traditie waartoe Leopold behoorde, niet onthuld, maar alleen
gesuggereerd.
In het Franse origineel dat Leopold heeft bewerkt, is er een directe relatie tussen
de boom uit r. 2 en de jasmijn uit r. 9. In Leopolds gedicht is dat niet noodzakelijk,
maar wel aannemelijk. Gezien de oosterse context moeten we
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denken aan een Arabische jasmijn, een struik die ongeveer drie meter hoog kan
worden. De witte bloemen ervan groeien in dichte op zichzelf staande groepjes tussen
de bladeren. Van enige afstand lijken die bloemen op witte of ‘bleeke’ sterren tegen
de donkere achtergrond van de bladeren. Zoals de sterren aan de nachthemel zijn ze
alleen, staan ze op zichzelf, maar maken ze tegelijkertijd deel uit van een groter
geheel, een gemeenschap van een hogere orde. In hun schoonheid en zuiverheid zijn
ze zichzelf genoeg en vormen ze samen de natuurlijke eenheid van de struik. En dat
is precies het geheim dat ze onthullen en de les die ze leren. Een mens kan zichzelf
genoeg zijn en zich ook verbonden weten in een natuurlijke gemeenschap. Daarmee
geven de aansporingen in de derde strofe het antwoord op de tegenstrijdige gevoelens
van de eerste twee strofen. Zo bezien is het gedicht gebouwd op de dialectiek van
these - antithese - synthese.
Voor het tweede gedicht uit Leopolds nalatenschap reizen we in gedachten naar de
andere kant van de wereld en komen we terecht in de vijftiende eeuw. Voor Leopold
zijn dergelijke sprongen in tijd en ruimte heel gewoon. Op zijn huurkamer in de
Rotterdamse Van Oldenbarneveldtstraat schiep hij zijn eigen poëtische universum
waarin plaats was voor zeer uiteenlopende teksten, filosofische stelsels, literaire
motieven, schrijvers en historische figuren, zoals de filosoof Epicurus, de farao
Cheops, de Romeinse keizer Marcus Aurelius, de geleerde en dichter Omar Khayyám
en de hoofdpersoon van het volgende gedicht. Het is waarschijnlijk ontstaan in
1921-1922 en helaas onvoltooid gebleven. Net als het Saadi-gedicht heeft het een
naam als titel. Maar meer nog dan Saadi is het een raadselachtige, bijna
onuitsprekelijke naam. Hij verwijst naar een Azteken-koning van de stadstaat Texcoco
die leefde van 1402-1472. De eerste twee strofen van het gedicht luiden:24

Nezahualcoyotl
O keizerdichter, o gekroond poëet,
die alle pracht en heerlijkheid versmeet
voor drie kalkoenen,
den droom van roem en lof gerust
inruildet voor verleidelijke lust
van venezoenen,
hoe is uw gril van kwaden reuk,
een overdachte oordeelspreuk
wel overwogen
uw luchtige bekentenis
nuchter en fel inwendig is
en onbevlogen.

Net als Cheops is Nezahualcóyotl de hoofdpersoon van het naar hem vernoemde
gedicht. Maar er is een belangrijk verschil: in Cheops zijn de Egyptische elementen
beperkt en niet van wezenlijk belang, terwijl hier in de eerste
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Nethandschrift, eerste blad van Leopolds gedicht ‘Nezahualcóyotl’ [Letterkundig Museum]
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strofen historische gegevens over de Azteken-koning zijn verwerkt die de lezer moet
weten om de tekst te kunnen begrijpen. Op de dag van de geboorte van Nezahualcóyotl
werden tegenstrijdige voortekenen waargenomen die volgens de geleerden het
opvallende karakter van de latere koning verklaarden. Aan de ene kant was hij wreed
zoals alle vorsten in zijn tijd, anderzijds had hij grote belangstelling voor godsdienst
en kunst. Nezahualcóyotl werd opgevoed door de filosoof Huitzilihuitzin. Toen hij
eenmaal koning van Texcoco was geworden, maakte hij de stad tot het centrum van
wetenschap en cultuur in het rijk van de Azteken. Hij was zelf beroemd als dichter.
In zijn verzen verheerlijkte hij een voor de mens onbekende God, de Schepper van
het universum van wie alle lagere goden afhankelijk zijn. Net als de door Leopold
zeer bewonderde Perzische dichter Omar Khayyám legde hij grote nadruk op de
vergankelijkheid, zoals blijkt in het volgende fragment:25
Listen with attention to the lamentations which I, the king, Nezahualcoyotl,
make upon my power...
O restless and striving king, when the time of thy death shall come, thy
subjects shall be destroyed and driven forth; they shall sink into dark
oblivion. Then in thy hand shall no longer be the power and the rule, but
with the creator, the All-powerful.
He who saw the palaces and court of the old king Tezozomoc, how
flourishing and powerful was his sway, may see them now dry and
withered... all that the world offers is illusion and deception... everything
must end and die...
Nezahualcóyotl was ook befaamd als wetgever en bouwmeester. Hij ontwierp een
omvangrijke codex van wetten die door andere steden werd overgenomen. In Texcoco
liet hij een groot ommuurd gebouwencomplex verrijzen, waaraan volgens de
overlevering tweehonderdduizend mensen hebben gewerkt. Voor de door
Nezahualcóyotl aanbeden ‘Onbekende God’ werd een tempel in piramidevorm
gebouwd met op de top een toren van negen verdiepingen die de negen hemelen
representeerden.
Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn zoon Nezahualpilli die regeerde tot
1516. Deze was zeer geïnteresseerd in astrologie en zwarte kunst. Op grond van
voorspellingen van zijn waarzeggers, waaraan hij grote waarde hechtte, was hij ervan
overtuigd dat vreemden zijn koninkrijk zouden veroveren. Hierover kreeg hij een
verschil van mening met Montezuma,26 de opperbevelhebber van de Azteken.
Nezahualpilli was zo overtuigd van zijn gelijk, dat hij zijn koninkrijk inzette tegen
drie kalkoenen. De weddenschap werd beslist door een ritueel balspel met Montezuma.
De opperbevelhebber won de eerste twee spellen, maar Nezahualpilli de drie
daaropvolgende en daarmee was hij de winnaar.
Het is niet bekend welke bron Leopold voor zijn gedicht heeft gebruikt. Het kan
zijn dat die bron een andere versie van het verhaal bevatte, maar het moet zeker niet
worden uitgesloten dat Leopold zelf verschillende gegevens heeft gecombineerd
rond de figuur van Nezahualcóyotl. In ieder geval vormde het verspelen van de
koninklijke macht en waardigheid voor drie kalkoenen het uitgangspunt voor Leopold.
Vervolgens maakte hij een vrij lang gedicht
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J.H. Leopold, circa 1913 (foto Berssenbrugge) [Letterkundig Museum]
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dat om verschillende redenen een aparte plaats inneemt binnen zijn werk. Zoals
gezegd, is het gedicht onvoltooid. Het had achttien strofen moeten tellen, maar drie
daarvan zijn in de uitwerking blijven steken. De strofen hebben een voor Leopold
unieke vorm: ze tellen zes regels waarvan de derde en de zesde telkens korter zijn;
elke strofe valt uiteen in twee delen van drie regels. Soms geeft het tweede deel een
gevarieerde herhaling van het eerste, soms is er een tegenstelling tussen de twee
delen, bijvoorbeeld tussen schijn en werkelijkheid. Maar het meest opvallende is dat
de derde strofe begint met een metafoor die in de daaropvolgende strofen is uitgewerkt
tot een allegorie. Er is geen ander gedicht van Leopold met een dergelijke lange
allegorie. En daarbij komt dat die vol zit met fijnzinnige humor en ironie. Verder is
de sterke cynische toon opvallend, alleen vergelijkbaar met Leopolds bewerkingen
van gedichten van de Syrische dichter Al-Ma'arri.27
Het lange gedicht is te verdelen in vijf groepen van inhoudelijk samenhangende
strofen. In de eerste twee wordt de hoofdpersoon van het gedicht toegesproken. De
eerste regel is een duidelijk voorbeeld van wat ik een gevarieerde herhaling heb
genoemd: ‘keizerdichter’ en ‘gekroond poëet’ zijn synoniemen. En ook de twee delen
van de eerste strofe zijn een echo van elkaar. De ‘pracht en heerlijkheid’ keren terug
in ‘den droom van roem en lof’. Het verouderde woord ‘venezoenen’ dat ‘wildbraad’
betekent, is inhoudelijk en door het rijm verbonden met ‘kalkoenen’. In de tweede
strofe wordt de opmerkelijke ruil van een koninkrijk voor drie kalkoenen beoordeeld:
hij lijkt een gril en een luchthartig besluit, in feite gaat het om een weloverwogen
oordeel, dat niet berust op een bevlieging maar op een sterke innerlijke overtuiging.
Dat oordeel en die overtuiging worden in de volgende strofen aan de hand van een
allegorie uitvoerig toegelicht.
De derde en vierde strofe vormen samen één zin:
Het haat'lijk purper van den dag,
het is een veeg doorzichtig rag
vol booze gaten,
met kiesche vingers opgebeurd
en onderkend en afgekeurd
en daargelaten;
een frommelig plunje uit de kast,
dat allen en dat niemand past
het valsch geplooide,
geëffend en terecht geschikt
maar dat de vogelen verschrikt
het zot berooide.

Het ‘purper’ is de metafoor die aan het begin staat van de allegorie. Het is de kleur
van de heerschers en hier als metonymia gebruikt voor het dagelijkse kleed van de
koning als uiterlijk teken van zijn macht. Met zijn weloverwogen ruil heeft
Nezahualcóyotl duidelijk willen maken dat het purperen kleed en daarmee de macht
in werkelijkheid niets voorstellen. Het kleed zit vol
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gaten, het is niet veel meer dan een armoedige, gekreukelde plunje met valse plooien.
Het heeft niets persoonlijks, het is niet onderscheidend, want het past iedereen en
niemand. Het is alleen nog maar goed voor een vogelverschrikker. Als je het kleed
voorzichtig optilt, met andere woorden: als je kritisch achter de uiterlijke façade van
de macht kijkt, dan zie je leegheid en valsheid. In het hele gedicht geven de vele
bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden kleur aan de metaforen en brengen de
nuances aan.
Vervolgens wordt de ware aard van de macht onthuld:
Te midden van des werelds schoon
het onverstand zit op den troon
ten top geheven
met om zich heen in éénen door
het onbehagelijke koor
van nicht en neven.

In de visie van Nezahualcóyotl en van het verzwegen lyrisch-ik wordt de wereld
geregeerd door de domheid en haar verwanten. Die worden in de volgende strofen
successievelijk beschreven:
Daar staat dan met verlegen lonk
de pooverte van geest te pronk
en leunt op krukken,
de onmacht en het wanbeleid,
bejaarde indrukwekkendheid
met kindernukken.

Deze hele strofe is gebouwd op de tegenstelling van schijn en werkelijkheid. De
geestelijke armoede prijkt met uiterlijk vertoon, maar kan zich maar met moeite
staande houden. De onmacht en het wanbeleid zien er in hun ouderdom
indrukwekkend uit, maar hebben het karakter van een kind. De andere verwanten
zijn niet veel beter:
De afgunst is er en ziet scheel
de bleeke nijd en het krakeel
gebald van handen
en weggedoken en op zij
de nederige hoovaardij
in knarsetanden.
Het sluw berekenend gedrag
dat telt op vingers, het bejag
van eigen voordeel
het klein belang, kort van gezicht
en in een wankel evenwicht
het onvast oordeel.
Het stroef behoud in eeuwigen schrik
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de dweepzucht met verdraaiden blik
en fel belijden
en spiegelend zich onderling
de lof en de bewondering
van wederszijden.
De jeugd vol gloed en nieuwe leus
maar lijdend aan een vieze neus
schoon ongeweten
en aan een roem, die lang verglom,
zich koesterende ouderdom
dood en vergeten.

In deze beschrijvingen zijn diverse traditionele iconografische voorstellingen verwerkt.
Zo wordende jaloezie en de nijd van oudsher ‘scheel en bleek’ voorgesteld, het
berekend gedrag met tellende, kromme vingers en de dweepzucht met een in
bewondering naar boven gekeerde blik. Over al deze verwanten van het onverstand
wordt in de volgende strofe een eindoordeel gegeven:
Bijeengeschoven, klevend daar
in voorschriftsvriendschap tot elkaar
en onecht klinkend
en allen zeer en beursch en ziek
ach en zoo weinig heroïek
en zoo ontzinkend.

Ze zijn veroordeeld tot elkaar; ze zitten aan elkaar vast, niet uit vrije wil, maar in
een gedwongen vriendschap. Samen moeten ze elkaar overeind houden, maar hun
ware aard is ziek en zwak en tot niets groots in staat. In reactie op dit tafereel van
onmacht en onechtheid klinkt de uitroep:
O weerzin, die het al beziet
met spitsen blik en stom verdriet
en gruwend wezen
bedacht te zijn en eer
en huldiging in zulk een sfeer
en bij de dezen!

Een hulde gebracht door deze slechte zwakkelingen is niets waard. Iedereen zou
daarop bedacht moeten zijn. Hier eindigt de allegorie in het gedicht. Dit is ook de
plaats waar de drie nog niet voldoende uitgewerkte strofen hadden moeten komen.
Ze gaan over de gedachten van Nezahualcóyotl en de boodschap die hij met zijn
gebaar heeft willen overbrengen. Dan volgen de slotstrofen met de conclusie. Op
sommige plaatsen had Leopold nog niet de juiste formulering gevonden.
En zoo heeft hij den eigen droom,
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der wenschen overmoed en schroom,
hun puur bewaren
den onderdrukt
de bitterheid omlaag geslikt
en met bedaren
een die en voortaan
de waarde wist van dit bestaan
en zonder deren
het gaande en komende begroet
gebeure, wat gebeuren moet
en niet zal weren.
Bedroefde trotschaard, die ontweek
en niet te vatten was en bleek
met strakke lippen
den tooi, den schat, het eerepand
getroost uit achtelooze hand
heeft laten glippen.

J.H. Leopold, circa 1924 [Letterkundig Museum]
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Nezahualcóyotl heeft zijn eigen dromen en wensen zuiver gehouden en niet laten
bezoedelen. De bitterheid over de slechtheid van de wereld heeft hij in zich onderdrukt
en ervoor gekozen gelaten alles te aanvaarden wat er zou gebeuren. Daardoor was
hij zelf onaantastbaar geworden en voor de buitenwereld niet te doorgronden.
Bedroefd en trots tegelijk heeft hij zijn koninklijke waardigheid en macht laten
ontglippen, getroost door het inzicht in de werkelijke waarde ervan en daardoor ook
zonder achting ervoor.
Bij de laatste strofe van dit gedicht moet ik altijd denken aan het fotoportret van
de zittende Leopold met wandelstok. Het dateert waarschijnlijk uit 1924/25. Met een
mengeling van trots, rust en droevige gelatenheid kijkt hij ons aan. De pose schept
afstand en is enigszins afwerend. Wat dacht hij op dat moment? Was hij tot dezelfde
conclusie gekomen als de Mexicaanse koning Nezahualcóyotl? Het antwoord op
deze vragen moeten we zoeken in de duizenden bladen, blaadjes, knipsels en snippers
die hij ons heeft nagelaten.
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Document
Johan Vanhecke
Jotie T'Hooft aan Nico
In oktober 1976, ongeveer een jaar voordat Jotie T'Hooft aan een overdosis drugs
zou overlijden, verscheen zijn tweede dichtbundel Junkieverdriet, waarvoor hij de
Reina Prinsen Geerligsprijs kreeg. In het Letterenhuis ligt een exemplaar van die
bundel met een bladvullende opdracht aan zangeres Nico, ondertekend door Jotie en
zijn vrouw Ingrid.
Dear Nico,
Me and my wife saw you last year in Gent: we liked your concert very
much, my wife even so much that she kissed you - maybe you can
remember that? We know you can't read my poems because they are written
in Dutch, we just liked you to accept it as a token from our admiration. I
sincerely hope this gets to you: we saw John Cale in Brussels but he didn't
know your address either. On page 44 I took a sentence out of ‘Wrap your
troubles into dreams’ one of Cale's songs on ‘Chelsea Girls’ - I hope you
don't mind. We've been looking everywhere to find ‘The marble index’
but couldn't - maybe you can give us an address where we can order it?
With love and admiration.
Jotie Ingrid
Het boekje is nooit tot bij Nico geraakt. Met de hulp van Ingrid Weverbergh, T'Hoofts
weduwe, heb ik geprobeerd de achtergrond bij deze merkwaardige opdracht te
ontsluieren.
Nico (1938-1988), die eigenlijk Christa Päffgen heette, was een Duitse actrice,
fotomodel en zangeres, die vooral bekend is vanwege haar medewerking aan de
eerste elpee van de cultrockband The Velvet Underground met Lou Reed en John
Cale. Ze bleef niet lang bij de groep en ging verder met haar solocarrière.
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In Het Weekblad der Vlaamse Ardennen (27 april 1973) besprak Jotie T'Hooft haar
elpee Desertshore en typeerde haar door te wijzen op ‘haar omfloerste en van een
zwaar Duits aksent voorziene stem [die] een erg morbiede, vreemde sfeer’ creëert,
en op het harmonium waarmee ze ‘tot de laatste groef van de plaat toe muziek maakt
die je kompleet uitveegt en inderdaad achterlaat aan de rand van de woestijn’.
Ingrid Weverbergh ontmoette Jotie T'Hooft voor het eerst in de Zjat, het cafeetje
in Gent waar hij werkte. Ze wisselden er hun voorkeuren uit op literair en muzikaal
gebied. Jotie vond dat Ingrid op Nico leek en viste haar elpee Chelsea Girl op uit
zijn platencollectie. ‘Ik zat toen in een “existentiële” periode: in 't zwart gekleed met
Egyptisch zwart omrande ogen zoals Juliette Gréco. Ik had er een hekel aan vergeleken
te worden met een “ster”, want ik wou mijn eigen persoontje zijn en geen afkooksel
van’, aldus Ingrid Weverbergh. Aan de andere kant hield ze wel van de naam ‘The
Velvet Underground’, omdat fluweel (velvet) een van haar lievelingsstoffen was, en
omdat ze geïntrigeerd was door het fenomeen undergroundmuziek, al kon ze het niet
goed plaatsen. In ieder geval vond ze de muziek en de teksten van Nico heel mooi.
Voor Jotie T'Hooft ging het natuurlijk allemaal nog wat verder. Nico was een
notoire druggebruikster en had relaties gehad met popartiesten die er ook vlot weg
mee wisten zoals Brian Jones, Tim Buckley, Iggy Pop en Jim Morrisson. ‘Alleen de
songs van Nico op “Chelsea Girl” en “Desertshore” reminisceren nog vaag aan de
prachtige vertolkingen van “I'll be your mirror” en “All tomorrow's parties” op de
eerste Velvet-elpee. Drugs spelen een grote rol in de Velvet-Underground-sfeer, een
destruktieve, dekadente rol in tegenstelling tot de West-Coast waar LSD en hasj meer
ingeburgerd zaten in de algemene stemming van verruiming en verblijding’, schreef
hij in april 1974 in Bok (Bokkrant), in een artikel over undergroundmuziek.
Op 29 januari 1976 was Nico in het kader van het filmfestival van Gent uitgenodigd
bij de voorstelling van de film Le Berceau de cristal (ook bekend als Les noces de
cristal) van Philippe Garrel. Het was de vijfde van zeven films van Garrel waarin
Nico meespeelde. Hij werd vertoond in Cinema Select en Nico zou om 12 uur 's
nachts een verrassingsconcert geven in Studio Scoop. De film was geen groot succes:
na tien minuten verlieten de eerste bezoekers de zaal, en geleidelijk aan liep de zaal
voor meer dan de helft leeg. Jotie en Ingrid genoten wel van de film. Ingrid herinnert
zich nog de trage beelden en de close-ups. De opkomst voor het concert overtrof de
stoutste verwachtingen van Ben ter Elst, de organisator van het festival, die nog zelf
vele cafés afgelopen was om het concert aan te kondigen. Zowel de Studio als het
café zaten afgeladen vol. Het duurde tot bijna half twee voor Nico op het podium
verscheen. Ze begeleidde zichzelf op harmonium en werd op de gitaar bijgestaan
door Lutz Ulbrich, haar toenmalige Duitse vriend. Jotie en Ingrid zaten zowat op de
eerste rij en na afloop van het concert heeft Ingrid met Nico gesproken en haar een
kus gegeven. Ze had een beetje medelijden met Nico omwille van haar diep-tragische
treurigheid maar ze was heel lief en helemaal niet afstandelijk. Het viel haar op dat
er op Nico's mooie gezicht, dat bedekt was met een dikke laag witte foundation,
lange haren groeiden. Jotie vermoedde
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dat dit van het druggebruik was. Toen Jotie en Ingrid het café van Studio Scoop
verlieten, waar ze nog wat waren blijven hangen, wuifde Nico naar hen. Op straat
kwamen ze haar opnieuw tegen. Zij gingen naar huis. Nico trok met de bende verder
het Gentse nachtleven in.
Omdat Junkieverdriet een citaat bevat uit een van de liedjes uit Nico's repertoire,
besloten Jotie en Ingrid haar een exemplaar met een opdracht te sturen. Ten behoeve
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van de Nederlandsonkundige Nico vertaalde de dichter de titel van zijn bundeltje,
als Junkiesadness, zodat ze er toch iets van zou begrijpen. Het enige probleem was
dat ze haar adres niet kenden. Toen John Cale enkele maanden later optrad in het
auditorium Paul-Emile Janson van de Université Libre de Bruxelles zagen ze daar
een mogelijkheid, want hij was niet alleen een ex-minnaar maar ook producer en
muzikant op al haar albums, waaronder het moeilijk te vinden The Marble Index. Na
het concert bleek dat Cale Nico's adres evenmin kende. Praten met John Cale was
als een droom voor Jotie en Ingrid. Zijn platen werden grijs gedraaid bij hen thuis,
vooral dan Paris 1919 en Heartbreak Hotel. Misschien is het daardoor dat Jotie zich
in de opdracht vergist over de song ‘Wrap your troubles in dreams’. Die is immers
niet van John Cale, maar van Lou Reed.
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Koen Rymenants
Controversieel stof?
Kanttekeningen bij de Kaas-lectuur van Toon Esch
In het herfstnummer 2007 van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift verscheen een
artikel van Toon Esch onder de titel ‘Kaas van Willem Elsschot gelezen als
redactionele roman’. De redactie van het tijdschrift beschouwt die interpretatie van
de roman Kaas (1933) kennelijk als een bijzonder belangrijke bijdrage tot de
Elsschotstudie. Dat blijkt allereerst uit het feit dat het blad een zo omvangrijk stuk
(60 bladzijden inclusief illustraties, bijlagen en notenapparaat) niet alleen opneemt,
maar er bovendien zijn cover aan wijdt onder de titel ‘Tussen kaasdroom en
kaaswond’. Daarenboven kondigt de redactie in haar ‘Woord vooraf’ de bijdrage
van Esch aan als ophefmakend, origineel, gedurfd en opzienbarend: ‘Gezien de
inhoud van dit essay lijnrecht ingaat tegen bestaande literatuuropvattingen omtrent
het literaire oeuvre van Elsschot, verwachten we dat “Tussen kaasdroom en kaaswond”
heel wat controversieel stof zal doen opwaaien’.1 Of deze kanttekeningen bij het stuk
van Esch beantwoorden aan wat men zich daarbij voorstelt, weet ik niet. In wat volgt
ga ik allereerst nader in op de bijdrage van Raymond Vervliet die de tekst van Esch
inleidt. Vervolgens vat ik de centrale stelling van Esch beknopt samen en formuleer
ik een aantal bedenkingen bij zijn lectuur van Kaas. Tot slot resumeer ik de
problematiek en stip ik kort een alternatieve benadering aan.

Elsschotstudie en wetenschap
De grote verwachtingen die het ‘Woord vooraf’ van de Gierik-redactie wekt, worden
nog opgedreven door het erop volgende stuk ‘Elsschot herlezen’ van Raymond
Vervliet, dat als inleiding tot de tekst van Esch fungeert. De bijdrage van Vervliet,
wiens academische gezag kennelijk garant moet staan
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voor de kwaliteit van het erop volgende artikel, roept evenwel meteen ook enkele
bedenkingen op. Zo stelt ze dat aan Kaas nog ‘geen grondige wetenschappelijke
tekstanalyse is gewijd’.2 Over de criteria om wetenschap van niet-wetenschap te
onderscheiden kan men, zeker waar het de literatuurstudie betreft, van mening
verschillen, maar ook zonder die discussie opnieuw te voeren is het duidelijk dat
over Kaas een aantal artikelen verschenen zijn die niet louter ‘van literair-essayistische
of journalistieke aard’ zijn, maar wel degelijk ruimere ambities hebben.3 Zo
publiceerde F. de Schryver dertig jaar geleden, weliswaar met een didactische
doelstelling, een structuuranalyse van de roman waarin aspecten van de verteltechniek
en de tijdsstructuur aan de orde komen.4 De Amerikaanse neerlandica Margriet Bruyn
Lacy besteedde in een korte bijdrage aandacht aan de ironische en burleske aspecten
van Kaas.5 Daarnaast zijn er artikelen van Lesley Gilbert en Hilde van Belle waarin
Elsschots poëticale ‘Inleiding’ tot Kaas onder de loep wordt genomen en geprobeerd
wordt om de daarin verwoorde opvattingen te verbinden met de tekst van het
eigenlijke verhaal.6 Marcel De Smedt, ten slotte, bestudeerde in zijn tekstgenetische
bijdragen de ontstaansgeschiedenis van de roman en de werkwijze van de auteur.7
In het Gierik-nummer ontbreekt elke verwijzing naar het werk van die voorgangers;8
wel citeert Esch essayisten als Johan Anthierens en Fernand Auwera, of een
literatuurwetenschapper uit een vorige generatie als Albert Westerlinck.9
Vervliet breidt zijn stelling over het ontbreken van wetenschappelijke benaderingen
overigens uit naar Elsschots andere werken, met uitzondering van Het Dwaallicht.10
Over die laatste roman publiceerde hijzelf de uitstekende monografie Het dwaallicht
achterna. Theorie en model voor een synthetische interpretatie van het literaire
werk.11 Toch is ook de rest van Elsschots proza en poëzie niet helemaal aan
wetenschappelijke aandacht ontsnapt. Zo publiceerden Ton Anbeek en Anne Marie
Musschoot over Villa des Roses,12 Geertrui Marks-van Lakerveld over Lijmen/Het
Been,13 Kris Steyaert over het gedicht ‘De zee’ en Dirk Van Hulle over ‘Achter de
schermen’.14 Enkele modaliserende wendingen in Vervliets tekst - ‘meestal van
literair-essayistische of journalistieke aard’, ‘hoofdzakelijk gefocust op de persoon
De Ridder’15 (cursiveringen van mij) - wijzen er overigens op dat het terrein van de
Elsschotstudie niet geheel braak ligt.16 Toch zijn de enige ‘stimuli voor grondig
wetenschappelijk onderzoek’ die hij expliciet noemt de omstreden Elsschotbiografie
door Jan van Hattem en de overigens onvolprezen edities van Elsschots brieven (door
Vic van de Reijt en Lidewijde Paris) en van zijn Volledig werk (door de onderzoekers
van het Huygens Instituut).17
Ik ben de eerste om toe te geven dat de huidige stand van het Elsschotonderzoek
nog te wensen overlaat, maar deze voorstelling van zaken is wel erg pessimistisch.
Dat al te schetsmatige beeld van de Elsschotstudie maakt het uiteraard wel mogelijk
de aan Esch toegeschreven verdienste des te meer in het licht te stellen. Die laatste
zou - ‘als een der eersten’ in de Elsschotstudie - gebruik maken van ‘de methoden
in de moderne literatuurwetenschap’, die vervolgens nader getypeerd worden als
‘close reading’ en ‘structuuranalyse’.18 Hippere neerlandici dan ik zouden wellicht
aanvoeren dat we inmiddels in een postmodern tijdperk zijn aanbeland waarin een
en ander vieux jeu is
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geworden, maar zelf wil ik er vooral op wijzen dat in Esch' notenapparaat elke
verwijzing naar methodologisch georiënteerde publicaties ontbreekt (op een enkele
referentie aan de monografie van Vervliet na).19 Ik kom daar nog op terug. Tegen het
einde van zijn inleidende stuk stelt Vervliet: ‘Zoals elke interpretatie heeft ook deze
voor een deel een hypothetisch karakter, maar de bewijskracht van de analyse is zo
groot, dat de hypothese heel aannemelijk wordt’.20 Met dat laatste ben ik het niet
eens.

Greshoff en Vondel
De centrale hypothese van Esch valt uiteen in drieën. Ten eerste betoogt hij dat Kaas
opmerkelijke gelijkenissen vertoont met Joost van den Vondels tragedie Lucifer
(1654), zowel op het vlak van de eigenlijke tekst als op dat van de paratekst. Frans
Laarmans' relaas van zijn avontuur als kaaskoopman zou een parallel vormen van
het treurspel zelf, met grosso modo de geijkte structuur die - beknopt samengevat eerst een expositio van de beginsituatie geeft, vervolgens via het zogeheten motorisch
moment tot een climax van het besproken conflict leidt, en daarop door een beslissende
peripetie tot de catastrofe voert.21 Het opdrachtgedicht ‘Aan Jan Greshoff’ waarmee
het boek opent, de daaropvolgende ‘Inleiding’ waarin Elsschot een aantal standpunten
over literatuur uiteenzet, en de lijsten van ‘Personages’ en ‘Elementen’ die in Kaas
een rol spelen, zouden terugverwijzen naar respectievelijk Vondels opdracht van
Lucifer aan Ferdinand III, zijn poëticale ‘Berecht aan alle Kunstgenooten’ en zijn
weergave van ‘Inhoudt’ en ‘Personaedjen’ van de tragedie.22
In de tweede plaats verdedigt Esch de stelling dat die intertekstuele overeenkomsten
willens en wetens door Elsschot zijn aangebracht tijdens het schrijven van Kaas, en
ten derde dat ze vervolgens, in de loop van het schrijfproces, even welbewust werden
gecamoufleerd. Met het intertekstuele spel zou de auteur aansluiting hebben gezocht
bij de toenmalige Vondelcultus en de rol ervan binnen de Vlaamse Beweging. Het
wegmoffelen daarvan zou noodzakelijk zijn geweest om Kaas aanvaardbaar te maken
voor de redactie van het tijdschrift Forum, waarin de roman verscheen voordat hij
in boekvorm uitkwam, en in het bijzonder voor Forum-redacteur Menno ter Braak.23
Die stond immers heel wat kritischer tegenover de verering van Vondel, en Elsschot
‘was [...] zo verstandig in te zien dat hij zich in de ogen van de Forumianen belachelijk
zou maken als hij zijn nieuwe roman in het teken van de Vondelcultus zou plaatsen’.24
Deze visie op het intertekstuele karakter en de genese van de roman brengt Esch ten
slotte in verband met een lectuur van Kaas als wat hij een ‘redactionele roman’
noemt.
Het is eigen aan een wetenschappelijke hypothese dat er onder vakgenoten over
kan worden gediscussieerd. In dit geval wordt een dergelijke discussie evenwel nogal
bemoeilijkt door het soms uitgesproken speculatieve karakter van de argumentatie.
In de loop van zijn bijdrage confronteert Esch de lezer met een opeenvolging van
gewaagde hypothesen. Doordat bij ieder daarvan tal van kanttekeningen kunnen
worden gemaakt, komt de overtuigingskracht van het betoog ernstig in het gedrang.
Om duidelijk te maken wat ik
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daarmee bedoel, en ook omdat ik mij niet op alle terreinen die Esch bestrijkt
competent acht (specialisten in het tekstgenetisch onderzoek of Vondeldeskundigen
zullen wellicht hun eigen bedenkingen hebben), zal ik mij in wat volgt concentreren
op wat hij schrijft over het gedicht ‘Aan Jan Greshoff’.
De voorgestelde parallel in Lucifer voor dat opdrachtgedicht is, zoals gezegd, de
opdracht van het toneelstuk aan keizer Ferdinand III: ‘Ook Elsschots gedicht is [...]
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een gebaar van dankbaarheid ten overstaan van een tijdgenoot die hem heeft
voortgeholpen’.25 De door Esch gesuggereerde overeenkomst is evenwel bepaald
niet perfect: Elsschot kon Greshoff dankbaar zijn omdat hij hem, bijna tien jaar na
de publicatie van zijn vorige roman Lijmen (1924), weer tot schrijven had aangezet
en omdat hij zijn werk promootte; bij Vondel ligt de dankbaarheid op een veel
abstracter plan. Hij ziet Ferdinand als een brenger van vrede in het woelige Europa
van zijn tijd. Verder geeft de opdracht van Lucifer aan dat de tragedie zelf als een
vorstenspiegel kan worden gelezen, met richtlijnen voor goed beleid: een dergelijke
instructieve component voor (onder anderen) degene aan wie de opdracht is gericht,
lijkt me in Kaas niet aanwezig.26 Daarbij komt nog dat Vondel een opdrachtbrief in
proza schrijft, terwijl Elsschot voor de versvorm kiest. Dat laatste probleem omzeilt
Esch door in zijn commentaar meteen over te gaan naar het gedicht dat bij Vondel
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op de opdrachtbrief volgt: ‘Elsschots gedicht is een poëtisch portret en het formeel
perfecte sonnet waarmee Vondel zijn opdracht afsluit, is dat ook’.27 Ook die parallel
is allerminst volkomen: het sonnet vindt zijn aanleiding, zoals Esch overigens
opmerkt, in een portretgravure van Ferdinand III door Joachim von Sandrart, en is
dus een voorbeeld van het genre van het beeldgedicht;28 alleen al daardoor krijgt het
een ander statuut dan Elsschots gedicht. Verderop in zijn betoog ziet Esch ‘Aan Jan
Greshoff’ overigens niet meer uitsluitend als een parallel van de opdracht en het
beeldgedicht in Lucifer, maar ook als een allusie op een ander gedicht van Vondel:
‘Geuse Vesper’. Voor die interpretatie baseert hij zich op een brief aan Greshoff
waarin Elsschot over zijn eigen tekst grapt: ‘'t Is niet zoo sterk als Vondels gedicht
op Oldenbarnevelt, maar jij bent ook nooit gehalsrecht’.29 ‘Waarschijnlijk’, aldus
Esch, ‘zinspeelt hij op Geuse Vesper [...], een gedicht dat hij van buiten kende’. De
mogelijkheid dat het hier om een ander gedicht van Vondel over Oldenbarnevelt zou
gaan, bijvoorbeeld het minstens even bekende ‘Stockske’, wordt niet overwogen,
terwijl ook de vergelijking met ‘Geuse Vesper’ twijfels oproept. Het voorgestelde
verband tussen het metrum en de alliteratie in Vondels eerste strofe met de alliteratie
tussen ‘hijgt’ en ‘heesch’ en het ‘vol klem’ in die van Elsschot, is al te vaag. En
hoewel beide gedichten inderdaad eindigen met een aanspreking, is die in ‘Geuse
Vesper’ - zoals de annotatie in de Wereldbibliotheek-editie verklaart - ‘in 't algemeen’
gericht ‘tot hen die zich met die rechters [die Oldenbarnevelt veroordeelden] solidair
rekenen’,31 en dus niet tot het hoofdonderwerp van het gedicht zelf, wat in ‘Aan Jan
Greshoff’ wel het geval is: ‘Vooruit Janlief, hanteer den riem,/ [...]’.32
Het trekken van parallellen tussen Elsschots gedicht en de genoemde teksten van
Vondel is dus behoorlijk precair. Een fundamenteler probleem is echter Esch'
veronderstelling dat Elsschots gedicht in een eerder stadium van de tekstgenese niet
Jan Greshoff, maar Joost van den Vondel betrof. De opdracht van de roman aan
Vondel zou dan een van de aanwijzingen geweest zijn die de lezer op het spoor
moesten zetten van een intertekstuele lectuur van Kaas in het licht van Lucifer. Pas
in een latere fase zou het gedicht zijn aangepast tot een opdracht aan Greshoff. Esch
moet evenwel toegeven dat hij ‘over geen enkel materieel bewijs’ beschikt waaruit
zou blijken dat een dergelijke wijziging in de tekst is aangebracht.33 De overgeleverde
tekstgetuigen of de correspondentie rond Kaas tonen daarvan immers geen spoor.
Om zijn stelling te bewijzen, kan Esch dus alleen de tekst zelf ‘aan een nader
onderzoek onderwerpen en constateren dat [...] ingrepen zijn gebeurd die om een
verklaring vragen’.34 Het is strikt genomen niet onmogelijk een dergelijke werkwijze
te hanteren. Om ze met succes uit te voeren moet men echter wel beschikken over
een theoretisch en methodologisch kader dat iets zegt over het ontstaansproces van
teksten in de betrokken periode of van de betrokken auteur, zoals dat bijvoorbeeld
in de studie van de oudere letterkunde - zij het vaak niet zonder controversen - wordt
gehanteerd. Zo'n kader ontbreekt bij Esch evenwel geheel. Hij baseert zijn betoog
grotendeels op intuïtieve aannames en persoonlijke veronderstellingen.
Bovendien valt het op dat veel van de tekstuele eigenaardigheden die Esch tracht
te verklaren met een beroep op een volkomen hypothetische vorige 30
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versie, veel eenvoudiger te duiden zijn vanuit andere contexten. Zo stoort hij zich
onder meer aan het feit dat de ‘stem’ van Greshoff in de openingsstrofe zulke
uiteenlopende predikaten (hijgend, hees, ‘vol klem’) en activiteiten (in mineur zingen,
verwensen) krijgt aangemeten.35 Dat een stem moeilijk tegelijkertijd hees kan zijn
en ‘vol klem’, hijgen, zingen en verwensen leidt hem tot de veronderstelling dat er
oorspronkelijk iets anders zal hebben gestaan dan er staat, al is het ook hem
onduidelijk wat dat dan geweest zou zijn: ‘Hoe de tweede helft van de eerste strofe
moet hebben geklonken is moeilijk te reconstrueren’.36 Mijns inziens ligt het dan ook
meer voor de hand om een metaforische lectuur door te voeren dan om zonder concreet
bewijs een eerdere versie van de tekst te postuleren. In zo'n metaforische lezing zou
de ‘stem’ dan staan voor de poëtische stem van de dichter zoals die in zijn werk
klinkt. Een dergelijke lectuur wordt overigens, zoals Esch zelf opmerkt, ook door
Elsschot wenselijk geacht. Als reactie op de al te letterlijke lezing van Ter Braak,
die de reële persoon Greshoff niet echt in het gedicht herkende, schrijft Elsschot in
een brief aan Greshoff: ‘Wat de kwestie betreft of het gedicht juist is of niet, dat
komt er, dunkt mij, minder op aan. Ik zag je zoo in je verzen’.37 Esch beschouwt dit
als ‘een zwakke verdediging’,38 maar vergeet daarbij dat zijn eigen oplossing veel
gezochter en onwaarschijnlijker is. Gedichten waarin de ene dichter een portret
schetst van de andere en zo meteen diens werk interpreteert, zijn daarentegen talrijk.
Esch geeft terecht (en spitsvondig) aan dat de ‘kwalijk toegegroeide wond’ die
Greshoffs ‘mond’ in het gedicht is, een parallel vindt in het door Elsschot naar het
Frans vertaalde gedicht ‘In de Steeg’ van Greshoff zelf: ‘Zegen, o Heer, de
scheefvertrokken mond/ Van hem die eenzaam is [...]’.39 Ook voor andere motieven
uit ‘Aan Jan Greshoff’ kan men trouwens parallellen in de poëzie van Greshoff
vinden. De dubbelzinnige situatie van de man met ‘vrouw en kroost en vrinden’ die
toch ‘heel alleen’ staat, vindt men bijvoorbeeld in de door Elsschot gelezen bundel
Pro Domo.40 Liever dan voor zo'n verklaring te kiezen, opteert Esch voor een
uitweiding over de gezinsomstandigheden van Vondel, waarop de betrokken strofe
oorspronkelijk zou hebben gezinspeeld.41 Ook een duiding vanuit de levenshouding
van Greshoff en zijn optreden in het literaire leven, zoals degene die Sjoerd van
Faassen voor een vers uit de voorlaatste strofe suggereert, is aan Esch niet besteed:
Eerst voorzichtigjes in 1923 en na 1932 voluit zal Elsschot leren hoe
Greshoff functioneert als iets zijn aandacht trekt en hij niet door een
nieuwer object van zijn zorg wordt afgeleid: enthousiast, alert, hulpvaardig
en in sommige opzichten daadkrachtig. Elsschot en zijn werk zullen van
die eigenschappen gedurende een reeks van jaren profiteren. ‘Hij hoort
iets en komt overeind’, luidt de niet onjuiste analyse van Elsschot in het
opdrachtgedicht voor Greshoff in Kaas (1933).42
Nogmaals: Esch neemt dit soort interpretatievoorstellen niet in overweging. Alles
wat zijn centrale vermoeden over Kaas en Lucifer in het gedrang kan brengen, veegt
hij onder het tapijt.43
Bovendien grijpt hij soms naar wel erg curieuze argumenten: een foto van Greshoff
uit de collectie van het AMVC-Letterenhuis en een geschilderd por-
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Jan Greshoff, circa 1935 [AMVC-Letterenhuis]

Willem Elsschot, circa 1934 [AMVC-Letterenhuis]

tret van de oudere Vondel door Philips Koninck (uit het Rijksmuseum) moeten
aantonen dat de eerste géén mond had als een ‘toegegroeide wond’, de tweede
daarentegen wel.44 Het zou mij niet verbazen als er van beide geportretteerden
afbeeldingen te vinden zijn die precies het tegenovergestelde bewijzen (zoals die
voor mezelf, en allicht ook voor Esch en zijn lezers, in ieder geval uit familiealbums
zijn op te diepen). In de (voor zover wij weten onbestaande) Vondel-versie van het
gedicht postuleert Esch de regels ‘een kwalijk toegegroeide wond/ die alles uitdrukt
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wat hij dacht/ en hij zoo fel in woorden bracht’.45 Hij betoogt vervolgens: ‘Om te
passen bij het portret van Greshoff moest echter het woord dacht vervangen worden
door een ander rijmwoord. Greshoff was immers nog niet dood’.46 Dat is een vreemde
redenering: volgens Esch is het kennelijk niet mogelijk om over de gedachten die
een nu nog levende persoon enige tijd geleden koesterde, te spreken met een verleden
werkwoordstijd. Ik dacht van wel.

Lezen, analyseren, interpreteren
Hierboven heb ik tal van detaillistische kanttekeningen geplaatst bij een klein
onderdeel van Esch' betoog. In plaats van die oefening te herhalen voor
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andere delen van zijn tekst, wil ik tot slot de aandacht vestigen op twee algemenere
kwesties. De eerste betreft een tegenstrijdigheid in de argumentatie. Esch betoogt
dat de verwijzingen naar Vondel gecamoufleerd werden, zodanig dat met name Ter
Braak en de andere redacteuren van Forum ze niet zouden opmerken. Tegelijk
suggereert hij dat de intertekstuele referenties niet geheel zijn uitgeveegd: er zouden
daarentegen diverse signalen aanwezig zijn die een lezer ertoe kunnen aanzetten
Kaas als een herschrijving van de Lucifer te lezen. Het zijn immers precies die
(vermeende) signalen die Esch in staat stellen zijn eigen redenering te ontvouwen:
als de Lucifer-referenties volmaakt weggewerkt waren, zou hij ze ook niet meer
kunnen zien. Nog los van de hier aangeduide spanning is het toch wel bijzonder
onwaarschijnlijk dat Esch de enige onder Elsschots talloze lezers sinds 1933 zou zijn
die zich niet heeft laten misleiden.
Een tweede algemene kwestie betreft de uiteindelijke bedoeling van Esch' artikel,
zoals de titel die aangeeft: de lectuur van Kaas als ‘redactionele roman’, dat wil
zeggen als een door ‘[e]en niet met naam genoemde redacteur’ bezorgd ‘verslag dat
zogezegd niet door hem zelf, maar in afleveringen door een zekere Frans Laarmans
werd geschreven’.47 Die interpretatie lijkt in een nogal los verband te staan met het
voorafgaande. De lectuur van Kaas als een tekst waarin naast de stem van de
eerste-persoonsverteller Laarmans ook een (of misschien: verscheidene) andere
instantie(s) aanwezig is (zijn) - via de paratekst, via de aansprekingen door Laarmans
van een jij-figuur - was ook mogelijk geweest zonder de omweg via Vondel en lijkt
mij inderdaad interessante perspectieven te bieden. In om het even welk inleidend
handboek over verhaaltheorie had Esch een begrippenapparaat kunnen aantreffen
dat het hem veel gemakkelijker zou maken om die lectuur van Kaas in
bediscussieerbare termen te formuleren. In de voorliggende versie van Esch' analyse
blijft het evenwel onduidelijk wat het statuut van de ‘redacteur’ is: in hoeverre valt
hij nu precies samen (of juist niet) met de biografische auteur, de implied author, de
auteur van de paratekst, een hiërarchisch hoger dan Laarmans gesitueerde
vertelinstantie, en/of de door Laarmans aangesproken jij (de narratee)...? Juist een
doorgedreven narratologische onderbouwing zou de complexiteit van deze boeiende
kwestie kunnen verduidelijken.
De persoonlijke leeservaring zoals Toon Esch die in zijn Gierik-artikel verwoordt,
bevat een aantal goede observaties en aanzetten voor verder onderzoek. Die worden
helaas enigszins aan het zicht onttrokken door de problematische manier waarop hij
zijn eigen lectuur projecteert op de intenties van de auteur en het ontstaansproces
van de tekst, en door de redactionele omlijsting die de resultaten van die onderneming
ten onrechte tot een baanbrekende bijdrage aan de literatuurstudie verheft.
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Wiel Kusters
Een dichter uit Mosanje: Pierre Kemp
De dichter Pierre Kemp (1886-1967) wordt dikwijls getypeerd als een ‘Limburgse’
en ook wel als een ‘Maastrichtse’ dichter. Het zijn kwalificaties die een onderscheid
lijken te impliceren tussen ‘centrum’ en ‘periferie’. Een kwalificatie als ‘de
Noord-Hollandse’ of ‘de Amsterdamse’ dichter X, zal men in de literaire kritiek
zelden tegenkomen. Maar valt er over de dichter Kemp als Limburger of
Maastrichtenaar niet iets méér te zeggen? Hoe zag Kemp zichzelf binnen de
Nederlandse literatuur? Was zijn culturele identiteit in eigen ogen een ‘Limburgse’
of een ‘Maastrichtse’?
Een belangrijk onderdeel van iemands culturele identiteit is de taal waarin hij of
zij zich uitdrukt. Een voor de hand liggende vraag is dan: heeft Kemp ook in het
Mastreechs geschreven? Publicaties van Kemp in de taal van Maastricht zijn niet
bekend en onuitgegeven werken in het Maastrichts zijn er bij mijn weten niet van
hem overgeleverd. Wel vond ik in zijn archief enkele regeltjes kladschrift uit
september 1943: ‘Al scheint hei alles zoe gedreijd/ of hielemaol doorein geweijd/
zien miestal de gedachte,/ en schreef me 't neet met traon of blood,/ 't sprik weer
aanders tot 't gemood/ es mennigein verwachte’. Het is het ontwerp van een opdracht
die hij in het genoemde bezettingsjaar noteerde in een exemplaar van zijn bundel
Fugitieven en constanten (1938) om die vervolgens cadeau te doen aan de
Maastrichtse brouwer, diaectschrijver en volksdichter Paul Chambille (1889-1968),
zich noemende Chambille de Beaumont, auteur van onder meer de in 1941 voor de
tweede keer herdrukte Mastreechter versjes en leedsjes uit 1927.1
Pierre Kemps primaire taal in het dagelijks leven was het Maastrichts. De wijze
waarop hij het sprak, is te horen op geluidsopnamen uit 1956, toen Fred
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Als kleuter, foto: C. Classens [Letterkundig Museum].

Mathias Kemp [Letterkundig Museum]

van Leeuwen hem voor de Regionale Omroep Zuid aan de praat wist te krijgen.2 Dat
had overigens nogal wat voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk had de dichter
geweigerd, onder meer omdat Kemp zich leek te generen voor het
‘Maastrichts-Hollands’ dat hij sprak. Toen de programmamaker enige tijd later
voorstelde, het gesprek gewoon in het Maastrichts te doen, was het meteen in orde.
Pierre Kemps keuze voor het Nederlands als de taal waarin hij ging schrijven en
publiceren - zijn debuut was het sonnet ‘Klokken’ in de rubriek ‘Verzen van
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Limburgers’ in de Limburger Koerier van 23 april 1910, onder het pseudoniem Rob.
Ree - lijkt niet het gevolg te zijn geweest van een echte tweestrijd. De taal van de
ambitieuze jonge dichter (autodidact op het terrein van de literatuur, als schilder
leerling van Robert Graafland) was als vanzelfsprekend het Nederlands. Heel mooi
valt dat af te lezen uit het bewaard gebleven klad van een briefje dat hij eind augustus
1912 aan de redactie van de Limburger Koerier moet hebben gestuurd. Hij uitte
daarin zijn ergernis over een in het Frans geschreven gedicht, ‘À la cloche de mon
église’ van een zekere G. Crolla uit Fauquemont (Valkenburg), opgenomen in de al
genoemde rubriek ‘Verzen van Limburgers’ van 24 augustus 1912.3 Kemps
misprijzende briefje, waarvan we de precieze formuleringen niet kennen, is zelf niet
in de krant gekomen, maar wèl, vreemd genoeg, onder het kopje ‘Correspondentie’,
enkele dagen
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later, een korte reactie daarop: ‘Rob. Ree. - Vindt U het wezenlijk zoo erg, als een
Limburger blijk van meesterschap geeft over nog een andere taal dan zijne
vaderlandsche? Wat zult ge dan wel van Longfellow zeggen, die behalve in zijn
moedertaal, het Engelsch, ook in het Italiaansch en het Fransch dichtte?’. Op deze
repliek nu is het kladbriefje dat ik in Kemps papieren aantrof, een reactie. Er zijn
twee versies van: ‘Uw antwoord op mijn schrijven van 25-8-1912, in de Corr. van
28-8-1912 lijkt op snert. Is het daarmee goedgepraat. Voor mijn part hadde[n] de
eerste rangs-dichters van alle tijden, in verschillende talen gedicht. Ik voor mij vindt
[sic], dat men zich moet uitdrukken, in de taal waarin men lief heeft, haat, droomt,
lacht en weent. Ofschoon Maastrichtenaar, denk ik in 't Nederlandsch en schrijf - op
ééne enkele uitzonderingen [sic] steeds Nederlandsch. Ik weet wel wat U erg vindt’.
En ook: ‘De toon van Uw antwoord op mijn schrijven van 25-8-1912, in de
Correspondentie, van 28-8-1912, doet denken, dat U het erger vondt als ik, namelijk
dat ik me om dat vers in zekere mate ergerde. Ik had geen antwoord gevraagd, noch
verwacht, overtuigd, dat U me wel zoudt begrijpen. Met Longfellow wilt U het
goedpraten. Er wordt wel eens verhaalt [sic], van zeker componist-pianovirtuoos,
dat hij met zijn rug naar de piano gekeerd, een zeer zwaar stuk speelde. Ik vindt [sic]
dit te vergelijken met dichten in eene andere taal, als de moedertaal. Kunstenmakerij
op een vroolijk onderonsje’. Na enkele witregels volgt dan nog de zin: ‘'t is Jammer,
dat U niet in Vlaanderen is’.4
Deze toespeling op de Vlaamse Beweging is interessant in verband met de jonge
Kemp. Het ging hem om de prioriteit van de moedertaal, het Nederlands, versus het
gebruik van het Frans door een Nederlander (een Limburger), die onder zijn gedicht
zelfs de plaatsnaam Valkenburg verving door Fauquemont. Als moedertaal, de taal
waarin men liefheeft en haat, lacht, huilt, droomt en denkt, werd hier dus niet het
Maastrichts genoemd, maar het Nederlands, de taal waarvoor zeker in Vlaanderen
strijd werd geleverd. De tegenstelling waar het om draaide, was niet het Maastrichts
of het Valkenburgs, maar het Nederlands versus het Frans. Twee ‘cultuurtalen’
tegenover elkaar. Ik ben me bewust van de hachelijkheid van de term cultuurtaal,
maar meen toch dat we hier bij Kemp, in deze uitlating in 1912, een waardeverschil
in cultureel belang tussen ‘dialect’ en ‘algemeen beschaafde taal’ voorondersteld
zien.
Dit doet overigens in het geheel niets af aan Pierre Kemps liefde en belangstelling
voor bijvoorbeeld Maastrichtse en Limburgse volksverhalen. In 1915 begon hij te
werken aan een verzameling Limburgse sagen en legenden; een karwei dat hij in
1924 afrondde en dat in het jaar daarop zijn gedrukte neerslag vond in zijn Limburgs
sagenboek. De taal van dit boek, dat een verzameling is van verhalen uit ‘ons gewest’
(zoals het in Kemps inleiding heet), is het Nederlands, ook al werden ‘onze mooie
Limburgsche sagen en legenden’ opgetekend ‘uit den volksmond’ en heeft Kemp ze
‘naar best vermogen gehouden in den stijl der vertellers zelf, met behoud ook van
tal van typische gezegden, rijmpjes en uitdrukkingen’. Overigens brengt dit laatste
slechts een heel enkele keer gebruik van dialect met zich mee (met vertaling in een
voetnoot). Pierre Kemp trok uit zijn wetenschappelijke ambitie - hoe bescheiden
ook, namelijk het ‘verschaffen van nieuw materiaal’, verhalen
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dus die hij niet al elders gepubliceerd zag - de consequentie, dat het boek in het
Nederlands moest worden geschreven, juist omdat het een bijdrage wilde zijn aan
de nationale kennis van regionale verhalen.
Boeiend is dat ook Pierres vier jaar jongere broer Mathias aan de kortdurende
polemiek over het gebruik van het Frans door een Limburgse dichter heeft
deelgenomen. En dat zijn bijdrage ook zeer Nederlands-gezind was, met, door middel
van een Gezelle-citaat, eveneens een verwijzing naar de Vlaamse Beweging. In
dezelfde aflevering van de Limburger Koerier, waarin Rob. Ree van repliek werd
gediend, zonder dat zijn brief werd opgenomen, stond een met het vaste pseudoniem
Eric ondertekend gedicht van Mathias Kemp, getiteld ‘Voor..... te “Fauquemont!”’.
Het citaat van Guido Gezelle, dat als motto dient, luidt: ‘Dan weg met de oneigene
tale...’, een regel uit de tweede druk van de bundel Gedichten, gezangen en gebeden
(1893).5 Eric, alias Mathias Kemp, schrijft onder andere: ‘Wie het rijke gezang onzer
tale versmaadt/ voor ronkende, oneig'ne geluiden,/ dat hij dat versmade land ook
verlaat'/ voor 't schooner bevondene Zuiden.// Is de klank onzer tale niet edel genoeg,/
niet wonder en teeder, niet machtig,/ niet statig en groot, dat uw ziele vroeg/ geborgd,
vreemd gegalm voor dat prachtig/ uitzeggens-vermogen, dat in haar leeft?’. Op deze
strofen volgt dan een klankrijke lyrische demonstratie van de expressieve
mogelijkheden van het Nederlands als taal van dichters, waarin ‘het wonder herboren’
wordt van ‘klokken, die luiden door landen, verloren/ in kalmte van blauwenden
nacht’. In al deze uitbundige regels klinken - na de referentie aan Gezelle - het ritme,
de toon en de dictie van die andere grote (Noord-)Nederlandse dichter die het
Nederlands tot vervoering had gebracht, Herman Gorter, vooral dan in zijn Verzen
van 1890.
Pierre Kemps proclamatie van het Nederlands als de ‘moedertaal’ van de dichter
die hij is, lijkt behalve een door de Vlaamse Beweging geïnspireerd antwoord op
Crolla's Franstalige ‘kunstenmakerij’ (hijzelf) en ‘vreemd gegalm’ (Mathias), ook
een keuze voor een volwassen literaire traditie, de Nederlandse, en voor een potentieel
ruimer publiek dan alleen maar het Maastrichtse.
Wat zijn opstelling tegenover het gebruik van het Frans door Limburgers betreft,
moeten we ons er terdege van bewust zijn, dat die op geen enkele wijze een
miskenning inhoudt van deze taal als drager en voortbrenger van grote literaire
werken en van een schitterende literaire traditie. In de loop van zijn tachtigjarige
leven heeft Pierre Kemp door gestage en gretige lectuur van de internationale poëzie
een uitgebreide kennis verworven van, onder andere, de Franstalige dichtkunst. Een
bijzondere belangstelling koesterde hij voor de als zeer moeilijk en gesloten te boek
staande dichter Stéphane Mallarmé, wiens ‘L'après-midi d'un faune’ (1894) hem in
de bezettingsjaren inspireerde tot het schrijven van zijn eigen lange gedicht ‘De
namiddag van een stille katholiek’. De sfeer van het Frans, van Franse poëzie, ja van
de Franse cultuur in het algemeen, was hem in ieder geval in latere jaren zeer dierbaar.
Het blijkt uit titels als ‘Petite suite pour Marguérite’ (1954) - een knipoog naar
Debussy - en Les Folies Maestrichtoises (1960) - toespeling op Les Folies franlçaises
van Couperin. In Kemps prozastijl, meer in het bijzonder van zijn brieven, valt het
gebruik van Franse bastaardwoorden zeker in de naoor-
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Naar een hout- of linoleumsnede door J. Kipping [Letterkundig Museum]
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Les Folies Maestrichtoises, omslag door Willem Hofhuizen [Letterkundig Museum]
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logse jaren bijzonder op. In een brief aan de Antwerpse dichter en essayist Adriaan
de Roover heeft hij dit zelf verklaard met een beroep op ‘taal- of woordeconomie’,
die door dergelijke woorden bevorderd wordt (‘Het wijst in ieder geval er op, dat ik
vaak korter denk, dan ik in het Nederlands kan uitdrukken’), en door te verwijzen
naar de nabijheid van de Franse taalgrens, die ‘waarschijnlijk ook niet zonder invloed’
was.6 In Kemps Verzameld werk treft men een uit 1960 daterend en aan Jan Hanlo
opgedragen gedicht, ‘Chanson chagriné’ aan, compleet in het Frans, en in zijn
nagelaten papieren kwam ik eveneens enkele sporen tegen van het verlangen ook in
het Frans te schrijven.7 Het maakt een zekere ontwikkeling zichtbaar in zijn denken
over de beperkingen van het ‘afzetgebied’ voor Nederlandstalige poëzie, in casu de
zijne.
Hoewel voor Pierre Kemp het Nederlands de taal was en bleef, die hij als dichter
bespeelde, was het in 1912 zo levendig tot uitdrukking gekomen sentiment met
betrekking tot de ‘moedertaal’ hem in latere jaren volledig vreemd en leek een
enigszins ‘Franse’ kleuring van zijn poëzie hem zelfs aantrekkelijk te zijn geworden.
Wat de taal betreft, maar ook waar het ging om de culturele inbedding van zijn werk.
Hoezeer hij inmiddels was gaan beseffen, dat ook het Nederlands, dat hem
aanvankelijk veel ruimere mogelijkheden tot het vinden van een niet-regionaal
gebonden lezerspubliek had geboden dan het Maastrichts, een beperkende factor
was, blijkt niet alleen uit zijn verlangen om vertaald te worden, met name in het
Frans,8 maar eveneens uit de wel zeer mismoedige gedachte die hij kort na de oorlog
genoteerd moet hebben: ‘Als ik straks in het Nederlandsch lig begraven/treur ik nu
[variant: spijt het mij] dat ik niet in het Engelsch ben geboren’.
Als wereldtaal kan zelfs het zo fijne Frans niet tegen het Engels op. Het Engels
waarin de al vroeg door Kemp bewonderde en bestudeerde dichters Shelley en Keats
zich hadden uitgedrukt. Het moet de dichter dan ook bijzonder aangenaam hebben
geprikkeld, toen hij in 1946, na de publicatie van zijn (Nederlandstalige, om een
misverstand te voorkomen) gedichtenbundel Standard-book of classic blacks,
plotseling in een warme briefwisseling verzeild raakte met John L. Sweeney, de
beheerder van de Woodberry Poetry Room in Harvard College Library te Cambridge
(U.S.A.), de beheerder van deze internationale poëzieverzameling. Sweeney zou Kemp
korte tijd later onder meer een door hem samengestelde en ingeleide selectie zou
sturen uit het werk van Dylan Thomas.9 Hij was nieuwsgierig geworden naar een
verklaring van de Engelstalige titel van de zojuist verworven bundel. De dichter ging
met graagte in op Sweeneys verzoek om explicatie en onderhield enige tijd een
genoeglijk epistolair contact met deze Amerikaan. Kemps moeizame Engels deed
volstrekt geen afbreuk aan zijn enthousiaste mededeelzaamheid. In deze briefwisseling
bracht hij onder meer zijn excentrische positie als dichter in Maastricht, ver van het
Hollandse literaire centrum, duidelijk over het voetlicht.
Maar het Angelsaksische taalgebied, het Engels of Amerikaans, ligt geografisch nog
wel wat verder van Maastricht dan Holland c.q. Amsterdam. De meer nabije ‘vreemde’
cultuur, ook gevoelsmatig, was en bleef toch de Franse. Vanaf 1960 zien we Kemp
zich enkele malen tooien met de komische
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Pierre Kemp, foto: A. Marja [Letterkundig Museum]

naam Pierre de la Vaslin [waslijn] des Linges-lyriques. Aanleiding tot het gebruik
van dit bizarre pseudoniem, dat in de correspondentie met enkele vrienden opduikt,
was de recensie van zijn bundel Garden 36, 22, 36 inches (1959) de bundeltitel slaat
op de maten van de Parijse Bluebell Girls - door J.H.W. Veenstra in Vrij Nederland
van 30 april 1960 onder de kop ‘Pierre Kemp: ondergoed aan rijmend lijntje’. Van
die ‘waslijn’ maakte Kemp dus een ‘Vaslin’. Pierre de la Vaslin des Linges-lyriques
woont in: Mosanje.
Het is duidelijk, dat Kemp, nu drieënzeventig jaar oud, werk begint te maken hoe speels ook - van zijn culturele identiteit als zuidelijk dichter. Maastrichts noemt
hij die niet, en ook Limburgs zou te beperkt zijn. Maar Mosaans, Maaslands dus,
lijkt een geschikt epitheton. Wanneer hij in 1961 eindelijk in de gelegenheid wordt
gesteld zijn lange gedichten in boekvorm uit te geven in een door de redactie van
het tijdschrift Roeping opgezette Roeping-reeks (‘De namiddag van een stille
katholiek’, ‘Elegie om het verlies van 10 kilo sex-appeal’, ‘Tzigane’ en ‘Franse les
in een korenveld’), omsluit hij deze verzen met een ‘Symfonie der canadassen’ en
noemt het geheel: Au pays du tendre mosan (In het land van de Maaslandse liefde).
In Mosanje dus, maar dan wel met meer ernst en minder gebelgde humor.10
De begrippen Maasland en Maaslands waren eerder al door Pierre Kemps broer
Mathias op de kaart gezet in het in 1941 verschenen boekje Noodzakelijk
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Stenen wal te Maastricht [Letterkundig Museum]

pro memorie. De Limburgsche Maaslanden in de geschiedenis der Nederlanden.11
De bedoeing van Mathias Kemp met deze verzameling artikelen, die hij eerder had
gepubliceerd in De Nedermaas, was stof te leveren voor een ruimer kijk op de
Nederlandse geschiedenis en cultuurhistorie dan tot dan toe regel was. In een sterk
hollandocentrische (het woord wordt door Kemp zelf niet gebruikt, al bedoelt hij
hetzelfde) benadering van het Nederlandse verleden is veel onvoldoende belicht
gebleven aangaande de betekenis van de Limburgse Maallanden. ‘Ook in nieuwere
werken,’ aldus Kemp in zijn ‘Verantwoording’, ‘constateert men soms een
bedroevende onwetendheid omtrent de beteekenis van deze gewesten in het verleden.’
En dat terwijl er historisch gezien sprake is van een ‘Limburgsche prioriteit’ in de
politieke en culturele geschiedenis van Nederland. Zo vestigt hij onder andere de
aandacht op de middeleeuwse monumenten van bouwkunst in het Maasland en op
de bloei van de letteren (Veldeke!) en de miniatuurschilderkunst in en na de twaalfde
eeuw.
Het staat wel vast, dat Pierre Kemp van dit alles zeer bewust kennis heeft genomen.
En het is veelzeggend, dat hij tegen het eind van de jaren vijftig, wanneer hij na
Constantijn Huygens-prijs ook de P.C. Hooft-prijs in ontvangst heeft kunnen nemen,
met een steeds grotere explicietheid het vanuit Hollands perspectief nogal exotische
karakter van het Maasland, van de hem zintuiglijk en cultureel gevormd hebbende
‘niche’, de wieg van zijn artistieke
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‘tederheid’, tot uitdrukking gaat brengen. Dat Mosaanse land is ruimer, geografisch
en mentaal, dan het binnen de provinciegrenzen opgesloten Limburg. Zo schrijft hij
begin juni 1960 aan de uitgever Bert Bakker in Den Haag een brief waarin hij zijn
positie schetst als wonende in ‘een der drie centra van het “Land zonder grens” [...],
nl. in Maastricht, naast Luik en Aken’, en die hij op ironische, maar nadrukkelijke
wijze besluit met ‘hartelijke mosaanse, Groot-Nederlandse en Europese dichtergroet’.12
Op bijzonder fraaie wijze heeft Pierre Kemp zijn Maasland getypeerd en
gemythologiseerd in de al genoemde bundel Au pays du tendre mosan en in de uit
datzelfde jaar stammende ‘Enige notities ten dienste van een spreekbeurt door Fred
van Leeuwen te houden op 18 maart 1961 te Den Haag voor het Algemeen Nederlands
Verbond’.13 In deze notities noemt Kemp ‘het Limburg van p.k.’, zijn dichterlijke
Limburg dus, ‘niet zo grensgevoelig als op de provinciekaart is aangegeven. Het is
zeker het landschap dat rond Maastricht ligt en bij uitbreiding eer iets hoger-opgaande
naar de bron van de Maas in Frank-

Pierre Kemp, 1915 [Letterkundig Museum]
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rijk dan afdalend naar de Noordzee’. De mythologisering van dit gebied wordt hierna
onmiddellijk ingezet. Het mosaanse land is het landschap uit ‘De namiddag van een
stille katholiek’, waarin de dichter als een tweede Paris over de schoonheid van drie
van zijn Muzen moet jureren. ‘[Het Limburg van p.k.] is in ieder geval hoofdzakelijk
een populieren-weide-beemde-land met groepen zilver- en andere wilgen, geschikt
om onder het over de Maas hangende loof “oordelen van Paris” te houden of uit te
spreken, al of niet in een bloementaal. Een en ander begeleid door de zomermuziek
van de Maas, de dan nogal dichterlijke en keuvelende. Maar de Maas en dat Limburgse
land herinneren zich veel van oud-Griekse overleveringen, al zijn er boomsoorten
van Perzië en het Verre Oosten er graag favoriet.’ Het Mosaanse Limburgse land
onderscheidt zich ook van het landschap dat afdaalt naar de Noordzee door de
schoonheid van zijn vrouwelijke bewoners.
In Amsterdam had Kemp het in 1915 om een aantal redenen niet lang kunnen
uithouden. In de geciteerde notities memoreert hij in dit verband ook de

Pierre Kemp, overhandiging van de P.C. Hooftprijs door de secretaris van O.K. en W. in zijn huis te
Maastricht, 1959, foto: Het Zuiden [Letterkundig Museum]

Amsterdamse meisjes, ‘die nog al lang waren, - toen langer dan in Limburg - en dus
ook langere benen hadden’: ‘Dat komt sierlijke benen niet ten goede. Het kwantum
lok-vlees verdeelt zich dan over een te grote uitgestrektheid,
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Brief van Pierre Kemp aan Bert Bakker d.d. 4 februari 1958 [Letterkundig Museum]
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wat voor de innemendheid van de opbouw van kuit en dij niet bevorderlijk is’. Toen
hij dit eens in een gezelschap ter sprake had gebracht, kreeg hij van aanwezigen te
horen, dat ‘Limburg percentsgewijze over animerender beenwerk beschikte. En de
vermaarde portretschilder Anto[o]n van Welie, ook aanwezig, wist mij zelfs te
vertellen, dat naar het oordeel van de kunstenaars de benen van de Venlose meisjes
tot de mooist-gevormde van de Elf Provinciën behoorde[n]. Ik was blij dit van zulk
een deskundige te vernemen en zoveel begrip voor mijn eigen standpunt te hebben
gevonden’.
Kemps opmerking dat zijn Limburg ‘niet zo grensgevoelig’ is als op de provinciekaart
is aangegeven, komt overeen met wat onder jongere Limburgse schrijvers en
intellectuelen in die dagen bijzonder actueel was: een kritische benadering van de
traditionele en als bekrompen ervaren Limburgse cultuur, die zich terugtrok binnen
de grenzen van de provincie en verzuimde ruim ‘Maaslands’ te zijn.14
Voor velen van Kemps vrienden en bewonderaars was hij een Maaslandse dichter,
die met zijn eigen culturele geaardheid nochtans schreef voor de gehele Nederlandse
letterkunde. Dat de dichter zelf, hoe een ‘tedere Mosan’ hij ook was, zich inderdaad
niet wenste op te sluiten, noch in Limburg, noch in een ruimer geconcipieerd
Maasland, en liefst zelfs niet in Nederland, kortom, dat hij geen regionale auteur
wilde zijn of worden, blijkt ook uit zijn na de oorlog duidelijk zichtbaar wordende
onwil om aan in de provincie verschijnende tijdschriften mee te werken. Zo heeft
hij, ondanks verzoeken daartoe, niet meegewerkt aan de reeks poëziepamfletten De
Zilveren Scherf (1950-1954) van O.J.C. van Loo uit Kerkrade; noch aan het nieuwe
culturele maandblad De Bronk (1953-1963),15 noch aan het avant-gardistisch
angehauchte, in Heerlen verschijnende Galerie Zuid (1953-1955) met onder anderen
Willem K. Coumans in de redactie,16 noch aan Beet dat in 1966 begon te verschijnen
onder redactie van onder anderen Ton van Reen en het tot precies één aflevering
heeft gebracht. In een brief aan zijn Muze Mya Brennenraedts, echtgenote van de
journalist, dichter en kersverse redacteur van De Bronk, Loe Maas, schreef Kemp in
juli 1953: ‘“Principieel” of uit principe doe ik niet mee aan periodieken, die
provinciaal varia, zij het ook op behoorlijk niveau geven. [...] Ik wil absoluut in stilte
bloeien’. Dat laatste was niet helemaal waar, als dichter was hij zeker geïnteresseerd
in publicatiemogelijkheden. Maar al te Limburgs moesten die toch niet zijn, dan wist
hij niet of hij er zich thuis bij kon voelen. Behalve gedachten over zijn culturele
identiteit, speelde daarbij ook een rol de vrees voor een karretje te worden gespannen.
Voor het karretje van andermans belang, politiek of zelfs (vermeend) commercieel,
zoals onder meer blijkt uit de zinnetjes die volgden op de geciteerde afwijzing aan
het adres van De Bronk: ‘Ik leg gedichten, dat is mijn eigenlijke functie. Handelsgeest
acht ik minder gewenst’.17
In feite maakte Kemp in dat opzicht overigens geen principieel onderscheid tussen
organisaties of initiatieven uit Limburg of uit ‘Holland’. Het hing samen met een
sinds het einde van de jaren twintig gegroeide afkeer van grote woorden en verbanden.
Zo reageerde hij in mei 1936 afwijzend op een oproep tot adhesiebetuiging aan de
Jongeren Vredes Actie, een voorloper van
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Pierre Kemp, 1963, foto: Het Zuiden Fonteyn en Zn [Letterkundig Museum]

Bovenblad van zijn bureau, 1961 [Letterkundig Museum]

de humanistische beweging in Nederland, met deze voor een katholiek in die dagen
nogal opmerkelijke uitspraak: ‘M.i. is op het oogenblik de eenige rationeele
vredes-actie (buiten beschouwing latend, hoe men er overigens ook over denken wil)
die van de kinderlooze huwelijken’. En zo ontving in mei 1952 de secretaris van het
pen-Centrum voor Nederland, J. Tielrooy, een brief waarin Kemp dank betuigde
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voor het aangeboden lidmaatschap, maar tegelijk mededeelde dat hij daar geen
gebruik van zou maken. ‘Uit de aard van mijn dichtwerk zult U kunnen opmaken,
dat wat het P.E.N.-Centrum beoogt, practisch buiten mijn sfeer ligt. [...] Hoewel Uw
verleiding inderdaad groot was, kan ik er toch niet toe besluiten mijn ambitieloos
bestaan als dichter buiten de minimale voldoeningen en de maximale
verdrietelijkheden van een geïntensifieerde op te geven en blijf ik liever streven naar
de vergetelheid.’18
Die ‘vergetelheid’ en het eerder aangehaalde ‘absoluut in stilte [willen] bloeien’
vormden zeker niet Pierre Kemps oprechtste ambitie. Wat men, zijn leven en werk
bestuderend, duidelijk proeft in zijn brief aan de P.E.N., is dat hij niet geïnteresseerd
is in buiten-literaire strevingen en doelstellingen van politieke of welke aard dan
ook, waarbij men hem wil betrekken, maar dat hij lijdt onder een gevoel van
miskenning waar het zijn werk betreft. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij in
1947 zijn benoeming tot lid van de
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Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - een vereniging van een geheel andere
orde - als eervol ervaart en aanvaardt. Het zou echter nog tot 1954 duren vooraleer
onze dichter uit Mosanje, die toen al zo'n vijfenveertig jaar met zijn poëzie aan de
weg timmerde, een bekroning van nationale, Nederlandse betekenis ontving, de
Poëzieprijs van de Gemeente Amsterdam, samen met Gerrit Achterberg.
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Een eerdere versie van dit artikel werd uitgesproken op 30 oktober 2007
tijdens een symposium in het Stadsarchief Sittard-Geleen ter gelegenheid
van het terugtreden van Kees Schutgens als voorzitter van de Kring
Westelijke Mijnstreek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap.

Eindnoten:
1 Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht, Archief Pierre Kemp [APK], inv. nr. 196;
de precieze datering is 27 september 1943. Over verdere contacten tussen Pierre Kemp en Pol
Chambille heb ik tot nu toe verder niets gevonden. Chambille woonde tot oktober 1945 aan de
Grote Looiersstraat 14. Met dank aan de heer en mevrouw Van Neer-Chambille te Maastricht.
2 Zie Fred van Leeuwen, ‘Interviews met Pierre Kemp’, in: Rob Molin & Peter Morel (red.),
Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van hetgroen. De Engelbewaarder, Amsterdam 1980, p.
95-108.
3 G. Crolla is waarschijnlijk George Mathieu Louis Crolla, geboren 11 juli 1892 te Valkenburg.
De kinderen Crolla gingen allen enkele jaren in het Luikse naar school om Frans te leren. George
Crolla werkte bij zijn vader in de drukkerij; later had hij een sigarenzaak. Met dank aan Lou
Spronck.
4 Archief Pierre Kemp, inv. nr. 193.
5 Het gedicht in kwestie heet ‘Oneigene’; daarin onder meer deze regels: ‘Dan, weg met de
oneigene/ tale en den schijn/ van elders geborgde gepeizen’.
6 Pierre Kemp & Adriaan de Roover, Als een bezetene, maar dan veel lieflijker. Brieven 1956-1962.
Bezorgd en ingeleid door Wiel Kusters, met een terugblik door Adriaan De Roover. Vantilt,
Nijmegen 2006, p. 49.
7 Pierre Kemp, Verzameld werk, deel II (ed. W.A.M. de Vroomen & Harry G.M. Prick). Van
Oorschot, Amsterdam 1976, p. 906. Een Franstalig kladgedicht (‘Il y a des poètes en détresse:
/ c'est mon cas’ enz.) in Archief Pierre Kemp, inv. nr. 201.
8 In een brief aan Bert Bakker, uitgever van zijn bundel Engelse verfdoos (1956), schreef Kemp
op 4 februari 1958, over zijn ‘groot verdriet en groot verlangen’: ‘Hoe gaarne zou ik mijn
“Franse les in een korenveld” vertaald zien als “La Leçon de français dans un champ de blé”.’
Er schuilt in dit lange gedicht, aldus Kemp, ‘iets eeuwigs, dat ook in eeuwig Frans moest worden
uitgebeeld’ (Letterkundig Museum, Den Haag, sign. k 2902 b1). Uit de term ‘eeuwig Frans’
spreekt zeer duidelijk Kemps hoge achting voor het Frans als literaire taal. Bij verschijning van
zijn ‘Franse les in een korenveld’ in Maatstaf van maart 1956 had hij een aflevering van dit
tijdschrift doen toekomen aan de voorzitter van de Vereniging tot bevordering van de studie
van het Frans, dr. J. Engels te Groningen. Waarschijnlijk had J. Leunissen (Turennestraat 17),
die lid was van deze vereniging, hem daartoe geadviseerd. Op 25 april ontving Kemp een
bedankje van de bibliothecaris van de vereniging, prof. dr. A.H. van der Weel; Kemp antwoordde
op 27 april dat hij de ‘Franse les’ ook graag doen toekomen aan Franse instanties in Nederland,
‘die mijn lof aan het Frans zouden kunnen waarderen’. Hij denkt daarbij aan ‘iets als de Culturele
Dienst v.d. Franse ambassade’ en houdt zich aanbevolen voor een aanwijzing in de gezochte
richting. ‘Ik wilde mijn Franse Les niet gaarne onthouden aan begrijpende Fransen.’ (Archief
Pierre Kemp, in nr. 85).
9 Aanwezig in de Kemp-boekerij van de Universiteitsbibliotheek te Maastricht, sign. mu kemp
607.
10 Toen in juni 1948 de in 1946 met de uitgever A.A.M. Stols gecontracteerde uitgave van de
‘Elegie om het verlies van Amaranth’ (later herdoopt tot ‘Elegie om het verlies van 10 kilo
sex-appeal’) en ‘De namiddag van een stille katholiek’ nog steeds niet gerealiseerd was en
duidelijk werd dat Stols ze ook niet meer zou publiceren op grond van diens pessimisme over
het debiet van poëzie, en deze ‘ontypische’ lange gedichten in het bijzonder, schreef Kemp in
een kladbrief aan Stols, dat hij zich kon indenken dat zijn poëzie het Noord-Nederlandse publiek
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‘minder ligt’. En hij vervolgt: ‘Ik voel mij ook meer te behooren bij een literaire Art mosan,
met sterken Franschen en zelfs meer Engelsch dan daar boven de rivieren meer Jan van Eyck
dan Frans Hals, meer Debussy en zelfs Engelschen inslag.’
In zijn boekje verwijst Kemp enkele keren naar studies van J.J.M. Timmers, de latere auteur
van De kunst van het Maasland (1971, 1980). Guus Janssen maakte mij erop attent, dat het
begrip Maasland al eerder is uitgewerkt door Félix Rousseau in: La Meuse et le pays mosan en
Belgique. Leur importance historique avant le XIIIe siècle (1930). De begrippen Maasland en
Maaslandse kunst hebben mede door toedoen van Mathias Kemp ingang gevonden in de
Nederlandse cultuurgeschiedenis, op een zodanige wijze dat dus ook een dichter als Pierre
Kemp eraan ging refereren. In 1948 verzorgde J.J.M. Timmers een kleine publicatie bij een
tentoonstelling van Limburgse kunst in Heerlen onder de titel De kunst van het Maasdal, waarin
hij de contouren schetste van het Maasdal (hier niet: Maasland) als beschavingscentrum. Pierre
Kemp kende dit boekje; Mathias Kemp was lid van het ‘Uitvoerend comité’ van de genoemde
expositie.
Zie voor dein deze brief aangesneden kwestie en de context daarvan: Wiel Kusters, ‘Vrienden
van Pierre Kemp’, in: [Rob] Bindels & [Ben] van Melick (red.), Oude levens, nieuwe kwesties.
Huis voor de Kunsten Limburg, Roermond 2007, p. 47-48.
Verzameld werk, deel III, p. 1074-1076.
Vergelijk Kusters, ‘Vrienden van Pierre Kemp,’ p. 41, 51-52, 58 (noot 16).
Van 1963 tot 1970 voortgezet als Maasland.
Kemp heeft Galerie Zuid overigens wel financieel gesteund.
Brief aan Mya [Maas-]Brennenraedts, 13 juli 1953, Archief Pierre Kemp, inv. nr. 300. Op 18
juni 1946 ontving Pierre Kemp een brief van de priester-leraar J. Bohnen (Rolduc), waarin deze
mededeelde, dat de KRO het voornemen had op 21 juli een ‘Limburgse avond’ uit te zenden.
Ook uitgenodigd waren Paul Haimon, Mathias Kemp, Robert Franquinet, Loe Maas en Jacques
Schreurs. Kemp reageerde op 22 juni op uiterst koele, dat wil zeggen: voor zijn doen zelfs
behoorlijk kribbige manier: ‘In antwoord op Uw schrijven [...] bericht ik U dat ik daaraan geen
deel neem.’ Het nadrukkelijk Limburgse karakter van de avond en de vanzelfsprekendheid
waarmee de briefschrijver uitging van Kemps medewerking zal Kemp behoorlijk hebben
geïrriteerd (Archief Pierre Kemp, in nr. 29). Aardig is, dat ook de veel welwillender en uitvoeriger
reactie van Mathias Kemp op Bohnens verzoek bewaard is gebleven. Pierre Kemps broer laat
weten, dat hij er niet aan kan voldoen, maar hij attendeert Bohnen nog op enkele andere
Limburgse dichters en schrijft dat ‘de dichting in dialect niet verwaarloosd [mag] worden’
(Letterkundig Museum, Den Haag, onverwerkte collectie Mathias Kemp).
Archief Pierre Kemp, inv. nr. 20.
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Greet Draye
De redder van de Vlaamse letteren
De Antwerpse Olyftak (1835-1879) en de uitvinding van de
letterwereld
De jury die in 1860 voor de tweede maal de vijfjaarlijkse staatsprijs voor Vlaamse
letterkunde uitreikte, stelde zich in haar rapport ‘weemoedig’ de vraag wat de toestand
van die letterkunde zou zijn geweest ‘indien de geesten niet aenhoudend zich hadden
gevoeld afgetrokken van innigere werkzaemheden door dat herhaeld zich werpen in
worsteling voor de regten der tael’.1 De Vlaamse letterkundigen hadden zichzelf
nooit als louter literatuurliefhebbers beschouwd. Snel na de Belgische Revolutie van
1830 hadden zij literaire genootschappen gesticht. De Olyftak in Antwerpen was in
1835 het eerste, het Gentse De Tael is Gansch het Volk volgde in 1836. In die
genootschappen transformeerden de letterkundigen in wat Remieg Aerts als eerste
‘letterheren’ heeft genoemd, bemiddelaars van de literatuur én het algemeen belang.2
De Vlaamse bemiddelaars wilden de natie een nationale literatuur schenken, maar
ze zouden tegelijk - en vooral - niet aflatende overheid op haar plichten ten aanzien
van de Nederlandse taal te wijzen. Met dat bespelen van de politieke wereld hadden
zij zich echter niet aan politiek vinden doen. Het was voor hen een even culturele
bezigheid als het ontwikkelen van een letterkunde. Politiek betrof de staat, cultuur
de natie. De letterkundigen wilden met hun ijver niets anders dan de ware Belgische
natie doen ontstaan. Politiek was bovendien synoniem van verdeeldheid en partijstrijd
en cultuur stond voor eendracht. De letterkundigen streefden tweevoudige eendracht
na. De Franseentalige Belgische natie die na de Revolutie van 1830
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Verslag van vergadering 810 van De Olyftak, 24 januari 1874 [AMVC-Letterenhuis]

was gegroeid, was niet de ware Belgische natie, hadden zij geoordeeld. Die behoorde
tweetalig te zijn, uit respect voor de twee volkeren die het land bewoonden. Om hun
dubbele culturele - en naar eigen zeggen enige ware Belgische - ijver hadden de
leden van de literaire genootschappen zich al snel de status van kern van de natie
aangemeten. Die status moest het nodige morele gezag verschaffen. Hun literaire
genootschappen waren ‘vereenigingspunten zoowel voor de letterkundigen in 't
byzonder, als voor allen die er durfden voor uitkomen den sluitsteen te tonen, waerop
het nationaliteitsgewelf steunen moest’.3
De worsteling voor de taalrechten begon tegen 1860 vruchten af te werpen. Tegen
dan waren de letterheren bij de tijd geraakt. Zij hadden ingezien dat zij, om de politiek
efficiënt te kunnen bespelen, een politieke en dus partijdige vorm moesten aannemen.
Die vorm, hadden zij meteen verklaard, zou louter uiterlijkheid zijn. Hij zou de
genootschappen niet minder cultureel maken dan ze waren, integendeel. Na jaren
van debat hadden de Vlaamse letterheren in 1857, tegelijk met het aantreden van de
eerste uniform liberale regering, definitief en haast unaniem een liberale Vlaamse
letterwereld
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vormgegeven. Het liberalisme weerspiegelde de ware aard van de Vlaams-Belgische
natie, heette het. De keuze voor het liberalisme getuigde niet van verdeeldheid. Zij
was voor de letterheren zelfs nauwelijks een keuze: zij vloeide voort uit de aard van
het volk en was dus cultureel. De verenigde letterkundigen hadden tegen 1860
bovendien ingezien dat zij niet alleen nood hadden aan een politieke vorm, maar ook
aan het gebruik van politieke propagandamethodes. In juni 1858 waren zij daarom
in Vlamingen Vooruit een samenwerking aangegaan met de Vlaamse ‘radicalen’.4
Dat waren antiklerikalen, vrijhandelaren, antimilitaristen, republikeinen,
sociaalvoelenden en anticentralisten die sinds de jaren 1840 met onder andere
kiescampagnes en meetings ijverden voor een democratisch liberaal Belgisch bestel.
De radicalen hadden de strijd voor de volkstaal die de letterkundigen voerden, als
een van de meest democratische leren kennen. De letterheren hadden in de radicalen
de ideale leermeesters-in-propaganda gezien. Vlamingen Vooruit was een ‘Vlaemsche
vrygezinde maetschappy’ geworden die ‘de Vlaemsche bevolking naer de vooruitgang
zou leiden’.5 Het gebruik van politieke propgandamethodes maakte de letterheren
naar eigen zeggen, evenmin als de politieke vorm, politiek. Het had een louter
verenigend doel en was dus cultureel.
Het ‘uitwerksel’ van die nieuwe Vlaamse beweging ‘op de toekomst’ zou groot
zijn, wisten de juryleden van de literaire staatsprijs in 1860.6 Hun weemoed over de
situatie van de Vlaamse letterkunde was dan ook geen diep gevoeld verdriet. Het
was veeleer spijt over het gemak waarmee zij zich van hun taak hadden kunnen
kwijten. Het was iets moeilijker geweest dan in 1855 toen niemand anders dan
Hendrik Conscience had kunnen winnen. De ‘vruchtbaerheid des geestes was
toenemend’, maar het bleef aan kwaliteit ontbreken en ‘wat was overvloed zonder
degelijkheid’? Auteurs die ‘zich verzetten tegen degenen die den beschavenden kant
der letterkunde in de schaduw trachtten te stellen en zich vryhielden van vreemde
wendingen aen Frankryk of Duitsland ontleend’, die zinnelijk waren zonder
‘overzinnelyk’ te zijn, die ‘tevens nuttig en aengenaem’ waren en ‘geheel zich zelven
blyvende, die schoone typen schiepen waerop elk mensch van smaek zoo gaern de
kroon stelde’, waren in 1860 slechts iets minder zeldzaam dan vijf jaar tevoren.7 De
jury liet weten alleen kort te hebben getwijfeld tussen Jan van Beers en Prudens van
Duyse, die niet lang tevoren was overleden.

Tegengestelde belangen
De jury verried in haar rapport dat de spijt om het lage niveau van de Vlaamse
literatuur vooral spijt was om het nakende verlies van de status van ‘kern van de
natie’ die de letterheren zich hadden aangemeten. Zij voldeden immers niet langer
aan de voorwaarden voor die status die ze nochtans zelf hadden gesteld. Slechts wie
er een dubbele culturele werkzaamheid op nahield - wie tot de letterkunde bijdroeg
én de politiek bespeelde - verdiende kern te zijn. De buitenwereld zou een letterwereld
die nauwelijks nog tot de literatuur bijdroeg, snel niet meer als kern van de natie
erkennen, voorzagen de letterheren, die er nooit aan hadden getwijfeld dat de
buitenwereld hun status had
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erkend. En dat zou terecht zijn. De jury haastte zich eraan toe te voegen dat de nieuwe
Vlaamse beweging de status uiteraard niet meer nodig had. Zij was intussen zo
invloedrijk dat ‘zy zich scherp afgeteekend had’ en ‘verstrooid mocht worden’. Het
was bijzonder heuglijk dat het feitelijke gezag dat de beweging had verworven,
moreel gezag overbodig had gemaakt. Het zou alleen nog heuglijker zijn als de
Vlaamse beweging ook haar morele gezag kon behouden. Zij zou dat kunnen,
suggereerde de jury, door voor meer poëzie als die van Van Duyse te zorgen. Zij had
hem bekroond omdat hij, in tegenstelling tot Van Beers, die ‘geheel dichter door het
hert’ was en ‘eene weekelyke, eene ziekelyke poëzie vertegenwoordigde welke,
indien zy eens mode wierde, niet zonder gevaar zou zyn voor de inrigting der
gedachten en de wordende degelykheid des volks’, ‘meestal dichter door het hoofd’
was en daarom ‘idyle, huislyk geluk en vaderlandsliefde’ toonde. Hoe de Vlaamse
beweging die poëzie kon bevorderen, leek de jury niet te weten. Meer nog: zij leek
er zelfs nauwelijks over durven na te denken. Uit het besluit van haar rapport sprak
vooral schaamte over de haast overmoedige ambitie een dubbel gezag voor de
Vlaamse beweging na te jagen. De realiteit achterhaalde de schaamte van de jury
snel. Nauwelijks een half jaar na het verschijnen van haar rapport verzoende de
Antwerpse rederijkerskamer De Olyftak - weliswaar nog in de beslotenheid van de
eigen kring - de schijnbaar tegenstrijdige verlangens. Het genootschap deed dat in
zijn nieuwe reglement dat in januari 1861 in voege trad.8 Het veranderde er het
aanschijn van de Vlaamse beweging mee. Het eerste artikel stipuleerde dat De Olyftak
zich voortaan niet meer zou inlaten met ‘staetkundige werkingen’. Door sinds de
aanname van het reglement consequent te zwijgen over Vlamingen Vooruit, dat
intussen een Brussels genootschap was geworden, en over de plannen voor een
Antwerpse pendant en een overkoepelende instelling, wilden de Antwerpse letterheren
hun geestesgenoten duidelijk maken het bestaan van een politieke Vlaamse beweging
te erkennen én een andere invulling te geven aan het begrip politiek.
De Olyftak was niet spontaan afgestapt van het idee dat de Vlaamse beweging een
louter culturele beweging was. Tot december 1860 waren de leden van het Antwerpse
genootschap even overtuigd geweest als de Brusselse en Gentse letterheren dat een
liberale politieke vorm en politieke (propaganda)methodes de culturele aard van de
beweging niet aantastten. Tot die tijd hadden de Vlaamse letterkundigen eensgezind
alle pogingen van goedmenende buitenstaanders om hen ervan te overtuigen dat zij
wel degelijk deel uitmaakten van een politieke beweging, doen mislukken. Zij hadden
dat onbewust gedaan. Of liever: zij hadden de buitenwereldse boodschappen naar
hun eigen normen geïnterpreteerd. De aansporingen van de Vlaamsgezinde Duitser
Friedrich Oetker om nog meer ‘politische middelen’ aan te wenden en van de radicaal
Jan Baptist Langlois om verder ‘op het politieke terrein te werken’ door partij te
kiezen en zich in kiescomités te organiseren, zouden ze niet hebben willen ontkennen.9
Het was goed dat hun vormen en methodes politiek waren. Dat vereiste de tijd.
Op 1 december 1860, precies drie weken voor de debatten over het nieuwe
Olyftakreglement waren begonnen, was Hyppolite Langlois opnieuw wer-
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Vernieuwd reglement van De Olyftak uit 1861 [AMVC-Letterenhuis]

Jan van Beers [AMVC-Letterenhuis]

kend lid geworden van de rederijkerskamer. Hij was dat in het begin van de jaren
vijftig ook al geweest, samen met zijn jongere broer Jan Baptist. Niet lang nadat Jan
Baptist Antwerpen had verruild voor radicalere Brusselse middens, had ook Hyppolite
De Olyftak verlaten, tenminste als werkend lid. Hij was als ‘aenmoedigend lid’ actief
gebleven. Die status liet hem toe de ontwikkelingen van zijn broer op de voet te
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volgen en zelfs, in 1857, korte tijd naar Brussel te verhuizen. Na het voortijdige
overlijden van Jan Baptist in mei 1860 - hij woonde intussen opnieuw in Antwerpen
- had hij de rederijkerskamer weer vaker opgezocht. Hij was voorgesteld als ‘broer
van het gewezen erelid’. Na de publicatie van zijn Le Mouvement Flamand au point
de vue politique was Jan Baptist inderdaad tot erelid gemaakt.10 Hij had met zijn
manifest het genootschap ‘eer en luister bijgezet’.11
De herinnering aan zijn broer en diens vernieuwende manifest moet - hoewel het
versalg erover zwijgt - voor Hyppolite de gelegenheid hebben geschapen dat manifest
opnieuw ter sprake te brengen en de Olyftakleden de ware toedracht ervan - net als
alle radicalen meende hij dat zij die niet hadden gevat - toe te lichten.12 Alleen zo is
de reglementswijziging te begrijpen. Langlois moet hen uitgelegd hebben dat wat
zij de uiterlijkheden van de politiek noemden, in werkelijkheid het wezen ervan
uitmaakte en dat het dus geen twijfel leed dat Vlamingen Vooruit en de overkoepeling
waarvan werd
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gedroomd, politieke verenigingen waren. En dat dus de Vlaamse beweging niet alleen
een culturele, maar ook een politieke beweging was. De letterheren, die de lectuur
van het manifest nog naar hun hand hadden kunnen zetten, konden blijkbaar niet
anders dan Langlois' mondelinge verklaring bij te treden. Ze moesten erkennen dat
de politiek niet alleen in de buitenwereld bestond, maar ook in hun wereld was
geboren. Ze pasten daarom - in hun eigen belang - meteen hun definitie van politiek
aan. Met Langlois, de radicalen en de overige politieke buitenwereld moesten de
Olyftakleden erkennen dat politiek niet alleen de verdelende strijd tussen partijen
was. Het was ook de verenigende ijver ten behoeve van een ideaal. Precies daarvan
getuigde Vlamingen Vooruit.
De Antwerpse letterheren weigerden zich helemaal aan het gelijk van Langlois en
de zijnen over te geven. Ze waren bereid de fictie van het onderscheid tussen politiek
wezen en politieke uiterlijkheden te erkennen op voorwaarde dat ze er een ander
onderscheid voor in de plaats konden stellen: dat tussen goede en slechte politiek.
Verenigende politiek was goed, verdelende politiek slecht. En in de Vlaamse beweging
was, naar hun mening, alleen goede politiek terug te vinden: in het gebruik van
politieke propagandame-
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Hippolyte Langlois aan Frans de Cort, 19 juni 1858 [AMVC-Letterenhuis

thodes. Daarmee behielden de Olyftakleden een deel van hun waarheid. Partijstrijd
bleef in hun ogen een theoretische onmogelijkheid in de Vlaamse beweging. Het
Vlaamse liberalisme, hielden ze vol, maakte de Vlaamse beweging niet politiek. Zo
bevrijdde de rederijkerskamer zich meteen van het politieke epitheton. Het Vlaamse
liberalisme was intussen zelfs zo onwankelbaar dat De Olyftak het aandurfde na te
denken over het lidmaatschap van katholieken. De tijd was voorbij dat de
rederijkerskamer daarom van katholieke sympathieën zou worden verdacht.

Twee geboortes
De bevrijding ging nog verder. Op de gedwongen erkenning van de geboorte van de
politiek waarvan het reglement getuigde, liet De Olyftak onmiddellijk de geboorte
van de literatuur volgen. Het eerste artikel stipuleerde immers dat de Olyftakleden
zich ‘met geen staetkundige werkingen zouden bezighouden’ om zo des te beter ‘de
Nederduitsche tael- en letterkunde te kunnen beoefenen en bevorderen’. De Olyftak
ontdubbelde de Vlaamse beweging. Het
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genootschap definieerde de politieke Vlaamse beweging zo dat er daarnaast ruimte
bleef voor een haast identieke, maar toch zuiver literaire Vlaamse beweging. Precies
in de erkenning van een politieke Vlaamse beweging zoals de Antwerpse kring die
definieerde, zag hij de mogelijkheid om de letterwereld te bevrijden van de ballast
waarvan in het juryrapport sprake was geweest en die ook hij ervoer. Volgens de
Olyftakdefinitie verschilden de politieke verenigingen alleen van de literaire in hun
aanpak. Ze streefden hetzelfde doel na, namelijk de bemiddeling van de liberale
Belgische identiteit en de creatie van de daarbijhorende (tolerante) liberale Belgische
natiestaat, en ze deden dat met dezelfde mensen. De letterheren werden immers haast
zonder uitzondering lid van de nieuwe politieke verenigingen. Niets weerhield de
literaire verenigingen er dan nog van zich opnieuw een uitsluitend cultureel karakter
aan te meten door de goede politiek - het gebruik van politieke propagandamethodes
- aan de politieke verenigingen te laten, hadden de Olyftakleden plots zeer helder
ingezien. De letterwereld zou met een ontdubbeling van de Vlaamse beweging een
dubbel resultaat boeken. Omdat hij geen campagnes meer zou hoeven te voeren of
meetings te organiseren, zou er meer tijd zijn voor literatuur en zou die als vanzelf
een hoger niveau halen. Bovendien zou De Olyftak, hoewel dat intussen inderdaad
niet meer strikt noodzakelijk, maar vooral aangenaam was, hun status van kern van
de natie vrijwaren. Zijn twee culturele taken - meningen vormen over de politiek
blééf vallen onder cultuur - zouden op een zo overtuigende wijze in een nieuw
evenwicht komen dat niemand die status zelfs maar zou durven betwijfelen. De
Olyftak zag zich de Vlaamse letteren redden en het vaderland.
Vrijwel meteen na de invoering van het nieuwe reglement begonnen de Antwerpse
letterheren te dromen over een eigen letterkundig tijdschrift.13 Dat zou, anders dan
de bestaande bladen, wérkelijk letterkundig zijn. Ook bezonnen ze zich onder leiding
van Konstantijn Simillion over ‘het doel der letterkundige maetschappyen’ en over
manieren om hun oplossing voor de Vlaamse beweging ook buiten Antwerpen
zichtbaar te maken.14 Alleen dan zou de Vlaamse literatuur - de prijskampjury had
ook dat niet durven hopen - ‘over de grenzen des lands’ worden ‘hooggeschat en
aengemoedigd’.15
Om half vijf in de namiddag van 28 januari 1861, precies tien dagen na de
goedkeuring van het reglement, haalde Frans de Cort, intussen één van de drijvende
krachten van De Olyftak, samen met enkele andere ‘regelingskommissarissen’ Jan
van Beers op in zijn huis in de Antwerpse binnenstad. Zij leidden hem naar het
gebouw van de Sodaliteit, waar ooit ‘een Rubens, een Antoon van Dyck, een Marten
Pepyn’ broederlijk met andere kunstenaars hadden vergaderd.16 Van Beers zou er
gehuldigd worden om zijn aanstelling aan het Antwerpse atheneum en zijn riddering
in de Leopoldsorde en de Nederlandse Orde van de Eiken Kroon. Zijn benoemingen
waren echter alleen de officiële aanleiding tot het feest. Van Beers werd in de
Sodaliteit vooral gehuldigd als dichter. ‘Leve Van Beers, leve de dichter der
Jongelingsdroomen en der Levensbeelden’, scandeerden de aanwezigen, ‘ga voort,
waerde dichter, op de baen die gy met goeden uitslag hebt gevolgd, dat de dienst der
kunst uw eenig streven zy op aerde!’. Conscience, die van Kortrijk was gekomen,
beschreef vervolgens zijnen Van Beers' ‘gezamenlyke streven om
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Menu van de Jan van Beers-viering in 1861 in de Sodaliteit [AMVC-Letterenhuis]

Vlaenderen met eene letterkunde te begiftigen en de moeijelykheden die den
vaderlandschen schryver op zyne baen ontmoette’. Pieter Génard, de katholieke
onderbibliothecaris van de stad, bezwoer de aanwezige letterheren
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Antwerpen ‘op het veld der letterkunde’ snel de ‘verhevene plaets’ te doen herwinnen
die het ‘in vroegere tyden door het genie zyner zonen’ had bekleed. Hij wist dat Van
Beers' vrienden alvast zouden juichen ‘telkenmale hy eenen nieuwen zegeprael in
het ryk van het schoone’ zou behalen.
De allusies waren duidelijk: de Antwerpse letterheren huldigden Van Beers omdat
hij met zijn Levensbeelden en Jongelingsdroomen de staatsprijs níet had gewonnen.
Zij weerlegden de inhoudelijke redenen die de jury Van Beers had doen afwijzen
niet. Maar ze wilden duidelijk niet, zoals de jury had gesuggereerd, ‘hun gemoed
diep laten beïndrukken omdat de kroon van verdienste’ - als ultiem bewijs van
Vlaamse literaire neergang - ‘op den zwanenzang van een ontslapenen dichter gelegd
was’.17 Treurnis zou de nood niet lenigen. De toekomst was aan de levenden, ook als
die (nog) niet alle gewenste literaire kwaliteiten vertoonden. Dat de Olyftakleden
niet de enigen waren die een constructieve oplossing wilden voor de
belangentegenstelling die in de Vlaamse beweging was gegroeid, sterkte hen in de
overtuiging hun oplossing van ontdubbeling te openbaren. Tijdens het banket hadden
ze trouwens al veel gezien van wat zij zich instinctief bij een zuivere Vlaamse
letterwereld voorstelden. Liberalen hadden samen met katholieken gevierd - Van
Beers wás zelfs een stille katholiek - en ze hadden dat, net als in de politieke wereld,
onder onmiskenbare liberale vlag gedaan. De beschavende en ontwikkelende krachten
van literatuur waren immers in iedere toespraak geloofd. Van Beers had uitdrukkelijk
beloofd het ‘nog halfsluimerend volk’ verder ‘wakker te schudden en tot
zelfbewustheid te roepen’. Zij hadden vooral - het merendeel onder hen nog niet
doelbewust - de Vlaamse strijd op de nieuwe literaire manier gestreden: zonder
verwijzing naar de nieuwe politieke Vlaamse verenigingen.

De kracht van het voorbeeld
Om de ‘meer degelyke streving op het letterkundig gebied’ te realiseren, besloot De
Olyftak te vertrouwen op de kracht van het voorbeeld.18 De rederijkerskamer zou een
ware letterwereld tonen om de andere letterheren te overtuigen. De bezinning over
het ‘doel der letterkundige maetschappyen’ die Simillion had geleid, had het idee
dat ruimte voor literatuur de basisvoorwaarde voor een hoogstaand niveau was,
bevestigd. Die ruimte ontstond in de eerste plaats in de afwezigheid van politiek. De
Olyftak hanteerde daarom geen politieke methodes meer, bleef consequent zwijgen
over Vlamingen Vooruit en liet zelfs alleen nog maar de stichtingen van de Antwerpse
tegenhanger van Vlamingen Vooruit, de Nederduitsche Bond, van het overkoepelende
Vlaemsch Verbond en van de Meetingpartij op zijn vergaderingen onvermeld. De
terugkeer naar de oude culturele aanpak sloot De Olyftak evenwel niet volledig af
van de Vlaamse strijd. Die aanpak was steeds tweevoudig geweest: het opstellen van
vertogen - vaak na een lange politieke discussie - om zo de Belgische overheid te
beïnvloeden, was steeds even cultureel beschouwd als het bespreken van literatuur.
Dat veranderde niet. De Antwerpse letterheren genoten van het opstellen van een
vertoog aan de
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Kamer over de ‘gelijkstelling der beide talen in het exaem van kandidaetnotaris’, en
‘met het inzicht der Vlaemsche zaek bevorderlyk te zyn’ zouden ze ‘een zeker getal
Vlaemsche werken doen byeenbrengen ten behoeve der stedelyke leesinrigting in
Luik’.19 De benodigde ruimte ontstond echter niet alleen door het weren van politiek.
Zij vroeg ook infrastructuur. De Olyftak voerde met het nieuwe reglement voor het
eerst in zijn geschiedenis de voordrachten ‘met aenmerkingen’ die steeds in het
reglement hadden vermeld gestaan, daadwerkelijk in.20 Ieder voorgelezen dicht- of
prozastuk zou voortaan door een van tevoren daartoe aangeduid lid worden
beoordeeld. Een uitgebreide bibliotheek mocht een waar letterkundig genootschap
evenmin ontbreken. De Olyftakleden vroegen een subsidie bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken in de vorm van een boekenschenking om de collectie die ze in
de eerste jaren van het bestaan van de rederijkerskamer hadden opgebouwd, aan te
vullen.21 De ruimte moest tenslotte de juiste, ware Vlaamse sfeer uitstralen: tolerant
liberaal. Daarom beslisten de Antwerpse letterkundigen midden juli 1862 dat leden
die vroeger om hun katholicisme waren uitgesloten, opnieuw lid konden worden,
net als katholieken die nog nooit lid waren geweest. Dat zou, gezien het Vlaamse
liberale hoogtij, ‘geene slechte vermoedens verwekken’. Het zou integendeel een
‘verbroederingsmiddel’ zijn, benadrukte Julius de Geyter, dat van De Olyftak ‘het
middenpunt der Vlaemsche letterkundige maetschappyen’ zou maken. Van Beers
was de eerste om de nieuwe sfeer te ervaren. Hij werd midden augustus van hetzelfde
jaar voorgedragen als lid van de rederijkerskamer en zou het begin november effectief
worden.22
In de ruimte die de Olyftakleden schiepen, ontstonden snel - precies zoals ze
hadden verwacht - nieuwe (hoogstaande) literatuuropvattingen. Domien Sleeckx
stelde ze voor op het zevende Nederlandsch Tael- en Letterkundig Congres, dat in
september 1862 in Brugge werd gehouden. Hij was intussen briefwisselend lid van
de rederijkerskamer geworden omdat hij van Antwerpen naar Lier was verhuisd,
waar hij leraar aan de normaalschool was geworden. Maar hij gold nog steeds als
verkondiger van het Olyftakstandpunt. Hij nam ‘niet zonder huivering het woord’,
vertrouwde hij zijn toehoorders toe.23 Hij was zich zeer bewust van de vermetelheid
van zijn taak de verzamelde letterheren een literair stelsel aan te bevelen. Dat was
immers niet alleen geleden van de vroege jaren 1840, toen bijvoorbeeld Ferdinand
Augustijn Snellaert en Jan Nolet de Brauwere van Steeland de romantiek ‘geschikt
om ons idealen voor oogen te brengen’, hadden geacht.24 Het stelsel dat Sleeckx zou
verdedigen, het realisme, was bovendien tot dan in Vlaanderen door velen ‘voor
verderfelijk uitgekreeten’.25 Het zou ‘in onze verstoffelijkte eeuw tot nog meer
verstoffelijking’ voeren, het ‘strekte ter onderdrukking van alle verhevenheid in
gevoel en gedachte, ter dooding van alle poëzij’ en vooral: het stamde van ‘het volk
dat aan onze grenzen leefde en tegen hetwelk wij, Vlamingen, sedert onheuchelijke
tijden een harden strijd voeren’.
Sleeckx argumenteerde dat het Franse realisme niet het ware realisme was.26 Dat
de Fransen leden aan ‘onwetendheid, verwaandheid en wispelturigheid’, was algemeen
geweten. Ze leden echter ook aan ‘overdrevenheid’. Dat had hen ertoe gebracht het
realisme te ‘verderven’. Het was hen eerder al
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Domien Sleeckx. Stereografische daguerrotype, circa 1856 [AMVC-Letterenhuisj

met het ‘romantismus’ overkomen. Dat was in Frankrijk, anders dan in Vlaanderen,
tot ‘ultra-romantismus’ uitgegroeid en uiteindelijk waren alleen ‘fantaisisten’
overgebleven. Toen de ‘nieuwe school van het realismus was gedaagd’, die de
‘werkelijkheid tot rigtsnoer’ wilde nemen, hadden de Fransen ook dat overdreven.
Ze waren ‘vergeten dat de kunst de wederspiegeling moest wezen van de natuur, niet
alleen gezien, maar ook gekozen door de kunstenaar’. Die vergetelheid had gemaakt
dat de Franse realisten bij voorkeur ‘gedrochtelijkheden’ weergaven. Dat misbruik
had tot de Vlaamse afkeer geleid. Het ware realisme, ging Sleeckx verder, was geen
Franse vinding. Dat was ‘zoo oud als de natuur, als de waarheid welke het poogde
aanschouwelijk te maken’. Wat meer was: ‘Wie de geschiedenis der kunst geen
vreemdeling was, wist dat de Vlaamsche school bij uitstek naturalistisch of realistisch
werd genoemd’. De Vlaamse aard was niet alleen liberaal, hij was ook realistisch.
De Vlaamse letterkunde kon daarom niet anders dan realistisch zijn. Zij moest zich
laten leiden door ‘het zuchten naar de waarheid’ bij het beschrijven van heden en
verleden.
De Olyftak concretiseerde snel de realistische theorie. Meteen na het congres
schreef de rederijkerskamer een prijskamp uit voor een waarachtig prozaverhaal over
zijn eigen geschiedenis.27 Constant Jacob Hansen, de Antwerpse onderbibliothecaris
die zich voortdurend in Olyftakkringen mengde,
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Brief van De Olyftak aan Domien Sleeckx om hem te benoemen tot briefwisselend lid, 8 november
1861 [AMVC-Letterenhuis]
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maar nog steeds geen lid was, leerde dat om het heden waarachtig te beschrijven, de
Brusselse ambtenaar-dichter Emanuel Hiel de Vlaamse letterheren tot voorbeeld kon
dienen.28 Hij bezat ‘de goddelijke kunst om de schat zijner gewaarwordingen en het
vermogen om die uitte drukken, te zamen te brengen in eene schepping die treffend
en waar den mensch opleidde tot deugd’.29 De Olyftak overtuigde. Joris Vlasselaers
beschouwde Sleeckx' redevoering in zijn analyse van het negentiende-eeuwse Vlaamse
literaire bewustzijn als ‘de grote doorbraak van de realistische werkprincipes’30.
De Olyftak overtuigde onder andere het genootschap De Taal is Gansch het Volk
dat bijzonder ontvankelijk voor overtuiging bleek. Enkele weken vóór het banket ter
ere van Van Beers, had De Taal een banket georganiseerd ter ere van Jacob Heremans,
die ook ridder in de Eiken Kroon was geworden, wat ook in Gent slechts een
aanleiding voor de viering was geweest. Heremans was gevierd als ‘criticus en
taelkundige’, die overigens al in 1845 als één van de eersten het Franse realisme als
onwaar had afgedaan en gaandeweg het ware realisme had ontdekt door het tegenover
de classicistische en romantische literatuurprincipes te plaatsen,31 en als diegene die
zowel aan het Gentse atheneum als aan de universiteit, ‘de studerende jeugd’ die
‘vaste denkbeelden’ over de Vlaamse strijd én de Vlaamse letterkunde bijbracht.32
Ook op het banket in Gent was de sfeer tolerant liberaal geweest. Julius Vuylsteke
had Conscience gehuldigd alvorens de letterheren op te roepen te petitioneren voor
‘de uitsluiting aller verfransching en de aenneming van het Nederlandsch in al de
uitwendige handelingen des levens’. Op het Gentse feest werd evenmin gerept over
de politieke Vlaamse beweging.
De Taal spiegelde zich aan De Olyftak. Het genootschap begon vanaf juni 1861,
enkele maanden na De Olyftak, daadwerkelijk weer te vertogen. Het bepleitte officiële
Nederlandstalige besluiten bij de Oost-Vlaamse provincieraad, Nederlandstalig
middelbaar onderwijs en een gelijkwaardige status voor het Nederlands en het Frans
bij de universitaire toelatingsexamens.33 De toelating die De Olyftak in juli 1862 als
bewijs van zijn liberale tolerantie aan katholieke ex-leden gaf om opnieuw lid te
worden van de rederijkerskamer, beantwoordde De Taal enkele dagen later - en met
even weinig angst om voor katholiek te worden gehouden als De Olyftak - met een
lofrede op de priesters van het aartsbisdom Mechelen.34 Zij waren ‘van het goede,
van het echt nationale dat er in de opbeuring der oude dietsche moederspraek gelegen
is, overtuigd’. Zij ‘beminden de tael hunner vaderen’. De liberale letterheren, riep
De Taal zelfs op, moesten ‘het goddeloos geschryf van sommige dwalende
nederduitschgezinden’ veroordelen omdat het de Vlaamse zaak kwaad zou
berokkenen.
Zonder er veel woorden aan vuil te maken, vielen vanaf het midden van 1861
onder de spreekbeurten in De Taal ook ‘boekbeoordelingen’, en de ‘jongere
medebroeders’ namen tot grote vreugde van de oudere garde die ‘verplichting met
loffelijken wedijver in acht’.35 De Taal had immers, net als De Olyftak, de noodzaak
ingezien ‘der openstelling en inrichting van het taal-en letterkundig worstelperk’.36
De Taal hoopte verder, opnieuw net als De Olyftak, om in 1862 de bibliotheek
aanzienlijk te kunnen uitbreiden. Het mag niet verbazen dat in De Taal ook de
realistische literatuuropvattingen
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wortel schoten. De Taalleden vonden niet dat de eerste prijs in de poëziewedstrijd
kon worden uitgereikt, maar Karel Bogaerd uit Eeklo verdiende wel een eervolle
vermelding. De Tael had hem al eerder opgemerkt met zijn realistische lofdicht op
Willems, Karel Ledeganck en Van Duyse. Zijn vermelding behaalde hij met een
reeks gedichten over de verbroedering tussen Vlaanderen en Nederland.37 Hij had
een ‘uitmuntender aanleg’ voor ware ‘vaderlandsche poëzij’, heette het, en mits een
verdere scholing - hij was arbeider - zou hij het nog ver kunnen schoppen. De Taal
wilde, net als De Olyftak, de Vlaamse letterwereld ‘met deze eeuw mêe’ laten zijn.38
Nog duidelijker was De Taal in zijn lof voor het nieuwste gedicht van de Diksmuidse
dichteres Maria Doolaeghe. In haar Aan eenen Vriend die de poëzy hervormen wilde
in den trant van Cats gaf zij, die al dichtte sinds de jaren 1830, de literaire evolutie
gestalte. ‘Wij willen verder, hooger moet de vlugt, wij willen vliegen door

Julius de Geyter [AMVC-Letterenhuis]
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het ruim, aan u de stilte, aan ons 't gewoel’ schreef zij daarin aan een - imaginaire?
-‘vriend’ en ‘liefste’ die de Catsiaanse, burgerlijke literatuurnormen in ere wilde
houden.39 Zij maakte hem tot de hervormer die tegen de gang van de tijd inging.
Doolaeghe - en De Taal - wilden samen met De Olyftak de Vlaamse letterwereld
‘met deze eeuw mêe’ laten zijn.

Schone schijn
De Olyftak had schijnbaar alle reden om tevreden te zijn toen hij midden maart 1863
aankondigde ‘het doel der letterkundige maetschappijen en de wijze om hetzelve te
bereiken’ te zullen evalueren.40 Enig ongenoegen bij het Olyftakbestuur over de
regelmaat waarmee de zittingen werden bijgewoond, verdween in het niet bij de
vaststelling dat het Olyftakvoorbeeld had gewerkt. De Taal was tot de bevrijde
letterwereld toegetreden. Toch was er nauwelijks twee jaar na de ontdubbeling van
de liberale Vlaamse beweging in werkelijkheid vooral reden tot paniek in de liberale
letterwereld. Omgekeerd evenredig aan zijn stijgende invloed was de invloed van
de liberale politieke beweging teloorgegaan. Dat was een paradoxaal gevolg van de
bevrijding van de Vlaamse letteren door De Olyftak. De liberale letterheren waren
zo verguld geweest met de ware letterwereld die was ontstaan, dat zij niet hadden
geaarzeld hun hoofdrol in die letterwereld te spelen. Slechts enkelingen - onder wie
de Antwerpse Julius de Geyter en de Gentse Julius Vuylsteke - hadden zich volledig
gewijd aan de politieke Vlaamse beweging. Katholieke letterheren hadden op dat
onevenwicht ingespeeld en waren met succes begonnen zich in de politieke Vlaamse
beweging te profileren. Het overkoepelende Vlaemsch Verbond dat in mei 1861 was
gesticht, was één jaar later, in mei 1862, roemloos ten onder gegaan.41 Snellaert, die
aan het hoofd had gestaan van de Hoofd-Afdeeling die zich, vanuit het gelauwerde
tolerante liberalisme, tot de katholieken zou wenden om hen van dat liberalisme te
overtuigen, had zijn afdeling al snel katholiek gemaakt. De strijd met de Liberale
Afdeeling van Vuyslteke die hij daardoor had ontketend, had hij gewonnen. Vuylsteke
had zijn afdeling opgeheven, Snellaert had de zijne laten voortbestaan.
In Antwerpen was het de liberale Vlaamse politici nauwelijks beter vergaan. Sinds
mei 1862 fungeerde de oorspronkelijke liberale Nederduitsche Bond als kiesvereniging
die stemmen tegen de kandidaten van de Liberale Associatie wilde winnen. Eind
1862 was de Bond een van de medestichters geweest van de Meetingpartij. Die partij
had er zich oorspronkelijk voor gehoed zich als uitsluitend katholiek te profileren,
maar voor de Bond was haar bestaan een aansporing geweest zich katholieker op te
stellen. Jan de Laet had De Geyter vervangen als gezicht van de Bond en had niet
geaarzeld het bestaan van de liberale Vlaamse volksaard in twijfel te trekken. De
Geyter had daarop gezworen ‘heel zyn leven het katholicisme als godsdienst en de
werking zyner belyders op staatkundig gebied te bestryden’.42 Aan de liberale
tolerantie was in de politieke Vlaamse beweging snel een einde gekomen. Zij had
duidelijk bij een machtspositie gehoord en paste minder bij een machtsevenwicht,
dat zelfs in een katholiek overwicht dreigde om te slaan.
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De politieke situatie bracht de letterkundigen in een bijzonder lastig parket. Zij kon
bij reglement niet in de literaire genootschappen worden besproken. Om de gevoelens
van machteloosheid die uit dat verplichte stilzwijgen voortvloeiden, enigszins te
kanaliseren, stonden de Antwerpse letterheren zichzelf alleen een mildere versie van
de politieke intolerantie toe. Eind december 1863, een half jaar na de verkiezing van
De Laet tot eerste Vlaamsgezinde volksvertegenwoordiger, planden de Olyftakleden
een lezingenreeks onder meer over het godsdienstonderricht, over de ‘godsdienstige
begrippen van eenige groote mannen’, over ‘België onder godsdienstig oogpunt’ en
‘de tegenwoordige tijd’.43 De teneur ervan was een publiek geheim. Explicieter konden
ze niet worden, beseften de Olyftakleden maar al te goed. Het was er immers
allerminst de tijd naar om hun reglement aan hun laars te lappen of te wijzigen. Het
reglement had hun status van kern van de natie gevrijwaard. In 1861 was het morele
gezag dat ze daaruit zagen voortspruiten, luxe geweest, maar nu hun feitelijke gezag
opnieuw afnam, was het absolute noodzaak.
Het was bijzonder ironisch dat precies op het moment dat eendracht in de literaire
rangen ten zeerste was gewenst, De Olyftak alleen kwam te staan met zijn aanpak.
De Taal kon zich probleemloos vinden in de gepredikte intolerantie, en beleed haar
met veel overtuiging. Maar De Taal wilde meer. Het genootschap was ervan overtuigd
dat de stilte over de politieke verenigingen niet langer wenselijk was. Of liever: De
Taal kon niet langer begrijpen dat politieke discussies níet, en berichtgeving over
politieke verenigingen wél de literaire onafhankelijkheid en dus de status van de
genootschappen bedreigden. De Taal raakte er steeds meer van overtuigd dat, zolang
de literaire genootschappen niet opnieuw zelf politieke meetings gingen organiseren,
zelfs de deelname aan activiteiten van de politieke verenigingen die status niet in
gevaar bracht. Die deelname was zelfs essentieel. Alleen zo, oordeelden de Taalleden,
konden de letterheren in de wat zij hoopten tijdelijke afwezigheid van krachtige
liberale politieke organisaties een ware, dus liberale stem te laten horen. Alleen zo
zou de letterwereld niet tot een nutteloze cocon worden.
De Olyftak en De Taal hielden de schijn hoog. Geen buitenstaander kon iets
vermoeden over de angst en de tweedracht die in de letterwereld was gerezen. In
september 1863 hadden ze zelfverzekerd en broederlijk deelgenomen aan de
feestelijkheden bij de inhuldiging van het beeld ter ere van Jacob van Artevelde in
Gent. In augustus 1864 brachten ze ‘alles wat de kunst aan beroemde mannen telde’
bijeen voor de onthulling van het beeld van Olyftakstichter Theodoor van Rijswijck.44
De organisatoren openden het feest, dat ‘luisterrijk genoemd mocht worden’, met
een vraag. Waar kan men beter zijn, de beroemde aria van André Grétry, had
weerklonken in het Antwerpse stadspark. Grétry had op zijn eigen vraag geantwoord
met ‘in het hart van de familie’. De Hulde aan de Vlaamsche School die het feest
afsloot, leek een aangepast antwoord. Er waren weinig plaatsen waar het beter toeven
was dan in de Vlaamse kunstwereld, en daar hoorde, sinds zijn bevrijding, ook de
letterwereld toe. In september 1865 maakten de letterkundigen de herleving van de
Vlaamse letterwereld officieel. Alphonse Vandenpeerenboom, minister van
Binnenlandse Zaken, kreeg toen het relaas te lezen van de ‘netelige en lang-

Zacht Lawijd. Jaargang 7

94
durige beraadslaging’ over de toewijzing van de vijfjaarlijkse Vlaamse literatuurprijs
voor het tijdvak van 1860 tot 1864.45
Het ‘getal der mededingers’ was ‘grooter dan ooit tevoren’ geweest, zij waren
‘beter tegen elkander opgewassen’ geweest en vooral had onder hen veel ‘gezond
verstand geheerst’. Hun inzendingen hadden steeds ‘de niet genoeg waardeerbare
strekking om, door gedicht of roman, zich der maatschappij nuttig te maken’, getoond.
En ‘zulks’, leerde Vandenpeerenboom uit het rapport, ‘was de hooge bestemming
der letterkunde: het uitbreiden en bevestigen van het ware, het rechte, het goede, bij
middel van het schoone’. Het realisme was intussen onwankelbaar. De jury had zich
ervoor gehoed te bruuskeren. ‘De jonge letterkunde toonde zich niet onwaardig van
de liefdezorgen die hij aan de Vlaamsche taal- en letterkunde besteedde’, vleide zij.
Maar zij liet geen onduidelijkheid bestaan over de status van de Vlaamse letterwereld.
Die was onbetwistbaar gered als kern van de natie en Vandenpeerenboom zou er
rekening mee moeten houden. Alleen was zijn redder tegen die tijd zelf aan redding
toe. De Olyftak verdween in 1865 van het toneel.
In 1874, toen de rederijkerskamer onder meer met een triomfalistisch kunstfeest
opnieuw in beeld kwam, heette het dat de lange afwezigheid bedoeld was geweest
om de omvang van het gemis duidelijk te laten worden. Die strategie had gewerkt,
had De Geyter trots verkondigd op de eerste zitting.46 ‘Verscheidene jonge
beoefenaars’ hadden hem gesmeekt De Olyftak die ‘gekend en geacht was’ te laten
herleven. Vier jaar lang zou het genootschap teren op zijn vroegere faam van redder
van de letterwereld en zweren bij zijn oorspronkelijke aanpak ‘om het 10-tal jaren
werkloosheid’ te vergeten en opnieuw een ‘nuttige letterkundige vereniging’ te
worden. Vier jaar zou het De Taal, die in de tussentijd niet had opgehouden te bloeien,
als tegenvoorbeeld afschilderen. De rederijkerskamer zou het niet redden. De vader
van het literaire realisme ging in 1878 voorgoed ten onder aan een gebrek aan
realiteitszin. In tien jaar tijd was de politieke wereld immers alleen nog katholieker
geworden. De Taal was tegen 1878 het enige overlevende grootstedelijke literaire
genootschap. Met zijn aanpak van openheid, die intussen zelfs opnieuw tolerantie
jegens de katholieken inhield, behoedde hij de letterwereld voor de afgrond waarnaar
zijn redder hem - o ironie - had geleid.
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[Nummer 3]
Manu van der Aa
Alice Nahon en haar omgang met Gerard Walschap en Eddy du
Perron
De Vlaamse dichteres Alice Nahon (1896-1933) debuteerde in 1920 met de bundel
Vondelingskens. De bundel kende evenals zijn opvolgers Op zachte vooizekens (1921)
en Schaduw (1928) een immens succes. Tot voor enkele jaren werd Nahon
vereenzelvigd met de ik-figuur die in haar gedichten optreedt: een zedig, lijdzaam
en vroom maagdje. In de binnenkort te verschijnen biografie ‘Ik heb de liefde
liefgehad’. Het leven van Alice Nahon wordt aan de hand van grondig onderzoek
definitief met dit beeld afgerekend. Een voorpublicatie.
De laatste maanden van 1923 verbleef Alice Nahon te Maaseik in het Hôtel du
Chemin de Fer dat gerund werd door twee oudere zussen van haar vriendin
Marie-Antoinette (‘Matje’) Theunissen, de verloofde van de opkomende schrijver
Gerard Walschap. Ze had er de hele dag gezelschap, was het niet van de zussen
Theunissen en hun neefjes en nichtjes, dan wel van Pierre, de oude koetsier van het
hotel die een vaste plaats had aan de keukentafel, of van de geestelijken Wieërs en
Keulers. Dan was ze ‘immer vrolik van uiterlik’ omdat ze zich dan verplicht voelde
‘geen triestige “invitée” te zijn’.1 In die omstandigheden kwam ze niet tot dichten.
Matthieu Wieërs en Hubert Keulers hadden beiden literaire ambities. Keulers
publiceerde onder het pseudoniem Roen van Ina in onder meer 't Daghet in den
Oosten, het op Limburg gerichte literaire tijdschrift waarvan priesterdichter August
Cuppens hoofdredacteur was. Hij behoorde tot het kringetje van Limburgse
kunstenaars dat Alice Nahon al tijdens haar periode in
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Alice Nahon, tweede helft jaren twintig [AMVC Letterenhuis]
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Hôtel du Chemin de Fer in Maaseik [Archief Walschap]

Alice Nahon bij de Du Perrons in de zomer van 1924 [Collectie A.E. du Perron]
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Tessenderlo (van juni 1917 tot eind 1922) frequenteerde. ‘Broerke’ Wieërs was dan
weer de bezieler van de Academia Literarum et Scientiarum van het college van het
Heilig Kruis, die voordrachten en toneelopvoeringen organiseerde voor en door de
leerlingen van de hoogste jaren.2 Zo was hij goed bevriend met Luc Indestege, die
tot 1920 in het Maaseikse college school-gelopen had en daarna in Leuven Germaanse
filologie studeerde. Omdat Wieërs kennelijk te weten was gekomen dat Nahon met
een zekere Bob verkeerde, vertrok ze op 19 februari 1924 halsoverkop vanuit Maaseik
naar Leuven om Indestege, met wie ze eerder een vluchtige romance beleefd had,
duidelijk te maken dat het tussen hen nooit iets kon worden.3 Daarna reisde ze door
naar Antwerpen waar ze onder meer Gerard Walschap opzocht.4 Walschap probeerde
in die tijd een modelkatholiek te zijn. Daarin ging hij ver. Zo vroeg hij in alle ernst
aan kruisheer Wieërs ‘mag Matje niet op mijn schoot zitten?’. ‘Lieveke, het mag
niet’, moest Walschap aan zijn verloofde melden, ‘het is gevaarlijk. Oh niet voor
jouw deugd, engeltje, maar voor

Zacht Lawijd. Jaargang 7

7

Alice Nahon, datum en plaats onbekend [Archief Walschap]

de mijne. En ik ben gelukkig dat ik je in volle oprechtheid mag zeggen dat ik, helpt
me O.L. Heerke, liever aan jou verzaken zou dan jouw schoone zieltje in mijn leelijke
ziel te besmeuren’.5 Het mag dan ook niet verbazen dat hij erg onder de indruk was
van de frivole verschijning van Alice Nahon. Zijn gevoelens jegens haar waren echter
dubbel. Enerzijds had hij het over haar ‘ledige onbenulligheid en achterbuurtsche
pose’. ‘Nooit,’ zo vervolgde hij, ‘heeft de kennismaking met een letterkundige me
zoo ontnuchterd’.6 Later beweerde hij zelfs te voelen dat ze ‘bij veel mannen geweest
is en op dat gebied niet heel kieskeurig meer’.7 Anderzijds vond hij dat Alice ‘malgré
tout toch iemand is; daar is zoo iets pikants, interessant aan haar omgang’ en over
haar gedichten was hij ronduit lovend: ‘Er is in haar verzen zoo iets heel subtiels,
een vloeiendheid en die telkens zoo zachte zinval... dat kan geen man, zelfs Boutens
niet, noch geen van de allerfijnsten’.8 Decennia later, in 1961, herinnerde Walschap
zich de dingen anders: ‘Dikwijls bracht Alice mij te Antwerpen liefdegroeten uit
Limburg. Ik was opgetogen met de boodschapster. De gedichten vond ik misschien
wat te meisjesachtig lief, maar de dichteres kon mij niet lief genoeg zijn. Ik zette
mijn beste beentje voor. Ik schoor mij bijvoorbeeld, iets dat ik in die tijd slechts
zelden deed’.9
Nahon moest ook naar Antwerpen om met haar ouders te overleggen over haar
voornemen om zich samen met Marie-Antoinette Theunissen te laten behandelen in
de privékliniek van de boheemse ‘dokter’ Ernst Gärtner in Ronheide, vlakbij Aken.10
Het is niet duidelijk of haar ouders financieel bijsprongen. Volgens Matje moest
Alice in die periode ‘alle genegenheid en belangstelling’ van haar ouders missen.11
Hoogstwaar-
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schijnlijk is haar toenmalige minnaar, Bob, financieel over de brug gekomen, want
enkele dagen later vertrokken beide vrouwen naar Ronheide.12
Na een eerste consultatie stelde Gärtner, die gespecialiseerd was in röntgenstralen,
vast dat Matje een maagzweer had en Alice... geen tuberculose maar leed aan
bronchitis. Matje zou er met een behandeling van vier of vijf weken vanaf komen.
Alice kon hij ook van haar problemen afhelpen, al zou dat maanden in beslag nemen.
Een week later begon Gärtner met zijn therapie. Aanvankelijk logeerden de
boezemvriendinnen in Villa Martelenberg, het grote maar kille huis van de dokter.
Nahon moest echter op de kleintjes letten en daarom verhuisden ze na enkele dagen
al naar Hotel Zur Waldburg in Hergenrath, vlakbij het laatste station op Belgische
bodem. Dagelijks gaf ze nu 20 frank uit aan hotel en maaltijden, 20 frank aan de
doktersbehandeling en 2,40 frank aan het dagelijkse treinreisje naar Ronheide, wat
10 frank minder was dan ze bij Gärtner betaalde.13
Gerard Walschap, die zijn geliefde sowieso niet zo vaak zag omdat Maaseik, haar
reguliere woonplaats, op een halve dag treinen van Antwerpen lag, had het op de
hele situatie niet begrepen. Zoals hij zelf vaak tot zijn

Dr. Gärtner, Alice Nahon en Marie-Antoinette Theunissen in Ronheide, maart 1924 [Archief Walschap]
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ergernis had kunnen ervaren, stond Matje thuis onder scherp toezicht van haar oudere
zussen. Nu vreesde hij echter voor de eer van zijn verloofde en was jaloers zowel op
de dokter als op Alice. Matje probeerde hem te sussen: ‘niet ongerust zijn hoor, neen,
neen, die dokter is zoo'n soort boschaap die in mij enkel een ulcère ziet dien hij
genezen moet meer niet, daarbij hij komt gewoonlik maar eens even zien terwijl de
verpleegster gewoonlik de behandeling doet, Alice zit in een hoek, ik in den andere,
en hij komt alle dagen eens met een hamerke op mijn maag kloppen. Voor de rest
lig ik op een divan, enkel den maag vrij voor de stralen en anders helemaal in peignoir
gewikkeld. Uitkleeden gaat op 1 seconde, hij heeft den tijd niet eens om zien [...] Is
die vrees dus heel weg [...]? Denk aan den boschaap niet meer. Ten andere het ventje
heeft zijn madame te lief! [...] En dan Alice? Neen Lieveke, ik ga in die
vereenzaaming niet dichter bij Alice, neen [...]’.14 Als we de versie van Nahon in een
brief aan de zussen Theunissen mogen geloven, dan heeft Matje haar bezorgde
geliefde, in ieder geval wat dat uitkleden betreft, met een kluitje in het riet gestuurd:
‘“Onzedelijkheid” is hier aan de dagorde, wie niet onzedelijk is wordt niet binnen
gelaten, daarom beginnen wij ons reeds van onderwege uit te kleeden om aan de
deuren een goed effekt te maken. Dan zegt ons Boschaapke met zijn missionaris
gezicht “entrez! en ce lieu indécent!” en terwijl zegent hij onze bloote bergen en
dalen’.15 Nahon deed ook het vermakelijk relaas van de moeilijkheden die ze hadden
ondervonden met het over de grens smokkelen van Matjes fecesstalen: ‘Ge weet dat
de dokter alle weken hare (strontjes met permissie) onderzoekt en nu we op
Hergenrath wonen is dat eene geheimzinnige zaak geworden. Want... hoe kregen we
die kostbre edele stof over de Duitsche grens? Mit vroeg raad aan den dokter en hij
antwoord[d]e met z'n Duitsch accent: “Mademoiselle, chai assez avec un petit peu
dans une poite allumettes”.16 We gingen getroost naar huis en den volgenden morgen
zat ons Mit rond 5 uur op een “poite allumettes” haar best te doen... Stel u voor dat
lieve tooneel met mij als toeschouwer. Het poite allumette was echter gauw gevuld
en halt! toen moest Mit ophouden, gelukkig had zij een frain op hare motor en kon
alles in de beste omstandigheden afloopen. Daarna werd de “poite allumettes”
zorgvuldig ingepakt in watte en toen... de grens over... maar halt! Mit moest zich per
ongeluk uitkleeden bij de visiteuse en die vond in haar sacoche...17 une poite allumette
dat ze open deedt! Ze meende dat het iets kostelijks was, cocaine of zooiets en Mit
moest heur adres afgeven. Ze kon toch onmogelijk zeggen: Fraulein wollen zi mein
strond nicht dérangeren bite. Eindelik kwam Mit terug uit het onderzoekkotje, ze
zag zoo wit als de dood maar drukte van verlichting haar “poite allumette” op haar
hart. Inkomende rechten moesten we gelukkig niet betalen dus. Deze week echter
zullen we trachten dien artikel over te smokkelen in zilverpapier, zoodat het op
chocolade trekt’.
Zo ziek dat ze geen tijd meer vond voor literaire zaken was Nahon blijkbaar niet.
Op 17 maart stuurde ze Nico van Suchtelen twee gedichten voor het Winterboek
1924-1925 van de Wereldbibliotheek. Nahon had twijfels bij de waarde van de
gedichten maar ze werden beide opgenomen.18 Het ging om ‘De menschen doen hun
maskers af’, dat in 1922 al eens onder de
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titel ‘Avond’ in het Leuvense studententijdschrift Ons Leven was verschenen, en
‘Morgenlied’, dat een paar weken voordien in Averbode's Weekblad had gestaan.19
In Averbode's Weekblad verschenen tussen januari en juli 1924 overigens acht
‘nieuwe’ gedichten van Nahon. Twee daarvan, ‘Mijn kamerken’ en ‘Droomers-lied’,
waren overschotjes van haar eerste bundelingen, zoals blijkt uit de onderaan vermelde
data, respectievelijk mei en herfst 1920. ‘Mijn kamerken’ was zelfs al in mei 1918
in Vlaamsch Leven gepubliceerd. Opmerkelijk is dat ze dit in oorsprong al vrij treurige
gedicht nog versomberd heeft: de verre lieveling, waar het gedicht om draaide, is
helemaal verdwenen, ‘blauwe’ bloemen werden ‘grijs’, ‘wanhopig zijn’ is
‘stervenspijn’ geworden en in plaats van ‘woningskens der hei’ lezen we ‘wreede
kamerkijn’.20 Dat was waarschijnlijk niet de beste manier om iets te doen aan haar
imago van ‘kwijnmeisje’ dat ze beweerde zo te verfoeien. Aan Dietsche Warande
en Belfort bood ze, op verzoek van Gerard Walschap, ook enkele gedichten aan maar
die werden geweigerd, onder meer omdat ze al elders waren verschenen.21 Haar twee
bundels waren ondertussen aan respectievelijk de zevende en vierde druk toe. Ze
schreef Martin Premsela dat ze zich ‘meer en meer beschaamd’ voelde als er weer
een nieuw stuk over haar verscheen ‘omdat ik niets meer doe, tenminste weinig, en
omdat ik vind dat er over al die oude dingen maar gezwegen moet worden zoolang
er niets nieuws van me verschijnt’.22
Het banket op zondag 23 maart 1924 waarmee de Vlaamsche Vereeniging van
Letterkundigen de dertigste verjaardag van Van Nu en Straks herdacht, wilde Nahon
evenwel voor geen geld missen. Alle grote Vlaamse schrijvers - onder wie Stijn
Streuvels, Herman Teirlinck, August Vermeylen en Ernest Claes - waren present.
De jongeren werden vertegenwoordigd door onder meer Maurice Roelants en Joris
Vriamont. Tot de Nederlandse delegatie behoorden, naast de uitgevers Simons en
Van Dishoeck, de illustere schrijvers P.C. Boutens en Hein Boeken.23 Het is niet
bekend of Nahon haar idool Boutens heeft durven aanspreken. Op de vijfenzestigjarige
Tachtigerepigoon Boeken had ze zelf grote indruk gemaakt. Hij stuurde Nahon een
ruime week later het sonnet ‘Avondschemering te Stockholm’ met de opdracht: ‘voor
het meisje, dat, aan den verren hoorzont van feestmaal gezeten, mij een bloem kwam
brengen, maar wier naam mij onbekend bleef’.24 Het was het eerste maar niet het
laatste contact tussen de jonge dichteres en de oude Boeken, die, volgens Aegidius
W. Timmerman in zijn niet overal even betrouwbare herinneringen, ‘altijd op het
een of andere vrouwlijke wezen verliefd was’.25
Het is tekenend dat Nahon vooral goede contacten onderhield met schrijvers van
de oudere en nog steeds toonaangevende generatie, bij wie haar traditionele poëzie
doorgaans erg in de smaak viel. Dat de jongeren van de modernere strekkingen zich
stilaan op het voorplan probeerden te werken, blijkt bijvoorbeeld uit het optreden
van Maurice Roelants op het banket van 23 maart. Stijn Streuvels, die ook gevierd
werd wegens vijfentwintig jaar Lenteleven, bracht verslag uit: ‘Toen Vermeylen
namelijk zijn feestrede begon uit te spreken, ging Maurice Roelants met enige van
de jongeren brutaal aan het fluiten en kwinkslagen er door te gooien. Ver-
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Marie-Antoinette Theunissen [Archief Walschap]

meylen liet zich echter niet uit zijn lood slaan, hij veranderde plotseling zijn rede in
modernen stijl, met dynamieke flitswoorden à la Van Ostayen, gelijk ze toen aan de
mode waren, en het kabaal der jonge kornuiten was meteen gesmoord onder daverend
lachen’.26 Toen Matje naderhand informeerde of er iets gebeurd was op het banket,
gebaarden zowel Walschap als Nahon van krommenaas.27 Klaarblijkelijk vonden zij
het normaal dat er met de nieuwlichters gelachen werd. Walschap deed er in die tijd
trouwens zelf aan mee, bijvoorbeeld in de rubriek ‘Overzicht van tijdschriften’ die
hij sinds februari 1924 voor Dietsche Warande en Belfort maakte en die hij in juni
1924 zo begon: ‘Mijn herhaalde pogingen om in H[et] O[verzicht] mijn achterlijke
domheid, zoo goed en zoo kwaad mogelijk als 't gaan kan, wat bij te werken, zijn
voor deze maal weer mislukt’.
Toch was er iets aan het bewegen in het Vlaamse literaire en artistieke landschap.
Zo was Paul van Ostaijen medewerker geworden van het gerespecteerde literaire
tijdschrift Vlaamsche Arbeid en begon de Vlaamse avant-garde in het algemeen, en
de Antwerpse in het bijzonder, stilaan internationaal door te breken. Dat gebeurde
onder andere door de activi-
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teiten van de Kring Moderne Kunst, onder leiding van de constructivistische schilder
Jozef Peeters, die eind 1922 Geert Pynenburg had vervangen in de redactie van Het
Overzicht. Onder impuls van Peeters en Seuphor, die ondertussen in Parijs de moderne
kunststromingen had ontdekt, ontwikkelde het tijdschrift zich tot een - achteraf
bekeken - belangrijk avant-gardeblad. Bevestiging van deze evolutie kwam er in
maart 1924 met het Vlaanderen-nummer van Der Sturm met daarin bijdragen van
onder anderen Paul van Ostaijen, Michel Seuphor, Jozef Peeters, Jos Léonard en
Paul Joostens. De Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen probeerde alsnog haar
gezicht te redden en nodigde ‘de experimentele dichter die met spot was behandeld
en achteraf toch tot de heel groten bleek te behoren’ in november 1924 uit om te
zetelen in een commissie die de vereniging moest reorganiseren. Van Ostaijen
weigerde resoluut, om politieke redenen. Hij wilde zelfs geen gewoon lid worden
van de vereniging.28 Van Ostaijen had vooral problemen met het feit dat de Vlaamsche
Vereeniging van Letterkundigen kort na de oorlog twee leden, onder wie Emmanuel
de Bom, wegens vermeend activisme de deur had gewezen en nu hem, een echte
activist, een erefunctie aanbood.29 Alice Nahon hield zich met deze ideologische
kwesties niet bezig. Of het nu de Zuidnederlandsche Maatschappij voor Taalkunde
uit Brussel, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uit Leiden of de
Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen betrof, zij was blij met elk lidmaatschap
dat haar werd aangeboden.
De dag na het banket vertrok Nahon 's morgens alweer naar Ronheide en kreeg
in de namiddag nog drie ozonbehandelingen. Op zaterdag 29 maart kwam Gerard
Walschap naar Hergenrath om zijn verloofde te bezoeken. Aan de zussen Theunissen
in Maaseik had Nahon alvast laten weten: ‘Ik vrees dat hij met twee lieven
opgescheept zit want ik zal zoo blij zijn 'ne mensch te zien dat ik hem misschien wel
rond zijnen hals vlieg’.30 Zo ver kwam het niet, maar achteraf was het Matje die reden
zag om jaloers te zijn: ‘of ik bedroefd ben geweest toen A[lice] piano speelde? [...]
Ja, [...] ik zag je zoo ineens opgaan in die muziek en met zoo'n enthousiasme zeggen:
o dat is toch 'n artiste! [...] ik had toen wel jaloersch kunnen worden op A[lice] haar
talent’. Het kan bijna niet anders dan dat Nahon, die er zich in 1920 nog over beklaagd
had dat ze geen muziek had mogen studeren, tijdens de laatste jaren in Tessenderlo
piano had leren spelen. Dat nogal wat van haar vrienden, zoals Paul Pée, Joris
Vriamont en Jef van Hoof, goede pianisten waren, heeft wellicht geholpen. Walschap
gaf overigens toe dat hij onder de indruk was geraakt van Alice - ‘ik ben maar een
gevoelsmensch en ik word zoo gauw warm voor iets dat mooi is’ - maar Matje moest
niet denken dat hij zijn hart ooit zou vergooien aan ‘zoo'n trien’.31 Zijn vriendelijke
houding tegenover Nahon vergoelijkte hij met het argument dat ze toch zo goed
geweest was hen alleen te laten.
Marie-Antoinette Theunissen hield het na vier weken voor bekeken in Ronheide,
hoewel ze volgens de dokter nog niet genezen was.32 Ze geloofde niet dat de dokter
haar kon genezen en ze zag vooral op tegen een langer verblijf in het koude huis,
waar de vrouwen opnieuw hun intrek hadden genomen omdat het daar door de
verzwakte koers van de Duitse mark
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Gerard Walschap in 1923 [Archief Walschap]

voordeliger was geworden. Alice Nahon stond er weer helemaal alleen voor. Op de
koop toe gaf Bob haar korte tijd nadien de bons. Ze was erg teleurgesteld maar besefte
dat ze zelf de oorzaak was van de breuk: ‘wij vrouwen gaan soms zoo roekeloos,
zoo slordig om met het lieve dat men ons geven wil; we weten het niet altijd maar
àls we 't weten is 't gewoonlik te laat’.33
Nahon bleef tot het begin van de zomer in Ronheide. Ze kreeg nu ook diathermie,
een behandeling waarbij delen van het lichaam inwendig verwarmd worden door
middel van hoogfrequente elektrische stromen. Het zette allemaal niet veel zoden
aan de dijk, integendeel: ze ging er bloed van ophoesten. In het begin van de zomer
van 1924 zag Nahon in dat dokter Gärtner, ondanks zijn moderne aanpak, evenmin
voor haar genezing kon zorgen.
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Uit Duco Perkens, Kwartier per dag (1924), vignet door Jozef Peeters [Collectie van de auteur]
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Na een kort verblijf in haar geboortestad vinden we Nahon in de loop van juli terug
in Brussel als gezelschapsdame van de Nederlandse mevrouw Du Perron, de moeder
van de bijna 25-jarige schrijver in spe, Eddy du Perron.34 Du Perron was in 1921 met
zijn gefortuneerde familie uit Nederlands-Indië in Brussel komen wonen. Aanvankelijk
was hij gefascineerd door de romantisch geïnspireerde Franse bohème zoals die
geschetst werd in Henry Murgers Scènes de la vie de bohème (1850) - de
inspiratiebron voor Puccini's opera La Bohème (1896) - of in de tekeningen en affiches
van Théophile Steinlen, maar nadat hij enige tijd in Montmartre had doorgebracht,
‘bekeerde’ hij zich tot de moderne kunst. Tegen het eind van 1922 schreef hij zelf
het moderne verhaal Het roerend bezit. Na een jaar van twijfels, bijwerken en
peuteren, begon hij aan publiceren te denken, alleen: hij kende niemand. In Brussel
was de literaire scene vrijwel uitsluitend Franstalig en men stuurde hem naar De
Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen. Een bediende, want vader Nahon was er
niet, verwees Du Perron ten slotte naar de mannen van Het Overzicht, Jozef Peeters
en Fernand Berckelaers (alias Michel Seuphor). Van Peeters kreeg hij alle tot dan
toe verschenen nummers van Het Overzicht mee. Du Perron was overrompeld en
schreef haastig een paar modernistische gedichten. Een ervan, ‘Restjes van den dag’,
verscheen onder het pseudoniem Duco Perkens in april 1924 in het voorlaatste
nummer van Het Overzicht.
Het heeft er alle schijn van dat Du Perron, gedurende de paar dagen die hij eind
februari in Antwerpen was en optrok met Peeters en Berckelaers, met Alice Nahon
kennisgemaakt heeft. Zij vertrok kort daarop met Matje naar Ronheide, hij met zijn
ouders naar Zwitserland. Ze hielden wel contact met elkaar: op 28 april schreef Du
Perron haar vanuit Luzern een brief waarin hij antwoordde op Nahons vraag of hij
een dichter was. De brief zelf is niet bewaard maar hij bewerkte hem later tot het
gedicht ‘Aan een dichteres’:
Ge vraagt mij of ik dichter ben
Ik weet dat niet
Ik weet niet of ik dichter ben.
heb ik eerder voor zeekre schone bedacht
Er hoort
hoor nu
heel veel toe om zo'n erenaam te dragen:
en te verdragen
ver dragen
diep denken, rijklik wenen, mooi klagen,
nu was dat toch al uit de mode achteraf beschouwd
en dan de sanktie van Publiek aan 't woord
[...]35

De gecursiveerde regels komen uit het sonnet (‘Getuigenis’) dat Du Perron eerder
voor zijn vroegere geliefde Clairette Petrucci, de ‘zeekre schone’, had geschreven.
Het hele sonnet werd op die manier door de brief geweven. Du Perrons commentaar
op zijn eigen ‘snotneusvers’, ‘diep denken, rijklik wenen, mooi klagen’ wat ‘toch al
uit de mode [was] achteraf
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beschouwd’, laat ook met betrekking tot Alice Nahons dichterschap weinig te raden
over.36 Een andere verwijzing naar Nahon lezen we wat verder: ‘De sneeuwbergen
staan in de wind om het meer/ en krijgen nooit griep noch tuberkulose’. Dat Nahon
geen tbc had, wist Du Perron niet.
Tijdens hun reis hadden de Du Perrons vast over de zieke en thuisloze Nahon
gesproken. Nu was Eddy's moeder ‘van een goedheid die zich tot iedereen uitstrekt’.
‘Ik geloof dat ik geen rijke vrouw ken met dergelijk gevoel van medeleven’, zo
schreef moeder Petrucci aan haar dochter Clairette.37 Het is aannemelijk dat, toen
Eddy op 16 juni 1924 een maand later dan zijn ouders terug thuis in Brussel kwam,
zijn moeder Alice Nahon al onder haar hoede had genomen en haar als
‘gezelschapsdame’ aan haar hofhouding had toegevoegd. De Du Perrons bewoonden
in de Belle-Vuestraat, een zijstraat van de Louizalaan, een ruim herenhuis waar nog
plaats genoeg was voor Alice. Naar eigen zeggen woonde ze er ‘lijk een prinses’.38
Eddy woonde niet in het huis maar had in een bijgebouw de beschikking over een
garçonnière. Daar ontving hij zijn minnaressen en vrienden, zoals minstens een keer
Fernand Berckelaers.
De relatie Du Perron-Berckelaers zou echter al spoedig verzuren. Zo memoreerde
Du Perron Berckelaers in 1929 als een Antwerpenaar ‘die af en toe naar Parijs ging
zoals de directeur van een modemagazijn dat doet, om de nieuwste snufjes af te
kijken, en die reminiscenties van Cendrars en iedereen op papier bracht onder de
naam Seuphor (en or). Onwetender “modernist” en groter windbuil heb ik nooit
ontmoet. [...] Hij was verwoed jaloers op Paul van Ostaijen [...] omdat iedereen in
Antwerpen wist wie P.v.O.

Eddy du Perron (midden) geflankeerd door zijn ouders, voor hem zijn pleegzusje Ina (1924) [Collectie
A.E. du Perron]
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was, terwijl alleen zijn goede vrienden wisten dat “de Naant” ook zulke verzen
schreef. Ik heb hem toch even au sérieux genomen’.39 Berckelaers van zijn kant
beschouwde Du Perron later als een verwend en verwaand rijkeluiszoontje zonder
enig literair talent. Dat zijn vroegere geliefde bij de Du Perrons inwoonde, heeft hij
allicht ook maar matig kunnen appreciëren.
Het is duidelijk dat Eddy du Perron, als zovele anderen voor hem, van Alice Nahon
gecharmeerd was, al lijkt het omgekeerde in groter mate het geval te zijn geweest.
In zijn hoofdwerk, de roman Het land van herkomst (1935), schreef Du Perron: ‘het
amuseerde mij dat in diezelfde tijd mijn moeder een lieve logée had, die zij graag
tot schoondochter had gekregen en die hele middagen in de loggia met haar doorbracht
met over mij kwaad te spreken. Als bewijs dat zij elkaar begrepen en beiden van mij
hielden, was dit kwaadspreken onvervangbaar’.40 Du Perron is een van de weinige
mannen die niet op de openlijke avances van Nahon ingingen.
De zoon des huizes vertrok trouwens kort nadien weer voor langere tijd naar
Zwitserland voor een ontmoeting met Julia Duboux, de gehuwde zuster van de
amateur-schilder Oscar Duboux die hij van Montmartre kende. Du Perron was
platonisch verliefd op haar. Daarna ging hij enkele weken kuren in een sanatorium
op de Monte Brè nabij Lugano omdat gevreesd werd dat hij tuberculeus was. De
huisarts van de familie Du Perron, dokter Gustave Derscheid, zou Alice Nahon nog
eens onderzoeken. Derscheid was een internationaal gereputeerde tbc-specialist,
tevens ‘secrètement poète, ouvert à tous les arts’.41 Zijn diagnose luidde dat haar
bronchitis ongeneeslijk was en dat ze maar rustig leven moest en zich goed
verzorgen.42 Hij behandelde haar wel nog twee keer per week met ‘inspuitingen’.43
Op 16 augustus was er in de Belle-Vuestraat een feestje ter gelegenheid van Nahons
achtentwintigste verjaardag, zonder Eddy dus. Martin Premsela, die een paar maanden
voordien via Berckelaers persoonlijk met haar had kennisgemaakt, was wel getuige
van hoe Alice vierde ‘met een vreugde die pijn deed, weer die rode kleurtjes en een
heeten adem van champagnegeur, die poging, zich een korten roes aan het leven te
drinken’.44 Premsela kon haar adem dus voelen en ruiken. Misschien heeft ze toen
in hem die ziel gevonden waarin ze zich kon verliezen, ‘om toch één stondeke niet
meer te weten de kommer van mijn geestelijk zwoegen en mijn menschelijk
verlangen’?45
Wat minnaars betreft, was er immers na het spaak lopen van haar relatie met Bob,
alleen nog heel even een zekere J. Wilms in beeld geweest. Walschap vond hem als
dichter niet veel zaaks: ‘Moderne vorm. Die kenmerkt zich door mooie, vele, frissche
beelden, vlug mekaar volgend. Hier één beeld van bloemen, boomen en wat weet
ik. Niets kan fossieler antiek zijn dan dat. [...] Totaal onpersoonlijk. Niet het minste
benul van woordschoon’.46 Al hoopte hij voor Alice dat hij zoveel te beter mens
was.47 Luc Indestege was nog wel eens op bezoek geweest in Brussel, maar Nahon
wist meteen weer waarom ze hem gedumpt had: ‘Hij [...] is nog altijd zoo zonder
kracht, zonder steun voor mij. Hij is nog altijd verliefd al valt hij er mij niet meer
mee lastig’.48 De Limburgse dichter Jef Leynen was ondertussen ook uit beeld en
Eddy du Perron wilde haar niet.
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De periodes dat Du Perron er niet was, bracht Alice door in het gezelschap van zijn
moeder in wier bijzijn ze helaas geen ‘zotte kuren’ kon doen of ‘leelike woorden’
zeggen. Ze ging elke dag wandelen, soms in het gezelschap van Du Perrons pleegzusje
Ina, in het nabijgelegen Ter Kamerenbos, een stadsbos waar tot haar spijt ‘geen wilde
konijnen alleen maar koppeltjes (genre quotidien)’ rondliepen.49 Als de ‘lieve
gevangenschap’ haar te veel werd, trok ze soms 's nachts zonder haar gastgezin te
verwittigen de stad in, zeer tegen de zin van de Du Perrons die haar solo-uitstapjes
beschouwden als een vorm van ondankbaarheid.50 In de Vlaamse Club voor Kunsten,
Wetenschappen en Letteren in de Kreupelstraat 16, kon ze ook wat bekomen. Op
zaterdag 8 november woonde ze er de viering bij ter gelegenheid van Lodewijk van
Deyssels zestigste verjaardag.51
Eind september was Eddy terug thuis. Zijn aanwezigheid zorgde voor wat meer
leven in de brouwerij, al is het de vraag of Alice zijn fratsen erg kon appreciëren. Zo
rapporteerde Gaston Burssens dat Du Perron er altijd voor te vinden was om met
Nahon over haar poëzie te praten, maar als hem dit ‘te roomachtig’ werd, placht hij
Alice wat pornografie voor te lezen. ‘Zij protesteerde dan wel maar bleef toch zitten,
al was het dan met een vinger in ieder van haar oren’.52 Du Perron was er echter niet
zeker

E. du Perron en Alice Nahon in Brussel [Collectie A.E. du Perron]

van dat ze hem echt niet meer kon horen! Echt zachtzinnig ging hij dus niet met haar
om. Dat bleek nog eens eind oktober toen Nahon al enkele dagen ‘chronisch’ huilde.
Toen ze bovendien nog aankondigde dat ze zich van kant ging maken, riposteerde
Du Perron dat ze dan best een beetje kon voortmaken. Waarna Alice wegliep, tranen
met tuiten huilend.53
Een paar dagen eerder had Nahon een nare droom: haar beschermengel had haar
meegedeeld dat hij niet langer haar pen zou sturen. Hierop kwamen de ouders van
Du Perron in actie want in de kolonie hadden zij
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wel enige ervaring met dit soort verschijnselen opgedaan. Zij namen Alice mee naar
het Indische kruidenvrouwtje, ‘la bonne Mme Kloppenburg’, om de kwade geest te
bezweren.54 Maar ‘Alice qui, pour trop pleurer, n'est pas complètement sotte, trouvait
le remède pire que le mal’, aldus Du Perron.55
Eddy du Perron merkte wel dat Alice veel, ietwat jaloerse interesse aan de dag
legde voor de foto van Julia Duboux die hij op zijn kamer had staan. Maar Nahons
nauwelijks verhulde toenaderingspogingen tot Du Perron, waarin zij ongetwijfeld
werd aangemoedigd door zijn moeder, werden door hem alleen beantwoord met
pesterijtjes, soms op het wreedaardige af. Ook de in pseudo-Antwerps gestelde
opdracht die hij op 6 november voor Alice in zijn pas verschenen dichtbundel
Kwartier per dag pende, klonk een beetje treiterig:
Aan Alice:
die bij de schoene punt
achterin aan een verlaten
eiland boiten mag denken
(maar niet gemein).
Den Bruur.56

De ondertekening met ‘den bruur’ (‘de broer’) is een knipoog naar Nahons ex-minnaar
Fernand Berckelaers (Michel Seuphor), het Antwerps misschien ook, al mag worden
aangenomen dat Alice zelf een aardig mondje dialect sprak. Dat Nahon nummer 2
kreeg van de 250 genummerde exemplaren van deze door Jozef Peeters prachtig
vormgegeven bundel, lijkt er anderzijds op te wijzen dat Du Perron haar toen tot zijn
intimi rekende. Hij was ook wel onder indruk van de boeken, brieven, tijdschriften
en krantenknipsels die zij elke dag als bekende schrijfster kreeg toegestuurd.57
Nauwelijks twee maanden later verdween Alice Nahon uit het leven van Du Perron.
In zijn werk zou zij nog wel een paar keer opgevoerd worden.
De eerste keer was in de gedaante van Betsy in het verhaal Een tussen vijf dat hij
in december 1924 te Pallanza uit verveling schreef en dat hij in 1925 onder het
pseudoniem Duco Perkens publiceerde. De handeling is gesitueerd in een
herstellingsoord waar de vierentwintigjarige Betsy de enige vrouw is tussen vijf
mannen. Ze wordt zo voorgesteld: ‘Betsy is lijdende. Aan wat? [...] Niets ernstigs in
ieder geval; en zeker niet haar verleden dat kwelt. O neen, hoe ouder ze werd hoe
kalmer. [...] Ze ziet er nog steeds uit als zestien. Wat langer, wat voller. En het
verleden, sluimert, het is zo uitgebreid. Betsy is ongehuwd gebleven (gelukkig ja!)
maar heeft toch een paar mannen door-en-door gekend, ze komt er rond voor uit, en
waarom zou ze niet? Haar vader heeft haar tot het herstellingsoord gebracht’.58 Het
is een portret dat aardig lijkt te kloppen. Bovendien krijgt Betsy in de loop van het
verhaal een problematische relatie met een personage dat - toeval of niet? - Bob heet.
Wie de mannen zijn die Nahon, om met Du Perrons eufemisme te spreken,
‘door-en-door gekend heeft’ weten we al. Dat Du Perron daar hoogstwaarschijnlijk
niet toe behoorde, valt af te leiden uit de inleidende tekst die bij wijze van opdracht
aan het verhaal voorafgaat.59 Daarin spreekt de schrij-
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Titelpagina van Een tussen vijf (1925) [Collectie van de auteur]

ver eerst zijn bewondering uit voor Betsy's eerlijkheid ‘tegenover zichzelve en
andermans handen’. Maar zijn eigen handen blijven koud en hij gaat niet in op haar
avances, zelfs niet wanneer zij eerst bekend heeft wel iets voor een kortstondig
avontuurtje te voelen: ‘Je liet me door de tuindeur uit en ging mij vóór, over het
kiezel, twee schreden vóór; het was héél donker, als je ophield hield ik ook op: twee
schreden achter’. De schrijver vraagt vergeving voor zijn ondeugden (‘Ik heb je
opgeschorte bovenlip dikwels dubbel en dwars verdiend.’) en roemt nogmaals Betsy's
eerlijkheid: ‘Je was een pionierster, Betsy, van eerlik bestaan in de lage-landen, je
was ultra-Europees in een Europa-onwaardige samenleving, je was profeties zoals
je hing achterop een knallende motorfiets met je neus en je kuiten en alle raad in
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de wind [...] Je was een toekomst-persoonlikheid, Betsy [...]’. Wat Du Perron dus
vooral apprecieerde in Alice Nahon was haar onconventionele openheid en
oprechtheid, ook of misschien vooral waar het de liefde betrof. Toch eindigde hij
zijn inleidende betoogje met een kritische opmerking: ‘misschien mag men je alléén
verwijten een te grote liefdadigheid tegenover het vulgus’. Hiermee viseerde Du
Perron zonder twijfel Nahons literaire werk, dat in al zijn conventionaliteit vloekte
met wat in zijn ogen haar ware aard was. Voor de latere voorman van de
Forum-generatie, die vond dat de persoonlijkheid van de schrijver inzet van zijn
werk moest zijn, wat bij Nahon helemaal niet het geval is, kon zo'n houding uiteraard
niet door de beugel.
Dat bleek enkele jaren later nogmaals, toen Du Perron in Het boozige boekje
definitief afrekende met de dichteres Alice Nahon. Hoewel de naam Nahon hier niet
valt, laat het commentaar dat Du Perron later bij een herziene versie van het gedicht
schreef, geen twijfel bestaan over de identiteit van de mejuffrouw in kwestie. Hij
schreef namelijk: ‘het gevaar van haar verzen [was bovendien] dat zij werkelik op
hun weinig “pure” manier (als poëzie beschouwd) welsprekend waren; ik las ze zelf
met een eigenaardig welbehagen. Het sentiment van een lager peil reageert verwoed
zodra het maar even gekitteld wordt, en er bestaat ontegenzeggelik een Gartenlaube-gif
dat bij het gros van het mensdom heel wat ernstiger schade aanricht dan Nietzsche's
hamer op zijn felst’.60 Het gedicht laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
Mejuffrouw, uw wanhopige gebeden
om Liefde, om rozen, om een man, om God,
hoezeer op rijm, werken als koorts onder de leden;
mijn hospita is van uw smart kapot.
Zonder erbarmen staaplend rede op rede,
woedt u - poëtisch! - als een behemoth!
Hadt u om ze uit te geven éénge reden,
Mejuffrouw? dan van d'uitgever een bod?
De vrouw van den drogist is eraan overleden.
Door u, door ù bevatte zij haar lot.
U heeft gelijk: de mensch is maar een vod;
zoo wie u tegenspreekt is van verdoembre zeden.
Maar toch, Mejuffrouw, spaar ons, spaar ons uw gebeden!61

Eindnoten:
1 A. Nahon aan J. Leynen, 1 januari 1924. Tenzij anders vermeld wordt alle hier aangehaalde
correspondentie bewaard in het AMVC-Letterenhuis.
2 Zie De Kruisheren te Maaseik. Lichtland, Diest 1955. Ook hij publiceerde wel eens in 't Daghet
in den Oosten; later maakte Wieërs in opdracht van Gerard Walschap vertalingen voor Het
Vlaamsche Land.
3 Telegram A. Nahon aan L. Indestege, 19 februari 1924 en M. Wieërs aan L. Indestege, 9 maart
1924 [Archief E. Cockx-Indestege, Dilbeek]. Uit dezelfde periode dateert een onafgewerkt
opstel van Nahon over Henriette Roland Holst (handschrift bewaard in het AMVC-Letterenhuis).
Het werkstuk kaderde waarschijnlijk in haar plan om het diploma van bibliothecaris te behalen.
De hele opzet en de inhoud van dit opstel verraden hulp van een kenner, zoals Luc Indestege
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die in 1925 promoveerde op H. Roland Holst-van der Schalk. Hele stukken tekst werden
inderdaad letterlijk van Indestege overgenomen, zie L. Indestege, ‘Henriette Roland Holst's
ontwikkelingsgang’, in: Vlaamsche Arbeid 22 (1927), nr. 3, p. 65-80. De familienaam van Bob
wordt in de correspondenties van G. Walschap, M.-A. Theunissen en A. Nahon niet vermeld.
G. Walschap aan M.-A. Theunissen, 21 februari 1924. De briefwisseling tussen Gerard Walschap
en zijn latere vrouw, M.-A. Theunissen bevindt zich in het Archief Erven Walschap, Antwerpen.
Met dank aan Carla Walschap en Veerle Daelman.
G. Walschap aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (brief 274, augustus 1923).
G. Walschap aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (brief 267, begin januari 1924).
G. Walschap aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (brief 259, januari 1925).
G. Walschap aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (brief 283) en G. Walschap aan M.-A.
Theunissen, ongedateerd (brief 91, tweede helft december 1923).
G. Walschap, ‘Mijn omgang met dichters’ (ongepubliceerde lezing in typoscript, Walschap
hield deze lezing op 23 maart 1961 in Brussel op de ‘Middagen van de Poëzie’).
In de briefwisseling soms ook Gartner gespeld. Volgens de gegevens verstrekt door het
Stadtarchiv Aachen was Ernst Gärtner (o1878) geen echte dokter en baatte hij geen kliniek uit
maar deed hij aan ‘physikalische’ therapie (e-mail Angelika Pauels van het Stadtarchiv Aachen,
27 augustus 2007). Alice Nahon, die sinds 1914 zware gezondheidsproblemen had, was jarenlang
behandeld voor tuberculose, maar in 1924 was het al enkele tijd duidelijk dat ze niet aan de
ziekte leed.
M.-A. Theunissen aan G. Walschap, ongedateerd (brief 135, maart 1924).
‘'k Ben blij dat [Alice] naar haren Bob gaat. Waarom moet die met ongetrouwden of, als ze niet
bedoelt te huwen, met mannen aanhouden en zoo dat ze door hen onderhouden wordt?’, aldus
G. Walschap aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (brief 279, januari 1924).
1 frank van 1924 komt ongeveer overeen met 1 euro in 2007. M.-A. Theunissen aan G. Walschap,
ongedateerd (brief 135, maart 1924).
M.-A. Theunissen aan G. Walschap, 2 maart 1924 (brief 185).
‘Kom binnen! In dit onzedelijke oord!’ A. Nahon aan Jeanne & Renée Theunissen, ongedateerd
(maart 1924).
“Juffrouw, ik heb genoeg aan een klein beetje in een luciferdoosje”.
Sacoche: handtas.
A. Nahon aan N. van Suchtelen, 17 maart 1924 [Letterkundig Museum].
Beide gedichten zouden onder andere titels in Schaduw (1928) worden opgenomen.
Averbode's Weekblad, 11 mei 1924, p. 291.
G. Walschap aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (brief 146, januari 1924 & brief 293, februari
1924).
A. Nahon aan M.J. Premsela, oktober 1924. Geciteerd in Martin J. Premsela, ‘In memoriam
Alice Nahon (1896-1933)’, in: Nederlandsche Bibliographie 78 (1933), nr. 5 (juni), p. 87.
Leo Simons was oprichter van de Wereldbibliotheek. Over dit banket zie Schrijvenderwijs.
Vijfenzeventig jaar Vereniging van Vlaamse letterkundigen 1907-1982. VVL/Soethoudt, [z. p.]
1982, p. 138-139. Het banket wordt hier abusievelijk in maart 1923 gesitueerd. Zie ook ‘Het
“Lentefeest” te Antwerpen, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 maart 1924 (avondblad).
Gedicht en opdracht doorgezonden door F. Verschoren aan A. Nahon, 2 april 1924.
Aegidius W. Timmerman, Tim's herinneringen. Met een nawoord en voorzien van aantekeningen,
bezorgd door Harry G.M. Prick. De Arbeiderspers, Amsterdam 1983, p. 138.
Stijn Streuvels, Ingoyghem 11. 1914-1940. Desclée-De Brouwer, [z.p.] 1957, p. 30. Streuvels
debuteerde in 1899 met de verhalenbundel Lenteleven.
Walschap woonde het banket zelf niet bij maar kreeg zijn informatie van August van Cauwelaert:
‘Er is niets speciaals gebeurd [...] Dat zou Alice ook wel vertellen’. Zie G. Walschap aan M.-A.
Theunissen, ongedateerd (brief 331, maart 1924).
Van Ostaijen komt daarentegen wel voor op enkele ledenlijsten van de VVL.
Zie Em. Willekens, ‘Het twijfelachtig lidmaatschap van Paul van Ostaijen’, in: Schrijvenderwijs.
Vijfenzeventig jaar Vereniging van Vlaamse letterkundigen 1907-1982, p. 157-168.
A. Nahon aan J. & R. Theunissen, ongedateerd (28 maart 1924).
G. Walschap aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (brief 365, begin april 1924).
Gerard Walschap stelde achteraf dat zijn vrouw nooit ziek geweest was, zie G. Walschap, ‘Mijn
omgang met dichters’.
A. Nahon aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (voorjaar 1924).
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44 Premsela, ‘In memoriam Alice Nahon (1896-1933)’, p. 86-87.
45 A. Nahon aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (zomer 1924).
46 G. Walschap aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (brief 52, juli 1924). Wilms had een gedicht
ingezonden voor Dietsche Warande en Belfort, dat Walschap als redacteur moest beoordelen.
Voor de betrokken periode vond ik alleen een essay van een Jan Wilms, ‘De Parodos uit
Sophokles' Antigone’, in Pogen 2 (1924), p. 233-235.
47 G. Walschap aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (brief 282, juli 1924).
48 A. Nahon aan M.-A. Theunissen, ongedateerd (zomer 1924).
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Theunissen, 7 september 1924.
50 Willem Evers, ‘Alice Nahon’, in: De Rotterdammer. Zondagsblad, 23 oktober 1926. Willem
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53 E. du Perron aan J. Duboux, 31 oktober 1924 [Letterkundig Museum].
54 Mevrouw Kloppenburg-Versteegh (1862-1948) was de auteur van het befaamde boek Indische
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55 ‘Alice die, hoewel ze te veel huilt, niet helemaal gek is, vond de remedie erger dan de kwaal’.
E. du Perron aan J. Duboux, ongedateerd (vermoedelijk 31 oktober 1924) [Letterkundig
Museum].
56 Collectie Antiquariaat Schuhmacher, ook in Het leven is wellicht een farce. Geschreven
boekopdrachten van E. du Perron; verzameld en ingeleid door Kees Snoek. E. du
Perrongenootschap, [z.p.] 2005, p. 22.
57 E. du Perron aan J. Duboux, 31 oktober 1924 [Letterkundig Museum].
58 Duco Perkens, Een tussen vijf. De Driehoek, Antwerpen [1925], p. 14.
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60 E. du Perron, Cahiers van een lezer gevolgd door Uren met Dirk Coster. A.A.M. Stols,
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Jaap Goedegebuure
Mystiek, ethiek en etiquette volgens Désanne van Brederode
Sinds enige jaren geldt Désanne van Brederode als een belangrijke vertegenwoordiger
van een jonge generatie Nederlandse schrijvers. Ze verwierf niet alleen bekendheid
met haar romans, maar ook met haar opiniërende bijdragen aan de media. Vooral
inzake religie neemt ze geprononceerde standpunten in. Alle reden om haar
schrijverschap eens te evalueren.

Inleiding
De secularisering van het autochtone deel van de Nederlandse samenleving, in de
zin van een nog steeds toenemende ontkerstening, is in statistisch-demografisch
opzicht onmiskenbaar. Een zeer groot deel van de Nederlanders antwoordt bij enquêtes
dat ze niet behoren tot enig kerkgenootschap. Het is een ontwikkeling die onder meer
zichtbaar wordt in de leegstand en het bouwkundig verval van kerkgebouwen, die
of worden gesloopt of de bestemming krijgen van wooncomplex, meubelhal of
‘multifunctionele ruimte’.
In de Nederlandse literatuur gaf de keuze van het boekenweekthema Mijn God, anno
1997, aanleiding tot antireligieuze schotschriften van Atte Jongstra, Gerrit Komrij,
Rudy Kousbroek, Michael Zeeman en anderen. In de tien jaar die volgden deden ook
Paul Cliteur, Maarten 't Hart, Herman Philipse en Anne Provoost hun duit in het
atheïstische zakje.

Zacht Lawijd. Jaargang 7

25

Désanne van Brederode krijgt de Gerard Walschap Literatuurprijs voor Hart in hart, 27 november
2007; foto: Veerle Daelman

De vraag is dus of het immer trendgevoelige weekblad HP/de Tijd iets concreets
te pakken had toen het medio 2007 stelde dat God leeft, ook en misschien wel vooral
in de letteren. God is misschien niet helemaal dood, maar dat hij beantwoordt aan
een duidelijk profiel valt moeilijk vol te houden, laat staan dat hij herkenbaar is. Het
zogenaamde ‘ietsisme’, dat wil zeggen het blijkens sociologisch onderzoek
wijdverbreide idee dat ‘er toch iets moet zijn’, ook al weet men in de verste verte
niet wat, is daaraan mede debet. De halfhartigheid die de dichter en criticus H.
Marsman anno 1926 laakte in de tijdgeest (‘Hij wil geen religie, hij wil slechts
religiositeit; hij wil God niet zooals hij is; hij wil hem, misschien, onder duizenderlei
dubbelzinnig voorbehoud, aangepast aan de eigen zwakheid, aan het eigen subtiel
Clairobscur, hij wil hem vaag, bedroefd, mistig, hij wil hem modern’) is sindsdien
alleen maar toegenomen. God is, om op een anonieme middeleeuwer te variëren,
een laaghangend wolkendek-van-niet-weten waar honderdduizenden postchristenen
met het grootste genoegen in ronddwalen. Een publicatie die in 2006 tot stand kwam
onder auspiciën van het Sociaal Cultureel
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Planbureau vat het mooi samen: er is minder kerk, maar meer geloof. De meeste
kerken lopen leeg, maar er zijn ook kerkgenootschappen die tegen de verdrukking
in groeien. Er is een sterke aanwas van zogenaamde migrantenkerken, uit Ghana
maar ook uit Polen. De islam neemt een relatief steeds sterkere positie in. Er zijn
alternatieve levensbeschouwingen, zoals ‘de knuffelspiritualiteit van de New Age’.
Er zijn cross-overs, bijvoorbeeld in de persoon van dichteres Maria van Daalen, een
katholieke bekeerlinge die zich in dezelfde periode dat ze werd gedoopt liet wijden
tot voodoopriesteres. Opvallend veel jongeren zeggen op zoek te zijn naar religieuze
inspiratie.
Wat dan de recente Nederlandse literatuur betreft: het mag misschien zo zijn dat
diverse schrijvers, Jan Siebelink op kop, met slechts een banddikte voorsprong op
Renate Dorrestein, zich er niet voor schamen dat zij het geloof der vaderen niet
helemaal los hebben kunnen laten; en het mag ook zo zijn dat enkele anderen, met
name Willem Jan Otten en de hier centraal staande Désanne van Brederode, zich
hebben opgeworpen tot rooms apologeet, dat betekent nog niet dat de tijden van
vroeger geheel of nagenoeg geheel gereproduceerd worden. Wat vandaag de dag in
de socio-politieke context van het literaire veld allereerst ontbreekt, is het honderd
jaar geleden nog sterk aanwezige fenomeen van de verzuiling. Anders dan in het
geval van schrijvers en kunstenaars die zich in de eerste helft van de twintigste eeuw
tot de Moederkerk bekeerden (ik denk bijvoorbeeld aan Frederik van Eeden, Jan
Toorop, Pieter van der Meer de Walcheren en Otto van Rees) is er voor Otten en
Van Brederode geen specifieke katholieke niche binnen het literaire veld beschikbaar.
Voor 1940 daarentegen konden er nog serieuze literaire tijdschriften worden
gefundeerd op rooms-katholieke en protestants-christelijke uitgangspunten. Roeping,
De Gemeenschap en - zij het in beduidend mindere mate - Opwaartsche Wegen
fungeerden als podia voor auteurs die, als apologeet, bekeerling of op z'n minst
meelevend gelovige, hun werk tot een getuigenis wilden maken. Katholieke auteurs
als Engelman en Van Duinkerken en van origine protestantse dichters als Willem de
Mérode en Gerrit Achterberg stonden destijds in het voorste gelid van de literatuur
en hebben zich tot op heden in de canon weten te handhaven.
Wat de bewust voor hun geloof uitkomende katholieke dan wel protestantse
schrijvers van de eerste helft van de twintigste eeuw onderscheidt, is hun ambivalente
houding tegenover de moderniteit. Eensdeels traden zij de door techniek en
wetenschap veroorzaakte onttovering van de wereld met een zekere berusting
tegemoet, voor een ander deel stelden zij, zeker wanneer ze de modernistische poetica
waren toegedaan, daar de eenheidstichtende dan wel eenheid herstellende zingeving
van de kunst tegenover.
Wie in de huidige ontwikkelingen een reprise wil zien van wat zich tussen circa
1900 en 1930 in West-Europa voordeed, zal de literaire representanten van het
religieuze reveil moeten beoordelen op grond van hun houding tegenover het
moderniseringsproces. Wat dat oordeel misschien in de weg zit, is het wijdverbreide
idee dat zowel de moderniteit als de modernistische reactie daarop van gedaante en
inhoud veranderd zijn nu de westerse samenleving in een postmoderne fase is komen
te verkeren. Het polaire onderscheid tussen massa en elite, tussen civilisatie en cul-
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tuur en tussen amusement en kunst zou zijn vervaagd, en daarmee ook de basis van
waaruit de humanistisch dan wel religieus geïnspireerde modernist de stilaan inhumaan
geachte moderniteit kan bekritiseren.
De these van de postmoderne switch mag dan misschien veel welsprekende
verdedigers vinden (hier te lande bijvoorbeeld Frans Ruiter en Wilbert Smulders,
auteurs van Literatuur en moderniteit in Nederland (1840-1990), dat wil niet zeggen
dat er geen katholieke auteurs zouden zijn die net als de jong-katholieken van het
interbellum uit naam van een religieus geïnspireerd eenheidsdenken stelling nemen
tegen de functionele moderniteit en het desintegreren van de sociale cohesie. De al
genoemde Renate Dorrestein, die er de laatste jaren geen geheim van maakt dat haar
roomse wortels haar nog altijd dierbaar zijn, zou kunnen gelden als een representant
van deze tendens en zelfs de door Ruiter en Smulders met postmoderne camp
vereenzelvigde Gerard Reve, in wie ondanks al zijn schmieren wel degelijk een
serieuze cultuurcriticus stak, mag in dit verband worden genoemd.
In het vervolg van dit artikel wil ik ingaan op de vraag of het werk van de in 1970
geboren Désanne van Brederode, die van haar katholiciteit nooit een geheim heeft
gemaakt, kan worden opgevat als een eigentijdse vorm van religieus geïnspireerde
cultuurkritiek.

Tegen de vrijblijvendheid
‘Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen’, zegt Jezus in een van die paradoxale
aanbevelingen waarop hij het patent heeft. Lilly Berkenbosch, de bijna dertigjarige
hoofdpersoon van Désanne van Brederodes roman Mensen met een hobby, zegt het
hem niet letterlijk na, maar handelt er wel naar. De trouw die ze zichzelf ooit heeft
beloofd gaat zo ver dat ze bereid is afstand te doen van al haar zekerheden, die van
het hart inbegrepen. Terwijl ze rotsvast geloofde dat haar geliefde Tom de eerste en
enige onder alle mannen was, verlaat ze hem tenslotte toch, onder het motto ‘liever
alleen dan met iemand die je niet langer uitdaagt en door wie je ook zelf niet meer
wordt uitgedaagd’, oftewel: ‘als je de antwoorden kent, zijn de vragen ook niet meer
de moeite waard’.
Lilly voelt zich ten diepste verbonden met Jezus, die ze heel orthodox Christus
blijft noemen. Je bent nu eenmaal christelijk of niet, en zo ja, dan doe je niet mee
aan de ‘jodenmode’ die je ertoe aanzet het Nieuwe Testament te lezen als de echoput
van de Thora en de Profeten. ‘Voor het Oude Testament wordt tegenwoordig al veel
te veel reclame gemaakt, ik vind dat je daartegen toch moet protesteren, wij zijn geen
woestijnvolk, wij zijn christenen, wij kunnen de God van Abraham en Izaak helemaal
niet begrijpen, God is niet voor niets mens geworden, dat is een grootse daad.’
Lilly Berkenbosch is zwaar gekant tegen alles wat indruist tegen eerlijkheid en
authenticiteit. Ze eist onvoorwaardelijke inzet en gaat daarbij zelf voorop, ook al is
ze soms zo onzeker over de juiste richting dat ze het ene zijpad na het andere inslaat.
Ze raakt verstrikt
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in eigen redeneringen, laat zich even vaak door haar emoties raden als verblinden
en dumpt haar zorgvuldig gecultiveerde fatsoensnormen zodra de antipathieën haar
te machtig worden. Maar ze doet het allemaal in naam van haar kruistocht tegen de
vrijblijvendheid.
Het zijn niet de nog te bekeren ongelovigen of afvalligen tegen wie Lilly zich
keert, maar degenen die zich inzake geloof, hoop of liefde plegen te hullen in scepsis
en ironie, mensen die alleen maar kunnen warmlopen voor hun eigen ding, of dat nu
een zogenaamd geniale, want alles verklarende theorie, of een
huis-tuin-en-keuken-filosofietje is, de kunst of de kunstkritiek, dan wel New Age of
een halfzacht katholicisme met humanistische inslag. ‘Mensen met een hobby’ worden
deze lieden genoemd, en dat is geen gunstige kwalificatie, ook al lijkt het er soms
op dat de professionals het in deze roman nog zwaarder te verduren krijgen dan de
amateurs. De hobbyisten doen weliswaar alles uit liefhebberij, maar die heeft met
waarachtige passie en gloedvolle verbeelding niets van doen.

Geseksualiseerde mystiek
Lilly Berkenbosch is duidelijk herkenbaar als het oudere zusje van Lucia, de ikfiguur
uit Désanne van Brederodes debuutroman Ave Verum Corpus. In Lucia's hartstocht
is lijfelijke lust nog gemengd met godsverlangen. De verkenning van haar seksualiteit
valt samen met de ontdekking van haar drang tot mystieke eenwording. Beide
verlangens richt ze op de goddelijke minnaar die aan het kruis genageld is. Met hem
wil ze zich niet alleen in de geest maar ook naar den vleze verenigen, opdat daarmee
een einde komt aan het onderscheid tussen onderwerper en onderworpene, celebrant
en offer, idool en gelovige.
In de verwoording van Lucia's passie lost het voorgevormde jargon van de mystiek
op in een alomvattende taal der liefde: ‘Hij heeft zich bekeerd, het lijdend lijf aan
het smalle kruis, bewandelt de smalle weg die ik ben. Hij snoeit me, breekt me,
sproeit zijn licht in schaduwholtes en bevrucht me. Hij maait me, oogst me, eet me
en bewaart me. Nooit ben ik op te delen. Altijd zullen er twaalf manden overblijven
waarvan hij de inhoud kent’.
‘Nooit is een mannenlichaam mooier geweest dan dat van jou. Weerloos hangend
aan je kruis, je armen wijd gespreid alsof je vraagt “omhels me” en je benen over
elkaar genageld; het dwingende geslacht aan het oog onttrokken. Nooit zal een
mannenlichaam mooier zijn dan dat van jou. Kwetsbare man. Kwetsende man die
me aankijkt en bang maakt. “Ga op je knieën. Buig voor me. Buig voor me.”’
Ave Verum Corpus zet een conventioneel complex van onderling samenhangende
tegenstellingen op zijn kop. In het zojuist geciteerde fragment hebben we al een
variant gepresenteerd gekregen. Waar het volgens de conventionele christelijke rite
de gelovige is die het lichaam van Christus (in de vorm van een hostie) tot zich neemt,
daar laat Van Brederode haar hoofdpersoon het omgekeerde ervaren. In haar mystieke
wensdroom wordt Lucia door Christus gemaaid, geoogst en gegeten, als was zij de
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Omslag van Désanne van Brederodes debuutroman

graankorrel die moet sterven teneinde leven te kunnen geven. Alsof we hier nog niet
voldoende worden herinnerd aan de antiek-oosterse vruchtbaarheidsmythen die door
J.G. Frazer in The Golden Bough als opmaat voor het christendom werden gezien,
bespeelt Van Brederode ook nog eens het thema van de vrouwelijke vruchtbaarheid.
Ze beschrijft de hostie (lees: het waarlijk lichaam van Christus) als een zon die de
zee van Lucia's lijf in zinkt, om daar de transformatie te ondergaan tot een zaadcel
die zich in de baarmoeder nestelt. En dat ter accentuering van wat altijd nog de kern
van de christelijke boodschap was: Pasen, opstanding. ‘Ik heb geslapen in dit graf
en rol de koude steen nu weg. Het zich binnenlikkende licht doet je pijn. Het
lentewaaien langs je klamme muren laat je lichaam schokken. Eindelijk word ik in
je wakker. Eindelijk sta ik in je op. Alles
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breekt open. Jouw zon in de aarde, mijn zon in jouw zee - ze branden zich samen,
ze stoten zich uit, ze dragen je weg, ze maken je niemand, ze maken je god, ze gloeien
je wijder, ze dragen je uit, ze dragen mij uit, ze dragen zich uit en we komen en gaan,
we komen, we komen - WE KOMEN.’
Het woord ‘wensdroom’ is al gevallen; het wordt nu tijd om het met Van
Brederodes hulp te expliciteren. Want hoewel deze schrijfster publieke podia beklimt
om te verkondigen dat ze toch heus een oprecht volgelinge is van Onze Lieve Heer,
heeft ze met haar debuut een duidelijk signaal afgegeven dat geloven een kwestie is
van verbeelding, inbeelding zelfs. Lucia staat erop het mysterie van de katholieke
eredienst als ‘theater’ en ‘opium’ op te vatten. Elders geeft ze aan dat ze zichzelf
ervaart als twee personen. We mogen daaruit afleiden dat de veelvuldige
samenspraken tussen een ik en een jij zich allereerst in Lucia's hoofd voltrekken. Dat
die jij achtereenvolgens de gestalten aanneemt van de aangesproken lezer, diffuse
minnaars of de Gekruisigde in Eigen Persoon, doet aan het karakter van de projectie
niets af.
Eigen aan het model van de innerlijke dialoog is dat het een vorm biedt aan de
zelfverantwoording. Die hoort in zekere zin bij een autobiografisch getint debuut als
dit, dat levensbeschouwelijk én literair positie kiest. Van Brederode legitimeert haar
keuze voor Christus allereerst omdat die haar (denk maar weer aan het telkens
opduikende motief van de communie) met de paplepel is ingegeven. Voorts oriënteert
ze zich op haar voorgangers in schrijversland: Connie Palmen die in haar debuut De
wetten liet zien hoe een filosofisch geschoolde jonge vrouw een gang langs zeven
mannen maakt om te weten te komen wie ze zelf is en wie de anderen zijn, en Frans
Kellendonk die in zijn laatste roman Mystiek lichaam ironie en parodie inzette om
de houdbaarheid van het christelijk geloof en de christelijke gemeenschap te
beproeven. Met Palmen deelt Van Brederode het verlangen naar groei, met Kellendonk
confronteert ze de gemeenschap der heiligen met een profaan, zo niet demonisch
bestiarium. Lucia wil nog wel gelovig worden genoemd, zolang dierlijke geilheid
deel mag blijven uitmaken van haar religieuze extase. Ze laat zich door een sadistische
lesbienne daarom gewillig naar de slachtbank leiden en aldaar berijden door een bok,
vanouds het beeld van de Antichrist.
Hoewel Van Brederode naderhand nogal wat afstand tot haar debuutroman heeft
genomen, is ze blijven volharden in de op het lichaam gerichte mystiek. Christus en
de minnaar zijn inwisselbaar, zo niet identiek. Tien jaar na Ave Verum Corpus spreekt
die instelling nog altijd uit Barsten, het dagboek dat de schrijfster op uitnodiging van
uitgeverij Veen in de laatste maanden van 2004 bijhield. Voor haar is de liefde, of
die nu profaan of sacraal is, een zware opgave. ‘De doorwaadbare plek van een ander
te zijn. Zijn heiligdom, tabernakel. Iedere porie wordt niet alleen gekend, maar draagt
ook altijd alle sporen van zijn aanrakingen, en iedere aanraking heeft meer van mijn
geborgenheid in, en vertrouwdheid met mijn eigen huid uitgewist, heeft cellen, bloed,
merg, hart afhankelijk gemaakt; mijn lichaam is totaal, absoluut “zijn” lichaam en
omgekeerd. Zeer katholiek bezien de ultieme vorm van transsubstantiatie.’ En om
te laten zien dat
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ze daar een theologisch argument voor in huis heeft, verwijst Van Brederode naar
de apostel Paulus. Elders in Barsten wordt het religieuze inlevingsvermogen van de
vrouw die daadwerkelijk een lichaam heeft bemind, uitgespeeld tegen de ervaringen
van per definitie seksueel onervaren nonnen: ‘als je al die heerlijke en koude, en
gekmakende en hete liefdespijn nooit hebt gevoeld, ja, dan kun je toch ook niet
navoelen, ínvoelen hoe het moet zijn als je je geliefde gemarteld en gedood ziet
worden?’.

Van ethiek naar etiquette
Laten we bij het aanstippen van de sadomystieke kant van Ave Verum Corpus vooral
niet vergeten dat de taboedoorbrekende provocatie een van de vele manieren is
waarmee een debutant zich toegang kan verschaffen tot het literaire domein. Van
Brederode gaf aan niet alleen haar Kellendonk te kennen, maar ook haar Reve,
Bataille, Huysmans en Sade. Waar Ave Verum Corpus nog sterk overboog naar het
werk van deze gelovige ongelovigen die Van Brederode voorgingen in het
beklemtonen van de symbiose van heiligheid en zonde, daar richt Mensen met een
hobby zich vooral op de ethische kant van de religie. Het kenmerkt Lilly Berkenbosch
dat haar ethiek zich uitstrekt tot de etiquette. Ik denk daarbij niet in de eerste plaats
aan haar pleidooi voor het celibaat, dat ze uit ontzag voor de erotiek ziet als de meest
gepassioneerde en subversieve daad die men in deze tijd kan stellen. De preoccupatie
met geformaliseerde leef- en omgangsregels openbaart zich vooral in lange tirades
tegen mensen die behept zijn met gebrekkige tafelmanieren. In Lilly's ogen schenden
deze onbesneden Filistijnen een protocol dat welhaast dezelfde status bezit als de
sacramentele rite van de eucharistie. In de voorbereidingen van een diner moet worden
toegewerkt ‘naar een ingehouden versmelting van schoonheid, sfeer en
saamhorigheid’. En de te nuttigen spijs en drank hebben een uitsluitend bemiddelende
functie. Ze worden ‘louter smaak, stijl en symbool’ en representeren zo het ‘verbond
tussen het eeuwige en het tijdelijke’.
Ook bij andere gelegenheden toont Lilly zich geobsedeerd door een drang tot
zelfinzicht die geen relativering duldt. De steilte van haar opvattingen blijkt uit de
keuze van haar zwarte schapen. Theoloog Harry Kuitert, die zo veel waarde hecht
aan de joodse wortels van het christendom, noemt ze ‘de vleesgeworden frustratie’
en de mediagenieke priester Antoine Bodar wordt door haar neergezet als ‘dat
kwezelige fotomodel met die witte boord’.
Kuitert en Bodar zijn niet de enige bekende Nederlanders die onder eigen naam
in Mensen met een hobby voorkomen. Zo zien we ook nog Huub Oosterhuis figureren
in de rol van vaderlijke vriend en mentor, maar dan wel een wiens invloed sedert de
jaren zestig nagenoeg geheel is verdampt. Naast Kuitert, Bodar en Oosterhuis laat
Van Brederode personages optreden die in weerwil van hun fictieve status toch
verdacht veel gelijkenis vertonen met werkelijk bestaande personen. Kunstpaus
Maurits Müller bijvoorbeeld heeft het nodige gemeen met Michael Zeeman, en in
zijn kielzog drijven er nog wat karikaturen mee die de schrijfster, in het dagelijks
bestaan geen
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vreemde in het Jeruzalem van de Grachtengordel, naar het leven getekend heeft. De
passages waarin het benauwde wereldje van kunstenaars, museumdirecteuren,
schrijvers, dichters en critici wordt geportretteerd, dragen sterk bij tot de satirieke
inslag van deze roman als geheel. Dat geldt in het bijzonder voor die bladzijden
waarin Van Brederode zich uitleeft in een aantal heuse stijloefeningen. Ze toont zich
zeer bedreven in het script van een talkshow van de Evangelische Omroep, een
literaire lijkrede die bol staat van modieuze retoriek, hijgerig sportverslaggeversproza
en beschrijvingen van Indische lekkernijen die je het water in de mond doen lopen.
Toch zijn al die pastiches en parodieën bijzaak in het licht van een tekstelement
dat je ook als stijloefening zou kunnen aanmerken. Ieder hoofdstuk wordt
voorafgegaan door een cursief gedrukt fragment dat op naam staat van ene Thorwald
Hammerson. Deze filosoof, wiens naam men in geen enkele catalogus of bibliografie
zal tegenkomen (al vertoont hij de nodige gelijkenis met de Noorse politicus en
denker Dag Hammerskjöld), munt uit in een schriftuur die is gedestilleerd uit een
ethisch getint existentialisme en een tot spiritualiteit verdunde mystiek. Ten slotte
komt de aap uit de mouw. Het aan Hammerson toegeschreven boekje, dat Lilly
koestert als was het een alternatief evangelie, blijkt te zijn geschreven door haar
partner Tom, die daarmee wilde aantonen dat filosofische vertogen zo sterk aan een
grondpatroon beantwoorden dat ze zich naar willekeur door de tekstverwerker laten
genereren. Deze demystificatie, die aan het slot van de roman de kracht van een deus
ex machina heeft, bevestigt dat Lilly zich dubbel heeft vergist: in de liefde voor haar
man en in het vertrouwen op het woord. Dat is een wel erg wrange uitkomst voor
iemand die al haar kaarten had gezet op de wil tot geloof in de minima moralia. Maar
wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.

Morele dilemma's
Van Brederodes derde roman, Het opstaan, is nog sterker dan Mensen met een hobby
getekend door een toenemende behoefte het moderne leven tegen het licht te houden
en er een alternatieve boodschap tegenover te stellen. Ditmaal is de hoofdrol niet
toebedeeld aan een vrouw van Van Brederodes eigen leeftijd, maar aan een man van
omstreeks de vijftig. Deze Rudolf, toneelschrijver en columnist, verkeert in een zware
existentiële crisis. Ooit pleegde zijn vrouw Anne zelfmoord en hoewel hij dat van
verre had kunnen zien aankomen, deed hij niets om het te verhinderen. Een tijdje
heeft hij geprobeerd zijn zoontje Bouwe alleen op te voeden, maar al gauw liet hij
het kind over aan de zorgen van zijn schoonzuster en zwager. Na jaren van een
bestaan als vrijgezel met vele losse vriendinnen, heeft hij in de veel jongere Barbara
een nieuwe partner gevonden, maar het valt moeilijk vol te houden dat hij met haar
een nieuw geluk gevonden heeft.
Rudolf lijdt aan een emotionele burn-out. Gevoelens als rouw, verdriet en woede
zijn hem even vreemd als harmonie en welbevinden. De smaak in het leven is hem
vergaan, voedsel doet hem niets, alcohol is
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er om niet te hoeven voelen dat hij niets voelt. ‘Loden gewichten op alle tenen.
Enkels, kuiten van beton. Breinpaté, lobbige hoofdkaas.’ Een enkele keer probeert
hij zijn depressie met Prozac te dempen en op geregelde tijden praat hij wat tegen
een psychiater aan. Maar uit zijn schulp kruipen, ho maar. De enige die hem weet te
raken is Cécile, met wie hij een tijd lang buiten Barbara om een verhouding heeft,
zonder dat het ooit tot seks komt. De smaak van seks hoort trouwens ook tot het
verleden; geen wonder dat Barbara de relatie op een zeker ogenblik voor gezien
houdt.
Cécile (van wie we pas tegen het einde te weten komen dat ze zo heet, ze blijft
lang verscholen achter het simpele C.) vertelt Rudolf omstandig dat ze in een vorig
leven een Pools meisje is geweest dat vanwege hulp aan joden in het beruchte
naziconcentratiekamp Sobibor terechtkwam en de gruwelen van de holocaust van
nabij meemaakte. Het is een episode die (net als vele andere in dit gestaag uitdijende
romanuniversum) weinig met de hoofdlijn van de roman te maken lijkt te hebben.
Maar ten slotte valt het puzzelstuk op zijn plaats. Rudolf neemt deel aan een
kunstenaarsforum en wordt wakker geschud door een vraag uit het publiek: als het
zo is dat goed doen aan één enkel individu opweegt tegen een weldaad jegens de
hele mensheid, ligt het bewust afzien van hulp aan een suïcidale medemens dan niet
in het verlengde van schuld aan de moord op zes miljoen joden? Het lijkt enigszins
op het morele dilemma dat Willem Jan Otten opwierp in zijn roman Ons mankeert
niets.
Maar er is meer voor nodig om Rudolf uit zijn lethargie en cynisme te laten
ontwaken. Allereerst is daar een lange brief van Cécile die hem uitlegt dat God
weliswaar niet dood is, maar wel erg afwezig. En tegelijk ook heel erg aanwezig in
het menselijk tekort waaraan iedereen deel heeft en waarvoor iedereen dus ook
verantwoordelijkheid draagt. Zalig daarom ‘degenen die bij het zien van de rotzooi
geen antwoord paraat hebben. Die niet doen alsof ze weten waarom, waartoe...’.
‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’, zou Jezus hebben gezegd, en ‘Oordeel
niet opdat je niet wordt geoordeeld’.
Rudolfs tweede plechtanker is zijn zoon Bouwe. Weliswaar heeft die als klein
kind opmerkingen gemaakt die zijn moeder deden denken dat hij de reïncarnatie van
een Duitse kampbeul is, wat bijdraagt aan haar onvermogen om nog verder te willen
leven, maar eenmaal volwassen ontpopt hij zich als je reinste positivo. Helaas komt
hij om bij een islamitische aanslag op Appèlbergen, een stad in het hoge noorden
die door de joodse architect Silberstein is ontworpen en gebouwd als een Almere
voor die Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen en andere nieuwe Nederlanders
die in de bestaande grote steden moeite hebben met inburgeren.
Tot zover deze samenvatting van een volgepropte roman. Rudolfs breed uitgemeten
midlife crisis wordt in één keurslijf geperst met de jodenvervolging en de
migrantenproblematiek, met af en toe groteske resultaten. Het is niet onvermakelijk
om in een persiflage op beleidsmakersproza de lof te horen zingen van segregatie
van allochtonen in plaats van integratie. Maar dat satirische element, dat culmineert
in de ophef rond het ontwerp van Silberstein (waarbij Appèlbergen door
dubbelgangers van Leon de Winter en
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Ronnie Naftaniël wordt neergezet als het hedendaagse Auschwitz) wringt en vloekt
al meer en meer met Rudolfs psychische lijdensgeschiedenis.

Eerlijk voor God
Freud, in de twintigste eeuw nog beschouwd als baanbrekend psycholoog maar de
laatste jaren uit de gratie geraakt, had op een essentieel punt gelijk én ongelijk. Dat
vindt althans Lot Sanders, de hoofdpersoon van Désanne van Brederodes vierde
roman Hart in hart. Ze is het met Freud eens dat in het menselijk bestaan alles om
de seksualiteit draait. Maar ze denkt tegen hem in waar het gaat om de schijngestalten
van de lust. ‘Alles wat we doen, ons werk, ons ouderschap, de meningen die we
uiten, de taarten die we bakken, onze sportprestaties, weet ik veel - het zijn geen
sublimaties van onze seksuele driften, maar omgekeerd: ons libido is een sublimatie,
of liever materialisatie, incarnatie, vleeswording, van een verlangen gekend te worden
en te kennen. Van hart tot hart. Nog liever: hart in hart.’
Met deze overwegingen zijn we in zekere zin terug bij Ave Verum Corpus. Fysieke
eenwording is nu eenmaal de incarnatie, om die theologische term uit het vocabulaire
van Lot Sanders nogmaals te misbruiken, van de alomvattende goddelijke liefde. Tal
van christelijke mystici (Hadewych, Sint Jan van het Kruis, de Heilige Teresa van
Avila en anderen) zijn Van Brederodes heldin erin voorgegaan. Klaarkomen, alleen
of met z'n tweeën, is wat Lot betreft zowel alles als niets voelen, ontledigd en gevuld
worden, ‘volstromen met ragdunne droomstof’, afscheid nemen van logica en
moraliteit.
Toch staat Lot voor haar gevoel alleen in deze, wie weet wel typisch vrouwelijke
ervaringen. Met haar man Donald heeft ze een huwelijksleven achter de rug dat zo
harmonisch en evenwichtig voortkabbelde dat ze zich ten slotte ging afvragen of dat
nu alles was. Graag had ze gezien dat Donald haar eens had genomen op het aanrecht,
zo om een uur of elf in de ochtend, maar het kwam met hem nooit verder dan wat
beheerste bewegingen in het licht van de straatlantaarn voor het slaapkamerraam van
hun Amsterdamse bovenwoning. Groot is dus Lots ontsteltenis wanneer ze na Donalds
onverwachte overlijden ontdekt welke afgronden er in deze kalme ziel huisden. Niet
alleen hield hij er een minnares op na, ook gaf hij zich op geregelde tijden over aan
de meest weerzinwekkende vormen van digitale kinderporno. Heeft ze deze man
ooit gekend, of liever gezegd: heeft hij zich ooit laten kennen zoals zij zelf gekend
wilde zijn? Want die wederkerigheid, zo zegt Lot kerkvader Augustinus na, is
bepalend voor de liefde.
In de verwerking van de schok die de ontdekking van Donalds dubbelleven haar
bezorgt, zoekt Lot steun bij Wieger Berkman. Voor haar is hij een ideale helper nu
ze hem heeft ontmaskerd als een geobsedeerde hoerenloper. Via hem hoopt ze meer
zicht te krijgen op fenomenen als vrouwenjacht, overspel en seksverslaving. Het zal
niet verbazen dat Van Brederode het stel uiteindelijk bij elkaar in bed laat belanden,
zoals het ook geen verbazing wekt dat het happy end van een relatie-met-toekomst
achterwege blijft.
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Wie gedacht mocht hebben dat kwesties aangaande liefde, trouw en geloof het
exclusieve domein waren van de katholieke bekeerling Willem Jan Otten, kan
vaststellen dat zich in de persoon van Désanne van Brederode (die altijd al katholiek
was) een concurrent heeft aangediend. Weliswaar heeft ze al eens laten weten dat ze
aan Otten en zijn zalvende praatjes een gloeiende hekel heeft, maar dat komt misschien
omdat zijn winkel te dicht op de hare zit. Want ook Van Brederodes werk staat in
het teken van het devies ‘eerlijk tegenover jezelf is eerlijk voor God’. En met Otten
koestert ze een diepe verering voor de katholieke auteur Graham Greene, die zo
ernstig weet had van het menselijk tekort dat hij er keer op keer over schreef,
overigens zonder zijn personages te bedelven onder moraliserende praatjes. In dat
opzicht zouden zijn Nederlandse bewonderaars nog veel van hem kunnen leren.
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Document
Hans Renders
Het pak van Bomans
In Het Parool van 22 februari 1992 schreef ik een recensie van een bloemlezing
brieven die Godfried Bomans met grote regelmaat van zijn lezers ontving, een leuk
boekje met onhandig geformuleerde fanmail aan een beroemde schrijver. Als reactie
op die bespreking kreeg ik een telefoontje van een meneer wiens vrouw net was
overleden. Hij had een dik pak correspondentie tussen zijn vrouw Nettie (voordat ze
zijn vrouw was) en de jonge Godfried Bomans liggen. Voor 1992 was er in de
Bomanskunde nooit over Nettie gerept. De correspondentie begon in 1936, Bomans
was toen 23 jaar. Haar latere echtgenoot had, zo zei hij, voor mij de meest interessante
passages uit de brieven gehaald en ze overgetikt. De weduwnaar stuurde mij
uiteindelijk toch kopieën van de originele (niet gecoupeerde) brieven toe en schreef
in een begeleidend briefje dat Nettie smoorverliefd op Bomans was en hij op haar,
terwijl ze zich al geëngageerd had met haar latere echtgenoot. Nettie had het contact
met Bomans in 1940 verbroken, nadat hij op een Amsterdams terras te veel
belangstelling aan de dag had gelegd voor de sierlijke bewegingen van een passerend
meisje. Zijn brieven had ze altijd zorgvuldig bewaard.
In de loop der jaren kreeg ik nog meer brieven van en aan Godfried Bomans
aangereikt. Een keer belde een mevrouw mij op die beweerde meer dan zeshonderd
brieven van Bomans onder haar bed te hebben liggen. Dat bleek nog waar te zijn
ook! Nadat ik daarover publiceerde (in NRC Handelsblad van 25 mei 1993) kreeg
ik weer andere correspondentie ter inzage. Zo was de heer J. van Rijswijk zo
vriendelijk mij een geestige brief toe te sturen die Bomans hem in 1969 had
geschreven. Van Rijswijk had meegedaan aan een mede door Bomans gepresenteerde
televisie-uitzending waarin jonge uitvinders een prijs konden winnen voor een
inventief idee of ontwerp. Zes kandidaten kwamen in de finale. Van Rijswijk werd
niet de winnaar, maar hij kreeg wel een briefje van Bomans, waarschijnlijk samen
met vier anderen: ‘Ik moet even het volgende aan u kwijt. Toen de stemmen staakten
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Godfried Bomans, ca. 1940 [Letterkundig Museum]
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en de voorzitter de doorslag moest geven bedoelde ik Uw naam te noemen, maar
vergiste me en noemde de verkeerde. Toen die verscheen kon ik niet meer terug en
liet het zo. Voor mij (en voor heel Nederland) was U verre weg de beste. Het spijt
me, dat het zo gelopen is. Uw Godfried Bomans’.
Brieven van Godfried Bomans hebben in de loop der jaren regelmatig tot commotie
geleid. Voor wie daar meer over wil weten, verwijs ik naar Vrij Nederland van 24
augustus 1994, Humo van 27 augustus 1996 en Weekend van 7 september 1996. Om
een idee te krijgen waar die commotie dan over ging, is het voldoende hier de kop
van het rijk geïllustreerde artikel in Weekend te citeren: ‘Stierf Godfried Bomans uit
liefdesverdriet omdat zijn minnares voor een ander koos?’. Mijn publicatie over die
zeshonderd brieven bracht ook Jeroen Brouwers aan het speculeren over de identiteit
van de vrouw aan wie al deze brieven gericht waren en die nog in leven is. Overigens
heeft hij nooit haar ware naam kunnen achterhalen.
De hier afgedrukte brief van Willy Corsari is een reactie op een boekje dat in 1950
bij De Bezige Bij verscheen, onder de titel Over Willy Corsari. Op verzoek van
Henriëtte van Eyk, samensteller van deze uitgave, schreef Bomans een vriendelijke
bijdrage. Met de in de brief genoemde Geert wordt waarschijnlijk de uitgever van
De Bezige Bij, Geert Lubberhuizen, bedoeld.
Michel van der Plas schreef het eerste deel van een biografie Godfried. Het leven
van de jonge Bomans, er verscheen nooit een tweede deel omdat hij Bomans' weduwe
niet voor het hoofd wilde stoten. Overigens is helemaal niet zeker dat Van der Plas
zich geremd voelde door de vele Weibergeschichte die hij in het leven van Bomans
tegenkwam.
Heemstede
January 1940
Lieve Nettie,
Gisteren, Zondag, ben ik naar Amsterdam gegaan om jou te ontmoeten, maar toen
ik er eenmaal was dorst ik niet, heb toen een uur in Cineac gezeten op het Damrak
en ben toen maar weer naar huis gegaan. Ik vreesde dat je het niet meer prettig zoudt
vinden als ik kwam en had er toen ook geen plezier meer in. Ik geloof dat je ook dien
laatsten avond niet goed wist wat met mij aan te vangen, en je hebt ook eigenlijk wel
gelijk, ik kom zoo maar binnen vallen zonder te schrijven of te vragen of je het wel
wilt, en je zult je van mij wel een ongunstig idee gevormd hebben, daarom. Maar
dat zou toch niet juist zijn. Ik ben altijd zoo blij je te zien, en verlang er van tijd tot
tijd zoo hevig naar dat ik dan pardoes ga. Maar voor jou beteekent het niet wat het
voor mij beteekent, dat bedacht ik gisteren en toen ging ik maar weer naar huis.
Intusschen weet je nu niets over de poes. Laat ik je dit dan schriftelijk vertellen. Toen
jij hem (of haar, dat weten de geleerden nog
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niet) niet hebben wou, vond ik een mevrouw Verwey in Laren, die er erg mee in haar
schik was. Zij krijgt hem den 7den Februari, wanneer ik vanuit Nijmegen naar A'dam
moet, en de poes dan in Hilversum aanreik. Ik kan hem dus niet meer aan je vriendin
geven.
En nu weet ik helemaal niets meer te vertellen. Ja, toch nog, je vond dat kleine
hoorspelletje van mij leuk, nu, Vastenavond en Zondag 3 Maart (van kwart of tien
over een tot half twee) worden er twee anderen van mij opgevoerd. Misschien heb
je zin om te luisteren. Dat zou leuk zijn.
Nu Nettie, alle beste wenschen die ik bedenken kan, bied ik je aan voor dit nieuwe
jaar. Dag!
Godfried
Willy Corsari
Prins Hendriklaan 36
Amsterdam-Z
Tel: 21614
Lieve Godfried,
Dank voor je aardige artikel, wel erg geflatteerd overigens! Ik hoop dat je hersteld
bent. Zou je veel te zeggen hebben, maar ik geef de hoop op je nog eens te zien. En
ik schrijf ook maar niet veel, heb weer zoveel verdriet en teleurstellingen gehad in
de afgelopen maanden, dat ik al mijn weerstand nodig heb om niet in elkaar te zakken.
Waarom valt nu nooit eens een een vliegtuig met mij naar beneden?!
Ik wens je het allerbeste toe. Waarschijnlijk ga ik weg. Ik had na de oorlog dadelijk
helemaal weg moeten gaan uit Holland, dat zou veel beter zijn geweest.
Ook jij bent dus nog steeds niet naar Engeland en Amerika. Jammer.
Geert vond je artikel buitengewoon aardig. Dag Godfried, mijn allerbeste wensen.
Willy
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Willy Corsari met twee verpleegsters, foto: Vereenigde Fotobureaux
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Hedwig Speliers
Filip de Pillecyn en de Duitse connecties
Een interpretatie
In een biografische schets uit de jaren negentig schrijft Anton Wilderode over Filip
de Pillecyn: ‘In maart 1947 komt hij voor de krijgsraad die hem niets anders dan
“een rijke culturele bedrijvigheid” ten laste kan leggen en tot tien jaar hechtenis
veroordeelt. In juli 1949 wordt hij vrijgelaten’. Tlvee decennia later moet het
biografisch huiswerk helemaal worden overgedaan. Is Filip de Pillecyn voer voor
filologen of voor historici? Moet hij op een Freudiaanse divan om zijn onverklaarbare
sprongen van pacifist naar militarist, van Vlaams-nationalist naar
Nationaal-socialist? Kunnen we een roman als De Soldaat Johan onbekommerd als
een literair werk lezen of is het besmet door Blutund-Bodemtendens? De Prins der
Vlaamse Letteren wordt meer en meer een enigma.
Voor een deel al in Blauwbaard (1931), zeker in Hans van Malmédy (1935) en
expliciet in De soldaat Johan (1939) heeft De Pillecyn de voorrang verleend aan een
bijzonder thema: de spanning tussen het verlangen naar een heroisch soldatenleven
en het verlangen naar intiem huiselijk geluk. Koppelt men deze thematische laag aan
het strijdbare flamingantisme en aan de Duitsgezindheid van De Pillecyn, dan lijkt
het logisch dat dit thema sympathiek is overgekomen bij Duitse uitgevers en vertalers
tijdens het nationaal-socialistische bewind tussen 1933 en 1945. Pas als Der Soldat
Johan 8000 exemplaren haalt in 1941 en het jaar daarop wordt herdrukt op een
ogenblik dat Hitlers troepen na de ondergang van het Zesde Leger bij Stalingrad op
de drempel staan van de ‘totale oorlog’, wordt het problematisch. Misschien is het
geen kwaad idee de politieke en ideologische attitude van
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Filip de Pillecyn als redacteur van De Standaard Deze foto dateert van rond 1918 [AMVC-Letterenhuis]
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De Pillecyn te koppelen aan zijn literaire doelstellingen. Deze invalshoek is trouwens
niet nieuw. Nog geen veertien dagen na de dood van Filip de Pillecyn op 7 augustus
1962 heeft Jan Walravens in De Groene Amsterdammer al de kat de bel aangebonden
met volgende vaststelling: ‘Filip de Pillecyn is onder ons een volbloed nationalist
geweest en het heeft hem te midden van de Vlaamse gemeenschap en in de
geschiedenis van onze tijd op vreemde paden gebracht. [...] Van volbloed Vlaams
nationalist is hij een volbloed collaborateur met de Duitsers geworden.[...] Vreemde
evolutie van een man die wellicht een zeer zuiver kunstenaar was, een goed mens
en een Vlaming die van zijn land hield, maar wiens kronkelig leven als het bewijs
mag gelden voor de politieke verwarringen en zelfs ontsporingen waarin ieder
onvoorwaardelijk nationalisme het individu ten slotte moet storten’.1

Filip de Pillecyn en de Duitse vertaalomgeving
De romans en novellen van Filip de Pillecyn vonden spoedig na hun publicatie in
Vlaanderen hun weg naar Duitsland. En niet toevallig vonden ze die weg na de
machtsgreep van Hitler en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jongere vertalers,
schrijvers en publicisten in het economisch wankele, naderhand imperialistische
Duitsland stelden alles in het werk om te overleven. De goed georganiseerde censuur
met de Reichsschrifttumskammer als hoogste controleorgaan liet maar weinig marge
om te schrijven en uit te geven wat men wenste. Uitgevers, schrijvers en vertalers
waren verplicht lid te worden. Men kon ontslagen worden en bijgevolg gebroodroofd,
of tegen zware sancties aanlopen en zoals Ernst Wiechert terechtkomen in een
concentratiekamp.2 Na de fameuze boekverbranding in Berlijn (en op vele andere
plaatsen) op de avond van 10 mei 1933 moest iedereen die schreef en uitgaf in
Duitsland bijgevolg op zijn tellen passen. Het was ‘de geboorte van de nieuwe tijd’
zoals de kersverse minister van Propaganda Joseph Goebbels had uitgeroepen in zijn
toespraak tot de Berlijnse studenten in de gloed van de meer dan twintigduizend
brandende boeken. Heel wat schrijvers, beroepsvertalers, literair agenten en uitgevers
probeerden zo dicht mogelijk in de omgeving te komen van de referenten van de
Reichsschrifttumskammer. Sommigen probeerden in extremis hun huid te redden en
hun socialistische of sociaal-democratische verleden uit te vlakken door
Vlaams-nationalistische schrijvers met nationaal-socialistische sympathieën naar
hun naziparadijs te lokken.3
Dit lukte voor een deel omdat het nationaal-socialisme niet enkel een politieke,
maar ook een culturele beweging voorstond. Vele Duitse intellectuelen uit het
nazi-regime beschouwden het nationaal-socialisme dan ook eerder als een culturele
dan als een politieke beweging.4 Vermoedelijk hebben ook heel wat Vlaamse auteurs
in dezelfde lijn gedacht. En allen, die tussen 1933 en 1945 in Duitsland werden
vertaald, hebben direct of indirect contact gehad met de Reichsschrifttumskammer,
hetzij via hun uitgever, hetzij via hun literair agent of hun vertaler. Onder meer Stijn
Streuvels, Felix Timmermans, Ernest Claes, Filip de Pillecyn en Gerard Walschap.
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Verkenning in het Vlaamse volksverbonden literatuurlandschap
Op 13 mei 1922 nam Filip de Pillecyn ontslag uit De Standaard, waar hij
redactiesecretaris en journalist van was sinds 1919. Na zijn studies Germaanse
filologie te Leuven promoveerde hij in 1926 op een dissertatie over Hugo Verriest.
De ‘dood’ van de journalist De Pillecyn viel ongeveer samen met de ‘geboorte’ van
de schrijver. Hij stond klaar om ‘de prins van het Vlaamse proza’ te worden. Eind
1926 werd De Pillecyn door onderwijsminister Camille Huysmans benoemd tot leraar
Nederlands en Engels (Duits volgt later) aan het Koninklijk Atheneum van Malmédy,
het Belgisch-Duitse stadje aan de zuidrand van het plateau van de Hoge Venen. De
Pillecyn verhuisde met zijn vrouw Elvire van Duysse en hun enige dochter, de
vijfjarige Godelieve, naar Malmédy. Ze gingen wonen in de Rue Devant l'Etang nabij
de historische kerk van het stadje.5
In 1920 telden de ‘Kreise’ Eupen en Malmédy samen 60.000 inwoners, waarvan
zowat 45.000 uitsluitend Duits spraken. Het Verdrag van Versailles had voor
Oost-België in zijn artikel 34 de inlijving bij het Koninkrijk België vastgelegd.6 Het
staat vast dat de hele Duitse buitenlandpolitiek na 1919 gekenmerkt werd door de
wil om de bepaling van het Verdrag van Versailles te herzien.7 Men stuurde aan op
grenscorrecties om de zogenaamde Auslanddeutsche terug te winnen en in die strategie
zat het terugwinnen van Eupen-Malmédy. Het is dan ook logisch dat het Duitse
ministerie van Buitenlandse Zaken een aanzienlijk aandeel had in de financiering
van het Duitse netwerk in Eupen-Malmédy. De Duitsgezinde kringen in de
Oostkantons rekenden vast op een terugkeer in het Rijk.8 In de jaren na de inlijving
bij België ontwikkelde zich dus heel vlug een dubbele werkelijkheid. Onder de
Belgische oppervlakte organiseerde zich een dicht net van contacten met het Duitse
Rijk, dat toenemend, ten laatste vanaf 1933 bij de machtsovername een
nationaal-socialistisch karakter kreeg.
Het atheneum waar Filip de Pillecyn sinds eind 1926 les gaf, had een goede
reputatie en rekruteerde ook leerlingen uit het ‘feitelijke’ België. De politieke discussie
tussen de Belgisch-patriottische en Duitsgezinde opvattingen weerspiegelde zich
ook in het lerarenkorps. Tot de Duitsgezinden behoorde de Vlaamse leraar-schrijver
Filip de Pillecyn.9 De invloed van het Duitse net van begeleiders op de studerende
jeugd van Eupen-Malmédy wordt nogmaals bevestigd in 1938 in een verslag van J.
Berres, hoofd van de Aussenstelle West van de Reichsstudentenführung (RSF).
Daarin is sprake van een net van vertrouwensmensen en van betrouwbare informatie
die wordt doorgespeeld naar nazi-Duitsland.10
In de summiere biografie van De Pillecyn stelt men alleen maar vast dat hij leraar
is geworden in Malmédy. Maar wat had een Vlaming met universitaire vorming die
zelf hoogleraar had kunnen zijn in godsnaam verloren in een dergelijk provincienest?
Waarom ruilde hij het drukke journalistenbestaan in Brussel in voor een rustig
kabbelend leventje als leraar en als schrijver in een slapend Ardeens stadje? Volgens
Bert Ranke was men opgelucht dat de man achter het stopgezette satirische
Vlaamsgezinde weekblad Pallieter ver weg was. Hij zou vervelende dingen hebben
geschre-
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ven aan het adres van Huysmans en voor minister Van de Vyvere was hij een
lastpost.11 Toch schijnt er meer aan de hand te zijn. Zijn positionering in de
Oostkantons doet vermoeden dat De Pillecyn met een of andere ‘höhere Mission’
belast is geweest.12 We weten bovendien dat in Oost-België op 11 december 1926
de Leuvense studentenvereniging ‘Eumavia’ werd gesticht. Deze studentenvereniging
zocht contact met bevriende, op Duitse subversie gerichte kringen. Na de
machtsovername van Hitler opereerde ze met de financiële steun van het Duitse
Rijk.13 Als De Pillecyn in 1941 vijftig jaar wordt, verwijst de VNV'er Albert de Poortere
in het collaboratieblad Volk en Kultuur14 op dubbelzinnige wijze naar het verleden
van De Pillecyn in de Oostkantons. ‘Zooals men merken kan,’ aldus De Poortere,
‘is dus ook in de laatste jaren de politieke en kultureele bedrijvigheid van Dr De
Pillecyn geen beletsel geweest voor een omvangrijke literaire werkzaamheid.
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Want waar wij nog geen melding maakten van tallooze artikels die hij tegelijkertijd
in bladen en tijdschriften liet verschijnen, moeten wij inderdaad nog wijzen op de
rol die hij gespeeld heeft te Malmédy zelf,...’ (cursivering H.S.).15
Wat opvalt, is dat het gedachtegoed van De Pillecyn in die jaren radicaliseert.
Toekomstige biografen moeten onderzoeken of die radicalisering gelinkt kan worden
aan zijn verblijf als leraar in Malmédy. Daarbij zal men rekening moeten houden
met het feit dat de annexatiegedachten en de verduitsing van de Oostkantons het
werk was van conservatieve krachten in het Duitsland van de Weimarrepubliek. De
Vlaams-nationalistische radicalisering van De Pillecyn kan men vanaf 1929 meten
aan zijn medewerking aan Jong-Dietschland, een ‘Algemeen Weekblad voor
Katholiek Vlaamsch-nationaal leven’ dat ‘de spreekbuis van een jonge radicale groep
van katholieke en Vlaams-nationalistische intellectuelen’ wilde zijn.16 Het tijdschrift
werd geleid door Victor Leemans, een Hitlerbewonderaar van het eerste uur en
bovendien een vurige sympathisant van het nationaal-socialisme. Toen
Jong-Dietschland op de fles ging in juli 1935 werd De Pillecyn medewerker van
Volk, dat steeds radicaler de richting uitging van ‘de nieuwe orde’. Begrippen als
‘ras’ en ‘volk’ werden schering en inslag. Het regionalistische romanmodel, met
Streuvels als boegbeeld, genoot voorrang zowel in de Vlaams-nationalistisch
georiënteerde kritiek van Ernest van der Hallen als in de fascistische van Wies
Moens.17
Kort na elkaar had De Pillecyn zijn eerste creatieve proza gepubliceerd: in 1926
het avonturenverhaal over een Gentse minderbroeder Pieter Fardé en in 1927 De
Rit, een novelle die zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nog in Malmédy
schreef hij Blauwbaard (1931), waarmee hij zijn eerste hoogtepunt bereikte. De
auteur zet de bekende vertelstof op een nieuw spoor door de handeling te situeren in
de vijftiende eeuw. Door toverij en alchemie te suggereren baadt het verhaal in een
romantische en geheimzinnige sfeer van irrationalisme. De Pillecyn wijkt af van de
overgeleverde legende door Blauwbaard als eenzame kasteelheer aan allerlei
wisselende stemmingen over te leveren. Hij verlegt de klemtoon van bloeddorstige
held naar onrustige, tegenstrijdige natuur die door zijn contact met de elementen zijn
betere zelf ontdekt.18

Blauwbaard in Duitsland
Wie de moeite doet om te bladeren in Duitse publicaties zoals die van Joseph Wulf19
of de recentere literatuurstudie van Jan-Pieter Barbian kent meteen het klimaat en
snuift zo de ijzige sfeer op waarin Duitse uitgevers, auteurs en vertalers moesten
werken.20 Dit klimaat en deze sfeer hadden uiteraard een boemerangeffect op de
Vlamingen die in Duitsland werden vertaald. Op zijn minst moesten deze Vlaamse
auteurs aan enkele verplichtingen voldoen. Zo liet Streuvels zich gewillig als
uithangbord voor de Duitse Flamenpolitik gebruiken, ging Walschap
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in Berlijn een lezing geven voor een nazipubliek, dook Ernest Claes op in de
filmstudio's van Babelsberg en leverde Felix Timmermans royaal hand- en
spandiensten aan allerlei nationaal-socialistische organisaties. Maar dit verhaal voert
ons te ver. Terug dus naar ons onderwerp, de opgang van een talentrijk auteur in
Vlaanderen en in Duitsland.
De roman Blauwbaard verscheen in 1931. Dit eerste hoogtepunt in het oeuvre van
Filip de Pillecyn werd spoedig opgemerkt in Duitsland en verscheen met de titel
Blaubart in Flandern in 1933, het jaar waarin Hitler aan de macht kwam. Zowel de
katholieke uitgever Jakob Hegner als de vertaler Felix Augustin waren notoire
tegenstanders van het nazisme. Gezien Felix Timmermans van alle
Nederlandsschrijvende auteurs het meest gelezen werd in de Weimarrepubliek (en
later) en zo Vlaanderen op de Duitse kaart had gezet, leek het alvast een goede
publicitaire vertaler-vondst om Blauwbart in Flandern te situeren. Duitse katholieke
uitgevers rekruteerden tijdens het Hitlerregime zoveel mogelijk onder buitenlandse
katholieke schrijvers. Door buitenlandse literatuur te vertalen wisten ze handig te
ontsnappen aan de productie van Blut-und-Bodenpulp. Dat hadden de diehards onder
de nazi-recensenten trouwens spoedig door. Zo verscheen in 1938 een felle reactie
in het Berlijnse boekenblad Bücherkunde.21 Daarin wordt gewezen op het gevaar van
buitenlandse confessionele literatuur. Men beschouwde literaire import van dat soort
als een aanval op de Duitse Volksgemeinschaft dat buiten de Duitse Reichsgrenzen
moest blijven. En bovendien wou men van de Duitse boekenmarkt geen rommelzolder
maken voor literair afval uit het buitenland.22 Maar het mes sneed aan twee kanten.
Met een nieuwe Flamenpolitik in het achterhoofd en de Reichsschrifttumskammer
als bemiddelaar zocht hetzelfde Berlijn zoveel mogelijk Vlaamse schrijvers met
Duitse sympathieën voor zich te winnen. Wat Stijn Streuvels betreft, ziet men dat er
zelfs een bikkelharde concurrentie ontstond om hem te mogen vertalen, promoten
en uitgeven.23 Trouwens, men beschikte over voldoende nationaal-socialistisch
getrainde filologen om Vlaamse werken naar Duitse hand zetten. Het was een koud
kunstje om van De vlasschaard een Blut-und-Bodenepos te maken of van De soldaat
Johan een heldepos van het Oostfront, zoals straks zal blijken.

Peter Mertens vertaalt Hans van Malmedy
Sommige literatuurhistorici beschouwen de korte roman Hans van Malmedy uit 1935
als ‘louter atmosfeer en evasie’.24 ‘Welk ook de epische aanleg van De Pillecyn
geweest is’, schrijft B.F. Van Vlierden, ‘het diepste van zichzelf heeft hij uitgesproken
in werken waarin geen feiten en gebeurtenissen moesten worden verhaald, maar
waarin stemming en sfeer in een muzikaal proza werden uitgesproken. Zelfs Hans
(van Malmedy) is geen concrete gestalte geworden, evenmin overigens als de
geheimzinnige “monsieur” Hawarden... Zijn personages zijn niet meer als een vluchtig
kristallisatiemoment van stemmingen, en de landschappen zijn zo onrealistisch
mogelijk, slechts materiële vormen van stemmingen’.25
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Filip de Pillecyn, Hans van Malmedy (1935)

Hans van Malmedy werd in 1938 keurig maar kleurloos in het Duits vertaald door
Peter Mertens en uitgegeven door Altenburg Verlag in Leipzig.26 Gustav Altenburg
was in feite een uitgever van sport- en Lebensreform-boeken.27 Het is verwonderlijk
dat een dergelijk boek, zonder geprofileerde personages en zonder spannende plot,
in het Duits werd vertaald in een tijd waarin de Duitse lezers grote behoefte hadden
aan literair entertainment en aan evasieve verhalen die de dagelijkse ellende deden
vergeten. De vertaling van Hans van Malmedy kan mogelijk beschouwd worden als
een beloning voor de nieuwe attitude van Filip de Pillecyn. Tussen het verschijnen
van de oorspronkelijke roman in 1935 en de vertaling in 1938 was er een kentering
gebeurd bij de mens De Pillecyn. We zagen al dat hij medewerker van Volk was
geworden en dat dit literaire tijdschrift bijzonder Duitsgezind was. Ludwig Drees
had in het novembernummer 1937 een opmerkelijk artikel
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Filip de Pillecyn tijdens zijn redevoering over Renaat de Rudder op de twaalfde IJzerbedevaart van
1931.[AMVC-Letterenhuis]

gepleegd, ‘Duitsche letterkunde onder volkschen invloed’. De auteur was
atheneumleraar in Verviers en had sinds de zomer van 1936 constant op dit actuele
thema ingezoomd. Op het zesde katholiek Congres van Mechelen stond hij samen
met De Pillecyn ingeschreven als spreker. Zijn referaat ‘De groote krachtideeën van
onzen tijd en hun beteekenis voor de kultuur’ werd door tijdgenoten gewaardeerd
als een beheerst pleidooi voor fascisme. Maar in zijn bijdrage voor Volk ging hij een
brug verder en beschouwde hij ‘de nationaal-socialistische beweging’ als de motor
van een letterkunde die regelrecht vanuit de volksgemeenschap voortkwam. Alleen
het volkse literatuurgenre bezat een onvervalste ‘politieke beteekenis’ in een totalitaire
staat, die ‘het voortleven van alle andere volksche stroomingen [...] onmogelijk
maakt’. Daarna volgde een passus waarin Ludwig Drees de Reichskulturkammer van
Goebbels met hand en tand verdedigde. Hij vond het noodzakelijk dat de staat toezicht,
censuur en pressie uitoefende op de literatoren met het doel de letterkunde in ‘volkse
strekking’ te sturen. Dit Duitslandnummer van Volk, aldus Van Landschoot, ‘liet het
in elkaar vervloeien van de Vlaamse “volkse” strekking en nationaal-socialistische
“volkse” strekking maar al te vlot toe’. En dit speciale Duitslandnummer, nota bene,
stond onder de medeverantwoordelijkheid van redacteur De Pillecyn.28
Wat opvalt is dat Filip de Pillecyn, ongeacht wat hij schreef en hoe weinig narratief
hij ook schreef, een persona grata aan het worden was in het nieuwe Duitsland. Zijn
Hans van Malmedy mocht dan al ‘louter atmosfeer en evasie’ zijn en fictie zonder
‘feiten en gebeurtenissen’ drijvend op louter ‘stemming en sfeer in een muzikaal
proza’ zonder ‘concrete gestalte’, dit
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vormde geen wezenlijk bezwaar tegen publicatie in Duitsland.29 Vermoedelijk speelde
daarin de aanwezigheid en de persoon van vertaler Peter Mertens een belangrijke
rol. Als activistisch collaborateur van de Eerste Wereldoorlog was deze Oost-Vlaamse
boerenzoon op zijn zesentwintigste gevlucht naar Duitsland hoewel hij graag naar
Vlaanderen was teruggekeerd. Hij had filologie gestudeerd aan de Leuvense
universiteit op een ogenblik van grote polarisatie tussen het Belgische episcopaat en
de Vlaamsgezinde professoren en studenten. Hij had als felle flamingant de universiteit
verlaten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verkoos hij in het bezette België te blijven.
Zo werd hij op zijn tweeëntwintigste activist en, zoals hij schreef aan Streuvels, ‘mijn
aandeel in de activistische beweging was van dien aard, dat ik er na de oorlog niet
kon aan denken in Vlaanderen te blijven en ook nu nog een terugkeer volkomen
onmogelijk is. Ik reisde toen naar Duitsland omdat ik alleen hier eenige kennissen
had en hoopte eenigen steun te vinden’.30 Begin 1920 ging hij werken bij Insel Verlag
in Leipzig. Na de machtsgreep van Hitler koos hij voor het Duitse burgerschap en
hij liet zich in april 1933 naturaliseren terwijl hij zich daarna meteen als kandidaat
NSDAP'er had gemeld bij de plaatselijke afdeling van Taucha. Hoewel zijn kandidatuur
als ‘niet-ontvankelijk’ werd afgewezen, had hij aan de Reichsschrifttumskammer
geschreven dat hij zich al sinds de Kampfzeit openlijk voor de NSDAP had ingezet.31

De omslag
Verkerend in de kringen van Volk en DeVlag of wat Romain Vanlandschoot ‘de
moeilijk te definiëren schemerzone tussen nationalisme en nationaal-socialisme’
noemt,32 kwam de radicale pacifist De Pillecyn langs allerlei wegen razendsnel terecht
in de culturele collaboratie.33 Die radicalisering voltrok zich tussen 3 juni en 29
september 1940. Op 3 juni 1940 plaatste De Pillecyn zijn handtekening onder het
zogeheten Dietsch Programma samen met Frans Daels, Germain Lefever, Jozef
Goossenaerts, Jeroom Leuridan en Jef van de Wiele. Op 7 juli 1940 ging hij op stap
met Jef van de Wiele en een Duits ambtenaar op zoek naar generaal Alexander von
Falkenhausen met de bedoeling het tijdschrift DeVlag opnieuw van de grond te
krijgen. Op 11 juli 1940 hield hij een feestrede in de Vlaamsche Schouwburg waarbij
Ernest Claes zich afvroeg of men ‘misschien een politieke betekenis (wilde) geven
aan de feestelijkheden van deze avond, met het oog op de Duitse bezetters?’. Op 11
augustus 1940 stond De Pillecyn op het podium van de Brusselse Muntschouwburg
naast René Lagrou van de Algemeene SS-Vlaanderen en bepleitte hij een plaatsje
voor Vlaanderen in het Groot-Germaanse Rijk.34 ‘Deze elfde augustus’, schrijft
Vanlandschoot, ‘mag aangezien worden als een dag met fatale consequenties. Het
werd immers duidelijk dat De Pillecyn in de radicaalste vleugel was terechtgekomen.
Van die stond af is de samenwerking met Van de Wiele primordiaal geworden’.35
Bovendien was er nog de ‘Dichterfahrt ins Kampfgebiet des Westens’. Die
Dichterfahrt was een gezamenlijk initiatief van de Schrifttumsabtei-
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Filip de Pillecyn, De soldaat Johan (1939)

lung van het Propagandaministerie en het Opperbevel van de Wehrmacht. Veertien
belangrijke Blut-und-Bodenschrijvers namen hieraan deel. Volgens de woorden van
Schrifttumsreferent Otto Henning konden ze op die manier directe getuigen zijn van
de unieke heldenstrijd der Duitse troepen in het Westen en later onvergankelijke
epossen schrijven over het grootste krijgsgebeuren aller tijden. Ze waren vertrokken
vanuit Baden-Baden over Kehl en Straatsburg. Ze bezochten de maginotlinie die
door de Duitse militaire pletwals in een-twee-drie werd veroverd. Daarna ging het
over Metz, Verdun, Varennes, Château-Thierry naar Parijs en Fontainebleau,
symbolische plaatsen uiteraard. Na Calais bezochten ze Ieper, Langemark, Gent en
Brussel. Bij enkele stopplaatsen werden de schrijvers opgewacht door hun collega's
in Werhrmachtuniform of door divisiecommandanten die voor de nodige uitleg
zorgden. In Parijs werden ze ontvan-
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gen door Generalfeldmarschall von Brauchitsch en in Brussel werden ze begroet
door General von Falkenhausen. De groep telde notoire Duitsers zoals Hans Johst,
de nieuwe voorzitter van de Reichsschrifttumskammer en de gevierde
Blut-und-Bodenschrijver Hans Friedrich Blunck, een ouwe kennis van pastoor Verriest
en Streuvels tijdens de Eerste Wereldoorlog.36 Op 25 juli 1940 waren Filip de Pillecyn,
Cyriel Verschaeve, Wies Moens en Willem Putman van de partij op de officiële
ontmoeting in Brussel.37
Na de boven beschreven escapades waarin De Pillecyn meestal zelf het voortouw
nam, volgde een nieuwe reeks van twijfelachtige initiatieven in de vorm van lezingen,
bezoeken, ontmoetingen en gebeurtenissen. Zo werd hij op voorstel van de toenmalige
directeur-generaal, de VNV'er Herman de Vleeschauwer, in mei 1941 benoemd tot
directeur van het Middelbaar Onderwijs in het Ministerie van Openbaar Onderwijs.38
Tijdens die beperkte periode van iets meer dan drie jaar heeft hij weinig pedagogische
potten gebroken. ‘Van de revolutionaire principes, die hij en zijn medestrijders voor
de Nieuwe Orde koesterden in verband met de hervorming van het onderwijs was
na drie jaar nog zo goed als niets verwezenlijkt. Alleen de uitsluiting van de Joodse
leerlingen en leerkrachten, met hun infrastructuur enzovoort, was een feit.’39
Omdát het samenvalt met de publicatie in Duitsland van Der Soldat Johan is hier
alvast nog één feit het vermelden waard, de aanwezigheid van Filip de Pillecyn op
het derde ‘Weimarer Dichtertreffen’ van oktober 1941. De Pillecyn had twee jaar
daarvoor bij zijn Nederlandse uitgever De soldaat Johan gepubliceerd waarin
Pillecynbiograaf Bert Ranke ‘een zweem van bodemtendenz’ meende te
onderkennen.40 Albert De Poortere windt er geen doekjes om. ‘Het is een roman’,
schrijft hij, ‘waaraan het thema van bloed en bodem, gesymboliseerd in den boer,
die te gelijk soldaat is, zijn sterke bezieling geeft’.41 De Pillecyn schept hier een
personage waarin hij het verlangen naar huiselijk geluk en naar een krachtdadig
soldatenleven lijkt te verzoenen. Johan is soldaat geweest onder Karel de Stoute en
heeft zijn uniform afgelegd voor een eenvoudig bestaan als boer en huisvader. Maar
het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een soort mystieke band met de eigen grond
stuwt hem opnieuw naar het soldatenleven. Hij trekt erop uit om het lot van zijn
soortgenoten, de Vlaamse boeren, te verdedigen. Men kan stellen dat De soldaat
Johan een soort van roman à thèse is met een nauwelijks versluierende oproep tot
gewapende verovering van rechten op eigen taal en eigen grond.42
Op 24 oktober 1941 is Filip de Pillecyn een van de uitgenodigden op het
schrijverscongres in Weimar.43 Dit ‘Weimarer Dichtertreffen’ was een initiatief van
Joseph Goebbels en werd georganiseerd door de Schrifttumsabteilung van zijn
Propagandaministerie. Het was dus Berlijn dat inviteerde en uitsluitend partijgetrouwe
en ‘völkische’ schrijvers selecteerde. Het was Berlijn dat bekende buitenlanders bedoeld werd buitenlanders bekend om hun nationaal-conservatieve geschriften en
hun Duitsgezindheid - uitnodigde. Voor het eerst figureerden ook schrijvers uit
veertien Europese landen. Onder de beroemdheden die onder de rijksadelaar het
gerenoveerde Hotel Elephant binnenstapten, bevonden zich de Vlamingen Felix Tim-
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mermans en Filip de Pillecyn. Ze dronken hun glaasje sekt in het gezelschap van
buitenlandse collega's als Pierre Drieu la Rochelle, John Knittel, Ernesto Giménez
Caballero en Robert Brasillach. Tijdens dit treffen gebeurde iets merkwaardigs. Men
besloot een internationale schrijversvereniging boven de doopvont te houden en een
internationaal tijdschrift op te richten. De internationale en antifascistische P.E.N.-club
was al sinds 1933 een doorn in het nazi-oog. De Europäische Schriftstellervereinigung
was een initiatief van het Propagandaministerie, voorbereid door de bureaucratie in
Berlijn maar ten doop gehouden in Weimar op 24 oktober 1941. Die vereniging van
Duitse en buitenlandse auteurs was zogezegd een initiatief van de Noor Knut Hamsun,
de Vlaming Stijn Streuvels en de Finse Mailo Talvio en zou spontaan zijn ontstaan.
Feitelijk was het Propagandaministerie hier de drijvende kracht. Als buitenlandse
gast plaatste Filip de Pillecyn met bevende hand zijn handtekening in de
rechterbenedenhoek van Die Gründungs-Urkunde der Europäischen Schriftsteller
Vereinigung. Op deze stichtingsakte kreeg hij het gezelschap van onder meer Hans
Friedrich Blunck, de eerste voorzitter van de Reichsschrifttumskammer en Carl
Rothe, drijvende kracht achter de organisatie van het Weimarer Dichtertreffen.44

Hans Teske en Der Soldat Johan
In zijn essay ‘“Ik wil een vrije boer zijn”. De Soldaat Johan herlezen’ probeert Dirk
de Geest de literariteit te omschrijven van de bekende historische roman van Filip
de Pillecyn, ‘een boek dat oorspronkelijk verscheen in 1939 bij de Nederlandse
uitgeverij Van Kampen en Zoon [...] en daarna meer dan tien drukken kende,
waaronder een oorlogsuitgave op letterlijk tienduizenden exemplaren’.45 Deze
voortreffelijke analyse, die jammer genoeg geen uitsluitsel brengt over de literaire
waarde van de roman, eindigt op een slotpassus die erg dubbelzinnig klinkt. Dirk de
Geest schrijft: ‘Wie pogingen onderneemt om de literatuur van De Pillecyn naadloos
in te lijven bij een politiek debat, bezondigt zich aan groteske vertekening en ontkent
fundamenteel het literaire karakter van dat oeuvre’. Vermoedelijk vindt hij die
bewering te algemeen en te arbitrair, want onmiddellijk daarop ontkent hij ze: ‘Wie
omgekeerd (zoals de meeste lezers vandaag) zijn verhalen en romans op zich leest,
los van iedere historische en culturele context, stoot dan weer op de grenzen van een
oeuvre dat niet volstrekt autonomistisch gelezen kan en wil worden. Ook in dat
opzicht is De Pillecyn een kind van zijn tijd, literator en activist...’. Vlaamse critici
van het interbellum wisten beter, Bert Ranke en Albert de Poortere voelden heel
goed de tendens van De Soldaat Johan aan en interpreteerden de roman meteen als
een uiting van Vlaamsgezindheid en zelfs Duitsgezindheid. De jonge Nederlandse
journalist en dichter-vertaler August Wensink, die zich duidelijk profileerde als een
literator van de Nieuwe Orde, schreef onder het pseudoniem Johan Ponteyne dat De
Pillecyn met De Soldaat Johan een meesterwerk had geschreven en beschouwd kon
worden als een ‘wegbereider voor het volkse gedachtegoed’.46 Bovendien
onderstreepte hij het specifieke karakter
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Hans Teske, De Nederduitsche Literatuur (1942)

van de roman en schreef: ‘In het bijzonder deze oorlogstijd verleent het boek een
heel interessante symboliek...’ (Cursivering H.S.). Maar sommige critici in
Hitler-Duitsland gingen veel verder. Zij bezondigden zich niet alleen aan een groteske
vertekening van het literaire werk, maar ontkenden fundamenteel het autonomistische
karakter ervan door het te linken aan de nazi-ideologie. Een pijnlijk voorbeeld daarvan
is literatuurprofessor Hans Teske.
Mocht Filip de Pillecyn zich niet hebben bekeerd tot het fascisme, dan is het zeer
de vraag of hij ooit zo'n prominente plaats had gekregen in het nationaal-socialistische
discours van Hans Teske.47 Met name Die Ueberwindung des Provinzialismus in der
fläimischen Literatur, dat in 1943 verscheen bij De Lage Landen, de Brusselse
uitgeverij van Guido Eeckels. Eeckels was ‘een lieveling van de bezetter’ en in het
bijzonder van Hans Teske.48 ‘Deze tekst’, aldus Romain Vanlandschoot, ‘vertolkt
een conservatieve, nationa-
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listische en op Duitsland gerichte literatuurhistorische opvatting, rijkelijk doorspekt
met de noodzakelijke Blut-und-Boden-retoriek’.49 Opgelet dus voor het gebruik,
misbruik zeg maar, dat de Duitse officier-filoloog maakt van zijn sympathie voor
De Pillecyn. Is hij niet per definitie een bevooroordeeld criticus van de Vlaamse
literatuur? Als censor bij de Propaganda-Abteilung in Brussel had Hans Teske
uiteraard heel wat contacten met Vlaamse schrijvers en uitgevers.50 Hij behoorde tot
het legertje Duitsers dat ‘tot academische rijpheid (was) gekomen in een periode
waarin de historisch georiënteerde wetenschappen in Duitsland door het “volkse”
paradigma werden beheerst’.51 Ook Hans Teske maakte bijgevolg deel uit van de
zogenaamde Westforschung, ‘een grootschalige, wetenschappelijke,

Hans Teske, Die Ueberwindung des Provinzialismus in der flämischen Literatur (1943)
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maar vanuit revanchistische motieven gegroeide zoektocht naar de sporen van de
Germaanse invloed in de landen ten westen van Duitsland’.52
Teske was sinds 1 oktober 1934 hoogleraar germanistiek geworden aan de
Hamburgse Universiteit. Hij had als vurig sympathisant van Hitler voorrang gekregen
op de professoren Ludwig Wolff uit Göttingen en Karl Schulte Kemminghausen uit
Münster. Hij kende als geen de kunst om de literatuurgeschiedenis naar zijn hand te
zetten. Zo maakte hij de middeleeuwse troubadour Walther von der Vogelweide als
‘de zanger van het Duitse Reich’ bruikbaar voor de nationaal-socialistische ideologie.53
Op die manier vervalste hij ook de Vlaamse literatuur. In Die Ueberwindung des
Provinzialismus in der flämischen Literatur van 1943, waaruit een voorpublicatie
was verschenen in De Vlag van juli 1942, spande hij zich in om de (Vlaamse en
volksverbonden) lammeren van de (Belgicistische en stedelijke) bokken te scheiden.
Zo corrigeerde hij de literatuurhistoricus R.F. Lissens. Lissens vond dat de Vlaamse
romantiek ten tijde van Hendrik Conscience en Karel Lodewijk Ledeganck stond of
viel met het thema van de nationale wedergeboorte. Teske daarentegen geloofde dat
dit vaderlandse thema ‘niet eenvoudig (tot) België of Groot-Nederland’ beperkt
mocht blijven, maar ‘gans Germanië’ en bij voorkeur zelfs ‘het middeleeuwse
keizerrijk’ bestreek.
Hans Teske toverde sterke staaltjes van nationaal-socialistische
literatuurgeschiedenis uit zijn Duitse hoed. Voor verschillen in niveau had hij geen
neus. Hij switchte van gevestigde waarden naar mindere goden, van Felix
Timmermans en Ernest Claes naar August van Cauwelaert, Jozef Simons en Antoon
Thiry. Claes en Timmermans bereikten een ‘Europees niveau’ door het accent te
verleggen naar ‘die flämische Provinz’. Met dit soort sofismen wou hij zijn
Vlaams-nationalistische lezers wijsmaken dat onze volksverbonden schrijvers op
hetzelfde niveau kwamen als de Duitse Blut-und-Boden-schrijvers. Van Paul van
Ostaijen had hij geen kaas gegeten. Deze stadsdichter probeerde, aldus Teske, bewust
Europees te zijn met het gevolg dat hij ‘met de internationale modeschrijverij voor
een goed deel verdween in het stof van de bibliotheken’. Daarmee beaamde hij in
feite wat De Pillecyn al eerder eind 1941 in een interview had gezegd: ‘Wel, ik heb
nooit kunnen begrijpen hoe men een man als Paul van Ostaeyen [sic] ernstig heeft
kunnen opnemen. Wat is een gedicht als zijn “Alpenjagerslied”? Er moet in kunst,
toch altijd schoonheid zijn die ontroert: woede, haat, liefde en niet iets wat u koud
laat’.54
De loftuitingen van Teske aan het adres De Pillecyn vallen ongetwijfeld samen
met de politieke rol die De Pillecyn bij het begin van de Tweede Wereldoorlog speelt.
Doordat hij er niet in slaagt katholieke bastions als onder meer het Davidsfonds
bakzeil te doen halen en ziet dat het VNV faalt in zijn pogingen om het cultuurbeleid
naar zich toe te halen, was De Pillecyn sterk gaan overhellen naar de DeVlag-richting.
Op 8 december 1940 had hij met een uitgebreide delegatie in Berlijn deelgenomen
aan besprekingen op het hoogste vlak met het propagandaministerie van Joseph
Goebbels. ‘Deze reis’, aldus Romain Vanlandschoot, ‘kan moeilijk anders
geïnterpreteerd worden dan als het vastklinken van de Cultuurraad aan de DeVlag
en de radicaalste Duitse vleugel’. In feite had De Pillecyn op zijn vijftigste zijn
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vooroorlogse vredesideaal opgeborgen. Hij was nog dieper in het collaboratiemoeras
weggezakt toen hij op het nationaal congres van de Vlaamse Oud-Strijders van 6
april 1941 de koers van de organisatie bepaalde in de richting van het Oosten: ‘Wij
zijn een zelfstandig volk dat in een bond van Germaansche staten zijn plicht zal
doen...’. Met zijn benoeming als directeur van het middelbaar onderwijs had hij een
nieuwe stap gezet in de machtsstrijd tussen VNV en DeVlag waarin de ss een hoofdrol
werd toebedeeld. Van Landschoot onderstreept dat De Pillecyn al tijdens het eerste
bezettingsjaar met ‘een sterke positie’ op de voorgrond trad. Hij was bevriend
gebleven met ‘de rabiate Cyriel Verschaeve en met Van de Wiele die bewust de
spiraal van geweld in terreur en contraterreur opdreef vanaf de tweede helft van
1943’.55
Voor wat hoort wat. De enkele summiere aantekeningen met betrekking tot De
Pillecyn in het tijdschrift Europäische Literatur van 1942 heeft Teske in datzelfde
jaar grondig en uitvoerig uitgewerkt in het tijdschrift Dichtung und Volkstum met
zijn overzichtsartikel Der Dichter Filip de Pillecyn.56 We mogen deze tekst
beschouwen als een onvervalst oorlogsessay met als centrale kernen de ‘soldaat’ en
het ‘soldateske’. Hierin citeert hij De Pillecyn, die aan een interviewer kort na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had gezegd ‘dat er dit oogenblik in Vlaanderen
beter werk is te doen dan boeken te schrijven’. Die dualiteit tussen de schrijver en
de soldaat De Pillecyn meent Teske als tweespalt tussen ‘boer’ en ‘soldaat’ te hebben
onderkend, zoals die gestalte krijgt in De soldaat Johan. Die ‘oorlogsroman’ is
kennelijk zijn pièce de résistance. Daarom plaatst hij De Pillecyn diametraal tegenover
Eric Maria Remarque, de schrijver van Im Westen nichts Neues, wiens boeken ‘wegens
literair verraad aan de soldaten van de wereldoorlog’ werden verbrand. In 1938 werd
Remarque zijn burgerschap ontnomen terwijl zijn zuster in 1943 werd gearresteerd
en ter dood veroordeeld. Hans Teske maakt van De Pillecyn bovendien zijn
bondgenoot in de strijd tegen het Franstalige Belgische establishment en beschouwt
de Duitse ‘bezetter’ als een ‘bevrijder’. Hij wil dat bondgenootschap en dat soldateske
kennelijk onderstrepen door in zijn analyse van de roman de begrippen ‘volk’,
‘soldaat’ en ‘strijd’ te beklemtonen. Maar ook, zo vervolgt Teske, ‘de verhalen en
evenzo de oorlogsnovelle De Rit laten duidelijk zien dat De Pillecyn doorgaans
soldaat is’.
Der Dichter Filip de Pillecyn van Hans Teske is een duidelijk voorbeeld van hoe
een dictatoriaal regime literatuur en politiek verstrengelt. De soldaat Johan wordt
gecontamineerd met het Duitse Ruslandoffensief. Niet zonder bijbedoeling verwijst
de professorofficier naar de jonggestorven cultuurhistoricus Christoph Steding en
zijn grote nationaal-socialistische werk Das Reich und die Krankheit der europäischen
Kultur, dat verscheen in 1938. Een ‘onverbiddelijk boek’ volgens Teske. Steding
had er jaren aan gewerkt, van 1934 tot 1937. Wat Teske in zijn oorlogsessay over
De Pillecyn verzwijgt, is dat Steding het uitsluitend heeft over Nederland, en
Vlaanderen buiten beschouwing laat. Steding poogde in zijn erg wanordelijk en
verward boek de Duitsnationale geschiedbeschouwing van Nederland in het brede
kader van een algemene Europese cultuurgeschiedenis te plaatsen. Daarbij volgde
hij één uitgesproken stramien: ‘de ware orde van daad, macht, politiek en menselijke
zekerheid is slechts te verwachten van het Rijk, en dit
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Rijk heeft nu in heden en verleden te strijden tegen een omsingeling van vijanden,
die het niet alleen en niet eens vooral met wapenen bestrijden, maar langs slinkse
wegen van cultuurlijke [sic] vergiftiging. Dit geestelijk gif siepelt vooral binnen uit
de gebieden, die van het Rijk losgeraakt zijn’.57 In Der Dichter Filip de Pillecyn zet
Hans Teske nog maar eens citaten naar zijn hand. Steding wordt er opgevoerd als
een ideologische schakel tussen Adolf Hitler en Vlaanderen. Teske lijkt De Pillecyn
te beschouwen als een naaste medewerker om ‘dit geestelijk gif’ van culturele aard
te bekampen. Er wordt van De Pillecyn verwacht dat hij als Vlaams cultuurdrager
zijn land als een van ‘de gebieden die van het Rijk losgeraakt te zijn’ terug helpt
voeren naar het Rijk. Het Derde Rijk wel te verstaan. En De Pillecyn was, zoals
boven beschreven, aardig op weg om deze Duitse order op te volgen.

‘Een zweem van bodemtendenz’
Als De Pillecyn in De soldaat Johan de ‘boer’ en de ‘soldaat’ gelijkschakelt, dan
sluit hij naadloos aan bij een literair programma dat vanuit het einde van de
negentiende eeuw gaandeweg vorm heeft gekregen in een ‘nationale’ romankunst
tijdens het interbellum in Duitsland en uitmondt in het cultboek van de nazi's, Der
Werhrwolf van Hermann Löns. Tegen het einde van de negentiende eeuw immers
had de Bund der Landwirte (BdL), de Duitse Boerenbond die in 1893 werd opgericht,
een heimat-theorie ontworpen, meteen het startschot voor een legertje Duits-völkische
schrijvers. De spilfiguur Heinrich Sohnrey, leraar en journalist, was bevriend met
de BdL-voorzitter Konrad Freiherr von Wagenheim en had een eigen tijdschrift, Das
Land. Zijn programma luidde: ‘Het land is de basis van een gezond staatswezen...
Elke staat die zich wil beschermen tegen ontaarding en verderf heeft als plicht de
boerenstand groot en krachtig te maken’.
De soldaat Johan is kennelijk de combinatie van opvattingen zoals Sohnrey en
Löns hebben gepropageerd en die het miskraam van de Blut-und-Bodenroman hebben
voortgebracht. Onze literatuurhistorici zouden eens moeten onderzoeken in hoever
Filip de Pillecyn als ‘volksverbonden’ Vlaamse schrijver door zijn Duitsgezindheid
beïnvloed is geworden door de Duitse romanopvattingen van het interbellum. De
parallellen met Der Wehrwolf zijn zo flagrant dat ze moeilijk genegeerd kunnen
worden. Der Wehrwolf verscheen in 1910. Dit boerenboek van de leraarszoon
Hermann Löns heeft de Duitse lezers van het interbellum betoverd. Zelfs Stijn
Streuvels werd door het werk van Hermann Löns gefascineerd. Tijdens zijn
gecamoufleerde lezingen in mei 1935 op Hof Thansen in de Lüneburger Heide en
in de genazificeerde universiteit van Hamburg heeft hij er een ommetje voor over
gehad om het graf van Löns te bezoeken.58
Geografisch wordt de dramatische handeling van zowel De soldaat Johan als Der
Wehrwolf gesitueerd op de randen van heide en vruchtbare grond. Sommige titels
van Löns romans verwijzen expliciet naar de heide zoals Dahinten in der Heide
(1910) of Die Heidbilder (1906).59 Na zijn militaire exploten in het leger van de
Hertog van Boergondië (Karel de Stoute) laat De
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Pillecyn zijn soldaat Johan terugkeren naar de grond van zijn herkomst: ‘Daar is een
zachte vallei waar de Durme doorheenloopt. (...) Weideland en heide liggen daar in
vreemde nabuurschap’. Historisch gaan zowel Löns als De Pillecyn naar een ver
verleden teug. Der Wehrwolf speelt zich af tijdens de Dertigjarige Oorlog die op het
Duitse Rijk werd gevoerd van 1618 tot 1648, de handeling van De soldaat Johan
wordt geplaatst in het herfsttij der middeleeuwen, de tijd van Karel de Stoute en zijn
dodelijke nederlaag in Nancy. Löns noemt zijn roman Eine Bauernchronik,60 Filip
de Pillecyn heeft het in zijn inleiding over de ‘vrije boer’ die zijn hoofdpersonage
wil zijn en aan het einde van het verhaal zegt de soldaat Johan tot zijn kleine jongen:
‘Gij wordt een boer, kleine man, en ook, bij God, een soldaat, die vrije boeren maakt’.
Zowel Löns als De Pillecyn laten hun protagonist los op een onontgonnen oord.
Löns: ‘Aanvankelijk was het woest en leeg op de heide.[...] Op zekere avond kwamen
er mensen aan, met blanke gezichten en blond haar. [...] Het beviel hen op de heide
[...] en ieder zocht zich een plaats en bouwde er een breed huis met spits dak [...].’61
De Pillecyn: ‘De soldaat Johan stapte door de vallei [...] Maar nu ontdekte de soldaat
Johan de aarde. [...] Op een plek waar het heikruid stond als een grote kampplaats,
waar aan drie zijden de sparren opgeschoten en waar de open zijde gekeerd was naar
de vallei, smeet de soldaat Johan zijn zak neer en zei tot zijn hond: “Ga liggen”. En
hij sprak luidop: “Hier wil ik wonen.”’
Ook stilistisch gaan Li ns en De Pillecyn hand in hand. Ze schrijven beiden in een
emfatische, ietwat plechtige stijl wat hun schriftuur tilt op het niveau van het epos,
het heroïsche verhaal. Ze vertellen geschiedenis die aan de geschiedenis ontsnapt,
ze verzamelen feiten en gebeurtenissen die zich onttrekken aan de blote actualiteit.
Door te generaliseren krijgen hun personages heroïsche contouren. Daarom gebruiken
ze een overvloed aan meervoudsvormen en bepalende lidwoorden en blijven ze vaag
waar het om plaatsaanduidingen en concreta gaat. De Pillecyn heeft het altoos over
‘de aarde’, ‘de boer’, ‘de soldaat’, ‘de nieuwe tijd’, ‘de gewesten van het Zuiden’,
‘de heide’, ‘de bomen’, ‘de zandweg’, ‘de herberg’, ‘de waard’, ‘de monnik’, ‘de
akkers’, ‘de heer’, ‘de vreemde taal’, ‘de rentmeester’, ‘het volk’, ‘de vrouwen, ‘de
vreemdeling’, enzovoort.
Hoewel beide auteurs hun vertelstof situeren in een historische tijd, schrijven noch
Löns noch De Pillecyn een historische roman in de werkelijke betekenis van het
woord. Der Wehrwolf en De soldaat Johan beogen feitelijk didactische doeleinden,
hun hoofdpersonages hebben een voorbeeldfunctie. Bert Ranke had bijgevolg gelijk
‘een zweem van bodemtendenz’ te onderkennen en Albert De Poortere trof een schot
in de roos met de bewering dat De soldaat Johan een roman was ‘waaraan het thema
van bloed en bodem, gesymboliseerd in den boer, die te gelijk soldaat is, zijn sterke
bezieling geeft’. De Pillecyn probeert langs stilistische weg het didactische en
exemplarische van zijn roman te versluieren, maar men kan er niet omheen: de soldaat
Johan staat model voor de flamingant met Duitse sympathieën. Hij strijdt aan de
zijde van Karel de Stoute (Bourgondische aspiraties) tegen de Koning van Frankrijk
(symbool voor de Franse verdrukking in Vlaanderen) en zijn vrouw Grete is een
Duitse ‘vanuit het land van de Moezel’ en ‘de
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Filip de Pillecyn door E. Barbaix rond 1930.[AMVC-Letterenhuis]

schone stad Trier’. Zij is ‘hoogblond’ bovendien.62 De ontelbare verwijzingen naar
‘grond’ en ‘aarde’ maken er gezien de literaire theorieën van De Pillecyn
(‘volksverbondenheid’) en zijn Duitse sympathieën halfweg het interbellum een
ondubbelzinnige Bloed-en-Bodemroman van, vooral omdat Johan een soldaat is en
zijn recht op grond en vrijheid met de wapens bevecht. De nazi's claimden Der
Wehrwolf en maakten er hun cultboek van. Der Soldat
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Johann werd een vertaalsucces in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Löns
werd binnengehaald niet zozeer om de conservatieve tegenstellingen tussen stad en
land, die hij opriep, maar om de lotsverbondenheid van de boer ((Bauernschicksal)
met die van de Duitse bevolking. Die is vergelijkbaar met de lotsverbondenheid van
de soldaat Johan met de Vlaamse bevolking (hier gepersonifieerd door de boeren).
Een te letterlijke en te verregaande vergelijking tussen beide auteurs en beide boeken
gaat evenwel niet op. Löns verheerlijkt in zijn werk primitivisme en geweld. Zijn
hoofdpersonage Harm Wulf wordt symbolisch gesitueerd in het Teutoburger Woud,
waaruit de Germanen met de hulp van het aanhoudend slechte weer en het woeste
terrein de Romeinen hadden verdreven. Tijdens die bewuste Dertigjarige Oorlog had
deze Germaanse stamvader zich teruggetrokken binnen de dorpsomheining en iedere
vreemde die naderde, werd gewoonweg gedood. De moraal was simpel: wie niet
eerst doodde, werd gedood. Geweld en heldendom werden bijgevolg met elkaar
gelijk gesteld.63 Kortom, Löns gaf de Duitse frustraties een literair-ideologische vorm.
De weergaloze xenofobie en vreemdelingenhaat à la Harm Wulf werden tijdens de
Weimarrepubliek en het naziregime het dogma van een fascistische samenleving.
De Pillecyn gaat ietsje minder ver. Zijn soldaat Johan is geen Harm Wulf. Maar
toch creëert hij, hoewel romanesk verdoezeld en stilistisch getemperd, met zijn soldaat
Johan een soldatesk en oorlogszuchtig personage. Hij doet dit op een fataal ogenblik
in de Europese geschiedenis en hij heeft kennelijk bedoelingen met deze roman. De
Pillecyn gaf de Vlaams-nationalistische frustraties een literair-ideologische vorm.
Hoofdstuk IX is exemplarisch voor deze attitude. Een paar voorbeelden: ‘De soldaat
Johan ging op de boeren toe en zei hun wat er moest gedaan worden. Hij en de
vreemdeling zouden meegaan en hun leren hoe van een boer een soldaat wordt
gemaakt’.64 Hoofdstuk IX wordt trouwens op indirecte wijze een ode aan de oorlog:
‘Dat die rechtvaardigheid er eens zal komen, geloof ik wel [...] dat zal eerst geschieden
als de boeren soldaat zullen worden [...] En als stond hij op een slagveld, streed hij
met het wapen van de boer; zijn harde vuisten bleekten onder de greep [van de zeis]
en al de weelde van de aarde, die opstijgt in het groen, omgaf hem’. Deze attitude
wordt bovendien versterkt door de obstinate verbinding tussen ‘boer’ en ‘soldaat’.
Hoofdstuk XII is evenzeer problematisch. De tekst wordt hier belast met allerlei
vage connotaties. Het begint met deze openingszin: ‘Vanuit de Duitse gewesten was
een man gekomen, een boer, die over gans zijn aangezicht een zwaar en vers litteken
droeg’. Verbind je dit met een zin twee bladzijden verder, dan doemen er
collaboratieve betekenissen op: ‘En de kreet van de boeren uit het verre Duitse land
wekte een siddering in het hart van de boeren uit de Vlaamse streek’. Of: ‘Velen
onder hen beseften, voor de eerste maal in hun leven, dat het lot van de aarde hen
verbond met de boeren van de verre gewesten.’ (Cursivering H.S.) Dit zijn passages
waarop Hans Teske gretig is gevallen en waardoor Bert Ranke kon zeggen dat De
Pillecyn ‘ook thans niet aarzelen [zal] zich voor een nieuwe Europeesche ordening
uit te spreken’.
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Sandra van Voorst & Linda Voortman
PEN Nederland en de Hongaarse Opstand
‘Urge immediate expression full solidarity with Hungarian writers
and intellectuals in their terrible ordeal’
‘Radio Free Europe Reports appeal received from Hungarian PEN to writers
throughout the world: Urge immediate expression full solidarity with Hungarian
writers and intellectuals in their terrible ordeal’.1 Zo luidde het telegram dat
internationaal PEN-secretaris David Carver in november 1956 rondstuurde, ook aan
PEN Nederland. Daags ervoor had de Sovjet-Unie de Hongaarse opstand met veel
geweld beëindigd. De Hongaarse opstand en de oproep van de Hongaarse schrijvers
zouden binnen PEN Nederland voor veel beroering zorgen.

PEN International en PEN Nederland
(Poets Essayists Novelists), de internationale vereniging van schrijvers die
opkomt voor de vrijheid van meningsuiting, werd in 1921 door de Engelse schrijfster
Catherine Dawson Scott opgericht. De vereniging stelt zich ten doel het contact en
de samenwerking tussen schrijvers, dichters, essayisten, historici, vertalers, critici,
uitgevers, journalisten en scenarioschrijvers, in binnen- en buitenland te bevorderen,
onafhankelijk van politieke of andere overtuigingen. Ten aanzien van de vrije
meningsuiting luidt de PEN-verklaring: ‘omdat internationale literaire samenwerking
niet kan bestaan zonder vrijheid van meningsuiting, laat International PEN een
krachtige stem horen in de strijd tegen censuur in welke vorm dan ook. PEN is een
organisatie die het opneemt
PEN
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voor schrijvers, die vanwege hun werk vervolgd worden, of gevangen worden
genomen of gehouden, vaak zonder enige vorm van proces’.2
Rond 1920 was er in Nederland nog geen vereniging die soortgelijke doelstellingen
als de PEN had. De Vereniging van Letterkundigen (VVL) bestond al wel, maar deze
richtte zich toen al met name op ‘de materieele belangen van de letterkundigen’.3
Het PEN Centrum voor Nederland werd in 1923 door P.C. Boutens opgericht. Naar
analogie met de Internationale PEN beschrijft de vereniging zichzelf als volgt: ‘PEN
is een niet-politieke, onafhankelijke vereniging, waarvan schrijvers op voordracht
lid kunnen worden, ongeacht nationaliteit, taal, ras, kleur of religie. Ieder lid is
verplicht het PEN Charter te onderschrijven en de hierin opgenomen bepalingen na
te leven’.4
Net als de Internationale PEN werd PEN Nederland dus ook nadrukkelijk opgericht
als een apolitieke organisatie. Toch deden zich in de praktijk een paar gevoelige
zaken voor. Een daarvan was de zogenoemde Hongaarse kwestie in 1956.5 In oktober
1956 kwam de Hongaarse bevolking in opstand tegen de overheersing van de
Sovjet-Unie. Wat aanvankelijk begon als een vreedzame demonstratie, ontwikkelde
zich al snel tot een volksopstand: rode sterren werden van gebouwen verwijderd en
het beeld van voormalig Sovjet-leider Josef Stalin op het Centrale Heldenplein in
Boedapest werd neergehaald. De premier, die een op de Sovjet-Unie georiënteerde
politiek voorstond, trad af en de politicus Imre Nagy, die juist kritisch ten opzichte
van de Sovjet-Unie stond, werd op 23 oktober de nieuwe premier. Hij kondigde
vergaande hervormingen aan, zoals democratische verkiezingen waaraan meerdere
partijen mee mochten doen. Ook stapte Hongarije uit het Warschaupact, tot groot
ongenoegen van de Sovjet-Unie, die vervolgens op zondag 4 november met veel
geweld een einde aan de opstand maakte. Duizenden Hongaren lieten daarbij het
leven en 150.000 tot 200.000 Hongaren ontvluchtten het land, dat vanaf dat moment
weer een repressief communistisch bewind kreeg.

Reacties op de Hongaarse Opstand
De reacties in Nederland op het neerslaan van de Opstand waren vrij heftig. De media
speelden daarin een grote rol. Vooral de voormalige verzetskrant Het Parool, die
veel anticommunistische PVdA'ers in de redactie had, besteedde veel aandacht aan
deze kwestie.6 Eind oktober werd de revolutie in Hongarije door Het Parool
omschreven als ‘een keerpunt in de wereldgeschiedenis’.7 Toen vervolgens de Opstand
werd neergeslagen, leidde dat tot agressie: ‘In Nederland leidde de verontwaardiging
tot een ware anticommunistische koorts waarbij fysiek geweld tegen Nederlandse
communisten en hun bezittingen niet werd geschuwd. Deze verontwaardiging werd
gevoed door een zeer anti-communistisch gestemde vaderlandse pers, en versterkt
door een - in de westerse wereld alom levend - gevoel van machteloosheid’.8 De
Communistische Partij Nederland (CPN) van haar kant weigerde zich te distantiëren
van het Sovjetoptreden en had zich vóór het neer-
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Max Nord, 1959, foto Barend Rijdes

Maurits Dekker [Letterkundig Museum]

J.J. Klant, ca. 1960, foto Barend Rijdes

slaan van de Opstand al laatdunkend over de revolutie uitgelaten als zijnde een
‘contrarevolutie’ van reactionairen en fascisten die het socialisme wilden vernietigen.9
Dit leidde op zondag 4 november tot ongeregeldheden bij panden van de CPN en
huizen van CPN-leden, met als hoogtepunt duizenden demonstranten bij het
CPN-hoofdkwartier Felix Meritis, waar de partijkrant De Waarheid werd gedrukt.
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De politie trad nauwelijks op.10 De ochtendkranten hadden op maandag 5 november
weinig empathie voor de communisten; zij toonden begrip voor de ongeregeldheden.
De verklaring van de Amsterdamse burgemeester D'Ailly die zei ‘best te begrijpen
dat de bevolking er behoefte aan had aan haar verontwaardiging lucht te geven’ en
de toevoeging ‘dat men hiervoor communistische bolwerken en zelfs communisten
uitkoos was vanzelfsprekend’, verergerden de situatie. Op 6 november bleek de
goedkeuring van de media echter ineens nagenoeg verdwenen en de gewelddadigheden
werden gezien als rebellie van de ‘rock-'n-roll-jeugd.’11 De volkswoede in Nederland
verdween net zo abrupt als ze was gekomen. In het Nederlandse literaire milieu begon
de discussie echter nu pas.

Reacties binnen PEN Nederland
Binnen PEN Nederland gonsde het ook van verontwaardiging over het neerslaan van
de Hongaarse Opstand. Op verzoek van vijf leden schreef het bestuur daarom een
bijzondere ledenvergadering uit. Volgens historisch journalist Gerard Mulder was
het geen toeval dat deze vijf leden als redacteur of medewerker een band hadden met
de anti-communistische krant Het Parool.12 Het waren chef kunstredactie Max Nord,
literatuurcriticus Hans Gomperts en de schrijvers Adriaan Morriën, J.J. Klant en Han
Wielek (pseudoniem van Willy Kweksilber). Samen stelden ze een resolutie op
waarin het neerslaan van de Hongaarse Opstand werd afge-
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keurd. Tevens sprak de resolutie uit dat PEN-leden die lid waren van de CPN of ‘een
harer mantelorganisaties’ geroyeerd dienden te worden.
Deze bijzondere ledenvergadering van de PEN vond plaats op zaterdag 10 november
1956 in ‘Die Port van Cleve’ in Amsterdam. Voorafgaand aan de vergadering had
het PEN-bestuur met de ‘Groep van Vijf’ (die inmiddels een groep van zes was
geworden, omdat Maurits Dekker erbij gekomen was) overlegd. Daarop was de
resolutie aangepast: het PEN-lidmaatschap werd nu onverenigbaar geacht met dat van
‘organisaties die het optreden van de USSR in Hongarije voorstaan, goedkeuren of
verontschuldigen en ondersteunen’.13 De specifieke connotatie ‘CPN’ maakte plaats
voor een algemenere beschrijving van organisaties die achter het optreden van de
Sovjet-Unie stonden.
De ledenvergadering, die werd bijgewoond door 58 leden, begon met een
toelichting van Adriaan Morriën bij de resolutie. Hij begon zijn betoog met de stelling
dat ‘de PEN niet bij elke politieke gebeurtenis een uitspraak moet doen’. In het geval
van de Hongaarse Opstand was dit volgens Morriën echter wel gerechtvaardigd
omdat onder de vrijheidsstrijders ook schrijvers waren, die streden voor ‘een vrijheid,
zoals die in ons Charter wordt voorgestaan’. Dat deze Hongaarse schrijvers lid waren
van een communistische partij deed volgens hem niet ter zake, omdat de schrijvers
zich in een ‘dwangpositie bevinden waarvoor begrip moet bestaan’. Maar, dat gold
volgens hem níet voor de communisten binnen de Nederlandse PEN. Over hen zei
Morriën:

Adriaan Morriën, jaren 50, foto Edith Visser
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Hun aanwezigheid in onze Club is op zichzelf reeds een absurd
verschijnsel, omdat zij aanhangers zijn van een levensbeschouwing, die
de in ons Charter neergelegde principes ontkent. Door onze
verdraagzaamheid hebben wij hen daar tot dusver nog niet mee
geconfronteerd, maar er is een einde aan de verdraagzaamheid, zoals er
een einde is aan de verblindheid. Wij erkennen hun recht om in ons land
te schrijven en te denken wat zij willen, maar niet om in de PEN opvattingen
te huldigen, die tot onze zelfvernietiging leiden.
Deze bijdrage leidde tot veel rumoer: ‘felle twistgesprekken, geraas en getier vulden
de atmosfeer van de zaal’.14 Na Adriaan Morriën nam Simon Carmiggelt, ook
werkzaam bij Het Parool, het woord. Hij sprak zijn ‘ondubbelzinnige verachting’
uit voor ‘alle in ons land wonende auteurs, die of als leden van de CPN of als blijkbaar
met die partij sympathiserende niet-aangeslotenen het misdadig optreden van de
Russen in Hongarije trachten te verontschuldigen’.15 Daarop stelde hij voor om alle
leden een verklaring ter ondertekening voor te leggen, hetgeen door de voorzitter
Victor van Vriesland echter resoluut van de hand werd gewezen omdat het bestuur
geen ‘inquisitie achteraf’ wenste. Alle leden hadden zich door hun lidmaatschap
immers al gebonden aan het Charter van PEN Nederland.
Er was ook verzet tegen de voorgestelde resolutie, onder meer van de zich
communist noemende Henri Wiessing. Hij stemde tegen de resolutie ‘omdat de PEN
hiermede het eigen aangezicht schendt, waar zij de vrijheid van gedachte van
andersdenkenden verkracht’. En hoewel Wiessing geschokt was door het optreden
van de Sovjet-Unie meende hij desondanks ‘dat het communisme onafwendbaar het
stelsel der toekomst is. We moeten het leed van vandaag zien als de nood van een
barende maatschappij. [...] Het drama in Hongarije is mede te wijten aan burgerlijke
en fascistische elementen, terwijl wij tevens moeten bedenken dat de Nederlanders
in Indonesië ook verschrikkelijke dingen hebben gedaan om het naar vrijheid hakende
volk te onderdrukken’. Verschillende aanwezigen verlieten als protest tegen Wiessing
de vergaderzaal, hetgeen een van de aanwezigen de oproep ontlokte om ‘geen
parlementje’ te spelen. De eveneens communistische schrijver Theun de Vries
verklaarde nog geen afgerond oordeel te hebben over wat er in Boedapest was gebeurd
en wilde zichzelf het recht voorbehouden binnen de PEN een afwijkende houding aan
te nemen. Toen hij de motie ‘een pogrom op intellectueel vlak’ noemde, werd hij
door de voorzitter afgehamerd.
De discussie nam een onverwachte wending toen uitgever Henk van Randwijk
zich keerde tegen het zonder meer royeren van communistische leden op grond van
partijlidmaatschap. Hij stelde voor dat de resolutie zo aangepast zou worden dat het
PEN-lidmaatschap niet voor alle CPN'ers onverenigbaar zou worden, maar alleen voor
hen die het optreden van de Sovjet-Unie voorstonden, goedkeurden of
verontschuldigden. Historicus Jan Romein sloot zich daar bij aan. Ook vice-voorzitter
Donkersloot omarmde het wijzigingsvoorstel van Van Randwijk opgelucht met de
woorden: ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij verder moeten gaan dan ons te beperken
tot een
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Onbekende, N.A. Donkersloot, Victor E. van Vriesland en diens vrouw [Letterkundig Museum]

partij, en dat wij op de persoon van het lid van het Centrum moeten zien. Wij
schrijvers dienen een oorlogsverklaring af te leggen tegen het geweld voor een strijd
die wij met de middelen van de geest dienen te voeren’.
Max Nord, van de zogenoemde Paroolgroep, vond de verandering vanzelfsprekend
een verslechtering van ‘zijn’ al door het bestuur aangepaste resolutie. Hij schreef
daarover in zijn memoires: ‘dit was naar de mening van de tot meer dan zes
aangegroeide “vijf” een duidelijke verwatering van de door hen aanvaarde
bestuursresolutie. Het gaf CPN-leden en meelopers gelegenheid het optreden van de
Russen individueel en met de mond te verafschuwen, zoals Theun de Vries deed, en
tegelijk lid te blijven van de CPN, van de PEN en van wat niet al’.
Na een stemming werd de resolutie met het amendement van Van Randwijk
aangenomen met 35 stemmen voor en 23 stemmen tegen, waarop Maurits Dekker,
Simon Carmiggelt en Max Nord staande de vergadering hun lidmaatschap opzegden,
‘een initiatief dat door tal van medestanders werd gevolgd, begeleid door
verontwaardigde kreten van de tegenstanders’.16 Daarmee was de discussie over de
Hongaarse Opstand allerminst afgelopen. Op maandag 12 november stonden de
kranten bol van de berichten over de rumoerige PEN-vergadering. Zo werd de PEN
in Het Parool een ‘communistische organisatie waar een fatsoenlijk mens niets te
zoeken heeft’ genoemd.17 Max Nord zou later zeggen dat de vergadering van het
PEN-centrum als ‘het voorspel’ van de vergadering van de Vereniging van
Letterkundigen (VVL) op 12 november fungeerde.18
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Intermezzo: de VVL19
De PEN was niet de enige organisatie waar felle debatten gevoerd werden over de
Hongaarse Opstand en de houding van de Nederlandse communisten ten opzichte
van de Opstand. Ook in de VVL, was dit het onderwerp van een bijzondere
ledenvergadering. De ledenbestanden en besturen van de VVL. en de PEN waren qua
samenstelling illustratief voor ‘de nauwe verwevenheid van het literaire milieu in de
jaren vijftig’.20 Van Vriesland was PEN-voorzitter en VVL-vice-voorzitter ten tijde
van de Hongaarse Opstand, Donkersloot was PEN-vice-voorzitter en ere-voorzitter
van de VVL. Een jaar eerder was hij afgezwaaid als VVL-voorzitter. Max Nord, van
de ‘Groep van Vijf’, was ten tijde van de Hongaarse Opstand voorzitter van de VVL.
Gezien deze grote overlap in sleutelfiguren is het logisch dat gebeurtenissen in de
ene organisatie van invloed waren op de andere organisatie. Hier wordt dan ook kort
het verloop van de discussie binnen de VVL toegelicht. Max Nord wilde, met de
herinnering van de PEN-vergadering nog vers in het geheugen, een heldere uitspraak
van de VVL. Daarom liet hij, in overleg met vice-voorzitter Van Vriesland, een
verklaring opstellen die ter stemming aan de ledenvergadering zou worden voorgelegd.
Naast een solidariteitsbetuiging aan de Hongaarse schrijvers stond in de verklaring:
‘het lidmaatschap of het steunen van of het sympathiseren met partijen, organisaties
of regeringssystemen die elementaire rechten zoals de vrijheid van godsdienst, van
politieke overtuiging, van wereld- en maatschappijbeschouwing en van meningsuiting
aantasten [...] volstrekt strijdig is met de beginselen op grond waarvan de Vereniging
van Letterkundigen in Nederland naar het oordeel der leden haar werkzaamheden
behoort te verrichten’.21
Op de dag van de vergadering liet vice-voorzitter Van Vriesland weten ‘wegens
ziekte’ afwezig te zullen zijn. Max Nord zat de vergadering daarom voor en gaf
ere-voorzitter Donkersloot gelegenheid om een verklaring af te leggen voordat het
VVL-bestuur zijn verklaring zou toelichten. Nord schreef hierover later in zijn
memoires:
In een speech vol pathetiek, persoonlijke gegriefdheid en gekwetste
ijdelheid beklaagde hij zich tevoren nergens over te zijn ‘geraadpleegd’,
[...] hij lanceerde uitspraken over de PEN en Het Parool en wat al niet meer,
[...]. Voordat hij de vergadering verliet adviseerde hij nog, [...], de tweede
en derde alinea van de bestuursverklaring te vervangen door: ‘verklaart
met klem alle verlening van steun door leden aan een dictatuur en haar
gewelddadige methoden in strijd met geest en karakter der Vereniging.’22
Dit amendement werd uiteindelijk na een felle discussie aangenomen. Nord besloot
na de vergadering op te stappen en schreef zijn leden dat hij met tegenzin maar met
overtuiging zijn plaats zou innemen bij de oppositie in een vereniging van schrijvers,
‘die het ten aanzien van de belangrijkste vraagstukken welke ons bezighouden niet
verder brengen dan woorden die tot niets verplichten’.23 Op de vergadering erna
traden alle
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Simon Carmiggelt, jaren 50, foto Hans Roest

Jan Romein, foto Annelies Romein

bestuursleden af om zichzelf vervolgens in meerderheid weer te kandideren: Van
Vriesland was een van hen, Henk van Randwijk werd voorgedragen als voorzitter.
Max Nord en enkele anderen staken daar echter een stokje voor door met een
alternatieve voordracht, namelijk Garmt Stuiveling, te komen, waardoor Victor van
Vriesland niet herkozen werd. Dit was een kleine pleister op Nords wonde: ‘Een
werkelijk nieuwe periode kon beginnen met een door de recente gebeurtenissen
vrijwel onbelast bestuur. De VVL was veilig op weg naar de verwezenlijking van een
zo sterk mogelijke schrijversvakvereniging. De gehavende en gecompromitteerde
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daarnaast, was van geen belang meer, als zij dit ooit geweest was’.24 Of Nords
analyse van de staat van de PEN overeenkwam met de werkelijkheid valt te betwijfelen,
hetgeen uit het vervolg mag blijken.
PEN,

De - lange - nasleep
De gebeurtenissen bij de PEN (en bij de VVL) en de berichtgeving daarover in de
media hadden hun weerslag. Een stroom aan opzeggingsbrieven kwam op gang. Men
werd daarbij wel een handje geholpen, want de ‘Groep van Vijf’ (die inmiddels in
PEN-kringen de ‘Parolisten’ was gaan heten) stelde hulpvaardig een
standaardopzeggingsbrief op. Het enige dat een PEN-lid
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Brief van Willy Corsari aan P.E.N. d.d. 11 november 1956 [Letterkundig Museum]
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nog hoefde te doen was de brief ondertekenen en aan het PEN-bestuur sturen. In deze
standaardbrief stond: ‘De PEN is een vereniging met een ideëel doel. Van zulk een
vereniging wil ik niet langer lid zijn, samen met al of niet aangesloten communisten.
Daarom geef ik er de voorkeur aan mij uit het PEN Centrum van Nederland terug te
trekken’.25 Onder meer Simon Vestdijk, Anna Blaman en Garmt Stuiveling maakten
hier gebruik van. Enkele leden, onder wie Willy Corsari en Paul Rodenko, schreven
zelf opzeggingsbrieven. Corsari schreef op 12 november: ‘Ik acht het absurd, lid te
zijn van een vereniging, waarvan mensen lid zijn die, als zij hun idealen in praktijk
kunnen brengen, mij zullen willen dwingen, te schrijven, te spreken en zelfs te denken
(dankzij de specifiek communistische methode van hersenspoelingen) in volkomen
tegenspraak met de idealen die de P.E.N.-Club altijd beweerd heeft voor te staan’.
Paul Rodenko achtte het onmogelijk dat CPN-leden alsnog lid konden blijven van de
PEN. Hij schreef op 19 november: ‘wie hierna nog lid kan blijven van een
communistische partij of vereniging, moge zichzelf misschien als een dialecticus
beschouwen, ik kan er alleen maar intellectuele onwaarachtigheid in zien’. Binnen
enkele dagen kwamen er tientallen opzeggingen bij het PEN Centrum binnen.
Ondertussen kwam het PEN-bestuur op 13 november, daags na de VVL-vergadering,
bijeen om te bespreken hoe de aangenomen resolutie moest worden uitgevoerd. Hoe
kon het bestuur erachter komen wie van haar leden het optreden van de Sovjet-Unie
in Hongarije ‘voorstonden, goedkeurden of verontschuldigden’? Onherroepelijk
kwam de discussie zo toch

Nel Noordzij, jaren 60, foto Edith Visser
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op het voorleggen van een verklaring aan alle leden. Victor van Vriesland en Alfred
Kossmann waren tegen. Hans Redeker, Ben Stroman en Nico Donkersloot waren
juist wel voorstander van een verklaring. De laatste zei daarover: ‘Wij hebben in de
PEN alleen maar met de persoonlijkheid der schrijvers te maken. Een lidmaatschap
van een partij is geen norm voor de beoordeling van een persoonlijkheid. Ons houdend
aan de voorliggende resolutie dient elk der leden gevraagd te worden of zij de mening
zijn toegedaan, die in de resolutie wordt uitgedrukt’.26 Omdat Van Vriesland vreesde
dat de PEN ten gronde zou gaan als de communisten niet bewogen konden worden
de organisatie te verlaten, ging hij toch overstag en besloot het bestuur alsnog aan
alle leden een verklaring voor te leggen.
Dat leidde echter tot een tweede golf van opzeggingsbrieven. Deze leden zeiden
hun lidmaatschap niet op vanwege de aanwezigheid van communisten binnen de
PEN, maar omdat men door het afleggen van een verklaring moest aangeven of men
‘goed’ of ‘fout’ was. Zo schreef een PEN-lid: ‘ik doe niet mee aan ketterjagerij. Wie
mij zoekt, kan mij in mijn geschriften vinden’.27 Bert Voeten noemde het moeten
tekenen van een verklaring ‘een motie van wantrouwen’, Mies Bouhuys keurde het
optreden van de Russen in Boedapest af, maar liet toch weten geen PEN-lid meer te
willen zijn ‘wanneer men echter meent mij bij het uitblijven van een dergelijke
afkeuring uit een vereniging of organisatie te moeten stoten’. Bij Jan Romein bracht
de verklaring, net als bij vele anderen, herinneringen aan een zwarte bladzijde uit de
Nederlandse geschiedenis naar boven. Hij schreef op 23 november:
Ik heb één keer in mijn leven een soortgelijke verklaring afgelegd, dat was
in november '40, de z.g. Ariër-verklaring, mij als ‘ambtenaar’ voorgelegd.
[...] Ik [...] heb er in elk geval nog spijt van, dat ik toen getekend heb, ben
voor de rest van mijn leven van plan, uitvoering te geven aan het besluit
dat ik toen kort daarop, nu 15 jaar gelden, genomen heb, nooit meer een
mij door welke instantie ook voorgelegde politieke of kwasi-politieke
verklaring te tekenen.
Tussendoor kwamen er ook opzeggingen binnen om andere redenen. Nel Noordzij
had moeite om partij te kiezen en gaf er daarom op 16 november de voorkeur aan
zich in ‘individueel en dus niet in enig “groepsverband” van het Centrum te
distantiëren, uit protest tegen de gang van zaken der afgelopen weken’. De
communistische dichteres Sonja Prins stapte twee dagen eerder juist uit solidariteit
met het PEN-bestuur uit de PEN:
Het is niet overbodig hierbij te wijzen op het feit, dat ik het charter en de
statuten van de PEN volkomen onderschrijf en bereid ben deze altijd en
overal te verwezenlijken, in tegenstelling tot de gewezen leden Adriaan
Morriën c.s., die met hun optreden en uitlatingen op de laatste vergadering
juist het charter ondergraven, om maar niet te spreken van tendentieuze
berichtgeving (art. 2 van de statuten). De grond van mijn uittreden is
uitsluitend het belang van de organisatie, een belang dat niet door splitsing
wordt bevorderd.
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Theun de Vries te Boedapest, 1959 [Letterkundig Museum]

Een gevolg van het debat over de Hongaarse Opstand was dus dat éénderde van
de leden om uiteenlopende redenen uit de PEN stapte. Toch stuurden 113 leden de
verklaring wel degelijk ondertekend terug, zij het niet zelden onder protest, zoals in
het geval van schrijver Piet Verhoog, die op 17 november in grote hanenpoten op
zijn verklaring schreef dat volgens hem de verklaring al besloten lag in het charter:
‘indien er iemand onder ons schuilt die art. 2 en 3 nìet eerbiedigt, men noeme dan
duidelijk man en paard, waarna hij (of zij) gedeballoteerd, of liever geostraciseerd
moet worden, ik bedoel gooi hem eruit!’. Jan H. de Groot liet het PEN-bestuur een
week later weten dat volgens hem de ‘Parolisten’ bloed wilden zien: ‘in principe
maken zij zich schuldig aan dezelfde misdadigheid die zij bestrijden willen. [...] Een
misselijke methode, niet geheel gespeend van nazi-invloeden uit de bezettingsjaren
toen ik een document moest teke-
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Brief (in kopie) van P.E.N. aan Theun de vries [Letterkundig Museum]

nen, waarin ik verklaarde geen Jood te zijn. Maar ik heb tenslotte mijn handtekening
gezet en stuur het formulier op, onder protest weliswaar, maar tevens als protest
tegen de fascistische methodes der Parolisten’.
Er waren nog meer leden die zich uitspraken tegen de Parolisten. Margrit de
Sablonière schreef aan Carmiggelt en Gomperts:
Wright schreef mij eens: we all grow and change. En daarom geloof ik
dat het niet goed is om zich uit een orgaan als de P.E.N. terug te
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trekken. [...] Het P.E.N. Centrum heeft een morele taak. Men kan op een
gegeven ogenblik bepaalde elementen die bewijzen dat zij momenteel
destructief zijn, verwijderen. Maar men moet zelf niet gaan. [...] Een
gemeenschap als de P.E.N. moet de zedelijke kracht kunnen opbrengen de
schade van de destructieve leden [...] te compenseren. [...] Het is toch ook
niet goed om uit de Verenigde Naties te lopen omdat er Russen in zitten?
Juist niet. Zitten blijven.28
Historicus Coolhaas schreef op 14 november aan Gomperts dat het royeren van
communisten hem te ver ging omdat als men hen gewoon gevraagd had om op te
stappen: ‘[dan had] misschien een deel der bedoelde leden voor de PEN bedankt, een
ander deel zijn communistische gezindheid afgezworen, terwijl nog weer een groep
in de oude positie zou zijn gebleven. Wij hadden die personen in ons midden moeten
dulden. Ter wille van de vrijheid’. Ondanks deze steun nam in het bestuur de twijfel
over de gevolgde koers toe. In de bestuursvergadering op 22 november 1956 werd
onder meer een brief van de bestuursleden Kitty Josselin de Jong, Henriëtte de
Beaufort, Kossmann en Coolen behandeld waarin werd voorgesteld dat het bestuur
af zou treden en de PEN geliquideerd zou worden ‘zulks als gevolg van de scheuring,
waardoor de Club ook naar buiten aan aanzien en prestige verloren heeft’.29 Dat
voorstel was, volgens de notulen althans, niet mogelijk. In plaats daarvan werd er
een extra ledenvergadering op 5 januari 1957 gepland waarop het bestuur expliciet
het vertrouwen van de ledenvergadering zou vragen.
Voordat het bestuur van de Nederlandse PEN weer bijeen kwam, op 14 december,
splitste de Hongaarse PEN. Aan de ene kant stond Josef Bŏlöny, die tot de
conformistische groep behoorde die het neerslaan van de Opstand goedkeurde. Aan
de andere kant stond de hervormingsgezinde Képes Géza. De Internationale PEN
erkende de laatste als de geldige representant van PEN in Hongarije. Nu bleek echter
dat Theun de Vries juist Bŏlöny had geciteerd in een circulaire. Bŏlöny had beweerd
dat de opstand een fascistische contrarevolutie was.30 Dit gegeven zou een belangrijke
rol gaan spelen in de discussie over het royement van individuele leden in de
bestuursvergadering. Donkersloot nam het op voor De Vries:
Spreker meent dat er een tegenspraak is tussen het lidmaatschap van de
CPN en dat van de PEN, ook al zouden communisten op een in hun ogen
eerlijke manier het Charter onderschreven hebben. [...] Dat iemand als
Theun de Vries in zeker opzicht verblind is blijkt ook uit het door hem
rondgezonden stencil. [...] Een royement is echter oneervol voor wie dat
moet ondergaan. In de tweede plaats moeten wij bedenken dat Theun de
Vries tot dusver nog geen enkele onvaderlandse handeling heeft gepleegd,
ook al is hij lid van de CPN. Het is onmogelijk mensen te beoordelen naar
hun collectiviteit, wij moeten op hun persoonlijkheid zien.
Het bestuur kwam vervolgens tot de conclusie dat De Vries wel gehandhaafd kon
blijven als PEN-lid, op voorwaarde dat hij de hou-
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ding van Rusland niet zou verdedigen. Wiessing werd wel geroyeerd op grond van
zijn uitlatingen op de buitengewone algemene ledenvergadering en zijn latere houding
tegenover het bestuur.
Ondanks de beslissing van het bestuur om De Vries te handhaven, kwam het
volgens een (ongedateerde) brief in het PEN-archief uiteindelijk tot zijn royement.
Volgens Van der Meulen heeft het zeer pro-communistische boekje Levend Hongarije
van Theun de Vries (uit 1952) het bestuur hard bewijs in handen gegeven, waardoor
Donkersloot en Van Vriesland zijn royement niet langer konden tegenhouden.31
De bijzondere ledenvergadering op 5 januari 1957 is voorafgegaan door een
bestuursvergadering. Daarin besloot het bestuur leden, die om principiële redenen
weigerden de verklaring te ondertekenen, niet te royeren, daar zij, zoals Klooster dat
uitdrukte, ‘niet om de inhoud van de declaratie, maar uit gevoelsoverwegingen,
dikwijls het gevolg van reminiscenties aan de bezettingstijd’ weigerden.32 Dat
betekende dus dat alleen de communisten De Vries en Wiessing geroyeerd werden.
Donkersloot stelde nog voor dat De Vries een tweede brief zou krijgen waarin het
bestuur ‘haar spijt uitspreekt over het noodzakelijke besluit tot royement en blijk van
respect voor integriteit wordt afgegeven’, maar dit werd afgewezen.
De bijzondere ledenvergadering verliep in een veel rustiger sfeer dan de
ledenvergadering van enkele maanden daarvoor. Van Vriesland legde aan het begin
een verklaring af, waarin hij het uittreden van veel leden vooral weet aan de onjuiste
berichtgeving in de media. Het verlies van die leden beschouwde hij evenwel niet
als een groot verlies, daar deze leden niet ‘club-minded’ waren en zij ‘het
democratische begrip van gespreks-mogelijkheid’ misten. Van alle PEN-leden hadden
maar acht leden niets van zich laten horen. Het bestuur wilde hen voorlopig handhaven
als lid, evenals degenen die om formele redenen weigerden de verklaring te
ondertekenen terwijl ze de inhoud wel steunden. Het bestuur sprak vervolgens de
hoop uit een motie van vertrouwen te kunnen krijgen. Deze werd ingediend door
Jeanne Van Schaik-Willing en per acclamatie aangenomen. Daarop dankte Victor
van Vriesland namens het bestuur de ledenvergadering, met de toevoeging: ‘Wij zijn
er ons evenwel van bewust op sommige punten niet juist te hebben gehandeld en
erkennen wat dat betreft ons ongelijk’.
In het jaarverslag 1956/1957 werd vanzelfsprekend melding gemaakt van het
interne debat rondom de Hongaarse Opstand. In het verslag stond dat als gevolg van
de discussie op de vergadering in november 1956 een aantal leden het lidmaatschap
neerlegde en ‘ten dele door verkeerde berichtgeving in enkele bladen, waardoor het
misverstand werd vergroot, bedankten nog anderen die de vergadering zelf niet
hadden bijgewoond. Een aantal hunner kwam hier later op terug’. Vervolgens werd
in het jaarverslag geconcludeerd dat het Centrum wel een bewogen verenigingsjaar
achter de rug had, maar dat het ‘de interne stormen, en die van daarbuiten, goed heeft
kunnen doorstaan’. Formeel gezien klopt deze berichtgeving. Het debat over de
Hongaarse kwestie was afgerond, de PEN bleef bestaan en de eerste leden kwamen
in het voorjaar van 1957 al terug op hun besluit om voor de PEN te bedanken. Het
debat had ech-
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ter wel diepe sporen achtergelaten, die jaren later af en toe nog zichtbaar werden. In
de bestuursvergadering van 23 maart 1957 bijvoorbeeld liet Donkersloot weten graag
bovenaan in het rooster van aftreden te willen staan ‘omdat hij nog steeds
gewetensbezwaren heeft over de uitstoting van enkele leden uit de PEN’.33 Deze
verklaring had overigens geen verdere gevolgen. Donkersloot zou tot zijn dood in
1966 in het bestuur blijven.

Het decor van de Hongaarse kwestie
Terugkijkend op de discussie binnen de Nederlandse PEN is de centrale vraag waarom
het debat zo fel gevoerd werd. De positie van communistische PEN-centra en de
aanwezigheid van communistische leden in PEN-centra leverde wel vaker discussie
op, maar waarom werd het debat over de Hongaarse Opstand binnen het Nederlandse
PEN-centrum juist zo fel gevoerd? Waren er wellicht bijzondere omstandigheden die
dit kunnen verklaren?
De reactie op de Hongaarse Opstand was in Nederland heftiger dan in andere
landen. Volgens Van Res kwam dat omdat ‘Hongarije [...] Nederland aan de eigen
strijd die zij als klein dapper land tegen de machtige Duitse buur had moeten voeren
herinnerde’.34 De Hongaarse Opstand vormde bovendien een hoogtepunt in de Koude
Oorlog, die in Nederland feller gevoerd werd dan elders. De herinnering aan de
bezetting, ook al door Van Res aangehaald, speelde volgens Van der Meulen eveneens
mee: bijna alle sleutelfiguren in de Hongaarse kwestie waren getekend door de oorlog,
doordat ze actief waren geweest in het verzet (De Vries, Donkersloot, Nord,
Carmiggelt) of hadden moeten onderduiken (Van Vriesland).35
Van der Meulen constateert verder dat ‘het communisme [is] volstrekt in strijd
met het sterk confessionalistische karakter dat de Nederlandse maatschappij tot voor
kort had en met het Nederlandse beginsel van vrijheid van ondernemerschap’. Door
de activiteiten van de communisten in het verzet tijdens de oorlog zakte de
anticommunistische sfeer meteen na de oorlog even in, maar het wantrouwen jegens
de CPN bleef, deels veroorzaakt door het wantrouwen van vooral sociaal-democratische
zijde, en deels door de sterke oriëntatie van de CPN op de Sovjet-Unie.36
Wanneer de volkshysterie ten tijde van de Opstand, anticommunistische
sentimenten en herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog tot discussies leidden
over de houdbaarheid van communisten binnen de NVV, de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond en het Zaandams Mannenkoor is het niet verwonderlijk dat dit ook
binnen de PEN gebeurde. Desalniettemin lijkt het te gemakkelijk om te concluderen
dat ‘de aard van de ruzie binnen de schrijversverenigingen niet anders was dan die
in andere organisaties en verbanden’, zoals Van der Meulen schrijft. Ook factoren
met betrekking tot het ‘schrijverschap’ zouden van invloed kunnen zijn geweest op
de felheid waarmee het debat binnen de PEN gevoerd werd. Deze factoren zijn te
vinden in de doelstelling van de PEN en de argumenten die de leden binnen de PEN
gebruikten om hun activiteiten te legitimeren.
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Victor van Vriesland met zijn vrouw en twee kinderen [Letterkundig Museum]

Nederland had begin jaren vijftig een korte vete met enkele Friese schrijvers
over de oprichting van een Fryske PEN, participeerde in 1953 in de oprichting van
een Bureau voor Vertalingen, organiseerde in 1954 een internationaal PEN-congres
in Den Haag, lobbyde halverwege de jaren vijftig voor de kandidatuur van Vestdijk
voor de Nobelprijs en hield zich in april 1956 bezig met de publicatiestop van het
werk van schrijver-journalist Hans Redeker door de nieuwe regering van
Tsjechoslowakije. Of dit nu specifieke activiteiten waren die voortvloeiden uit de
strijd voor de vrijheid van meningsuiting valt natuurlijk te bediscussiëren, maar het
maakt wel duidelijk dat de activiteiten van het PEN-centrum verder gingen dan lezingen
en literaire avonden.
Een flink aantal van de leden dat indertijd weigerde de verklaring terug te sturen,
leek echter voor de stellingname te kiezen dat er een verschil bestond tussen het
individu van de schrijver en zijn lidmaatschap van collectieve verbanden, zoals
politieke partijen. Zo liet musicus en letterkundige Johan de Molenaar op 23 november
aan het bestuur weten: ‘Ik ben tegen alle geweld, dus niet alleen tegen dat van de
U.S.S.R., waaromtrent U thans meent een verklaring van mij te moeten vragen. Mijn
hele leven ben ik a-politiek geweest en ik wens niet, op welke wijze ook, in de
“politiek” getrokken te worden’. Nico Rost was op 23 november van mening dat de
Nederlandse PEN zich liet ‘meeslepen door een golf van politieke hysterie en geeft
daardoor blijk niet - zoals zijn taak was - au desous de la mêlée [sic]
PEN
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C.J.E. Dinaux, 1959, foto Mieke den Ouden-Hille

te staan, om een woord van onze grote collega Romain Rolland te gebruiken’. Gerrit
Kouwenaar, die op 17 november de discussie kenschetste als een ‘knokpartij tussen
politieke en literaire belangengroepjes’ en F.C. Terborgh, die op 18 december schreef
‘als lid van een letterkundig gezelschap niet betrokken wenst te worden in politieke
strijd’, vonden de politieke strijd die ontbrandde niet ‘des schrijvers’. Deze auteurs
vonden elkaar binnen de PEN in hun afschuw van politieke strijd en beschouwden
het als onvermogen dat de PEN de discussie die in Nederland woedde tussen ‘goed’
en ‘fout’ niet kon ontstijgen. Ze kozen bewust geen partij en droegen daarmee - hoe
tegenstrijdig dat ook klinkt - juist bij aan de polarisatie binnen het debat.

De afronding
Zoals gezegd waren er in het voorjaar van 1957 al auteurs die toch weer lid wilden
worden van PEN Nederland. Op verzoek van Donkersloot besloot het bestuur in 1959
om alle brieven van opzeg-
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gers door te nemen om te beoordelen wie kon worden uitgenodigd weer toe te treden.37
Ook Theun de Vries wilde graag weer terug komen bij de PEN, maar dat ging erg
moeizaam, in zijn woorden:
Al mijn pogingen echter om opnieuw lid van de PEN te worden zijn
jarenlang op niets uitgelopen! Ik had mij bezondigd, en dat moest ik weten.
Het absurde van de situatie was bijvoorbeeld dat de latere PEN-voorzitter,
Willem Brandt, mijn boeken in zijn Bussemse Courant altijd met pluimen
overlaadde. Maar als ik hem ontmoette en zei ‘Willem, wordt het geen
tijd om de communisten terug te nemen in de PEN?’, dan zei hij
onveranderlijk: ‘Het is er nog te vroeg voor...’38
Nadat Theun de Vries in 1963 de P.C. Hooftprijs had gekregen, stelde erevoorzitter
Victor van Vriesland voor dat hij weer PEN-lid zou mogen worden. Het bestuur
stemde tegen, met de toevoeging dat de zaak een jaar aangehouden zou worden.39
Op 16 mei 1964 kwam de kwestie opnieuw aan de orde en mondde uit in een stevige
discussie. Ere-voorzitter Victor van Vriesland had geen moeite met de terugkeer van
Theun de Vries. Hij meende: ‘hij is een hoog aangeschreven schrijver en was een
goed Nederlander in moeilijke tijden’, hiermee doelend op het verzetsverleden van
Theun de Vries. Ook Donkersloot wilde De Vries graag terug als PEN-lid en stelde
dat ‘de diepste grond de persoonlijke beslissing is’. Voorzitter Willem Brandt dacht
daar anders over. Hij kon zich:
niet voorstellen hoe een communist het Charter kan ondertekenen. [...] Hij
bestrijdt de opvatting van Prof. Donkersloot inzake diens interpretatie van
de democratie. Het is onbegrijpelijk dat iemand die het Russische bewind
accepteert het Charter kan aanvaarden. We moeten hem en ons zelf
beschermen (leest het Charter voor). Men bedriegt zichzelf en de P.E.N.
als wij het Charter verloochenen.
Brandt dreigde daarop op te stappen als De Vries weer zou worden toegelaten omdat
daarmee werd teruggekomen op een eerder besluit en dit een ‘verloochening van het
Charter’ zou betekenen. Bij wijze van compromis werd daarop besloten om het
internationale hoofdbestuur om advies te vragen. Of dit gebeurd is, is niet bekend.
Wel is duidelijk dat het bestuur in 1965, toen Donkersloot de kwestie nogmaals
aankaartte, het oorspronkelijke besluit niet herzag.
Pas in 1968, onder de nieuwe voorzitter Carel Dinaux, besloot de ledenvergadering
Theun de Vries weer toe te laten.40 Dit zal wellicht ook te maken hebben gehad met
het terugtreden van Theun de Vries uit de CPN, het jaar ervoor. Vervolgens werd
Theun de Vries twee jaar later gekozen als bestuurslid.41 Het jaar daarop werd hij op
een emotionele vergadering met grote meerderheid als opvolger van Dinaux gekozen,
een gebeurtenis die hij als ‘een rehabilitatie’ ervoer.42 De Hongaarse kwestie in de
PEN was daarmee eindelijk opgelost.
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Raymund Prins e.a. (red.), In de tweede werkelijkheid. Herinneringen van en
aan C.O. Jellema (Kleine Uil, Groningen, 64 blz., ISBN 978-90-77487-56-3)
Revolver nr. 134 (maart 2008): Ben Cami (Revolver, Antwerpen, 118 blz.)
[bijdragen van Hans Vandevoorde, Roland Jooris, Jos Joosten, Els Bruynooghe,
Carl De Strycker, Jean Robaey, en ongepubliceerde teksten van Cami]
Theo Salemink, Een andere Lucebert. Op het snijvlak van avant-garde en
katholicisme (Valkhof Pers, Nijmegen, 208 blz., ISBN 978-90-5625-263-2)
Herman Sandman, Arcadia der Poëten. Het literaire leven in Groningen
1945-2005 (Passage, Groningen, 358 blz., ISBN 978-90-5452-185-3)
Rob van der Schoor & Ilona Brinkman (ed.), Van de liefde die vriendschap heet.
Briefwisseling Willem kloos-Albert Verwey 1881-1925 (Vantilt, Nijmegen, 236
blz., ISBN 978-90-77503-77-5.
Anneloes Timmerije, De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008
(De Geus, Breda, 287 blz., ISBN 978-90-4451-209-0)
Tirade nr. 422 (februari 2008): Elisabeth Eybers 1915-2007 (Van Oorschot,
Amsterdam, 120 blz., ISBN 978-90-282-1052-3) [bijdragen van Willem Jan
Otten, Zara Bezuidenhout, Anneke Brassinga, Tomas Lieske, Ester Naomi
Perquin, Willem van Toorn, Eva Gerlach en Alfred Schaffer]
Coen van Tricht, Het schimmenrijk van W.F. Hermans (Aspekt, Soesterberg,
70 blz., ISBN 978-90-5911-560-6)
Margot Vanderstraeten & Stefan Vanfleteren, Schrijvers gaan niet dood (Atlas,
Amsterdam, 166 blz., ISBN 978-90-450-0665-9)
H.T.M. van Vliet (ed.), Waarde Schmidt. De brieven van J.H. Leopold aan F.
Schmidt-Degener (De Carbolineum Pers, Kalmthout, 123 blz.)
Lenny Vos, Uitzondering op de regel. De positie van vrouwelijke auteurs in het
naoorlogse Nederlandse literaire veld (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen,
246 blz., ISBN 978-90-367-3343-4)
Afgesloten 30 juni 2008
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Personalia
Manu van der Aa (Turnhout, 1964) is literatuurhistoricus en publiceerde onder meer
over E. du Perron en Gerard Walschap. Hij is medewerker van het Instituut voor de
Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) van de Universiteit Antwerpen.
Momenteel werkt hij als toegevoegd onderzoeker van het Biografie Instituut van de
Rijksuniversiteit Groningen aan een biografie van Alice Nahon waarop hij najaar
2008 hoopt te promoveren.
Jaap Goedegebuure (Sint Annaland, 1947) is hoogleraar moderne Nederlandse
letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde over de dichter H. Marsman
(Op zoek naar een bezield verband en Zee berg rivier), over de literatuur van de
negentiende en twintigste eeuw (Decadentie en literatuur, Nederlandse literatuur
1960-1988 en Nieuwe zakelijkheid) en over het kruisverkeer tussen literatuur en
bijbel (De Schrift herschreven en De veelvervige rok). Een boek over religie in het
werk van Nederlandse schrijvers na 1960 is in voorbereiding.
Hedwig Speliers (Diksmuide, 1935) woont en werkt in Oostende. De anthologie
Ongehoord bevat een keuze uit zijn gedichten 1957-1997. Hij schreef tussen 1995
en 2003 een biografische Streuvelstrilogie en publiceert weldra een biografie van de
volkomen onbekende Franse prozadichter Maurice de Guérin (1810-1839). Hij schreef
met Len de l'el een recente dichtbundel over de Languedoc, het territorium van
diezelfde Guérin. Hij is kritisch medewerker aan Poëziekrant en heeft bij het
Poëziecentrum te Gent de redactionele leiding van de nieuwe Bel-etagereeks, die
focust op debuterende dichters.
Hans Renders (Aarle-Rixtel, 1957) is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van
Groningen. Hij is tevens directeur van het aan die universiteit verbonden Biografie
Instituut. Hij publiceerde monografieën over de tijdschriften Barbarber (1986), De
Schone Zakdoek (1989) en Braak (2000). Voorts publiceerde hij biografieën over
Jan Hanlo (1998) en Jan Campert (2004) en een studie over uitgeverij De Bezige Bij
tijdens de Tweede Wereldoorlog (2004).
Sandra van Voorst (Bussum, 1966) studeerde Culturele Studies en Nederlands aan
de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1997 aan de Rijksuniversiteit
Groningen op Weten wat erin de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen
en hun vertaalde fondsen 1945-1970. Sinds 1999 is zij als universitair docent moderne
letterkunde verbonden aan de opleiding Nederlandse taal en cultuur van de
Rijksuniversiteit Groningen.
Linda Voortman (Enschede, 1979) studeerde Engels en Literatuurwetenschap aan
de Rijksuniversiteit Groningen. In 2007 studeerde zij af op de geschiedenis van PEN
Nederland. Sinds februari 2008 werkt ze als bestuurder bij FNV Bondgenoten.
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[Nummer 4]

Affiche voor twee lezingen van Karel Jonckheere aan ‘Die Universiteit van Stellenbosch’ (1948)
[Collectie AMVC-Letterenhuis]
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Yves T'Sjoen
‘In de trein naar het diepe Kaapstad’1
De maiden trip van Vlaams literair ambassadeur Karel Jonckheere
in Zuid-Afrika
In het voorjaar van 1948, kort voor de verkiezingen die in Zuid-Afrika de Nasionale
Party aan de macht brachten en het apartheidssysteem invoerden, reisde Karel
Jonckheere naar het Afrikaanse continent. De Vlaamse ambtenaar ondernam een
promotietoer voor het literaire boek in Vlaanderen, eerst in Belgisch Congo waarde
bibliotheken voornamelijk Franstalig-Belgische literatuur aanboden, en in
Zuid-Afrika. De lezingentournee bracht Jonckheere in contact met enkele
vooraanstaande Zuid-Afrikaanse schrijvers, onder wie N.P. van Wyk Louw en Dirk
Opperman. De eerste reis geschiedde in het gezelschap van Jan Greshoff en J.C.
Bloem. Op het einde van zijn leven getuigde Jonckheere over zijn avonturen in de
Unie van Zuid-Afrika die intense contacten hebben opgeleverd.
Mogelijk is de anekdote waarmee ik mijn bijdrage aanvat bekend. Ze is immers vaak
genoeg verteld. Het verhaal staat onder meer opgetekend in het boekje In een anekdote
betrapt van Karel Jonckheere (1906-1993).2 Daarnaast komt ze ook voor in Wuiven
naar gisteren, het zevende (en laatste) deel van diens memoires.3 Het gebeurde wel
vaker dat Jonckheere zijn anekdoten kopieerde en recycleerde. Jeroen Brouwers
heeft ze vervolgens overgeschreven en geselecteerd voor zijn bonte verzameling met
literaire anekdoten Zachtjes knetteren de letteren.4 Ik citeer de eerste overgeleverde
versie van Jonckheeres historie:
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Jacques Bloem heb ik een paar weken mogen meemaken in Zuid-Afrika,
zomer 1948. Met N.P. van Wijk Louw en Jan Greshoff stond hij me op te
wachten in het station te Kaapstad. We moesten elk een reeks lezingen
houden en Bloem was mij altijd een week voor. Ik heb in al zijn bedden
geslapen, wij werden bij dezelfde gastvrije mensen verwacht. Gastvrij
betekent daarom nog niet mild met alcohol. Na enkel ontgoochelingen
inzake korte drank had Jacques zich een klein plat koffertje aangeschaft,
een dokterstasje of iets in dien aard, en daarin pasten precies twee platte
flessen whisky. Ontwaarde Bloem niets geestrijks op tafel, dan kuchte hij
even en vroeg oorlof om zich even terug te trekken en zijn borst te
verzorgen. Afgezonderd in het toilet dronk hij een paar flinke slokken en
was genezen.
Zekere nacht logeerde hij vlak vóór een kerk. Omstreeks middernacht
hoorden zijn gastheren een deur kraken, een poosje nadien de buitendeur.
Er stond wat maneschijn en in deze stralen merkten ze hoe Jacques in
pyjama de straat over huppelde in het portaal van de tempel discreet en
als gold het een offerande twee lege flessen deponeerde.5
Jonckheere haalt hier een herinnering op aan zijn eerste lezingentournee in
Zuid-Afrika van kort na de Tweede Wereldoorlog, tussen mei en augustus 1948.
Later zou hij trouwens nog een paar keer naar Zuid-Afrika reizen, telkens op missie
voor de vaderlandse letteren.6 Hij was er die eerste keer te gast op voorstel van de
Vlaamse socialist Julien Kuypers, de toenmalige adjunct-kabinetchef van de Belgische
Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur, en met de steun van het Ministerie
van Koloniën dat instond voor de relaties met Kongo (dat pas in 1960 onafhankelijk
werd). Jonckheere reisde in zijn ambtelijke functie eerst naar het Midden-Afrikaanse
land, en vervolgde zijn route via Johannesburg naar Kaapstad. Hij zou er naar verluidt
‘poolshoogte [...] nemen over wat ginds voor ons kon gedaan worden en vice versa’.7
Over die opdracht tekende hij later, als tachtigjarige, het volgende op in Wuiven naar
gisteren, het boek waarin hij terugblikte op zijn vriendschap met Zuid-Afrikaanse
schrijvers als N.P. van Wyk Louw, W.E.G. Louw, Etienne Leroux, Uys Krige en
Elisabeth Eybers:
Er was wat geld beschikbaar om onze taaleenheid te bevorderen. Via
ambassadeur Jansen te Pretoria werden onze geestdriftige taalbroederen
ingelicht dat een vredelievende doffer niet zou overvliegen daar hij eerst
aan boord van de Mar del Plata het oude Zaïre zou aandoen. Hoe lang ik
in de Unie zou rondzwerven stond niet vast. Adriaan Roland Holst mocht
er acht maanden verblijven, Jacques Bloem zes; anderen, professor
Nicolaas Anthonie Donkersloot, oud-minister Van der Leeuw drie à vier
maanden. Voor mij was dergelijk kuieren, in de Nederlandse betekenis
(in het Afrikaans is kuieren gratis logeren), niet weggelegd. Ik was
ambtenaar met administratieve verplichtingen en de Nederlanders hadden
meer affiniteit met de Afrikaners dan wij.8
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‘Vlaanderens over drieëndertig paarden getilde wormstekige mandarijn’9
Jonckheere was niet alleen een productief en veelzijdig schrijver, van
herinneringsproza, literaire anekdotenbundels en romans, van essays en kritieken,
van autobiografische en overwegend tragische gedichten en enkele neoklassieke
dichtbundels.10 Hij was vooral ook een alomtegenwoordig staatsambtenaar, eigenlijk
een machtige mandarijn in de Vlaamse literatuur.11 Op het Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse Cultuur was hij achtereenvolgens letterkundig adviseur
(vanaf 1954), hoofd van de dienst letteren en dramatische kunst, en vanaf 1963
directeur voor de verspreiding van de Vlaamse literatuur in het buitenland (tot zijn
pensioen in 1973). In een brief aan Van Wyk Louw (van 21 augustus 1964) zou
Jonckheere toelichten dat hij vanaf 15 juli alleen nog de ‘spreiding van de Vlaamse
letteren in het buitenland’ voor zijn rekening nam. Daarvoor, sinds 1946, was
Jonckheere Rijksinspecteur van de Openbare Bibliotheken van West-Vlaanderen
geweest en een jaar tevoren vervulde hij ook een politiek mandaat, met name dat
van privé-secretaris van de Minister van Binnenlandse Zaken, Adolf van Glabbeke.
In die laatste hoedanigheid was hij dus vaak onderweg, in Roemenië, Polen, Bulgarije,
Cuba, Mexico, de Verenigde Staten, Kongo, Rwanda en Zuid-Afrika. Er is wel eens
over Jonckheere beweerd: ‘Het verschil tussen God en Karel Jonckheere: God is
overal, maar Karel Jonckheere is overal geweest’.
Jeroen Brouwers heeft onder meer in de opstellen ‘Vlaanderen op zijn erghst’
(1977), over de verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse cultuur, en ‘Karel
Jonckheere. Grafsteen aan de Dijle’ een weinig fraai beeld opgehangen van de literaire
persoonlijkheid en de invloedrijke strategieën van Jonckheere.12 De herinnering aan
Jonckheere gaat terug op de jaren zestig, toen Brouwers als redacteur in dienst was
van uitgeverij Manteau, dus ruim een decennium na Jonckheeres eerste bezoek aan
Zuid-Afrika. Kort tevoren, begin jaren zestig, hadden de wegen van Brouwers en de
oudere Jonckheere elkaar gekruist:
[...] hij was ‘adviseur voor de letteren’ bij het ministerie van Nationale
Opvoeding en Cultuur. Een luizenbaan met zeer veel macht, die hem in
het benarde wereldje der toenmalige Vlaamse letteren talrijke dankbare
vrienden heeft bezorgd, alsook een horde verbeten vijanden. Hij beijverde
zich voor vertalingen van Vlaams literair werk in al 's Heren buitenlanden
en hun talen, zat in functie van dien vaak in het vliegtuig en sinterklaasde
met toelagen en subsidies. Guido Gezelle in het Roemeens, Felix
Timmermans in het Lets, een bloemlezing Vlaamse verzen in het Swahili.
Het stelde niet echt iets voor en terzake eigentijdse, vernieuwende letteren
vanaf circa 1950 legde hij een kokhalzerig dédain aan de dag.13
Jonckheere was zelf een klassiek georiënteerd, traditioneel dichter die twee keer de
prestigieuze Belgische staatsprijs voor poëzie heeft mogen
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ontvangen.14 Hij streefde in zijn scheppende werk naar een esthetische expressie van
persoonlijke gevoelens en gedachten; zijn gedichten zijn gestileerde uitdrukkingen
van een individuele persoonlijkheid. Vandaar dat de term ‘autobiografische poëzie’
zo goed past bij het dichtwerk dat Jonckheere produceerde. Op het eind van
Jonckheeres leven stelde Herman de Coninck een bloemlezing samen uit de
verzamelde gedichten, waarin hij een honderdtal gedichten presenteerde die wel ‘nog
zo'n vijftig jaar’ de dichter zelf konden overleven.15 Zo ruim werd kort na diens dood
Jonckheeres eeuwige roem ingeschat.

Dietse taal- en bloedbanden
Brouwers' portret van Jonckheere is weinig flatterend, hier en daar snoeihard en
messcherp, ofschoon hij hem ook als humoristisch, welbespraakt en onderhoudend
typeert. Zo voegde hij nog toe: ‘Jonckheere kende de hele literaire kosmos, had in
binnen- en buitenland honderden schrijffiguren ontmoet en kon daar in speels en
geestig woordgebruik meeslepend over vertellen’.16 In zoverre Jonckheere al enige
bekendheid in Nederland genoot, dan was dat louter en alleen te danken aan zijn
optredens in het populaire AVRO-radioprogramma, later ook op televisie, Hou je
aan je woord. Jonckheere was volgens Brouwers in dat programma de ‘voorzitter
van een spitsvondig gezelschap dat moest improviseren op taal- en letterkundige
aangelegenheden. Daar behoorden Hella Haasse, Victor van Vriesland, Harry Mulisch
en Godfried Bomans toe’.17 Daar moet hij zich in zijn sas hebben gevoeld,
Groot-Nederlander die hij was. Jonckheere beriep zich meestal, ook al in 1948, toen
hij de eerste keer op stap ging in Zuid-Afrika, op de taalverwantschap van Vlamingen
en Nederlanders en nadrukkelijk ook de Afrikaners. Die Dietse gedachte lag aan de
grondslag van het taalverbond, dat hij hoog in het vaandel voerde en waarover hij
graag uitweidde. Enig retorisch Groot-Nederlands (of Al-Diets) tromgeroffel en
vendelgezwaai was hem niet vreemd. Zo heeft hij in persoonlijke gesprekken wel
eens een pleitrede gehouden ten faveure van de Afrikaner apartheidspolitiek, die hij
met onredelijke argumenten probeerde te rechtvaardigen. Jonckheeres conservatisme
is spreekwoordelijk. Zo wekte niet alleen de experimentele literatuur uit de jaren
vijftig in Vlaanderen, met Claus en Boon, bij Jonckheere weerzin op, ook de culturele
boycot van het apartheidsregime kon volgens deze getuigenissen niet op zijn
sympathie rekenen. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat Jonckheeres schaarse
zinnen die in de memoires van Wuiven naar gisteren aan de politieke situatie in
Zuid-Afrika zijn gewijd, terwijl het apartheidssysteem afbrokkelde en onder steeds
grotere internationale druk kwam te staan, een vergoelijkend beeld schetsen.18
Hoe dan ook, Jonckheere mocht dan wel grossieren in ideologisch reactionaire
noties als taal- en bloedverwantschap, en op geregelde tijdstippen Dietse gedachten
formuleren, hij sprak ook wel eens met enig dédain over de Hollanders. Dat bleek
evenwel niet uit het boekje Ju, ju, wat een grof volkje!, een bloemlezing waarin
samensteller Jonckheere scheldtirades van
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V.l.n.r. Karel Jonckheere, N.P. van Wyk Louw en Achilles Mussche in Sint-Martens-Latem (1948)
[Collectie AMVC-Letterenhuis]

Nederlandse schrijvers over Vlaanderen had bijeen gesprokkeld en waarin hij vanuit
politiek-strategische overwegingen uitspraken over de (vermeende) culturele integratie
tussen Noord en Zuid vergaarde. De titel is ontleend aan Lodewijk van Deyssel,
redacteur van De Nieuwe Gids, die zich op die laatdunkende toon uitliet over de
Vlamingen en hun literaire productie op het eind van de negentiende eeuw. Jeroen
Brouwers, die zelfde culturele integratie van Nederland en Vlaanderen op basis van
een gemeenschappelijke taal als een gruwelijk misverstand beleeft, heeft de uitgave
van Jonckheeres bundel aangewend om zijn portret van de welbespraakte
anekdoten-verteller uit Vlaanderen te completeren. Ik bloemlees uit twee teksten van
Brouwers over Jonckheeres compilatiewerkje: ‘Vlaanderens opportunistische
windhaan nummer één, Vlaanderens grootindustrieel in culturele integratie
mits-het-zijn-beurs-maar-vult, Vlaanderens nar, Vlaanderens praatorgel, Vlaanderens
over drieëndertig paarden getilde wormstekige mandarijn Karel (“Hou je aan je
woord”) Jonckheere. [...]’.19 En elders: ‘de dorpsidioot der Vlaamse letteren, de
schijnheiligste van alle Sinterklazen, de opportunistische Rijmenamse expert in
aangelegenheden betreffende de culturele integratie Noord-Zuid: Karel Jonckheere’.20
Rijmenam is het dorpje in de buurt van Mechelen, waar Jonckheere vanaf de begin
jaren zestig met zijn veertien jaar jongere oud-leerlinge Denise en hun blinde zoon
Floris woonde, in de buurt van ‘huize Krekelbos’, waar Brouwers en zijn toenmalige
geliefde enkele jaren hebben verbleven.
Brouwers' portrettering van Jonckheere dreigt de beeldvorming van 's mans
cultuurpolitieke en literaire activiteiten, nu ruim vijftien jaar na de dood van de
schrijver, te domineren. In deze bijdrage ga ik in op Jonckheeres literair-politieke
ondernemingen ter promotie van de Vlaamse literatuur in Zuid-Afrika.
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Jonckheeres avonturen in de Unie van Zuid-Afrika
Brouwers' polemische uitspraken en destructieve karaktertekening mogen dan wel
op de lachspieren werken of in hun overdrijving afkeer voor de ‘sjacheraar’
Jonckheere oproepen, ‘de opportunistische Rijmenamse expert’ was wel degelijk
een spin in het literaire web, jarenlang de beeldbepalende adviseur voor de letteren
en rijksinspecteur voor de Vlaamse literatuur in het buitenland, een mandarijn bij
wie je hoe dan ook langs moest teneinde enige pecunia of schrijfsubsidies te
verwerven.
Toen de ambtenaar Jonckheere op 31 maart 1948 vanuit Antwerpen naar het zuiden
trok, met het schip de Mar del Plata van de Compagnie Maritime Belge eerst naar
Kongo en later naar Zuid-Afrika, stond de dienstreis in het teken van de verspreiding
en bekendmaking van de literatuur uit Vlaanderen. Hijzelf heeft daar uitvoerig over
bericht, onder meer in een reisdagboek dat in feuilletons in Het laatste nieuws is
verschenen, later gebundeld in Kongo zonder buks of boy (1957).21 Na zeventien
dagen varen kwam Jonckheere aan in Matadi aan de Kongorivier. Na enkele weken
reisde hij door naar Zuid-Afrika. Sinds 1946 bestond een officiële culturele
samenwerking tussen België en Zuid-Afrika. Het was Jonckheere en andere
ambtenaren er vooral om te doen ‘het overzeese belang van de Nederlandse
moedertaal’ onder de aandacht te brengen. ‘Dat heeft te maken met de ergernis van
de Vlaamse gemeenschappen met het eentalig Franse bestuur in de kolonie [Kongo]’.22
De dienstreis van drie maanden in opdracht van het Ministerie van Koloniën, vanaf
de lente van 1948, was het gevolg van een (cultuurpolitieke) bekommernis voor het
Nederlands buiten het taalgebied. Overtuigd van een homogene taalbroederschap
probeerde Jonckheere enthousiasme op te wekken voor de literatuur uit Vlaanderen,
niet alleen door voordrachten te houden en aan debatten deel te nemen, maar ook
door de belangen van het Vlaamse boek te verdedigen (door te ijveren voor betere
distributie, meer vertalingen et cetera). Immers, de lokale bibliotheken boden
overwegend Franse literatuur aan. Officieel trad Jonckheere dus op als gezant van
die culturele integratie tussen Noord en Zuid en hij zou na afloop van zijn
dienstopdracht initiatieven nemen om tot een cultureel akkoord tussen België
(Vlaanderen) en Zuid-Afrika te komen.23
Jonckheere heeft tijdens het verblijf in Kaapstad, en allerlei omzwervingen in de
omliggende contreien, blijkbaar indruk gemaakt. Hij zou er levenslange en hechte
vriendschapsbanden aan overhouden, zo onder meer met de gezaghebbende
Zuid-Afrikaanse dichters N.P. van Wyk Louw (1906-1970) en Dirk Opperman
(1914-1985).24 Blijkens de overgeleverde correspondenties bestond in de loop der
jaren, vanaf hun eerste ontmoeting medio 1948, een amicale band tussen Jonckheere
en Louw.25 Jonckheere heeft er geregeld getuigenis van afgelegd, in tal van
tijdschriften en kranten, in interviews, gelegenheidstoespraken en gedichten.26 J.C.
Steyn heeft de contacten en ontmoetingen gedetailleerd in kaart gebracht in zijn
biografie van N.P. van Wyk Louw.27
Aan de hand van velerlei getuigenissen van Jonckheere, onder meer opgetekend in
Wuiven naar gisteren, tracht ik enkele hoogtepunten van die reis naar de Kaap te
reconstrueren. Het begon voor Jonckheere allemaal met een brief
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van 26 april 1948, waarin Jan Greshoff Jonckheere uitnodigde naar Kaapstad te
reizen.28 Greshoff was, samen met zijn echtgenote Atie Brunt, aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog (in 1939) verhuisd naar Kaapstad. Tijdens de oorlog verbleef
hij weliswaar enige tijd in Nederlands-Indië, Argentinië en in New York, vanaf 1945
had hij zijn vaste domicilie in de Kaap. Op 19 maart 1971 zou hij in zijn Kaapse
huis, met de niet bijzonder inventieve naam Grashof, overlijden. Greshoff was ook
al een vooraanstaand literair mandarijn, die in de Nederlandse literatuur en daarbuiten
zijn rol speelde als intermediaire figuur met veel invloed.29 Greshoff was sterk gericht
op de Franse cultuur en onderhield nauwe contacten in Vlaanderen - in de jaren
twintig en dertig heeft hij overigens een tijdlang in Brussel gewoond. Hij wordt
getypeerd als een ‘bemiddelaar’ in vele literaire circuits, onder meer ook tussen de
Nederlandse en de Afrikaanse literatuur.30 In zoverre ik kon nagaan is die intermediaire
rol nog niet in extenso onderzocht.
Dichter en criticus Greshoff schreef vanuit hotel Radnar (Groenpunt, Kaapstad)
naar Jonckheere:
Beste Jonckheere,
Hartelijk dank voor je brief. Ik zal mij vandaag nog met het Belgisch
konsulaat in verbinding stellen voor het bespreken van een plaats in de
trein van Johannesburg naar Kaapstad. En zo nodig een hotel. Ik weet nl.
niet hoe laat je 15 Mei in Joh'burg aankomt.
Als je diezelfde avond nog kunt vertrekken ben je 17 Mei des namiddags
in Kaapstad. Laat van Joh'burg seinen hoe laat je precies in Kaapstad
aankomt, opdat ik je kan komen halen. Ik zal ook met het Belgisch
konsulaat de kwestie van je onderdak hier bespreken. De stad is overvol.
Men verheugt zich hier over je komst.
Het beste is als je postadres in Kaapstad op te geven:
Nederlandsche Club
Keeromstraat
Kaapstad K.P.
Met hartelijkste groeten,
Steeds tot je dienst
Geheel je Greshoff31
Na een wekenlang verblijf in Kongo heeft Jonckheere zijn verblijf in de Kaapprovincie
als weldadig ervaren. Dat was mede te danken aan zijn gevoel van vertrouwdheid
met de Afrikaanse cultuur, niet het minst met de Afrikaanse taal. Bij het beluisteren
van het Afrikaans, zo stelde hij het voor, gingen zijn herinneringen terug naar de
West-Vlaamse (Oostendse) kindertijd, toen in Vlaamse kroegen Krugerbier werd
geschonken, en de tweede Anglo-Boerenoorlog - de strijd van de Afrikaner Boeren
tegen de Britten - tot de verbeelding sprak van vele flaminganten. Transvaal en
Oranje-Vrijstaat waren in de lage landen aan de Noordzee begrippen, zeker in een
Vlaams-nationalistische en orangistische context, en president Kruger had zijn naam
hier te lande niet alleen aan blondschuimend bier
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Karel Jonckheere met Jan Greshoff in Kaapstad (1948) [Collectie AMVC-Letterenhuis]

gegeven maar hij stond ook gracieus en imperiaal afgebeeld op koekjestrommels,
op bierglazen. Kroegen in Vlaanderen droegen niet alleen als opschrift ‘Den zoeten
inval’, maar ook wel eens ‘Transvaal’. Er zijn Boerencomités opgericht voor
noodlijdende families in Zuid-Afrika en Vlaamse toondichters componeerden
volksliederen ter ere van het Afrikaner broedervolk. Zo was er bijvoorbeeld de
bekende componist Emiel Hullebroeck,
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die volgens Al-Dietser Jonckheere ‘een rijke schat volksliederen [heeft]
gepopulariseerd’. Jonckheere, en niet alleen hij, kende naar eigen zeggen in zijn
jeugdjaren ‘Sarie Marais’ en ‘Die Stem van Suid-Afrika’ van C.J. Langenhoven beter
dan de Brabançonne, het Belgische volkslied.
Jonckheere reisde met de trein van Johannesburg naar Kaapstad, waar hij in het
station werd opgewacht door J. Greshoff, J.C. Bloem en N.P. van Wyk Louw.32 Daar,
op het perron in de Kaap, had dus de eerste ontmoeting plaats met de Zuid-Afrikaanse
Dertiger N.P. van Wyk-Louw, ‘de onomstreden leidersfiguur in de nieuwe Afrikaanse
literatuur’.33 Het zou, achteraf beschouwd, een betekenisvolle ontmoeting zijn, die
nog jaren sporen zou trekken door beider levens. Ook het jaar van Jonckheeres eerste
Zuid-Afrikaans verblijf is uiteraard betekenisvol: 1948 is een mijlpaal in de
gewelddadige geschiedenis van het land en markeert de dramatische
verkiezingsoverwinning van de Herenigde Nasionale Partij (26 mei 1948).34
Over de treinreis naar ‘het diepe Kaapstad’, dwars door het onmetelijke
Zuid-Afrikaanse binnenland, door de Karoo, schreef Jonckheere de volgende
geromantiseerde passage neer:
De uitvinders van internationale treinen blijf ik erkentelijk voor de zorgen
die ze aan de lange lijnen hebben besteed. Een nacht, een dag en nog een
nacht, zesentwintig uren, ontrolde zich voor mij een van de mooiste aardse
landschappen. Ik moet de bergen, de hoeven in hun nest van acacia's, de
steden met hun historische en kulturele reminiscenties verdringen, ik rijd
naar Jan Greshoff, sedert jaren niet meer gezien. Ik doe mijn ogen dicht
voor het Drakengebergte [...].35
En verderop in Wuiven naar gisteren mijmert Jonckheere nostalgisch verder, op weg
naar Kaapstad. Hij vergelijkt het leven in zijn geboortestad Oostende met ‘Kaapstads
Tafelbaai’, en memoreert in dit fragment zijn weerzien met Greshoff.
Tegen de middag zit ik in de trein een laatste keer iets te verorberen en
voel me zalig te moede. Vaderstad Oostende heeft me steeds verrijkt met
het besef dat het én eindstation was én haven. Wat een sensatie niet verder
te kunnen op het land maar wèl op zee. Vreemd daarenboven te zijn
gekanteld op de aardbol van noordelijk naar zuidelijk halfrond. Zich in
een ander ‘werelddeel’ te weten; te dromen dat het hier lente is, thuis
herfst. Dat men zijn poolster kwijt is en ruilt voor een andere ‘zekerheid’:
het vervreemdend Zuiderkruis.
[...] Ik bewonder de man [Jan van Riebeeck] die hier landde in 1652 met
een veertigtal medewerkers en zijn Waalse vrouw, Marguerite de la
Cueillerie uit Doornik. Onwillekeurig prevel ik een paar Afrikaanse
woorden en prijs me gelukkig dat ik met mijn oud moedertaaltje
[West-Vlaams] de afstammelingen van de pioniers zal kunnen te woord
staan.
[...] Het is paradijselijk lauw aan Kaapstads Tafelbaai, die even ver van
de evenaar ligt als Nice in Frankrijk. [...].36
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En dan volgt de ontmoeting der mandarijnen, zodra Jonckheere de trein uitstapt en
in de Kaapse zon de silhouetten van de Nederlandse schrijvers Greshoff en Bloem
ontwaart. Greshoff had al over Jonckheere opgetekend in zijn dagboek, op 22 mei
1948, dat Jonckheere ‘een bescheiden, menselijke, verstandige man met talent is en
zich makkelijk aan de omstandigheden aanpast’.37
Ik laat Jonckheere zelf terugblikken op dat klaarblijkelijk heuglijke weerzien:
Jan [Greshoff] heeft zijn lijfwacht meegebracht om mij te verwelkomen.
Hem herken ik het eerst aan zijn bebrilde grijze kop met snor. Krijgt hij
ooit een standbeeld, dan moet hij er zó op staan, een en al présence, geleund
op zijn dikke wandelstok en als steeds blootshoofds. Van Jaak Bloem moet
ik evenmin een politioneel signalement hebben, met zijn ingekeerde en
toch verbaasde houding van de levensverwonderde, een jaar ouder dan
Jan. Georges Simenon zou er een detective mee kunnen maken. De derde
ken ik niet maar hij moet N.P. van Wyk Louw zijn, Unies dichter nummer
één, de ernst die steeds glimlacht. In de vijftig stappen die ons scheiden
tracht ik me zijn stem voor te stellen. We zijn even oud, van 1906. ‘Dit is
Jaak, dit is Wyk en dit is Karel. Wij dragen geen familienaam onder ons’.38
Vriendschappen onder schrijvers werden volgens de overlevering duidelijk snel
gesloten, wellicht onder het gunstige gesternte van het Zuiderkruis, of in de schaduw
van de Tafelberg. In ieder geval zijn Jonckheeres memoires doorspekt met dergelijke
amicale liefdesbetuigingen; dichters uit Nederland, Zuid-Afrika en Vlaanderen troffen
elkaar in het zuidelijk halfrond en bezegelden daarmee als het ware een collectief
bewuste broederband.
De neoclassicistische dichter en notoire drinkebroer J.C. Bloem was Karel
Jonckheere voorafgegaan op diens tocht door Zuid-Afrika. Bloem was al eerder
gearriveerd aan de Kaap en verzorgde er een opgemerkte lezingentournee.39
Jonckheere volgde in dien voetspoor, gescheiden door enkele weken, en meestal te
gast bij dezelfde kennissen en vrienden van Greshoff, zelfs - naar eigen zeggen slapend op dezelfde peluw van Bloem.
De dag van Jonckheeres aankomst in Kaapstad, in de namiddag van 17 mei 1948,
zijn de vier vrienden naar het huis van Van Wyk Louw gelopen, een woonst ‘als een
zeevogelnest vastgeklampt aan de rots vlak naast de Atlantische Oceaan, waarvan
men bestendig ruisregister hoort’.40 Jonckheere beschrijft in zijn memoires niet alleen
de plaats waar N.P. van Wyk Louw woont, hij belicht ook de gezinssituatie: Louws
tweede vrouw Truida en hun zoontje wonen in - Louw heeft twee oudere dochters
uit een eerste huwelijk die buiten Kaapstad studeren. En diens eerste vrouw woont
‘een end verder, aan de voet van Leeuwkop’. Met deze - hier en daar vertekende anekdoten zijn Jonckheeres memoires gelardeerd, en hij heeft de verhalen uitentreuren
herhaald, soms zelfs in identieke bewoordingen in verschillende boekuitgaven
opgenomen, wat hem bij leven nog de toorn van Brouwers en andere critici heeft
opgeleverd.
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Brief van N.P. van Wyk Louw aan Karel Jonckheere (1964) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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Brief van N.P. van Wyk Louw aan Karel Jonckheere (1964) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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17 mei 1948 - Jonckheere, Greshoff, Bloem en Van Wyk Louw
Over de dag van zijn aankomst op het zuidelijkste punt van Afrika tekende Jonckheere
zelf op:
Terwijl Jan [Greshoff] met Truida ‘gesels’, ik geniet van dit woord, socialer
dan babbelen en praten, loop ik met Wyk het pad af naar het strand, waar
hele slierten reuzenblaaswier langs de vloedlijn liggen te kronkelen. Ik
schep een handvol zand in mijn palm, het ruikt vertrouwd en voelt even
fijn en korrelig aan als dat van Oostende. Ik dank mijn kleine gave van
bilokatie, die me toelaat samen ginds en hier te zijn.41
De volgende dag al, op 18 mei, begon de toen 61-jarige Bloem met zijn reeks lezingen
in steden en dorpen op de Kaapse Karoo. Tot het comité van aanbeveling, dat Bloems
rondreis begeleidde, behoorden naast Greshoff en Louw ook Karel Jonckheere en
Dirk Opperman. De eerste kennismaking tussen Jonckheere en Opperman moet uit
diezelfde periode dateren. Later zullen beiden met tussenpozen brieven wisselen en
beide schrijvers zetelden samen in de redactie van Afrikaanse periodiek Standpunte.42
Het blad is opgericht door N.P. van Wyk Louw, diens broer W.E.C. Louw en de uit
Nederland geëmigreerde dichter H.A. Mulder, met in de redactie onder anderen Jan
Greshoff (die samen met ‘een Afrikaner strijdmakker’ onder het pseudoniem Kees
Konijn publiceerde), Robert Antonissen, Gladstone en Dirk Opperman. Het blad
wilde volgens Jonckheere ‘de rijkdom van het Nederlands uit Noord en Zuid plus
dat van het Afrikaans kompleksloos en ostentatief [uitstallen]’.43 Jonckheere maakte
vanaf 1949 deel uit van de redactie.44 Het redacteurschap had hij zonder twijfel te
danken aan de rondreis in de Kaap medio 1948 en de contacten die hij daaraan
overhield.
Terug naar de dag van aankomst. Jonckheere vertelt:
We [Jan Greshoff en Karel Jonckheere] namen de bus naar het eigenlijke
Kaapstad, Jan leerde me de kleinste munt van Afrika kennen, een tiekie,
in zilver, waarde drie pence. Bij het voorbijrijden groette ik het standbeeld
van Jan van Riebeeck, mij bekend van prentkaarten. Ik was maar één keer
in Londen geweest en meende in Kaapstad analoge trekken te herkennen.
Rustig druk, huizen en winkels van dezelfde snit, reklameteksten uit
hetzelfde vat. Toch een heel ander licht, geen smog: een met Pasen grondig
gewassen en gestreken helheid.45
Naar Jonckheeres eigen zeggen hebben Greshoff en hij die namiddag zelfs ook nog
dokter A. Heymans ontmoet, de oud-lijfarts van president Kruger. In de herinneringen
zal de verteller in Jonckheere, die zo gul met anekdotes strooide, een eigen
werkelijkheid hebben tot stand gebracht. Maar ze kunnen niet verhelen dat er
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intense banden zijn gesloten tussen een Vlaamse schrijver en enkele coryfeeën van
de contemporaine Zuid-Afrikaanse letteren.
Dat geldt in nog grotere mate voor Jonckheeres vriendschapsbanden met Jan en
Atie Greshoff, N.P. en Truida van Wyk Louw, Merrie en Dirk Opperman in Kaapstad.
Allerlei prettige en melige, hier en daar ongetwijfeld geromanticeerde anekdoten
staan opgetekend in de memoires. Jonckheere grossierde niet alleen in anekdoten
maar ook in literaire vriendschappen. Een verhaal blijkt alvast werkelijk gebeurd te
zijn: de dag dat Bloem terug afreisde naar Nederland, met het schip de Bloemfontein.
Ik beëindig mijn eerste tournee op de dag dat Bloem terug naar Nederland
zou varen. Dit gebeurde met de Bloemfontein, die wij tot de ‘Jaakfontein’
hadden omgedoopt.
Jan die de littekens in zijn vriends portefeuille kende [Bloem zat altijd
verlegen om geld, yt] vroeg of we [Greshoff, Jonckheere, Opperman en
Louw, yt] weer wat ‘schellingen’ konden bijeenbrengen om Jaak van een
verse vaarpenning te voorzien. Ik weet niet meer hoeveel hij meekreeg
maar we hadden de hartelijke domheid begaan het bedrag aan Jaak te
overhandigen de late avond vóór zijn afvaart. Toen we hem per taxi naar
de boot brachten, voorbij Van Riebeecks beeld, roken we aan zijn adem
dat hij het dempen van zijn verdriet om het afscheid reeds had ingezet.
We kregen waggelende Jakobus Cornelis [Bloem] met enige moeite de
loopplank op en waren in de gelegenheid een steward wat nuttige
raadgevingen te verstrekken. Toen gebeurde ‘het’ afscheid.
Wij stonden op de kaai klaar met de onbevlekte zakdoek. De gangway
werd ingetrokken, de sirene loeide, enzovoort. Wie we echter niet over de
verschansing zagen liggen, was Jaak. Tot Opperman riep:
‘Daar! Daar!’
Ons dierbaar kind stond wèl over een reling gebogen met een smartdoek
in de hand, maar het was die aan bakboord, langs de oceaankant. En wuiven
dat Jaak deed in de richting van de horizont, waar hij meende ons te zien
staan. Jaak bleef maar zwaaien aan de verkeerde zijde.
Wij hebben de regels van het spel gespeeld - een mens groet zo dikwijls
in het vage - en hebben de fladderende meeuw van onze zakdoek
minutenlang in de ijle hoogte gehouden.
Toen we huiswaarts keerden, bleven we zwijgzaam, vroegen ons alle vier
af hoeveel dorst Jaak onderweg zou lijden. Ik parafraseerde Van de
Woestijnes vers ‘Van alle reis terug nog eer ze is begonnen’ tot ‘en al zijn
geld is op nog eer hij is vertrokken’ [...].46
Al eerder, meer bepaald in 1962, heeft Jonckheere die getuigenis uitgesproken in
een radiolezing, waaruit een selectie is gebundeld in Ik heb eens...47
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Vriendschap met N.P. van Wyk Louw
Jonckheere en Louw raakten nauw bevriend. Toen zij elkaar kort na de Tweede
Wereldoorlog ontmoetten was de Zuid-Afrikaanse dichter lector aan de faculteit
Opvoedkunde van de Universiteit van Kaapstad.48 De kiemen voor de jarenlange
contacten lagen wat Jonckheere betreft in diens bewondering voor Louws poëzie en
drama, voor de ‘milde schilderende en beeldende taalvaardigheid’ in het grote lyrische
epos Raka, de ‘Gezelliaanse natuurtaal’ in de bundel Gestaltes en diere, de
vormzuiverheid van de debuutbundel Alleenspraak. Door bemiddeling van Greshoff
heeft hij de teksten van N.P. van Wyk Louw kunnen ‘ontdekken’.49
Sutherland, Wyks geboorteplaats in de Karoo, is een van de koudste dorpen
van de Kaapprovincie. Een onherbergzame vlek met 's winters geregeld
sneeuw. Als kind bracht hij een groot gedeelte van zijn dagen door op de
schapenhoeve van zijn grootvader, waar hij Afrikaans hoorde door geen
vreemden besmet. Dit is van belang, Wyks taal is zeer zuiver. In zijn jeugd
heeft er zich nooit een Engels sprekende gevestigd. Wyks voorouders
stammen uit Zeeland. In

N.P. van Wyk Louw met vrouw en kind op het strand bij zijn woonst. Foto genomen door Karel
Jonckheere (1948) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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en om Sutherland groeien een paar wilgen, hier en daar een pereboom,
een populier, een cipres. 's Zomers is het er droog, men verbouwt wat
koren voor eigen gebruik. Als hoeveknechten werken er kleurlingen die
niet minder sappig Afrikaans praten. Wyk gebruikt gaarne hun typische
open zegging. Als wild lopen er wat bavianen rond, steenbokken,
klipbokken en reebokken.50
Met dergelijke ronkende volzinnen schetst de auteur een niet van idolatrie gevrijwaard
biografisch beeld van Louw. Hij gaat daarbij in op N.P. van Wyk Louws kritische
Afrikaans-nationalistische en liberale opvattingen, hij roemt diens open geest en stelt
dat de Zuid-Afrikaanse Dertiger meermaals met zijn tegendraadse inzichten de toorn
van de Afrikaanse reactionairen heeft moeten ondergaan. Jonckheere citeert in het
portret zelfs alle opdrachten die de Zuid-Afrikaanse schrijver in de presentexemplaren
van diens bundels heeft geschreven. Op de titelbladzijde van het drama Die dieper
reg (1948), geschreven naar aanleiding van de eerste-steenlegging van het
Voortrekkersmonument in Pretoria (in 1938) staat te lezen: ‘Kaapstad reik die hand
aan die Panne’.51 In Tristia (1962): ‘Vir Karel, Denise en Floriske in blijvende
vriendskap. [...]’.
Er zijn ook talrijke getuigenissen opgetekend over de bezoeken die Truida en Wyk
Louw hebben gebracht bij de familie Jonckheere.52 In 1948 nam de Afrikaanse dichter
een eredoctoraat in ontvangst, uitgereikt door de universiteit van Utrecht. Tijdens
die eerste reis naar Europa (die hen in Nederland, Vlaanderen, Italië, Frankrijk,
Spanje en Engeland bracht) logeerden de dichter en zijn echtgenote in De Panne,
nabij het huis van Jonckheere.53 In die weken zagen ze elkaar vaak, op het moment
dat Louw aan zijn bekende tekst Germanicus (1956) werkte.
Over dat weerzien, na Jonckheeres eerste verblijf in de Kaap, kunnen we in Wuiven
naar gisteren het volgende lezen.
Ik was ze tegemoet gereden tot Antwerpen, waar ik hen voorstelde aan
Gaston Burssens, bij wie ze, na De Panne, voor enkele dagen werden
uitgenodigd. Na één minuut waren Gaston en Wyk oude vrienden, ze
hadden onder meer Paul van Ostaijen om over te filosoferen, hun olijke
relativeerkunst werd een dubbele bron van kameraadschap. Truida en
Gastons gezellin Blanche hadden eveneens zonder dralen een luchtig
akkoord gesloten.
Niet ver van de zee mochten we van de vrienden in De Panne een flatje
huren. Dit was niet moeilijk na het zomerseizoen, maar in die dagen
bestonden er minder appartementen met centrale verwarming. Truida en
Wyk vonden dit een weldaad, ze wilden het avontuur meemaken van de
ouderwetse kachelverwarming. Toen ze een zak kolen in huis kregen,
lachten ze als een kind. Bovendien: sedert Wyk in 1920 zijn geboorteplek
Sutherland had verlaten, had hij het niet meer zien sneeuwen. Ze zouden
in De Panne blijven tot er sneeuw lag.54
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Verbeterd typoscript van Joncheeres Wuiven naar gisteren (1987) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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Verbeterd typoscript van Joncheeres Wuiven naar gisteren (1987) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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In de herinnering van Jonckheere liet de sneeuw op zich wachten. De Louws waren
op 14 juli in Amsterdam aangekomen en verbleven van 23 juli tot 9 augustus in De
Panne. Later, in februari 1949, verbleven zij weer korte tijd in Vlaanderen.55 Mogelijk
slaat het geciteerde fragment op dat tweede verblijf bij Jonckheere. In ieder geval
maakte Jonckheere van de gelegenheid gebruik om zijn Zuid-Afrikaanse gasten in
Vlaanderen rond te rijden. Ze bezochten Brugge, Oostende, de stranden in de buurt,
ze verbleven in Duinkerken en Veurne. J.C. Steyn heeft het verblijf in Vlaanderen
en Nederland uitvoerig beschreven.56
Vanaf 1950 tot 1958 bekleedde Louw de leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde
en geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam - later, tot 1970, zou hij een
aanstelling hebben aan de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg. Jonckheere
heeft het betreurd dat die leerstoel Afrikaans niet in Gent is opgericht, ondanks
pogingen daartoe van Greshoff en Jonckheere zelf. Blijkbaar droegen de politieke
tentakels van beide mandarijnen dan toch niet zo ver. De organisator Jonckheere
heeft Louw later nog meermaals te gast gehad. Zo nodigde hij hem uit voor lezingen
in het kader van de ‘Middagen van de Poëzie’ in Brussel.57 Hij bracht hem in contact
met vooraanstaande Vlaamse schrijvers (onder anderen Gaston Burssens en Herman
Teirlinck) en zelf trok Jonckheere geregeld naar Amsterdam, naar de Tintorettostraat
8, waar de Louws en hun drie kinderen woonden. Later heeft Jonckheere zich een
van die ontmoetingen herinnerd, met name het moment toen hij het net voltooide
gedicht ‘Beeld van 'n jeug: Duif en perd’ (opgenomen in Nuwe verse, 1954)
beluisterde. Die anekdote heeft Jonckheere gepresenteerd in een radiolezing onder
de weinig opzienbarende titel: ‘Ik heb eens N.P. van Wyk Louw water zien drinken’.58
In een krantenstukje heeft Jonckheere in diezelfde periode het volgende romantische
portret getekend: ‘Menig uur, bij dag als bij nacht, hebben we tegenover elkaar
gezeten, luisterend naar de branding tegen de rotsen of naar de misthoorn van de
vuurtoren op Zeepunt. Van Wyk Louw spreekt rustig, wijs en diep. Rustig en dus
gemoedelijk, wijs en dus mannelijk beheerst, diep en dus met evenwicht tussen humor
en ontzaglijke ernst. Hij ziet er iets ouder uit dan twee en veertig maar hij stamt uit
het harde Sutherland, waar de hoogte een gezicht gelooider maakt dan in een laag
en zonnig druivendal’. Naar aanleiding van Louws vijftigste verjaardag sprak
Jonckheere voor de Zuid-Afrikaanse radio. Op 11 juni 1956 fêteerde hij zijn collega.
Archiefmateriaal (in Stellenbosch) toont aan dat die causerie is opgenomen op band
(eind mei 1956) en dat Jonckheere vooral zijn eerste ontmoeting memoreert die er
dankzij de bemiddeling van Greshoff is gekomen.59
N.P. van Wyk Louw was overigens niet de enige Zuid-Afrikaanse schrijver met wie
Jonckheere correspondeerde. Ik verwees al naar de contacten met Opperman, en in
Amsterdam zou hij later kennismaken met Elisabeth Eybers, volgens de Vlaamse
schrijver ‘met Wyk en Dirk Opperman het lyrisch hoofdtrio van de Unie’. Ook zij
verbleef wel eens in Rijmenam, en net als die andere Zuid-Afrikaanse schrijver Uys
Krige heeft Jonckheere ook haar uitgenodigd voor een lezing in de reeks ‘Middagen
van de Poëzie’.60
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Jonckheeres dicherlijke hommage
De fraaiste hommage die Jonckheere Louw heeft gebracht, is in 1973 opgenomen
in de verzamelbundel Poëtische inventaris (1972). Het is trouwens uit die omvangrijke
poëzieverzameling dat Herman de Coninck kort vóór Jonckheeres overlijden in
december 1993 een bloemlezing heeft samengesteld. Brouwers noteert over die
uitgave in ‘Grafschrift aan de Dijle’: ‘Aan het eind van zijn leven moet het hem
hebben getroost dat er een nieuwe bloemlezing uit zijn gedichten verscheen [...],
samengesteld door de jonge paus der toenmalige Vlaamse letteren [...]’.61 De Coninck
schreef in de inleiding onverbloemd: ‘[Jonckheere is] een tragische dichter [...] van
een goede honderd klassieke verzen in de twee betekenissen des woords: hun vorm
is klassiek en ik hoop dat ze nog een vijftigtal jaar eeuwig mogen blijven’.62 Poëtische
inventaris kreeg nauwelijks aandacht in de pers en bij het publiek, bij leven bleek
deze dichter van ‘rijmpjes’ (zoals hij zelf zijn gedichten typeerde) al overleden.
In die poëtische boedelbeschrijving is onder meer de bundel In de wandeling
lichaam geheten (1969) opgenomen. Daarin komt een van de zovele
gelegenheidsgedichten voor, eigenlijk een opdracht ‘Voor N.P. Van Wijk [sic] Louw’.
Tussen de eerste ontmoeting, medio 1948 in de Kaapprovincie, en 1969 ligt een
periode van vele brieven en getuigenissen. Een jaar later zou Louw overlijden. In
het gedicht blijkt de auteur gebiologeerd door de symboliek van de dierenriem; hijzelf
was ram, Louw stier. Beider tragische levensverhalen raken in dit gedicht verweven:
Ria, de oudste dochter van het gezin Louw overleed in Oost-London toen ze 32 was
en liet drie jonge kinderen achter; de enige zoon van Karel en Denise is blind geboren,
nadat een eerste huwelijk van Jonckheere kinderloos was gebleven. Met dit gedicht
sloot Jonckheere, achteraf beschouwd, een periode van intensief contact met een van
de meest vooraanstaande schrijvers uit de Zuid-Afrikaanse literatuur af.
Over de roerloze horens van de Stier
groet mijn buigende Ram
uw dubbele eenheid van Tweeling.
Dieren lezen ons de woorden uit de hand
soms roept in ons vers hun kreet om asiel
onze handtekening na jaren slijtage
kon hun speelzieke spoor zijn.
Spelen en ziek zijn.
andermans ogen gezond schrijven
zelf achterblijven een verdoolde hond
in droge drukken die men Kunst heet.
Gij blaft in 't oudgeboren vaderland
de preutse gapers aan
zij weten niet dat gij hun leiband zijt
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als gij bij nacht uw sterren telt in spiegels
voor wie vandaag uw vrienden
morgen eens uw zonen zijn.
Als ik naast u iets zeggen mag
voel ik mij nog méér boom
een zelfde aantal ringen
een schors die ik herdenkend streel.
Vergeet wat hier zich schreef
want sedert jaren gezegd
en wissel in een glimlach over zee
met mij die in een glimlach woon
onze dode en blinde kinderen uit.63
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Deze tekst is eerst als lezing gepresenteerd in het Zuid-Afrika huis
(Amsterdam) op 11 april 2007. Voorpublicatie uit het boek Over
grenzen/Oor grense. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse
en Afrikaanse poëzie/'n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse
en Afrikaanse poësie. (red. R. Foster, Y. T'Sjoen en T. Vaessens), ACCO,
Leuven/Voorburg 2009. Met dank voor de inhoudelijke suggesties aan
Corine de Maijer (Zuid-Afrika huis), Ronel Foster (Stellenbosch), Eep
Francken (Leiden) en Ena Jansen (Amsterdam).
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Jan Stuyck
‘Weest allen soldaat voor een wezenlike nieuwe orde’
Johan Daisne en het weekblad Front
‘De Kommunistische Partij is de georganiseerde voorhoede van het volk, het
besturend instrument, dat het volk zelf smeedt in den loop van zijn strijd. Hare
historische taak is, het volk naar de overwinning te voeren op de kapitalistische
oligarchieën, en het te leiden in den opbouw van eene nieuwe maatschappij.’ Deze
korte programmaverklaring staat afgedrukt op de achterzijde van Johan Daisnes
lidkaarten van de Kommunistische Partij (KP). Daisne staat niet echt bekend als een
geëngageerd schrijver. Tot op de dag van vandaag kent menig lezer vooral zijn
magisch-realistische romans zoals De trap van steen en wolken (1941) en De man
die zijn haar kort liet knippen (1947). Net als Daisne, voelt een hele generatie
schrijvers na de Tweede Wereldoorlog de noodzaak om op het puin van de oorlog
een nieuwe maatschappij op te bouwen. De KP blijkt voor velen een logische keuze.
Maar al snel botsen hun idealen met de politieke praktijk van de partij. Het betekent
- ook voor Daisne - niet alleen het einde van hun ‘historische taak’, maar ook van
enkele vriendschappen.

Het Onafhankelijkheidsfront en de partij der gefusilleerden
Daisnes kortstondige liaison met de KP vindt zijn oorsprong in zijn studentenjaren.
Tijdens zijn studie aan de Gentse universiteit waar hij van oktober 1930 tot begin
1935 economische wetenschappen studeert, interesseert Daisne zich voor Rusland.
Een cursus Slavische talen laat hem destijds kennismaken met de Russische taal. In
1935 zal hij samen met de professor-schrijver August Vermeylen deel uitmaken van
een Bel-
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Johan Daisne (ca. 1950) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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Johan Daisne op de Universiteit Gent (1932) [Collectie AMVC-Letterenhuis]

gische wetenschappelijke zending naar Rusland, onder leiding van Nobelprijswinnaar
Geneeskunde prof. dr. Jules Bordet. Bij zijn terugkeer schrijft hij hierover een
reportage ‘Stof op het Kremlin’, gepubliceerd in de socialistische krant Vooruit. Uit
elke regel spreekt bewondering voor de verwezenlijkingen van het Russische volk,
een volk dat - zo lijkt het Daisne - elke dag werkt aan een nieuwe maatschappij.
Tijdens de oorlogsjaren vindt hij zich terug in de antifascistische strijd van de KP
en sluit zich aan bij het Onafhankelijkheidsfront (OF/ Front de l'Independance (FI)).
Een precieze datering van de oprichting van het OF is moeilijk te geven. Zeker is dat
reeds in maart 1941 de communist Pierre Joye door de partijtop van de KPB wordt
aangesproken om in nauwe samenwerking met KPB-kopstuk Xavier Relecom, de
vorming van een eenheidsfront in het verzet tegen de bezetter te coördineren.1 De
keuze voor Joye is niet onlogisch: in Elsene bij Brussel heeft hij in 1933 een soort
van antifascistisch front opgericht, een eenheidsbeweging van diverse ideologieën.
De keuze van Relecom als ‘supervisor’ is evenmin vreemd te noemen. Na de dood
van KP-leider Jacquemotte in oktober 1936, leidt hij immers samen met Julien Lahaut
de KP.2 Joye contacteert verschillende mensen die later de kern van het OF zullen
uitmaken: Fernand Demany, gewezen journalist bij Le Soir, Dr. Marteaux, communist
en priester Bolland uit het bisdom Luik.3 Deze drie worden dan ook als de
‘symbolische’ stichters van het Onafhankelijkheidsfront beschouwd, hoewel ze
formeel nooit zijn samengekomen, ook niet op de al even ‘symbolische’ dag 15 maart
1941 waarop het OF officieel zou opgericht zijn. Wellicht is het
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aannemelijker te stellen dat het OF zich progressief en relatief snel heeft gevormd.
Begin 1942 bestaan er reeds kernen van het OF in de grote steden. Meestal gaat het
om contacten die op initiatief van communisten in hun verzet tegen de Duitse bezetter
worden gelegd met andere politieke groepen. Ook Johan Daisne wordt circa 1941
lid van het OF en zorgt voor koerierdiensten, het regelen van hulpfondsen, het opstellen
en verspreiden van vlugschriften en clandestiene bladen. Vaak vinden vergaderingen
van de plaatselijke OF-afdeling in alle illegaliteit bij hem thuis plaats.
De KPB biedt het groeiende OF haar pers, militanten en organisatiestructuur aan.
Zo verschijnt in maart 1944 bijvoorbeeld het clandestiene blad Front, een Franstalige
versie verschijnt eerder in oktober 1943. De ontplooiing van het OF en haar
uiteenlopende verzetsactiviteiten worden daardoor structureel gedragen door de KPB.
Het OF groeit uit tot de grootste verzetsorganisatie van België tijdens de oorlog en
bundelt naast communistische strijders, ook liberalen, katholieken en in mindere
mate ook socialisten. Zo ontstaat een vreemd, maar strategisch huwelijk tussen
rivaliserende ‘democratische’ strekkingen van voor de oorlog. Allen vinden zich
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terug in het sterk antifascistisch karakter van het eenheidsfront OF. Bij de bevrijding
benadrukt het OF eens te meer haar partij-ideologische onafhankelijkheid wanneer
ze haar doelstelling in het dan legale blad Front publiceert:
Het OF is geen partij, maar een beweging die de werking coördineert van
alle partijen, van alle groeperingen in den strijd tegen den bezetter, voor
den geallieerde zege, voor de bevrijding van het grondgebied, het herstel
van onze democratische vrijheden, de onverbiddelijke kastijding der
verraders. Door zich aan te sluiten bij het OF, door zijn programma bij te
treden, verzaken de partijen of organisaties niet aan hun zelfstandigheid
noch aan hun vrijheid van handelen.4

Zacht Lawijd. Jaargang 7

32
Wat betreft het opzet van het blad Front klinkt een gelijkaardig geluid bij journalist
Maarten Thijs die stelt dat het weekblad de ‘democraten’ uit de samenleving wil
verenigen.5 Die vereniging vindt zijn oorsprong tijdens de oorlog in de strijd tegen
het fascisme. Het doel van deze democraten, aldus Maarten Thijs, is de
verwezenlijking van een Schonere en Betere wereld. Het blad draagt dan ook als
ondertitel Blad van de weerstand en de democratie.
Het is nog maar zeer de vraag in hoeverre het OF, deze ‘unie van welwillende
zielen’, en haar blad Front onafhankelijk is van ideologische partijen (of strekkingen).
Het feit dat de pluralistische verzetsorganisatie historisch en structureel ingebed zit
in de KPB, doet de nodige twijfels rijzen bij de doelstelling van het OF. Bovendien is
het opvallend dat de beheerders van Front, het zogenaamde nationale OF-comité,
grotendeels bestaat uit leidinggevende KP-figuren zoals KP-gedelegeerde Jean Terfve.6
Die was even minister van Wederopbouw onder Van Acker III (maart 1946-maart
1947). De KP had namelijk bij de eerste naoorlogse verkiezingen een flinke
stemmenwinst kunnen binnenrijven. Dat succes kwam er hoofdzakelijk dankzij haar
imago als ‘partij van de gefusilleerden’. Een heleboel van haar leden zat namelijk
tijdens de bezetting in het verzet, met name in het OF, en velen lieten het leven.

Het weekblad Front
‘Daar men mij gevraagd heeft mede te werken aan de pagina “geestesleven” in Front,
weekblad van het O.F.F.I., vraag ik of het u niet mogelijk is, ons af en toe ook van
uw hand een artikeltje te laten geworden: korte studie, eender over wie of wat.’7. Aan
het woord is de schrijver Louis Paul Boon, die met deze brief begin augustus 1946
zijn collega-schrijver Daisne verzoekt mee te werken aan de cultuurpagina van het
blad Front. Boon is dan net aan de deur gezet door de redactie van de Roode Vaan,
het partijblad van de KPB, de Kommunistische Partij van België. Het eigengereide
optreden van de ‘communist’ Boon in het KP-blad, onder meer vanwege zijn toch
wel ‘ziekelijke’ interesse voor zoiets als een antiburgerlijke surrealistische kunst,
werd hem door de redactie en het lezerspubliek niet in dank afgenomen.8 Dat soort
van ‘ontaarde kunst’ paste immers niet in het gezond verstand dat de Stalinistische
bureaucraten van de partij voorstond. Op uitnodiging van hoofdredacteur Aloïs Gerlo,
vond Boon en eveneens zijn mededissident Maarten Thijs, al snel onderdak bij Front.9
In het licht van de pluralistische ingesteldheid van het van Front.
Als verantwoordelijk voor de pagina ‘geestesleven’, begint Boon meteen diverse
vrienden uit te nodigen om bijdragen te leveren. Hij slaagt er in ook ideologisch
‘onverdachte’ medewerkers aan te brengen zoals Jan Schepens en de dichter Marcel
Wauters. Daisne, die het blad al kende, stemt toe.
Johan Daisne debuteert in het weekblad Front in september 1946 met de publicatie
van een in memoriam over zijn Gentse vriend en collega-schrijver Robert Mussche.10
Dat artikel past perfect in het blad dat de Weerstand gedenkt: Mussche was immers
een leidend OF-lid in
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Gent. Behalve enkele vertalingen van verschillende Russische gedichten, eigen
gedichten een filmbespreking verschijnt er aanvankelijk nauwelijks iets van Daisne
in de rubriek ‘Geestesleven’. Pas vanaf september 1949 levert hij regelmatig kritische
bijdragen over films.
Daisnes afschuw van het fascistische geweld waaronder Europa had geleden en
dat hij deelde met vele andere leden van de ‘partij der gefusilleerden’, kan alleen
maar oprecht genoemd worden, getuige daar-
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van enkele naoorlogse publicaties zoals bijvoorbeeld zijn verhaal Oswiecim,
verschenen in de Vlaamse Gids (1946) of zijn relaas van een reis begin september
1947 naar het bezette Duitsland, uitgegeven in 1948 bij Ontwikkeling onder de titel
Reisebilder uit het bezet Duitsland. Volgens de inleiding bij dat laatste werkje, zou
die reis stof hebben moeten leveren voor Daisnes (ongepubliceerde) roman Nu en in
de uur onzer dood waarin ook Daisne getuigt van een eigengereid communisme.11
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Een ondogmatisch, individueel socialisme
Bij Front ontmoet Daisne niet alleen zijn vriend Boon, maar ook andere oude
bekenden zoals de Nederlandse schrijver en journalist Nico Rost met wie hij in 1939
in de redactie zetelde van het literaire tijdschrift Werk.12 Daisne zou voor Rost tijdens
de oorlog nog een veilig onderduikadres in Brussel hebben gezorgd. In Front verwijt
Rost Daisne naar aanleiding van diens inleiding bij zijn bloemlezing van de Russische
literatuur getiteld Van Nisjevo tot Chorosjo (Electa, Brussel 1948), waaraan Daisne
overigens vanaf 1944 werkte, ‘politieke naïviteit’ en ‘politieke ongeschooldheid’.
Om zijn stelling duidelijk te maken, heeft Rost begin 1949 twee lange artikels nodig
waarin hij tracht Daisnes bloemlezing en visie rigoureus met de grond gelijk te
maken.13 De artikels dragen de titel ‘Kritiek onder vrienden’, een nogal ongelukkige
keuze want de teksten staan vol ongemeen scherpe passages. Rost meent dat Daisnes
selectie van Russische auteurs niet alleen arbitrair en subjectief is, maar bovenal
politiek incorrect. Want, aldus Rost, Daisne vermeldt Russische auteurs die het
communistische Sovjetsysteem aanklagen en ervoor terechtstaan. Zoiets kan niet
volgens Rost, want het geeft een verkeerd beeld van de échte Russische literatuur
die ‘geen andere belangen hebben kan dan de belangen van het volk en die van de
staat’. Bovendien vraagt Rost zich af of Daisne ‘het nog steeds “bon ton” [acht] om
de waarheid der processen in twijfel te trekken’. Rost schaart zich kritiekloos achter
de ‘legale’ Sovjetliteratuur en beschouwt Daisnes aandacht voor zogenaamd
bedenkelijke auteurs als incorrect en onkritisch. Daisnes houding zet hun beider
vriendschap op de helling, meent Rost, alleen de vaststelling dat Daisne politiek
ontzettend naïef moet zijn, rechtvaardigt die vriendschap nog. Daisne reageert met
een brief, gepubliceerd in Front: ‘Ik weet niet of je lezers verwachten dat ik op je
critiek zal antwoorden. Je kunt hun, met alles wat in deze brief staat, meedelen dat
'k dat niet zal doen. Omdat er in jouw stuk heel veel verschillende zaken schijnen te
staan, die echter allemaal op hetzelfde neerkomen: een verschillende politieke
opvatting, die meebrengt dat jij wèl en ik niet een marxist ben, wijsgerig noch literair
[...] Niettemin, in blijvende vriendschap van mens tot mens, je J. Daisne’.14 Deze
brief betekent het einde van de briefwisseling tussen Daisne en Rost, en waarschijnlijk
daarmee ook het reële einde van hun vriendschap.
Ook Boon reageert in Front op Daisnes bloemlezing. Net als Rost wijst hij op een
subjectieve selectie van Russische auteurs, maar vindt dit een meerwaarde geven
aan de bloemlezing, want zo ‘worden alle belangrijke Russische auteurs, oude als
nieuwe, en van welke politieke gezindheid ook, met gelijke artistieke liefde aan de
lezer voorgesteld’.15
Ook van Maarten Thijs krijgt Daisne in de zomer van 1950 kritiek op ideologische
gronden naar het hoofd geslingerd. In dit geval niet naar aanleiding van de
bloemlezing, maar naar aanleiding van Daisnes magisch-realisme in onder meer De
man die zijn haar kort liet knippen, verschenen in januari 1948. Een waarneembare
werkelijkheid en zoiets als een boven-werkelijkheid en de interactie tussen beide
wijst Thijs af. Thijs verwijt Daisne ‘een onvoldoende studie die hij [Daisne]
gemeenlijk aan het sociaal milieu
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besteedt, alvorens hij zich aan het schrijven zet’.16 Daarnaast meent Thijs dat Daisne
teveel nadruk legt op de mens (het personage) als individualistisch wezen, ook wat
de schrijver betreft. Die is slechts intuïtief bezig met het neerschrijven van zijn
gedachten, niet met de wereld rondom zich. Dit alles zijn volgens Thijs ideologische
tekortkomingen want ‘het einddoel van het leven is en blijft voor Daisne individueel.
Alle rationalisme dat rond zulk irrationeel ideaal geweven is, kan de indruk niet
wegnemen van iets onklaars, iets onzuivers, het magische element, waar Daisne zich
op beroemt - in plaats van te zien voor wat het is: de voornaamste hinderpaal voor
een waarachtig progressistisch kunstenaarschap’. En Thijs stelt verder dat het
magisch-realisme: ‘een soort literatuur [is] die weldra het gevaar loopt als
“formalistisch” te worden bestempeld’. Daisnes voornamelijk literaire ideeën omtrent
magisch-realisme worden door Thijs onmiddellijk ideologisch geïnterpreteerd,
gekeurd en te licht bevonden. Zich niet met de sociale realiteit rondom zich
bezighouden, betekent dat de auteur, teruggeplooid op zichzelf, enkel oog heeft voor
de eigen scheppende kunstactiviteit. Zoiets staat de vooruitgang van de mens in de
weg, en zeker een progressistisch schrijverschap - de kunstenaar als voorpostvechter
- in het bijzonder. Zich uitsluitend op de feitelijkheden van het leven richten, dat is
de basis en het bestaansrecht van literatuur, volgens Thijs. Daarmee schakelt Thijs
zich, net als Rost overigens, in in de toenmalige Russische politiek die een
ideologische sociaal-politieke deugdelijkheid van de Russische letterkunde eist.17
Een gelijkaardige kritiek uit Thijs meermaals in Front: ‘Het individualisme van
vele Vlaamse kunstenaars en andere vooraanstaande mensen drukt immers nog steeds
als een zwaar rotsblok op het huidige lot en de perspectieven van Vlaanderen’.18 Naar
aanleiding van het verschijnen van de roman Zwart en wit (1948) van Walschap,
beschuldigt Thijs deze schrijver van een bekrompen individualistische cultuurideaal
dat in wezen nihilistisch is want ‘ze leert ons niets. Ze loochent de politiek, in plaats
van haar te doorlichten’.19 Volgens Thijs leidt zo'n houding onontkoombaar tot een
integraal apolitisme dat de mens fnuikt in zijn vooruitgang. Een literatuur die deze
houding propageert noemt Thijs ‘ontspoorde literatuur’ en stelt deze tegenover een
literatuur ‘die de mensheid vooruit wil helpen en gelooft in de diepe zin van het
bestaan’.20
Daisne reageert met een brief aan Thijs, die een week later in Front gepubliceerd
zal worden: ‘Wat ons scheidt, filosofisch dan, is altijd weer 't zelfde: uw marxistisch
socialisme. Ik beschouw marxisme als een dogma, evenzogoed als het katholicisme
en verwerp het als dusdanig’. Daisne vervolgt met ‘de intuïtie schrijft mij mijn
ondogmatisch socialisme voor. En ik doe dat individueel [...]’.
Daisne staat kortom naar eigen zeggen een ondogmatisch socialisme voor, een
socialisme waar plaats is voor individualisme. Voor hem was het communisme nooit
een (dogmatische) ideologie, het maakte deel uit van zijn magisch-realistische
levensfilosofie die het (Platoonse) Schone en het Goede nastreeft. Bovendien mag
een ideologie de mens en de kunstenaar geen welbepaald paradigma opleggen om
dat Schone en Goede te realiseren. Het sociaal-realisme zoals gepropageerd door
Rost en Thijs in Front, verwerpt hij.

Zacht Lawijd. Jaargang 7

37
Zelfs wanneer Daisne in 1944 nog volop gelooft in de communistische zaak die de
massa nieuwe wegen opleidt, houdt hij vast aan de individualiteit van elke mens. In
een artikel in het Gentse communistische blad Volkswil van 8 oktober 1944 onder
de veelzeggende titel ‘De nieuwe wereld, door een nieuwe mens’, roept hij de lezer
op individueel de verantwoordelijkheid op te nemen: ‘Weest allen soldaat voor een
wezenlike nieuwe orde, maar elk zoals hij het het best meent en kan. [...] Werk aan
uzelf en uw evennaaste en u zal voor allen werken’.
Het zijn niet alleen persoonlijke en ideologische twisten in Front die leiden tot
Daisnes afkeer van het communisme. Zijn deelname - onder meer samen met de
hoofdredacteur van Front Aloïs Gerlo - aan het Internationaal vredescongres van
Intellectuelen in Wroclaw op 25-28 augustus 1948 brengt een ware ontnuchtering
bij de auteur teweeg. Op het congres met gasten uit zo'n 45 landen, ontmoet hij onder
meer Picasso en Bontempelli, de vader van het Italiaanse magisch-realisme. Over
die ontmoeting rapporteert Daisne in zijn boek De vrede van Wroclaw. Proeve van
spijkerschrift op het Ijzeren Gordijn (1949) en in Front. Mogen die ontmoetingen
met enkele bekende kunstenaars inspirerend zijn, op het congres ziet de
magisch-realist Daisne pijnlijk duidelijk dat de droom van een Nieuwe Toekomst
waarin ook hij geloofde, zij het op zijn eigen individuele manier, onmogelijk lijkt.
Hoe meer het congres vordert, hoe meer Daisne zich ergert aan de ‘dialectische
wartaal’ en de ‘raadselachtige machtspreuk’ van de Russische delegatie. Bovendien
merkt hij op: ‘Het hele Congres is neergekomen op een eenzijdige campagne tegen
het Amerikaans kapitalistisch imperialisme, zonder te onderzoeken of daar geen
Russisch communistisch imperialisme tegenoverstaat. Voor wat hoort wat’. En nog
duidelijker: ‘Dat is het grootste gebrek van het Congres geweest: een eenzijdige,
aprioristische en integrale goedkeuring van de USSR, zonder nader onderzoek’.
De kritiek van zijn vrienden en zijn ervaring op het congres in Wroclaw bevestigen
voor Daisne dat de KP geen ‘besturend element [is] dat het volk zelf smeedt in den
loop van zijn strijd’, maar onwrikbaar dogmatisch en autoritair optreedt. Reeds rond
oktober 1948 besluit Daisne definitief het communisme de rug toe te keren. In zijn
Kerstgedicht 1948 rekent hij af met zijn communistische droom, symbolischer dan
de laatste twee regels uit het vijfde vers kan het niet...
Ik heb mijn lidmaatkaart gescheurd - barbaar! Bandiet!en de twee helften, beide, naar omhoog gestoken.21
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Dit is de bewerkte tekst van een lezing gegeven op de studiedag over Johan
Daisne in Gent van 24 augustus 2003, georganiseerd door het
Studiecentrum Johan Daisne en de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- & Letterkunde.
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Jacqueline Bel
Van expressief tot postmodern
Veranderende beelden van Walt Whitman in Nederland en
Vlaanderen
Walt Whitman (1819-1892), de Amerikaanse dichter van Leaves of Grass (1855),
heeft ook in de Nederlandse en Vlaamse literatuur een belangrijke rol gespeeld. Hij
dook sinds het einde van de negentiende eeuw op in verschillende vertalingen, ook
in debatten - als rolmodel of kop van jut.. Voor Paul van Ostaijen in zijn bundel Het
Sienjaal, was hij een lichtend voorbeeld, ook Huizinga bewonderde hem, maar
Hendrik Marsman en Simon Vestdijk hadden een hekel aan Whitman. Recentelijk
vertaalden 22 dichters Leaves of Grass in het Nederlands en daarmee leverden ze
een staalkaart van de Nederlandse poezie, van traditioneel tot postmodern.
Honderdvijftig jaar na de publicatie van zijn beroemde bundel Leaves of Grass, is
de Amerikaanse dichter Walt Whitman nog steeds springlevend. En niet alleen in de
Amerikaanse literatuur, waar bijvoorbeeld Michael Cunningham in Specimen Days,
zijn roman over 9/11 uit 2005, personages opvoert die voortdurend toespelingen
maken op Whitmans poëzie.1 Of ‘Down by law’, een film uit 1986, die veel
verwijzingen naar Whitman bevat. En wat te denken van het feit dat Bill Clinton een
exemplaar van Leaves of Grass gaf aan zijn minnares Monica Lewinsky?
Ook in de Nederlandse literatuur is er nog steeds belangstelling voor Whitmans
poëzie. In 2005 bijvoorbeeld verscheen er een bijzondere vertaling van zijn Leaves
of Grass, onder de titel Grasbladen.2 Het gaat om een tweetalige editie van de eerste
druk uit 1855, vertaald door maar liefst
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tweeëntwintig hedendaagse Nederlandse en Vlaamse dichters. Allemaal vertaalden
ze in eigen stijl een fragment van de eerste editie van Leaves of Grass. De bundel
trok veel aandacht in de literaire kritiek. Ook Whitman zelf. De Revisor wijdde zelfs
een themanummer aan de Amerikaanse bard.3
De belangstelling voor Whitman in Nederland en Vlaanderen is zeker niet nieuw.
Sinds het eind van de negentiende eeuw was hij bekend in West-Europese literaire
kringen. Hij werd toen bewonderd, maar ook verguisd. Mallarmé, de bekende Franse
symbolist, vond zijn poëzie niet veel soeps en zou hem vergeleken hebben met iemand
die hardop uit de krant voorlas met een mooie stem.4 Whitman is in de loop der jaren
in Nederland en Vlaanderen verschillend gewaardeerd en anders geïnterpreteerd. Er
ontstonden verschillende beelden van Whitman. Op uiteenlopende manieren werd
Whitman ingezet in poëticale Nederlandse en Vlaamse debatten, bijvoorbeeld in het
fin de siècle en het interbellum. Het is de vraag wat de opvattingen over deze
Amerikaanse dichter in Nederland en Vlaanderen over de literatuur en cultuur van
de lage landen. En over het veranderende beeld van Amerika. Dit artikel vormt een
meanderende tocht van Wagenvoort tot Vestdijk, van Vermeylen tot Van Ostaijen,
die eindigt in het postmoderne hier en nu. Daarbij spring ik hink stap sprong door
de geschiedenis en uiteraard kunnen daarbij slechts een paar laaglandse beelden van
Whitman belicht worden.
De receptie van Whitman raakt nog een andere problematiek. Volgens M.H.
Abrams (The mirror and the lamp) en in zijn kielzog A.L. Söteman is het gebruikelijk
om een onderscheid te maken tussen twee literaire tradities sinds 1850.5 Aan de ene
kant staat de expressieve of romantische traditie. Aan de andere kant de zogenoemde
‘objectieve’ traditie die ook bekend staat als symbolistisch. Söteman maakt een
daaraan gekoppeld onderscheid tussen pure en niet-pure, zuivere en onzuivere poëzie.
Volgens hem hoort Whitman bij de expressieve traditie en gaat het bij hem dus om
onzuivere poëzie.
Dat er sprake is van tegenstellingen tussen verschillende groepen dichters is evident.
En dat symbolistische dichters zich bepaald niet verwant voelden aan een dichter als
Whitman werd al gesuggereerd door Mallarmés badinerende oordeel over de
Amerikaanse dichter. Toch wil ik in dit artikel ook nagaan in hoeverre dit onderscheid
tussen pure en niet-pure poëzie houdbaar is. Whitman zal daarbij als casus dienen.

Whitman
In de Verenigde Staten is het nauwelijks nodig te memoreren wie Whitman was.
Nog steeds is hij een van Amerika's beroemdste dichters. Toch is niet iedereen
enthousiast over zijn poëzie. In 1976 schreef de Nederlandse historicus J. Presser
zelfs: ‘Whitman is wereldberoemd, behalve in Amerika’.6 Whitman begon als
journalist en publiceerde sentimentele gedichten en middelmatig proza voor in 1855
zijn Leaves of Grass van de pers rolde. De eerste editie van de bundel bestond uit
twaalf lange gedichten, maar dat zouden er al snel meer worden. Whitman bleef de
bundel zijn
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Leaves of Grass, Brooklyn New York, 1855 [Letterkundig Museum, Den Haag]

Walt Whitman [Letterkundig Museum, Den Haag]

leven lang aanpassen en uitbreiden. In 1856, bijvoorbeeld voegde hij er ‘Crossing
Brooklyn Ferry’ aan toe, een beroemd gedicht dat via de dichter J.H. Leopold nog
sporen zou nalaten in de Nederlandse literatuur.7
De vorm van Whitmans gedichten is op verschillende manieren opmerkelijk. Hij
schreef breed uitdijende verzen, zonder vaste vorm, iets wat in die tijd geheel nieuw
was. In Nederland en Vlaanderen waren vaste vormen aan het eind van de negentiende
eeuw nog geliefd onder avant-garde kunstenaars. Zo was het sonnet in Nieuwe
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Gids-kringen in de mode. In Vlaanderen praktiseerde Pol de Mont in dezelfde tijd
een grote variëteit aan versvormen, maar allemaal met een vast rijmschema, een vast
aantal strofen en een vast metrum. Whitmans poëzie liet, zoals gezegd, een geheel
ander beeld zien.
Een andere noviteit was dat Whitman geen eindrijm hanteerde. Zijn verzen waren
ook niet metrisch en zijn poëzie was niet onderverdeeld in gelijkvormige strofen. In
plaats daarvan liet hij elke zin, die vaak over vele regels doorliep, variërend van één
woord tot veertig, volgen door een witregel. Op die manier creëerde hij toch op eigen
wijze een soort strofen.
Opvallend was, voor die tijd althans, dat Whitman alledaags taalgebruik hanteerde
in zijn poëzie, en dat hij jargon uit de handelswereld bijvoorbeeld combineerde met
poëtische en profetische taal uit de Bijbel, de Psalmen of het Hooglied. Parallelle
zinsconstructies, soms herhalingen van zinsconstructies en opsommingen waren
Whitmans favoriete technieken, net als de beeldenreeksen die hij gebruikte. Men
spreekt daarbij van zijn zogenoemde ‘catalogus techniek’.
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Bijvoorbeeld in het volgende fragment, vertaald door Judith Herzberg.
De eland van het noorden met de scherpe hoef, de kat
op de vensterbank, de koolmees, de prairiehond,
De biggetjes die bij de knorrende zeug aan haar tepels rukken,
de kuikens van de kalkoense, zij zelf met half gespreide vleugels,
Ik zie in hen en mij eenzelfde oude wet.8

Of in een ander fragment, vertaald door Menno Wigman:
De sleper draaft over het jaagpad - de boekhouder maakt berekeningen achter zijn bureau - de schoenmaker bereidt zijn pekdraad,
De dirigent geeft de maat aan, zijn hele orkest volgt hem,
Het kindje wordt gedoopt, de bekeerling doet zijn eerste belijdenis,
De zeilwedstrijd spreidt zich over de baai uit... zie die witte zeilen
eens schitteren!
[...]
De camera en de glasplaat worden gereedgemaakt,
de dame poseert voor haar daguerrotype,
Het bruidje strijkt haar witte jurk glad, traag
tikt de grote wijzer verder,
De opiumeter leunt met verkrampt gezicht en
half geopende lippen achterover,
Het hoertje sleept haar sjaal door de modder [...]9

De eerste editie van Leaves of Grass werd gepubliceerd zonder de naam van de auteur
op de titelpagina. In plaats daarvan was een getekend portret van de dichter te zien,
gekleed als een werkman, met hoed en open shirt. Deze afbeelding kan gezien worden
als een poëticaal statement. Whitman, die helemaal geen gewone arbeider was,
propageerde op deze manier het idee dat het gewone ook bijzonder was, zoals hij
dat ook in zijn gedichten nastreefde.
De titel van de bundel zelf kan eveneens gelezen worden als een poëticale uitspraak.
Whitman vestigde de aandacht op nederige grassprieten: kleine dingen die grootsheid
reflecteren. In het zeer lange, eerste gedicht staat: ‘I believe a leaf of Grass is no less
than the journeywork of the stars’.10 In de vertaling van Hagar Peeters wordt dat: ‘Ik
geloof dat een grasspriet niet minder is dan het dagwerk van de sterren’.11
Dit is een romantische notie, maar was ook een idee van zijn landgenoot en
bewonderaar Ralph Waldo Emerson. Deze ooit zeer populaire filosoof stond op één
lijn met Whitman. Volgens Emerson waren er twee soorten realiteit: een aardse en
een bovenaardse. De laatste was een universele, omnipresente geest, de ‘Oversoul’,
en elke menselijke ziel maakte er deel van uit. Maar de ‘Oversoul’ manifesteert zich
ook in de natuur.12 Die ideeën keren terug in de poëzie van Whitman.
Whitman was niet bepaald bescheiden in zijn poëzie. De eerste regel van het
gedicht ‘The Song of Myself’ luidt: ‘I celebrate myself’. De toon van deze
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regel lijkt aan te sluiten bij de pure, individualistische lyriek die ook geliefd was in
Nederland bij de Tachtigers. Maar direct na die eerste zin lezen we:
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

De Nederlandse vertaling van dit fragment door Anneke Brassinga luidt:
Ik bejubel mijzelf,
En waar ik me mee tooi, wees jij ermee getooid,
Want elk atoom dat mij behoort is evengoed van jou.13

De ‘ik’ valt samen met de ander. Whitman bezingt zijn eigen lof. Maar tegelijkertijd
looft hij de ander, de broeders en zusters, blank en gekleurd, jong en oud, Bijbel en
Koran, natuur en stad, leven en dood, taal en stilte, en boven alles de poëzie.
Verschillende taboes worden doorbroken in zijn poëzie. Whitman bezingt de ziel,
maar ook het lichaam, de seksualiteit, waarbij hij geen voorkeur heeft voor man of
vrouw. ‘I sing the body electric’.14 Of, een andere passage in de vertaling van Tsjead
Bruinja:
Door mij heen verboden stemmen
Stemmen van seksen en lusten... versluerde stemmen,
en ik ontsluier ze,
Onbehoorlijke stemmen die ik ophelder en herschep.15

Of, een stukje in de woorden van Peter Verhelst:
Klaar voor de terugreis, klaar voor de heenreis,
De mooie verdwaalde zwemmer, de ennuïst, de onanist, het wijfje
met haar onbeantwoorde liefde, de man die bulkt van het geld16

Whitmans verzen worden vandaag de dag, al dan niet terecht, geassocieerd met
homoseksueel georiënteerde poëzie.17 Zijn gedichten bezingen niet alleen de
democratie - verschillende van zijn verzen vormen een lofzang op Amerika, het land
van de democratie - maar zijn ook democratisch in de zin dat hij iedereen als gelijke
beschouwt. Hij beschouwt zichzelf als een nieuwe profeet. Zijn gedichten bevatten
politieke en religieuze elementen.
Aan het eind van de negentiende eeuw was Amerika voor West-Europa een
interessant nieuw continent. Verschillende schrijvers gingen naar de nieuwe wereld
en schreven daarover in hun boeken. Cyriel Buysse bijvoorbeeld. De roman van een
schaatsenrijder (1918) en zijn roman Twee werelden (1931) getuigen daarvan.18 Ook
in populaire jeugdboeken als Pietje Bell (1912) en Kruimeltje (1924) van Chris van
Abkoude keert Amerika terug, net als in de stripboeken De wereldreis van Bulletje
en Bonestaak (1922-1937) van A.M. de Jong.
De historicus Johan Huizinga was gefascineerd door Amerika. In zijn boek Mensch
en menigte in Amerika (1918), plaatste hij Emerson en Whitman op

Zacht Lawijd. Jaargang 7

45

Maurits Wagenvoort [Letterkundig Museum, Den Haag]

Herman Gorter, ca. 1902 [Letterkundig Museum, Den Haag]

hetzelfde niveau.19 ‘De ruige wilde Walt, de rabelaisische lanterfanter, die zich met
alle volk vermengde, en de deftige Emerson, middelpunt van den fijnst beschaafden
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kring, keurig tot in het precieuze.’20 Hij legde uit, net als Presser later zou doen,
waarom Amerika Whitman niet echt bewonderde in die tijd. ‘De Angelsaksische
preutschheid, waar ook de Amerikanen deel aan hebben, maakt hen nu eenmaal wat
verlegen over hun grooten dichter met zijn meer dan heidensche schaamteloosheid;
bovendien stuit hen zijn geest van ongehoorzaamheid.’21 Huizinga zou Whitmans
poëzie overigens ook karakteriseren als vormloos: ‘Hij versmaadt den vorm, en
daardoor heeft hij echt Amerikaansch kunnen zijn’.22 Wanneer hij zich afvraagt of
Whitmans poëzie uiteindelijk chaos of kosmos is, kiest hij het laatste. Huizinga legt
nog een interessante link tussen Whitmans poëzie en het futurisme. ‘Whitman heeft
in zijn bruisende, geaccadeerde stroomen van voorstellingen, die elkaar verdingen
en dooreenvallen, dat gegeven wat eenige jaren geleden de zoogenaamde futuristen
met hun schilderijen van brokstukken tot systeempje bijeenhaspelden.’23 Hij ziet
Whitmans kosmische verzen als een tegenpool van de Weltschmerz. Niemand heeft
volgens Huizinga verder af gestaan van de ‘l'Art pour l'art’ dan hij. ‘Waar Whitman
bruut individueel en materieel schijnt, is hij in waarheid kosmisch en transcendentaal.
[...] die waardering voor de stof is niet materialistisch, doch pantheïstisch en mystisch’,
aldus Huizinga.24
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Whitman in het fin de siècle
De waardering van Whitman in Europa heeft een lange geschiedenis die nog
onvoldoende is bestudeerd. We weten dat er sinds 1867 bloemlezingen van zijn werk
circuleerden in Europa. In Engeland werden ze verspreid door Rosetti, de broer van
de beroemde pre-Raphaëlitische schilder Dante Gabriel Rosetti, die een bewonderaar
was van Whitman. Bloemlezingen en vertalingen verschenen in Duitsland en later
ook in Frankrijk. Wat Nederland en Vlaanderen betreft, is er geen gedetailleerde
informatie over de receptie van Whitman beschikbaar.25 Wel is bekend dat eind
negentiende eeuw de waardering voor Whitman in Nederland en Vlaanderen op gang
kwam. W.G.C. Byvanck schreef in 1889 een positief artikel over de dichter in De
Gids.26 Zes jaar later publiceerde W.G. van Nouhuys, een bekend criticus en schrijver
in die dagen, een monografie over Whitman.27 En in 1898, publiceerde Maurits
Wagenvoort de eerste Nederlandse vertaling van een selectie uit Leaves of Grass,
onder de titel Natuurleven. In een herdruk uit 1917 veranderde hij de titel in
Grashalmen. Wagenvoort had kennis gemaakt met Whitmans poëzie tijdens een reis
die hij in 1892 maakte door Amerika. Hij hield vooral van de homoseksuele aspecten
van de gedichten zoals blijkt uit een recente brieveneditie.28
Whitmans poëzie werd relatief goed ontvangen in het Nederland van het fin de
siècle. Waarom viel hij in de smaak? En welk beeld van Whitman rijst op in deze
receptie? Allereerst werd hij gezien als een taboe doorbreker op het gebied van de
vorm en inhoud van poëzie. Hij liet een nieuw geluid horen: hij bezong de natuur,
propageerde een opener en vrijere seksuele moraal en daarmee formuleerde hij
tegelijkertijd een soort vitalistisch en antidecadent credo.29 Dit paste weer goed in
het artistieke klimaat van de lage landen rond 1900, toen het individualisme werd
ingeruild voor gemeenschapskunst. Een klimaat dat gevoelig was voor de nieuwe
mystiek, een richting in literatuur en kunst die een nieuw soort, vage en veelkleurige
religie nastreefde variërend van lichte zweverigheid tot boeddhisme.30
De vier punten waar Huizinga aan refereerde in 1918 - namelijk vormloosheid,
het tegengestelde van l'art pour l'art en Weltschmerz, het mystieke en vrije seksualiteit
- kunnen als leidraad dienen bij de beschrijving van het Whitman-beeld in het fin de
siècle.
1. In 1918 noemde Huizinga Whitmans gedichten vormloos, maar enkele decennia
eerder had het ontbreken van een vaste vorm juist een positieve bijklank in sommige
literaire kringen. Het vrije vers was toen iets geheel nieuws. Wie bijvoorbeeld het
tekstbeeld van een sonnet van Willem Kloos vergelijkt met de bladspiegel die een
gedicht van Whitman kenmerkt, ziet keurig afgebakende blokken tekst bij de een,
en breed uitdijende verzen bij de ander. Het sonnet was in de mode sinds 1885,
waarbij l'art pour l'art het uitgangspunt was geweest. We hebben hier dus grofweg
gezegd te maken met ‘objectieve’ poëzie.
Whitmans vrije verzen toonden overeenkomsten met nieuwe ontwikkelingen in
de Franse poëzie rond 1890 (le vers libre), maar ook in
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Nederland waar Herman Gorter in 1890 zijn beroemde bundel sensitieve Verzen
publiceerde.31 Gorter gebruikte in de meeste gedichten uit Verzen een vrije versvorm.
Hij gebruikte eveneens alledaagse taal (‘zie je ik hou van je’), in sommige verzen
stotterde hij bijna en eindrijm ontbreekt in veel gedichten. Ook varieerde de lengte
van de versregels. Gorter verliet de vrije versvorm overigens weer vrij snel.
Of Gorter het werk van Whitman kende toen hij zijn Verzen schreef, is niet bekend.
Wel blijkt dat er in die tijd een tegenstelling ontstaat tussen geconcentreerde verzen
en uitdijende lyriek. Deze tegenstelling tussen vrije en gebonden poëzie zou in de
twintigste eeuw regelmatig terugkeren in de Vlaamse en Nederlandse poëzie, al dan
niet in verband met Whitman en al dan niet in verband met de kwestie subjectieve
en objectieve poëzie.
2. De natuurlijke en open beschrijving van seksuele gevoelens in Whitmans poëzie,
niet ingeperkt door leeftijdsgrenzen of geslacht, was in het fin de siècle een
taboeonderwerp in de preutse Nederlandse en Vlaamse maatschappij die nog steeds
werd geregeerd door een strenge Victoriaanse moraal. De Nederlandse literatuur kan
gezien worden als een van de verzetshaarden tegen deze beperkte visie, in het
bijzonder toen een nieuwe generatie schrijvers en dichters de arena betrad in en om
het tijdschrift De Nieuwe Gids in 1885. Lodewijk van Deyssel leverde zijn bijdrage
aan de strijd tegen de bekrompenheid door een masturberende vrouw te beschrijven
in zijn roman Een Liefde (1888).32
Dit zorgde natuurlijk voor een rel in de literaire kritiek, zelfs bij zijn collega's van
de jongere generatie. Frederik van Eeden bijvoorbeeld, had ernstige bezwaren tegen
de roman. Hij vergeleek de roman met een mooie vrouw die een darm uit haar lijf
trekt.33 Zelf predikte hij een soort verheven platonische liefde in zijn tegen-roman
Johannes Viator (1892) en propageerde hij in die roman een antidecadente, zuivere
levenshouding. Paradoxaal genoeg gebruikte hij in het boek zelf zoveel decadente
and sensuele beelden dat het omgekeerde het geval lijkt.
Veel romans rond 1900 beschreven een strijd tussen ziel en zinnen en in het streven
naar een hoger leven, vielen veel personages juist terug in de ‘lagere lust’. Criticus
Van Nouhuys schreef een serie artikelen over dit fenomeen onder de titel ‘Sensueel
Platonisme’.34 Hij was ook degene die in zijn boek over Whitman uit 1895
bewonderend sprak over diens ‘gezonde’ ideeën op het gebied van de seksualiteit.
Een echo van deze mening verscheen ook in het Vlaamse avant-garde tijdschrift Van
Nu en Straks. Van Nouhuys beschouwde Whitman daarnaast als een grote mystieke
figuur, een profeetdichter, een held van de nieuwe tijd.
3. Whitmans mystieke ideeën pasten ook uitstekende in de wat zweverige atmosfeer
in de kunst en literatuur rond 1900 in Nederland en Vlaanderen. Van Nouhuys
koppelde Whitman aan Emerson. En deze filosoof werd weer zeer bewonderd rond
1900, onder meer door Louis Couperus, in die tijd een van de beroemdste Nederlandse
auteurs. Hij
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verwerkte Emerson bijvoorbeeld in zijn kleine roman Extase.35 Het idee van wat later
‘holisme’ genoemd zou worden, werd positief ontvangen: allerlei soorten petites
religions waren populair in die tijd. Whitmans liefde voor de gemeenschapsziel viel
in goede aarde: het individualisme en l'art pour l'art van de jaren tachtig werd niet
langer gekoesterd in de lage landen. In plaats daarvan was er een verlangen naar
gemeenschapskunst - op zichzelf een ingewikkeld begrip - dat manifest werd op
verschillende manieren. Grofweg gezegd waren twee vormen van gemeenschapskunst
mogelijk: kunst voor de gemeenschap (bijvoorbeeld te zien in of aan een openbaar
gebouw) of kunst als product van een groep van kunstenaars. Gemeenschapskunst
in die laatste betekenis werd bijvoorbeeld gepropageerd door Richard Wagner, die
onder meer als propagandist van het Gesamtkunstwerk de geschiedenis is ingegaan.
Ook in Vlaanderen was Whitman tijdens het fin de siècle bekend onder schrijvers
en lezers. Zijn ideeën pasten naadloos in het profiel van het nieuwe avant-garde
tijdschrift Van Nu en Straks dat in 1893 was opgericht. Van Nu en Straks bracht de
Vlaamse literatuur, die toen nog een mooie toekomst voor zich had, in een zwaai op
een internationaal niveau. Schrijvers rond Van Nu en Straks streefden naar een
synthetische kunst waarin individu en gemeenschap op een mooie manier zouden
samensmelten
In 1897 publiceerde het tijdschrift de vertaling van een zeer positief artikel over
Whitman door Karl Federn uit Wenen.36 Hij beschreef in zijn stuk de Amerikaanse
maatschappij als ‘een zeldzaam kind dat het verleden van een zeer oud man achter
zich heeft, en toch jong en nieuw de toekomst tegemoet leeft’.37 Ook noemt hij de
Amerikanen ‘kinderen en kleinkinderen van Europa welke in den historische toestand
van een verhuizend oervolk gebracht worden’. ‘Dat verklaart’, nog steeds volgens
Federn ‘waarom er in de literatuur soms sprake is van hoogste eerste ontwikkeling
en het eerste stamelen der oer-tijden’.38
Whitmans gedichten zijn volgens Federn eenvoudig en vormeloos als de Psalmen,
maar ‘dezelfde diepkrachtige adem waait erdoor, dezelfde meeslepende geestdrift’.39
Federn ziet Whitmans poëzie als de zang van Amerika. ‘Amerika's bergen en
oerwouden, zijne reuzestroomen en prairieën, zijn jonge staten van 't westen, - en
vooral zijn ontzaglijke steden met hare stroomende en wilskrachtigen bevolking, zij
hebben dit boek gemaakt en zijn erin weerspiegeld.’40 Whitman is volgens Federn
zo origineel omdat hij geheel oorspronkelijk is, zijn verzen niet heeft gemaakt, maar
alles heeft ‘uitgestooten en uitgejubeld’.41 Federn is het ook eens Whitmans vrije
opvattingen op het gebied der seksualiteit. Whitman wordt de ‘zanger der
geslachtsliefde genoemd en harer vreugde’ - en dat openlijk. En dat is goed, meldt
Federn.42 Vermeylen. zelf een groot bewonderaar van Whitman, vertaalde enkele
gedichten van Whitman en publiceerde ze in Van Nu en straks, ‘De dood van president
Lincoln’ bijvoorbeeld.43 De in het Frans schrijvende Vlaamse auteur en
Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck opereerde in zijn dichtbundel Serres Chaudes
uit 1889 op dezelfde manier als de Amerikaanse dichter.44 Hij wisselde
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strak gecomponeerde verzen af met breed uitdijende verzen à la Whitman. Daarin
riep hij ook droombeelden op volgens de catalogustechniek.
Je denkt aan een vrouw die op een oogstdag bezwijmt;
Er staan postiljons op het binnenhof van het gasthuis;
Ver weg een elandenjager die nu verpleger is.
[...]
Je denkt aan een zottin voor de rechters
Een oorlogschip met bolle zeilen op een vaart,
Nachtvogels op lelies,
Een doodsklok 's middags [...]

Het is een hachelijke aangelegenheid om te proberen de invloed van een auteur op
het werk van een ander te traceren. Meer houvast biedt het zoeken naar expliciete
sporen of intertekstuele verwijzingen. Zo kunnen netwerken van verwantschap tussen
verschillende auteurs worden aangewezen. Soms fungeren letterlijke verwijzingen
als wegwijzer. In de Nederlandse en Vlaamse literatuur zijn regelmatig expliciete
verwijzingen naar Whitman te vinden. Soms valt de naam van de dichter zelfs, een
titel van een van zijn gedichten of een dichtregel. De dichter J.H. Leopold bijvoorbeeld
gebruikte regels van Whitman (onder meer ‘Song of the open road’ en ‘Crossing
Brooklyn Ferry’) in enkele ongepubliceerde verzen, zoals Van Halsema heeft laten
zien in zijn dissertatie.45 Maar echo's van Whitman zijn voor de goede verstaander
ook hoorbaar in wél gepubliceerde gedichten zoals het lange filosofische gedicht
‘Kinderpartij’ (1906).46 Dit complexe gedicht gaat over een meisje dat haar verjaardag
viert. Omringd door een kring van vriendinnen dwalen haar gedachten af en begint
een denkproces waarin ze allerlei dingen ziet langskomen, zoals in een film. Een
reeks van beelden zonder duidelijk verband, ‘trains of thought’ zoals die ook vaak
in de gedichten van Whitman voorkomen, is het resultaat.47
De gedachtestroom van het jarige meisje in ‘Kinderpartij’, ‘in aller midden daar
alleen’ loopt als volgt:
[...] een verrukkelijk beschouwen,
wat ditmaal weer opdoemen zouên
voor zielsgezichten, [...]
een dagelijksch voorwerp, van haar wonen
een uitverkoren plek, personen,
een tafelronde, een buitendag
met vlagen wind en schaterlach,
een ranke vogel, een juweel
dat fonkelde, een tuinpriëel,
een strand met ronde schelpen, fijne
stuifzaadjes, die een mond wegblies [etc]

Een ander gedicht dat schatplichtig lijkt aan Whitman is Leopolds gedicht ‘Oinou
hena stalagmon’, ‘Een druppel wijn’, waarin
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het universum wordt gereflecteerd in een wijndruppel en niet in een grasspriet zoals
bij Whitman. Uiteraard is in dit gedicht ook werk van andere dichters en filosofen
verwerkt.48
De vraag dringt zich op of Gorter, die zoals we zagen, het vrije vers omarmde in
zijn Verzen 1890 Whitman kende. Zijn collega-dichter Henriette Roland Holst, die
op een heel andere manier dichtte dan Gorter, maar ook een redelijk vrije versvorm
hanteerde, is later vaak in een adem genoemd met Whitman. Beide dichters, Henriette
Roland Holst en Gorter kozen in 1897 voor het socialisme en werden lid van de
SDAP. Ze kenden elkaar goed en het is niet ondenkbaar dat zij met elkaar over de
verzen van Whitman spraken.49

J.H. Leopold, ‘Kinderpartij’ [Letterkundig Museum, Den Haag]
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We maken een sprong in de tijd naar Paul van Ostaijen, de eerste echte avant-garde
dichter in de Nederlandse literatuur. Ook na Van Nu en Straks hadden Vlaamse
literaire tijdschriften aandacht besteed aan Whitman. Van Ostaijen had er al vroeg
kennis mee gemaakt. Zijn debuut Music-Hall (1916) laat brede uitdijende verzen
zien die het volle leven beschrijven à la Whitman. Maar zijn tweede bundel in het
bijzonder, Het sienjaal, die in 1918 verscheen, verwijst nog sterker en zelfs letterlijk
naar Whitman. Later zou Van Ostaijen radicaliseren en een ander spoor volgen dat
leidde naar ‘objectieve poëzie’. Maar in Het sienjaal, dat ook gevuld is met het
Vlaamse activisme van de Eerste Wereldoorlog, verwijst Van Ostaijen expliciet naar
‘mijn vader Whitman’ en overheerst een expressieve poëtica.50
zang van mijn vader Whitman, zang van de Mississippi,
zang uit een engelse matrozeslop,
psalm van heimwee en verlangen!

Deze regels voeren direct naar Whitmans gedicht ‘Salut au monde’ waarin de dichter
beweert dat dichters de taak hebben het ‘signaal’ te geven.
Toward all
I raise high the perpendicular hand - I make the signal,
To remain after me in sight forever,
For all haunts and homes of men.

In het voetspoor van Whitman geeft ook Van Ostaijen het teken in het titelgedicht
‘Het sienjaal’. Hij introduceert in dit lange gedicht dat maar liefst negen bladzijden
telt en vele sporen van Whitman bevat, het brede vers, alledaags taalgebruik in de
poëzie, alsmede een natuurlijk vloeiend metrum. In het gedicht wordt de poëzie
vergeleken met de zee, dezelfde stroom vloeit letterlijk in ‘Het Sienjaal’, aldus
Buelens. Naast Whitman waren ook andere dichters, Duitse expressionisten en
Apollinaire een bron van inspiratie voor Van Ostaijens poëzie.
Net als Van Ostaijen, verwijst ook Wies Moens in zijn werk naar Whitman.
Celbrieven, een verslag van zijn gevangenisstraf na de oorlog wegens ‘activisme’ dat wil zeggen samenwerking met de Duitse bezetter ten behoeve van de Vlaamse
zaak - bevat bijvoorbeeld een verwijzing naar Whitmans titel ‘zoo deemoedig als
een grashalmpje’51 Gaston Burssens, een kameraad van Van Ostaijen, tevens dichter,
verwees naar Whitman in de titel van zijn boek, Liederen uit de stad en uit de sel.52
Ook Daan Boens zag in Whitman een voorbeeld.
In het tweede decennium van de twintigste eeuw werd Whitman mede door toedoen
van Van Ostaijen vooral de dichter van de menselijkheid en het activisme. De
belangrijkste taak van de dichter was het signaleren van de komst van een nieuwe
tijd.
In Nederland viel op dat moment vooral de kosmische zelfvergroting in de smaak
van de jonge dichters. De dichter voelde zich zo groot als de
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wereld. Vanaf 1917 noemde Herman van den Bergh, in het bijzonder in Het getij,
Whitmans naam: hij gebruikte de kosmische zelfvergroting en toonde compassie
voor de hele mensheid in zijn gedichten.53 Ook Van den Bergh wilde een soort signaal
geven via zijn poëzie. Marsman zou dankbaar gebruik maken van dit concept van
kosmische zelfvergroting dat paste in zijn vitalistische poëticale visie, zoals in het
gedicht ‘Vlam’:
Schuimende morgen
en mijn vuren lach
drinkt uit ontzaggelijke schalen
van lucht en aarde
den opalen dag.54

Maar anders dan Van den Bergh had Marsman een gloeiende hekel aan Whitman en
diens ‘epigoon’, de in het Frans schrijvende dichter Verhaeren. In 1922 schreef hij
aan Van den Bergh: ‘Een gelukkig gesternte, een diepe beschaving hoeden hem voor
de breidelloosheden der Verhaeren-vergoders’.55
Marsman walgde van kunst die menselijkheid als startpunt of doel had, zoals ook
opgemaakt kan worden uit zijn oordeel over de beroemde bundel expressionistische
poëzie die in 1919 in Duitsland werd gepubliceerd Menschheitsdämmerung (1919).
Hij schrijft hierover: ‘Vorm: ontbreekt; bij gevolg: geen kunst’.56
Na een opgaande ‘Whitmanlijn’ in de jaren twintig, volgde een dalende lijn in de
jaren dertig. Walt Whitmans poëzie viel toen niet meer in de smaak bij een aantal
toonaangevende literatoren in Nederland. Du Perron bijvoorbeeld, schreef dat het
lezen van Whitman hem hoofdpijn bezorgde omdat hij niets van diens poëzie begreep.
In 1931 keerde Verwey zich in zijn boek Ritme en Metrum tegen het vrije vers,
waarbij hij Whitman als voorbeeld nam.57 Hij stelde de vraag. ‘Welke deugd zou erin
liggen als we alles verwierpen terwille van ééne vorm, die we ook gebruiken, en die
aan Whitman bizonder eigen was.’58
Zo werd Whitman van rolmodel tot negatief referentiepunt in een reeks artikelen
waarin gepleit werd voor een strakke, gebonden poëtische vorm, voor objectieve
poëzie. Hetzelfde gebeurde, zij het op een andere manier, in de discussie over ‘vorm
of vent’ in dezelfde tijd. Binnendijks Prisma bloemlezing verdedigde de objectieve
poëzie. En, zoals gezegd, werd Whitman in de Lage landen vaak in een adem genoemd
met zijn in het Frans schrijvende Belgische collega Verhaeren. Deze werd bewonderd
in de jaren twintig, maar later opzij gezet als een dichter van woordenrijke, vormloze
poëzie. Simon Vestdijk bijvoorbeeld maakte Whitman belachelijk in zijn boek Lier
en lancet uit 1939.59 Hij meldde daarin dat Whitmans baard lange tijd een helder
zicht op de Amerikaanse poëzie had vertroebeld. Vestdijk vond Whitman langdradig.
Hij was een voorstander van strakke, geserreerde poëzie en daarom vond hij de
gedichten van Emily Dickinson vele malen beter dan die van Whitman. In De
glanzende kiemcel, de serie lezingen die Vestdijk hield tijdens zijn gedwongen verblijf
als gijzelaar van de
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Wies Moens, 1922 [Letterkundig Museum, Den Haag]

Paul van Ostaijen [Letterkundig Museum, Den Haag]

bezetter in Sint Michielsgestel tijdens de Tweede Wereldoorlog, zag hij Verhaeren
en Whitman als foute dichters die het vrije vers hadden gepropageerd en daarmee
verzen hadden geproduceerd zonder enige vorm.60
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Van maximaal tot postmodern?
Dit debat over geserreerde poëzie versus de breed uitdijende verzen, tussen vorm en
vormloosheid, keert zoals gezegd met enige regelmaat terug, ook in de meer recente
Nederlandse literatuurgeschiedenis. In de jaren tachtig bijvoorbeeld vroeg een nieuwe
generatie van jonge dichters de aandacht, de Maximalen.61 Zij eisten meer
overvloedigheid in de poëzie en hadden genoeg van de steriele poëzie die
geproduceerd werd door klonen en epigonen van Gerrit Kouwenaar en Hans Faverey,
twee dichters die bijna een halve eeuw het Nederlandse poëtische landschap hadden
gedomineerd. De Maximalen wilden levende ‘whimsical’ poëzie. Whitmans naam
werd niet genoemd, maar dat had kunnen gebeuren.
In dit verband beweerde de jonge Nederlandse dichter Ilja Leonard Pfeijffer enkele
jaren later, in 1999, dat hij een felle tegenstander was van poëzie als die van Faverey.
In het culinaire poëticale gedicht ‘Afscheidsdiner’ gebruikt hij een bekend gedicht
van Faverey, ‘Chrysanten’ om te laten zien dat dit soort verzen voor hem heeft
afgedaan.62
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u kunt afruimen
de witomrande amuse gueule uit de nouvelle cuisine
van chrysanten die in de vaas op de tafel bij het raam staan
maar niet in de vaas op de tafel bij het raam staan
vegetarische stilleventjes geschetst met de zilverstift.

In plaats daarvan bepleit de dichter
met de lardeerpriem doorregen goed gevulde
wildbraad [...],
in roomboter gebakken beelden
en verzen met boulemie.

In Pfeijffers poëzie staat breedheid en overvloedigheid centraal. Zijn verzen, die
regelmatig herinneren aan de poëzie van de vijftiger Lucebert, lijken grenzeloos,
gevuld met neologismen en zeer veel intertekstuele verwijzingen. Net als Lucebert
opereert Pfeijffer tegelijk op verschillende niveaus. Volgens de omschrijving van
het postmodernisme in de termen van Vaessens en Joosten produceert Pfeijffer
postmoderne poëzie.63
Het laatste spoor van Whitman in het Nederlandse literaire landschap tot nu toe
dateert uit 2005: de al aan het begin van dit artikel genoemde vertaling van Leaves
of Grass door verschillende Nederlandse en Vlaamse dichters, honderdvijftig jaar
na de eerste druk. De bundel verenigt zeer verschillende literaire stijlen. Sommige
dichters proberen dicht bij het origineel te blijven, of streven naar een soort op Bijbels
taalgebruik, zoals Judith Herzberg. Anderen geven weer een geheel nieuwe invulling
aan het origineel, zoals Astrid Lampe die de regels ‘I am the poet of body and I am
the poet of the soul’ vertaalt als: ‘Ik 'n body 'n soul dichter’. Afgezien van de vraag
of de vertaling geslaagd kan worden genoemd, geeft Lampe een eigen inkleuring
van het geheel. Arjen Duinker, die beschouwd wordt als een postmoderne dichter,
blijft weer redelijk dicht bij het origineel, maar zoals te verwachten is, drukt Ilja
Leonard Pfeijffer zijn eigen stempel op de vertaling. Zijn stijl is duidelijk herkenbaar
in de vertaling. Hij schrijft een nieuw gedicht waarbij hij het origineel slechts als
startpunt neemt.
Het lijkt voor de hand liggend dat een dichter als Pfeijffer meedoet aan een
collectieve vertaling van Whitman. Op het eerste gezicht lijkt de breed uitdijende
vorm van Whitman, de zelfvergroting, en de lof der seksualiteit uitstekend te passen
bij Pfeijffers eigen poëzie. Maar, wanneer we het origineel vergelijken met de
vertaling, wordt duidelijk dat Pfeijffers vertaling sterk afwijkt van het origineel.
Pfeijfferiaans taalgebruik is direct herkenbaar in de eerste zin van de vertaling:
To think of time... to think through the retrospection
To think of today... and the ages continued henceforward
wordt:
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achterpeinst de dicht aan dagen aan vandaag aan tijd op handen
knaagera's der aardkeveren grimmelend ontjouwen64

Pfeijffer gebruikt ook veel minder woorden dan de meester en hanteert een strakkere
vorm. Negen lange regels van de eerste afdeling van het gedicht worden zes kortere
regels bij Pfeijffer. Is hier sprake van een soort emulatio?
Een artikel van Pfeijffer in het Nederlandse tijdschrift De Revisor zorgt voor
verheldering.65 Daaruit blijkt namelijk dat Pfeijffer bepaald geen bewonderaar is van
Whitman. Hij schrijft dat het vertalen van Whitman hem heeft laten zien hoe mager
de kwaliteit van diens poëzie is. Hij voegt eraan toe dat hij zijn best gedaan heeft er
nog iets van te maken. Pfeijffer houdt niet van expliciete poëzie met een duidelijke
boodschap, poëzie waarin meer sprake is van ‘telling’ dan van ‘showing’. Whitman
heeft een ongeneeslijke neiging tot beweren in plaats van schilderen en schetsen, zo
meent Pfeijffer. Pfeijffer is een voorstander van ‘ingewikkelde poëzie’. En dat is
Whitmans poëzie in zijn ogen niet. ‘Nergens is sprake van een contrapunt. Nergens
een valkuil, nergens en contrapunt dat de zaak uit het lood slaat.’66 Ook herhaalt
Whitman te veel. ‘Zoals elke onderwijzer, huldigt hij de herhaling als zijn voornaamste
stijlfiguur.’67 In zijn vertaling heeft Pfeijffer, zo meldt hij, geprobeerd meer
concentratie te brengen in de verzen van Whitman. En opnieuw raken we hier aan
de tegenstelling tussen vorm en vormeloosheid. Misschien is er in het oordeel van
Pfeijffer sprake van wat overdrijving. Misschien was hem toevallig ook gevraagd
een wat minder deel van Leaves of Grass te vertalen, namelijk ‘To think of time’.
Daarin probeert Whitman de mens te verzoenen met het idee van de dood, omdat
het een onderdeel is van de eeuwige cyclus van de natuur. Onzin, zo moppert Pfeijffer:
‘fuck de eeuwige cyclus van de natuur. Dat iets deel uitmaakt van de natuur, wil nog
niet zeggen dat het dan ook goed is. Integendeel zou ik bijna zeggen. Dagenlange
regen op vakantie, malariamuggen, [...], zand in je biertje op het strand, [...] irritante
kriebelende grassprietjes in je bilnaad, het ebolavirus - het is allemaal natuur, maar
dat wil nog niet zeggen dat het allemaal goed is’.68
Deze opvattingen van Pfeijffer laten onverlet dat diens poëzie en vooral diens
vraag om overvloedigheid, zoals gezegd, doet denken aan de ‘breedheid’ van
Whitman. Misschien heeft Pfeijffers scherpe kritiek op Whitman ook iets te maken
met vadermoord? Het is vaker vertoond in de poëzie. Hoe het ook zij, Whitmans
poëzie heeft een facelift ondergaan in deze recente vertaling en is daarmee actueel
geworden. Ondanks de kritiek van Pfeijffer kan de vertaling gezien worden als een
monument voor Whitman. Grasbladen presenteert niet alleen een palet aan vertalingen
van Whitman, maar toont ook een vlootschouw van het werk van hedendaagse
Nederlandse dichters. De bundel levert zo een dubbele bijdrage aan het
canoniseringsproces. Dat van Whitman, maar ook dat van de Nederlandse dichters
die hem hebben vertaald. Door mee te werken aan dit project heeft een grote groep
hedendaagse dichters laten zien dat ze kiezen voor brede abundante poëzie, of deze
op zijn minst niet afwijzen. De vertaling kan ook gezien worden als een verlate
bevestiging van
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H. Marsman, 1924 [Letterkundig Museum, Den Haag]

Simon Vestdijk, 1936 [Letterkundig Museum, Den Haag]
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het pamflet van de ‘maximale’ poëzie in de jaren tachtig. De kritiek in Vrij Nederland
van Joost Zwagerman, een van de voormalige Maximalen was in dit verband
betekenisvol: ‘Deze editie van Leaves of Grass illustreert dat er in de Nederlandse
poëzie niet uitsluitend zoals in de hoogtijjaren van het hermetisme cerebraal wordt
gemummeld en gepreveld, maar ook weer naar hartelust gezongen en gejubeld mag
worden. De vlag kan uit!’.69
Na 150 jaar zien we in deze bundel een nieuwe Whitman die wonderbaarlijk goed
past in het postmoderne tijdvak waarin niet één maar verschillende stemmen gehoord
kunnen worden. Whitmans poëzie zelf ventileert al honderden stemmen, maar er is
ook veelheid aan stemmen van vertalers. De vertaling laat stijlbreuken zien, van
traditioneel tot postmodern, en levert een versplinterd beeld op van Whitmans poëzie.
Maar dit veelkantige, postmoderne beeld of Whitman met al zijn breuken en scheuren
behoort tot de hedendaagse context waarin het postmodernisme als literaire stroming
ook Vlaanderen en Nederland bereikt heeft.
Het verschuivende beeld van Whitman laat misschien zien dat in de Lage landen,
het beeld van Amerika veranderd is van kleinkind naar Big
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Brother. Het laat ook zien dat de bewering dat Whitmans poëzie niet objectief is
onhoudbaar is. In Nederland en Vlaanderen is Whitman niet langer de brenger van
een nieuwe boodschap, de apostel van een nieuwe tijd, een nieuwe religie of een
nieuwe seksualiteit. Hij wordt juist vooral gewaardeerd als een vertegenwoordiger
van autonome, pure kunst.70
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Document

Sjoerd van Faassen
Theun de Vries' De fuga van de tijd
In 1940 was Theun de Vries (1907-2005) gestopt met zijn romancyclus over het
geslacht Wiarda. Stiefmoeder aarde had in mei 1936 de reeks geopend, vervolgens
kwam twee jaar later Het rad der fortuin - beide zeer omvangrijke boeken. In dat
laatste jaar verscheen ook de tot de cyclus behorende novelle De bijen zingen, en ten
slotte in 1940 opnieuw een novelle, De freule. De Wiarda-cyclus zou nooit worden
voltooid, hoewel De Vries nog lang plannen maakte voor een vervolg. Dat ging met
veel gezucht en gekreun gepaard.
Op 30 juli 1940 schreef hij echter aan J.L. van Tricht, de directeur van De Vries'
Arnhemse uitgever Van Loghum Slaterus: ‘Mijn plannen inzake een nieuwe, niet te
omvangrijke (?) roman beginnen thans zoveel vaste vorm aan te nemen, dat ik je er
maar even op de hoogte wil stellen, zoals ik je beloofd heb’. Dat was de start van
een nieuwe cyclus, aanvankelijk gesitueerd tegen de achtergrond van de Friese stad
Harlingen, net als de achtdelige Anton Wachter-cyclus van S. Vestdijk, waarvan
toen alleen nog maar Terug tot Ina Damman en Sint Sebastiaan waren ver-
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[Foto city Studio; Letterkundig Museum, Den Haag]

schenen. Aan Vestdijk had De Vries op 19 juli geschreven: ‘Ik overweeg een kleine
roman, die in de 2e helft van de vorige eeuw in Harlingen in een kapiteinsmilieu
speelt. Maar het zal niet op Ina Damman c.s. lijken; ons verschil is geloof ik net het
verschil tussen Marx en Freud’. De Vries' plannen voor een in Harlingen spelende
roman zouden resulteren in de cyclus De Fuga van de Tijd, waarvan bij Van Loghum
Slaterus drie delen zouden verschijnen: Anna Casparii of het heimwee (1952), Pan
onder de mensen (1954) en Bruiloftslied om Swaantje (1956). Ook de driedelige
roman Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941 (1962) en Het wolfsgetij of een
leven van liefde (1965), die bij uitgeverij Pegasus verschenen, vallen binnen de opzet
van De Fuga van de Tijd.
De Vries' mededelingen aan Vestdijk duidden nog op een beperkte opzet, maar
veel later vertelde De Vries, met een verwijzing naar Émile Zola, op 6 oktober 1981
in een interview in de Volkskrant: ‘In de tijd dat ik Vestdijk heb leren kennen liep
ik rond met het idee van de “roman gigantesque” [...]. Daarna ben ik begonnen met
een serie “De fuga van de tijd”. Dat had mijn Rougon-Macquart moeten zijn. [...]
Het had een roman moeten zijn die eigenlijk mijn eigen levensgang, maar dan
uitgebreid, meer naar de negentiende eeuw toe, zou weergeven. [...]. Ik dacht aan
een cyclus van zo'n 15, 16 romans’. In zijn brief van 13 november aan Van Tricht
lanceerde De Vries echter een gewijzigd plan voor een novellenbundel over dit
onderwerp met een zestiental novellen. Mogelijk dat in De Vries' herinnering beide
plannen versmolten zijn.
Tot de immense schriftelijke nalatenschap van Theun de Vries behoort een
omvangrijke bibliotheek. Daarvan is een adequate beschrijving gemaakt.
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De boeken uit die bibliotheek die een uniek karakter met literair-historische waarde
hebben gekregen door de aanwezigheid van aantekeningen van de hand van De Vries
of omdat ze voorzien zijn van een uitgebreide opdracht, zijn toegevoegd aan de al
aanwezige collectie betreffende Theun de Vries.
Bij deze boeken bevindt zich een exemplaar van Spring snow [oorspronkelijke
titel Haru no yuki] van Yukio Mishima in de Engelse vertaling door Michael Gallagher
die in 1973 te New York bij Pocket Books Inc. werd uitgegeven. Aan de binnenzijde
van de achteromslag heeft De Vries een schema genoteerd van De Fuga van de Tijd.
In dit schema omvat de reeks inderdaad zestien delen. Het zesde deel is niet ingevuld
en alleen nr. 16, de dichtbundel Atlantische avond, is in 1979 verschenen. Op De
Vries' lijst is die titel niet met een asterisk gemarkeerd, wat er op zou kunnen duiden
dat hij zijn schema vóór het verschijningsjaar van die bundel heeft genoteerd.
Misschien dat nadere bestudering van De Vries' nalatenschap opheldering verschaft
over de overige titels.

Bronnen
* Sjoerd van Faassen (ed.), Een ‘Friesche Forsythe-saga’. De briefwisseling
tussen Theun de Vries en uitgeverij Van Loghum Slaterus rond Stiefmoeder
aarde en de overige delen uit de Wiarda-cyclus (1934-1958). Achter het Boek,
deel 38. Letterkundig Museum, Den Haag 2005.
* Jan van Hattem & Dick Zandbergen, Theun de Vries. Bibliografie. Antiquariaat
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* S. Vestdijk & Theun de Vries, Briefwisseling (ed. S.A.J. van Faassen). Querido,
Amsterdam 1985.
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Elke Brems
Gestaag vorderen naar een groots doel
De katholieke literaire kritiek tijdens het interbellum: Emiel Janssen
s.j.
De literaire kritiek tijdens het interbellum in Vlaanderen was levensbeschouwelijk
sterk verkaveld. Helemaal aan de strikt katholieke pool bevond zich de jezuïet Emiel
Janssen. Hij bevocht met de retorische wapens van het neothomisme het voor de
katholieken moeilijk verteerbare maatschappelijke moderniseringsproces dat de
jaren dertig kenmerkte.1

Wie?
Van uitzicht en karakter leek hij vaak hoekig, en zijn stijl wat gekunsteld
en niet immer gemakkelijk om lezen. Hij was echter een overtuigde zoon
van St. Ignatius, een diep gelovig en bezield priester, een literair begaafd
man, een groot minnaar van zijn geboortestreek. [...] Hij zal blijven behoren
tot de grote jezuïeten van de Vlaamse provincie. (‘In memoriam pater
Emiel Janssen s.j.’, Gazet van Antwerpen, 9 maart 1984)
De ‘grote jezuïet van de Vlaamse provincie’ Emiel Janssen werd geboren in
Vlimmeren in 1897. Hij trad in in het noviciaat in 1915 en werd priester gewijd in
Leuven in 1928. Hij was lid van de jezuïetenorde, waar hij een gedreven en geliefde
geestelijke begeleider van de theologanten was. Emiel Janssen was actief als leraar
in verschillende colleges. Hij leidde ook heel wat retraites. Zijn professionele loopbaan
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Emiel Janssen (1966) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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werd bepaald door zijn functies als leraar, leider, gids. Die kwaliteiten kwamen ook
in zijn literair-kritische werk goed tot uiting.
Emiel Janssen schreef zelf traditionele religieuze poëzie, maar was voornamelijk
als essayist en criticus actief, zelfs tot op hoge leeftijd. Hij was een kenner van het
werk van Guido Gezelle en had een zekere autoriteit op dat gebied.2 Als criticus
werkte hij onder andere mee aan de tijdschriften Streven, Boekengids, De Vlaamse
Linie (het weekblad van de jezuïeten na de Tweede Wereldoorlog) en De Periscoop.
Emiel Janssen is de auteur van een twintigtal publicaties in boekvorm. Hij publiceerde
naast literaire kritiek ook spirituele en religieuze geschriften, schoolhandboeken en
hij stelde hulde-albums en bloemlezingen samen.3

Streven en de jezuïeten
Het corpus dat ik onderzocht heb, is een selectie van literair-kritische bijdragen die
Emiel Janssen schreef voor het blad Streven tussen 1933 en 1940. Streven is ontstaan
als collegeblad van het jezuïetencollege in Antwerpen. De oprichter, Franciscus de
Raedemaeker, was verbonden aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Antwerpen en
wilde zijn leerlingen door het oprichten van een tijdschrift brengen tot eigen creatief
en publi-

Emiel Janssen (ca. 1945) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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Schrijver Kamiel van Baelen met pater Emiel Janssen in Zeebrugge aan de Belgische kust (eind jaren
1930) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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cerend denken. Streven groeide in 1933 uit tot een volwaardig algemeen cultureel
tijdschrift.4 In een brief van 4 december 1933 van De Raedemaeker aan de toen erg
jonge Lissens met een vraag om medewerking lezen we het volgende over de missie
van het tijdschrift: ‘Door Streven geoogen [sic] wij een intellectueel Vlaamsch en
katholiek apostolaat, en we hopen eens een leidend intellectueel tijdschrift te worden’.5
Het merendeel van de bijdragen werd geschreven door jezuïeten die beschikten
over vakkennis op een bepaald domein van de (vooral humane) wetenschappen. De
jezuïetenorde hechtte veel belang aan vakkennis, aan het bijblijven met de actuele
wetenschapsbeoefening (ook wat betreft filosofie en theologie). Bovendien beoefenden
ze ‘het apostolaat van de pen’. Beide drijfveren kwamen in een tijdschrift als Streven
goed tot uiting. De jezuïeten wilden een stem hebben in de actuele intellectuele en
maatschappelijke discussies om zo het intellectuele en het pastorale te verbinden.
Ze zochten voor hun blad dan ook voortdurend de medewerking aan van specialisten,
waardoor er bijvoorbeeld heel wat Leuvense hoogleraren - ook profane - aan
meewerkten.
Emiel Janssen werd begin september 1933 door De Raedemaeker aangezocht om
mee te werken aan Streven. In een brief van 7 september schreef hij: ‘Ja, ik zal wel
mijn best doen om mede te werken; en twee of drie artikels per jaar kan ik u stellig
beloven; met daarbij recensies van boeken, als ge dat nuttig vindt’.6 Hij geloofde
sterk in het belang van een katholiek algemeen-cultureel tijdschrift: ‘Ik wensch maar
dat het, onder Katholieken, een “leidend” blad moge worden’.7 Uiteindelijk zal hij
tijdens het interbellum bijna in elk nummer een artikel publiceren en daarbovenop
een massa recensies produceren. In zijn brieven aan De Raedemaeker verzuchtte
Janssen steeds dat die zijn recensies veel te lang liet liggen zodat de actualiteitswaarde
ervan verminderde en dat de opgelopen achterstand nooit meer in te halen was (‘zorg
er in godsnaam voor dat het, binnen afzienbaren tijd, in orde komt’).8 Ook blijkt uit
die correspondentie dat Janssen nog veel meer recensies schreef dan er uiteindelijk
gepubliceerd werden. Die ijver ontlokte De Raedemaeker op 27 april 1940 de
volgende ontboezeming:
Mag ik u in gemoede zeggen wat men over u te Leuven, en ook elders
vertelt? [...] Men is algemeen van oordeel dat ge te veel op u neemt op het
gevaar af dat niets met de noodige zorg en diepte geschiedt [...]
zelfbeperking lijkt me toch een essentieele zaak! Ook voor Streven is het
allerbelangrijkst dat de medewerkers hun krachten niet al te zeer verdeelen,
anders gaan we onszelf steeds herhalen, en de kracht missen om de
problemen steeds breeder te overschouwen.9
Janssen schreef naast literair-kritische stukken ook wijsgerige en spirituele stukken.
In het omvangrijke naslagwerk van Struyker Boudier over de jezuïeten heeft de
auteur erg veel geschriften van Nederlandse en Belgische jezuïeten geraadpleegd
(en daarbij ook uitvoerig uit Streven geëxcerpeerd), maar Emiel Janssen is daar niet
bij. Dat duidt erop dat hij op wijsgerig-religieus gebied wellicht geen autoriteit was.
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Op literair-kritisch gebied vond zijn werk wel weerklank, al kwam er ook kritiek,
zoals blijkt uit een brief aan De Raedemaeker van 5 december 1938. ‘Ik ben u
dankbaar, omdat u me de reserves, omtrent de literaire bijdragen in Str. overmaakt’.10
Van wie die reserves afkomstig waren, valt niet op te maken. Janssen zelf vond ook
dat de literaire bijdragen in Streven te veel door één persoon werden opgesteld (hijzelf
dus) en dat er te weinig contact was met de literaire buitenwereld. Janssens positie
was blijkbaar veeleer geïsoleerd, hij beschikte niet over een groot netwerk buiten de
jezuïetenorde. Ook letterlijk leefde hij in isolement: hij reisde niet veel rond, was
vaak op retraite of in Drongen (waar hij werkte), hij was niet aanwezig op het publieke
literaire forum.
De reserves die geuit waren, golden blijkbaar vooral zijn poëtica, die hij in deze
brief daarom op een defensieve manier expliciteerde:
Wat het ‘id quod’ betreft, daaromtrent meen ik te kunnen verzekeren dat
de aesthetische critiek altijd op den voorgrond stond (al beschouw ik de
‘rectitudo hominis’ altijd als een bestanddeel van de aesthetische waarde
van zijn arbeid). De ‘breede aesthetische achtergrond’ ontbreekt, in zoover
de critiek te veel uit losse besprekingen bestond (buiten mijn wil om!);
maar telkens heb ik getracht iedere bespreking principiëel te funderen (zie
't is eender welken tekst), en er zijn ook algemeene uiteenzettingen. Als
men spreekt van ‘te uitsluitend moreele gronden’, dan bedoelt men dat ik
telkens de bruikbaarheid van het werk voor katholieke lezers heb willen
aangeven (volgens het algemeen doel van het tijdschrift), en dat ik de
‘rectitudo hominis’ als bestanddeel van de aesthetica beschouwde (wat
ieder ± thomistisch wijsgeer doet). Komt daarbij dat ik de religieuze
zienswijze wat opdrong; hetgeen in den geest van dezen tijd ligt.11
Hij schuift hier de verantwoordelijkheid voor zijn opvattingen in verschillende
schoenen: de aard van het tijdschrift, het thomisme en de tijdsgeest. Hij presenteert
zich niet als een onafhankelijke denker of persoonlijkheid, maar als een uitvoerder
van andermans opzet of als vertegenwoordiger van voorafgegeven ideeëngoed.
Toch kwam hij soms onder vuur te liggen. Vooral Janssens Walschapkritiek zorgde
voor controverse, en ironisch genoeg is het dan ook vooral daarmee dat hij bekendheid
en een literair-kritisch profiel verwierf. Hij verdedigt zijn (afwijzende) standpunt
verderop in dezelfde brief. Walschap werd, zoals aangetoond in Missinnes Kunst en
Leven, een toetssteen voor de literaire kritiek tijdens het interbellum.12 Janssen was
zeker één van de meest uitgesproken en overtuigde tegenstanders van Walschaps
oeuvre. Toen Walschap in 1940 toenadering zocht tot De Raedemaeker, schreef
Janssen: ‘Persoonlijk ben ik van oordeel dat men, met hem te veel op te zoeken, hem
een slechten dienst bewijst: de vorm juist van zijn afdwalen bestaat hierin dat hij
zich interessant wil maken’.13 Hoewel zijn invloed niet erg groot was buiten de eigen
kring, kwam hij dus toch soms in controverses terecht, door zijn rechtlijnige katholieke
overtuiging en strikt morele beoordelingscriteria:
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Emiel Janssen leest voor op een vergadering van Kempische Schrijvers. Links naast hem zit Jozef
Simons (ca. 1945) [Collectie AMVC-Letterenhuis]

Meer dan eens kwamen we, met bepaalde critici en kunstenaars, even in
botsing; vaker nog lazen we aanvallen op ongenoemde tegenstanders, in
wie we duidelijk onszelf tegelijk herkenden en niet herkenden. [...] Al zijn
we priester en religieus: daarom zal niemand, hopen we, onze bedenkingen
a priori verwerpen.14
Emiel Janssen vertolkte een duidelijk herkenbaar standpunt in de Vlaamse literaire
kritiek tijdens het interbellum: hij werd meer beschouwd als een vertegenwoordiger
van een integristisch-katholieke poëtica dan als een eigen kritisch-intellectuele
persoonlijkheid. Die integristisch-katholieke literatuuropvatting werd niet enkel in
Streven, maar ook in andere katholieke periodieken als Boekengids, De Belleman en
De Pelgrim gehanteerd. Het literaire veld werd daarin niet als autonoom erkend:
literatuur mocht niet volgens eigen, esthetische normen worden beoordeeld, maar
moest benaderd worden vanuit de normen en waarden van het katholieke geloof.
Literatuur moest een affirmatieve weergave zijn van de katholieke leer met als
toetssteen de waardentrias schoonheid, waarheid en goedheid.15
In het archief van de jezuïetenorde in Heverlee bevindt zich onder meer een
onuitgegeven dagboek dat Janssen schreef op zijn vijftigste en dat op te vatten is als
een soort geestelijke mémoires. Daarin maakt hij gewag van een geloofscrisis die
hij doormaakte tijdens het interbellum. Daar is in elk geval geen spoor van terug te
vinden in zijn kritisch oeuvre.
Janssen werd al snel een belangrijke steunpilaar voor het tijdschrift Streven, door
zijn grote inzet en niet bij te houden schrijftempo.16 Uit een brief van 1934 blijkt dat
hij zich nog ‘aan het inwerken’ is in de moderne literatuur, maar al snel nam hij de
leiding over de rubriek ‘Letterkunde’.
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Janssen schreef zowel (heel) lange stukken als korte recensies en aankondigingen.
Ik selecteerde 18 lange bijdragen van zijn hand die mijns inziens representatief en
boeiend zijn. Het gaat om stukken die verspreid liggen over de jaargangen I
(1933-1934) tot en met VI (1939-1940). Vanaf de tweede jaargang gaat het om
bijdragen die behoren tot de rubriek ‘Letterkundige Kroniek’ (soms ook ‘Literaire
Kroniek’ geheten), die in de eerste jaargang nog niet bestond. Het interessante aan
de geselecteerde stukken is dat ze zowel een algemene essayistische inslag hebben
als de behandeling van een specifieke casus bevatten. Zo krijg je in één tekst zowel
expliciete als impliciete literatuuropvattingen.

Toegepast neothomisme
Hoe ortodoks hij persoonlijk ook was en hoe kritisch hij stond tegenover
nieuwlichterij, Emiel Janssen bezat de zeldzame gave om een teorie, een
grief, een oude of een nieuwe waarheid vanuit verschillende hoeken te
bekijken.
(Maria Rosseels in De Standaard, 18 oktober 1965)
Tijdens het interbellum kwam er in onze contreien een moderniseringsproces op
gang dat de katholieke intellectuelen dwong tot reactie. Religie en de moderne wereld
sloten elkaar niet uit, maar een goede ver(stand)houding vinden was een grote
uitdaging. Katholieke intellectuelen en kunstenaars gingen een dialoog aan met de
moderniteit en dat met wisselend resultaat.17
In katholieke kringen werd het neothomisme ingezet om te trachten alle moderne
wetenschappelijke en culturele ontwikkelingen nauwgezet te begeleiden. Het
neothomisme moest ervoor zorgen dat in een snel veranderende wereld (en dat was
zeker de perceptie van de ‘eigen tijd’ tijdens het interbellum) alle aandacht zou
uitgaan naar het eeuwige en wezenlijke.
De neoscholastieke methode die gehanteerd werd in het katholieke discours, hield
de belofte in van een synthese tussen het redelijk denken en het geloof. Het was een
erg systematische methode van denken en schrijven die gericht was op inzichtelijkheid
en overtuiging. Ook Janssen was er duidelijk in geschoold.
De aandacht voor kunst en literatuur was in katholieke middens erg groot, kunst
werd beschouwd als een belangrijke factor voor zingeving en vorming. Ook Emiel
Janssen benaderde de literatuur met een grote ernst en vanuit de overtuiging dat er
veel op het spel stond.
Uit zijn teksten blijkt duidelijk dat hij vertrouwd was met de scholastieke wijze
van redeneren. Zo werkt hij vaak met vraag en antwoord:
Men kan de literaire productie in creatieve en reflexieve onderscheiden;
en dan vraagt men zich af: ‘Waartoe dient de reflexieve literatuur eigenlijk
wel? Welk is het doel en het nut van het essay, de literaire monographie,
de gedeeltelijke of geheele literatuurgeschiedenis?’
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· ‘Een kunstvorm als een ander!’ is men geneigd te antwoorden... ‘Maar
de groote helft van zulke werken is wetenschappelijk ingekleed. Waartoe
dienen dié dan?’
· Tot beter begrip en zuiverder genot van de creatieve letterkunde!18
Want waar komt zulk verhaal op neer? Een aanklacht tegen de samenleving,
vanwege de onrechtvaardig verstootenen? Daarvoor mist het ernst en
bezonkenheid! Een vlaag van verbittering? Het werd, jaren geleden,
geschreven en nu herwerkt! Een brok literatuur? Maar dan niet zonder
poze noch opgeschroefdheid!19
Nog duidelijker is de scholastieke denkwijze in het volgende voorbeeld
(tegenwerping-antwoord): ‘En als hij objecteert dat de literaire kunst voor ons bijzaak
is, dan antwoorden we dat we haar niet eenvoudig als een middel moeten
beschouwen’.20
De scholastieke methode deelt een centrale vraag op in deelvragen om vervolgens
via tegenwerpingen en antwoorden daarop te komen tot een besluit (summa). Dat
patroon is duidelijk herkenbaar in het discours van Emiel Janssen. Hij deelt zijn
redeneringen steeds op in kleinere stellingen en vragen die hij één voor één
beantwoordt.
Vanaf de derde jaargang van Streven heeft hij een min of meer vast stramien
gevonden voor de rubriek ‘Literaire Kroniek’. Dat ziet er als volgt uit: hij verzamelt
een aantal boeken rond eenzelfde thematiek die hij samen bespreekt. Hij schetst het
thema (bijvoorbeeld ‘Idealisme en realisme’, ‘Gestalten’, ‘Standpunten’) in een
inleiding en formuleert een vraag. Soms worden die schetsen kleine essays op zich.
Dan bespreekt hij één voor één de boeken om tenslotte in een laatste paragraaf vanuit
een comparatistische invalshoek de boeken bij elkaar te brengen en een besluit te
formuleren.
Ook zijn artikels die buiten die rubriek vallen zijn erg systematisch opgebouwd:
hij maakt veelvuldig gebruik van nummering.
Daarnaast en, naar de strekking, daartegenover plaats ik volgende dubbele
bewering:
1o de ontwikkeling van den kunstenaar Walschap wijst niet op een intenser
katholiek leven [...]
2o zijn romancyclus is geen gezonde, nog veel minder weldoende lektuur
voor onze vlaamsche menschen.21
Vervolgens werkt Janssen deze twee beweringen uit in twee artikelen. Er zijn
voorbeelden te over van die methode:
Veel bijkomstige beschouwingen en besluiten waren hier mogelijk en op
hun plaats; laten wij er slechts drie kort formuleren:
1o [...]
2o [...]
3o [...]22
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Soms geeft hij metacommentaar, zoals in ‘Klaarheidshalve nummerden wij onze
bezwaren’.23
Uiteraard heeft die neothomistische schrijf- en redeneertrant niet enkel formele
consequenties. Het komt er voor de neothomist op aan hoofd- en bijzaken te
onderscheiden om alle kennis en al wat kenbaar is te herleiden tot Eén, tot God.
Kennis is een sleutelwoord dat ook Janssens discours doordrenkt. Zijn toon is erg
didactisch en belerend.

Titelpagina van Zoo dichte en zoo doe 'k. Verzen van G. Gezelle en van andere dichters. Een proeve
van verklaring [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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Modus
Opvallend is eveneens de comparatistische opzet van zijn kritieken (‘Als we de zes
boeken naast elkaar leggen’).24 Zijn modus is ‘wegend’: hij weegt verschillende
boeken (en verschillende auteurs) tegen elkaar af en rangschikt ze op het einde
volgens de waarde die hij eraan toekent. Dat leidt tot het gebruik van nogal wat
comparatieven en superlatieven:
Het meest boeit ons de weelderige stijl van Coolen, daarom niet minder
verhalend; het minst de zwierige zinnen van Van Schendel, waar geen ziel
en leeft. Walschap en Van der Woude vertonen beide zeer grote
hoedanigheden; evenzeer als de eerste echter oratorisch aandoet, doet de
tweede vaag-poëtisch aan.25
Zo'n ‘weging’ duidt erop dat Janssen een vaste waardenschaal hanteert, hem kant en
klaar aangeleverd door het neothomisme dat uitgaat van een objectieve rangorde van
waarden. Daardoor kan hij makkelijk oordelen vellen en boeken in onderlinge
hiërarchie plaatsen.
Janssens discours vertoont een grote zekerheid en een grote zelfverzekerdheid.
Dat blijkt onder meer uit zijn neiging om te expliciteren en te typeren.
Het werk van Elsschot noemen we dan, cultureel beschouwd, prettig
geschreven ontspanningslectuur; dat van Roelants een nogal magistrale
vergissing, dat van Matthijs een grove fout. Ontspanningslectuur, om de
principiëele beperktheid; een vergissing, om de neutraal-individualistische
methode; een fout, om de demagogische brutaliteit.26
Hij benadrukt wel vaak dat hij niemand wil kwetsen en dat wat hij zegt goed bedoeld
is, maar zijn teksten zijn toch autoritair te noemen. Zijn excuus voor een hard oordeel
is steeds zijn ‘oprechtheid’ en zijn plicht om oprecht te zijn: ‘Wij hebben zoo oprecht
mogelijk onze meening voorgesteld: zoo dienen wij wellicht best Verschaeve zelf,
Vansina, het Vlaamsche volk’.27 Zo gebruikt hij vaak de term ‘moeten’ en zijn
varianten
Meer nog dan een ander werk, moet zulk schoolboek opgemaakt zijn van
uit een standpunt.28
[...] daarom mogen wij ons oordeel noch verdoezelen noch verduiken29
[...] en wanneer die waarheid de zedelijke en katholieke toekomst van ons
volk aanbelangt, dan mag geen enkel mensch zwijgen..., hoeveel minder
een christen en een priester!30
Uit dat laatste citaat blijkt ook de ernst waarmee Janssen zijn taak als criticus
benaderde: hij heeft een opdracht: om de katholieke literatuur op
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een hoger peil te brengen en om alle literatuur te beoordelen volgens katholieke
maatstaven.
Janssens autoritaire toon uit zich ook in het gebruik van definities. Termen en
concepten die hij gebruikt, definieert hij vaak eerst, waardoor zijn betoog helder,
rationeel en toetsbaar lijkt. Hij maakt daarbij gebruik van de voornaamwoorden ‘wij’
en ‘men’ om het algemeengeldende karakter van zijn beweringen te ondersteunen.
Onder de werkelijkheid verstaat men: wat men habitueel waarneemt, het
alledaagsche, den gewonen gang van zaken; - onder het wonderbare: wat
de aandacht trekt, het buitengewone, het verbazende, het vernieuwende.31
Wij noemen inspiratie het werk van de ‘anima’ van den schrijver [...] Wij
noemen dus inspiratie het komplex der diepe roerselen [...] Wij noemen
inspiratie de roes [...]32
Hier weze opgemerkt dat in het laatste citaat de definiëring wat aan het schuiven
gaat. Hij definieert niet alleen, maar hij herdefinieert. Janssens betoog, dat vrijwel
nergens aarzelingen of openingen bevat, vertoont hier een afwijking. Blijkbaar leidt
de definitie van ‘inspiratie’ de rechtlijnige criticus tot het vieren van de teugels. De
‘inspiratie’ ontsnapt aan het dogma.

Normen
Janssen vertrekt vanuit het normen- en waardenstelsel van het katholicisme. Hij
maakt een strikt onderscheid tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ en aarzelt niet om het kwade
te verbinden met de duivel:
De engel der duisternis, die de gestalte aanneemt van den engel van het
licht. Er is eene duivelsche vurigheid evenals er eene hemelsche is, en in
de 19e en 20e eeuw vooral werd de duivel, door de kunst, niet alleen als
verlokkelijk voorgesteld: hij is als een tweede magnetische pool geworden,
recht tegenover de eerste... en naast eene goddelijke ontwikkelde zich eene
satanische kunst.33
In een bespreking van de roman Sybille van Walschap bijvoorbeeld, meent Janssen
te moeten waarschuwen voor de duivel die rondwaart in de Vlaamse intellectuele
middenstand. En hij besluit: ‘Sibylle van Gerard Walschap greep me aan, omdat ik
er het getuigenis in zag van een diabolisch inwerken, zooals elders op de wereld, bij
de Vlaamsche intellectueelen’.34 Hij hanteert dus een tweeledig normenstelsel
(engel-duivel). Hoe passen ethiek en esthetiek daar nu in? Voor hem is ethiek
primordiaal. Schoonheid is een ethische categorie. Esthetiek buiten het ethische om
is voor hem vals: ‘Een schoonheid, die echter niets dan de weerspiegeling van de
echte schoonheid is; de engel van de duisternis die zich voordoet als de engel van
het licht!...’.35
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Diagnose. Gestalten en Stilte. Bloemlezing uit artikels van Emiel Janssen (1945) [Collectie
AMVC-Letterenhuis]

Schoonheid kan dus ‘echt’ of ‘vals’ zijn. ‘Echt’ is ze wanneer ze binnen het ethisch
goede en ware valt, ‘vals’ wanneer ze alleen uiterlijke vorm is. In dat verband gebruikt
Janssen ook de term ‘literair’.
Hij biedt ons literatuur aan, eerder dan wijsheid en schoonheid.36
En het ergst van alles: de schrijver maakt er literatuur van...37
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Van eigenlijke diepte en schoonheid kàn geen spraak zijn: een vèr epigoon
van Dostojewski neemt àlles van hem over, behalve zijn stralend oog op
de algeheele realiteit; hij verletterkundigt hem.38
Janssen noemt in het artikel waaruit bovenstaande citaten komen bijvoorbeeld Pension
Vivès van Fonteyne en Het jeugdavontuur van Leo Furkins van Berghen SLECHTE
BOEKEN (de hoofdletters zijn van hem).
Onderliggend is het idee van de ‘eeuwige waarheid’, waar ook de kunst een
uitdrukking van moet zijn. Die kern is een streefdoel, en is als dusdanig in de toekomst
gesitueerd. Een belangrijke tendens in Janssens discours is dan ook de
toekomstgerichtheid. Overal laat hij merken dat de katholieke kunstenaars ‘onderweg’
zijn. Daaruit komt ook een besef van het tijdelijke en het actuele naar voren: ‘deze
tijd’, ‘onze tijd’, ‘de huidige crisis’. Janssen heeft geen positief beeld van de jaren
dertig, maar wordt daar niet pessimistisch van: ‘we’ zijn immers ‘onderweg’. Hijzelf
is één van de gidsen die de tocht begeleiden. Zo moet ook zijn neiging om te
rangschikken van daaruit verklaard worden.
De drie idealistische romans - het baanbrekend werk van drie mooie
talenten - dragen, elk op eigen wijze, sporen van onvolkomenheid. Van
Randwijk komt ons, in zijn uitkomst, te aarzelend voor; Van de Velde in
zijn gang te jachtig en in zijn taal te composiet; Van der Hallen, in zijn
opzet en toon, te onwerkelijk verdroomend. Toch verheugen wij ons om
hun richting en hun bereiken: zoo gaan we naar de opstanding, en dit is
een waardevol begin.39
Hij duidt bij elke auteur aan waar ze zich nog kunnen verbeteren en gaat steeds uit
van een verbeteringsscenario: ‘gestaag vorderen naar een grootsch doel’.40 Hij gebruikt
in dat verband termen als ‘kiem’, ‘bloeien’, ‘verschrompelen’, ‘bestemming’ etc.
Het rangschikken is een strategie die hij ook anderen aanraadt, bijvoorbeeld aan
Vansina die een studie over Cyriel Verschaeve heeft geschreven:
Waarom, door aandachtige rangschikking van werken en levensdaden,
nederig en onbevangen, de lijn niet getrokken van V.'s denken, streven en
bereiken? Dan werd de echte V., voor ons allen, een veiliger wegbereider
naar een schooner toekomst!41
Het rangschikken is het trekken van een (opgaande) lijn waarlangs men dichter naar
de kern, het ‘echte’ toe beweegt. Zo'n methode is typisch voor de scholastiek.
De gidsfunctie van de criticus uit zich bij Janssen in een grote bekommernis om
het juiste boek bij het juiste lezerspubliek te krijgen. Elke kritiek eindigt op een
opmerking daarover.
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Maar wie, in den Kersttijd, een stemmig en bekorend boek verlangt, stille
verpozing en zachte verheffing: - aan dezen (en ze zijn legio) kunnen wij
het werk niet genoeg aanbevelen.42
Intusschen kunnen wij dit werk, aan de liefhebbers in de literatuur, om
zijn persoonlijken stijl aanbevelen: wij moeten het tevens aan het katholiek
lezerskorps, om enkele gewaagde toestanden, eenvoudig afraden.43
Voor de katholieke lezer worden in de eerste plaats morele normen gehanteerd. Toch
is er duidelijk een besef dat er andere normen mogelijk zijn, zoals uit het citaat
hierboven ook al blijkt. Een langer fragment formuleert het zo:
Al moeten wij, als Katholiek, om bezwaren van zedelijken aard, beide boeken
afwijzen; toch brengen wij hulde aan den gewetensvollen arbeid, aan het talent ook
van hun schrijvers... Wat schoot hun te kort? Zij blijven te zeer aestheten; het
aesthetisme - zij het nog onder schijn van ethische belangstelling - overheerscht
trouwens in de hedendaagsche Nederlandsche literatuur. De levensvragen bestaan
niet opdat men er romans over zou schrijven; een gepijnigde door levensvragen kan
alleen, door het schrijven van romans, klaarheid zoeken en verheffing. Anderzijds
mag men nooit, als een aesthetisch idealist, een vraag willekeurig behandelen; de
verbondenheid met den medemensch stuwt den kunstenaar tot zulken arbeid. En
deze twee schrijvers hebben, in verschillenden graad, de waarden verlegd: de
bijkomstige schoonheid werd hun zelfstandig levensdoel... dat moest zich wreken.44
Ook voor de aestheten ziet hij nog hoop op bekering en inkeer, vandaar dat hij de
meeste auteurs niet afschrijft en ook bij niet-katholieke schrijvers hun goede punten
aanstipt. Ook voor hen is er een verbeteringstraject mogelijk.
Janssen is erg duidelijk over en zeker van het gehanteerde katholieke normenstelsel.
De katholieke kunstenaar mag de zonde uitbeelden of uitdrukken, maar wel enkel
de ‘overwonnen zonde’: ‘en aan zijn gezichteinder rijst altijd het stralend beeld van
den Verlosser’.45
Katholieke kunst is er dus eene van worstelen en overwinnen, van hoop
en liefde sterker dan zonde en dood...; een vergezicht op den verrezen en
triomfeerenden Christus.46
Hoewel hij soms ook positieve dingen zegt over niet-katholieke kunst, zijn eindoordeel
daarover is steeds afwijzend. Uiteindelijk is de enige ‘ware’ kunst katholieke kunst:
‘waar aan ons Vlaamsche volk het geloof ontvalt, ontvalt hem ook de breede, stralende
weldoende kunst..., de eenige die waarlijk zoo heeten mag!’.47
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Emiel Janssen (1966) [Collectie AMVC-Letterenhuis]

De ethische criteria die hij gebruikt om literatuur te beoordelen, leiden Janssen
ertoe om niet enkel het voorliggende werk, maar ook de auteur in het oordeel te
betrekken.
Elk aanzienlijk literair gewrocht laat, als in een watermerk, zijn schrijver
ontdekken. [...] De schrijver zooals hij is: het gehalte van zijn leven en het
gehalte van zijn arbeid. Elke groot kunstwerk legt ene levenshorizon open,
dien van den schrijver zelf; en de artistieke beoordeling bestaat er essentiëel
in dien levenshorizon af te lijnen en te peilen.48
Om de ethische rechtlijnigheid van het Vlaamse katholieke volk te verzekeren, moet
met argwaan naar het buitenland gekeken worden. Janssen meent dat er sinds Van
Nu en Straks in Vlaanderen veel te veel naar de rest van Europa gekeken wordt:
Uit Rusland, uit Frankrijk, uit Scandinavië; uit landen waar de maatschappij
ontwricht was en de godsdienst verloren, is die lucht van perverse
dekadentie tot ons overgewaaid [...] en nu heet die geest het europeesch
peil waarnaar wij, Vlamingen, lang reikhalsden.49
De kwaal die Vlaanderen kan opdoen is ‘freudiaansch naturalistisch in zijn
psychologie, positivistisch en amoreel in zijn opvatting van huisgezin en samenleving,
met valsche glansen van agnostisch schijnmysticisme’. De metaforiek van ziekte en
gezondheid, typisch voor de interbellumretoriek,
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Brief van Emiel Janssen aan Geert Pijnenburg (16-08-1979) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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doordrenkt ook Janssens discours. Uit zijn afkeer voor ‘uitheemsch bederf’ blijkt dat
Janssen meent dat de kern, de eeuwige waarheid, de echte kunst ‘eigen’ is en dus
zeker niet elders kan gehaald worden.50 Het is iets van ‘ons’: Vlaams en katholiek:
‘een gebed a.u.b., voor onze katholieke vlaamsche kunstenaars’.
Het vreemde is niet enkel te situeren in het buitenland, maar ook in de stad:
de landelijke bevolking, met haar overgeërfde zeden, denkwijzen en
karakter, blijft, voor de verhalende letterkunde (waarschijnlijk voor de
kunst in het algemeen), nog de vruchtbaarste voedingsbodem [...] De
landelijke wereld inspireert de romanschrijver beter dan de stadswereld.
Omdat zij meer normaal is! Daar is rust, traditie, verbondenheid en geloof.51
Hieruit kan je nog enkele andere normen distilleren die Janssens discours kenmerken,
zoals rust, traditie en verbondenheid. Het valt op dat Janssens discours meer is
opgebouwd rond de positieve termen (glans, gloed, schittering, rust, ernst, traditie,
verleden, zuiverheid, diep, volkomenheid, eenheid, voldragenheid etc.), dan rond
hun negatieve tegenhangers (verderf, pose, perversiteit etc.). Wellicht hangt dat
samen met het verbeteringsscenario dat hij in zijn teksten trachtte in te schrijven.
Het geeft aan zijn teksten een optimistische toon die de verbetenheid van zijn
redeneertrant wat verlicht.
In het ideologische spectrum van het literaire veld tijdens het interbellum, was
Emiel Janssens positie duidelijk. Haast nooit liet hij zijn strikte normen en strakke
redeneertrant varen: het katholicisme en meer bepaald het neothomisme leverden
hem zowel de inhoudelijke als de vormelijke richtlijnen waarmee hij als
literatuurcriticus opereerde. Zijn sjabloondenken en -schrijven isoleerden hem echter
van de poëticale discussies die het literaire veld dynamisch en vruchtbaar maken.
Zo kon hij niet de gids worden die hij hoopte te kunnen zijn.

Eindnoten:
1 Deze bijdrage kwam tot stand in het kader van het Olithproject ‘Literaire kritiek in Vlaanderen
en Nederland tijdens de jaren '30’. Ik raadpleegde de volgende archieven: AMVC-Letterenhuis,
Jezuïetenarchief (Heverlee), Archief van het tijdschrift Streven (Antwerpen).
2 In 1975 ontving hij de Persynprijs van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding voor een
van zijn Gezelle-essays.
3 Zijn belangrijkste boekpublicaties op het literair-kritische domein zijn: Slingerpaden (Alken
1934), Zoo dichte en zoo doe 'k. Verzen van G. Gezelle en van andere dichters. Een proeve van
verklaring (Brugge 1939), Frederik van Eeden (Diest 1944), Diagnose: gestalten en stilte.
Verzamelde letterkundige opstellen (Brugge 1945), Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard (Lannoo
[1946]), Getuigenis. Literaire en andere opstellen (Leuven 1948), Het lectuurprobleem
(Antwerpen 1949), Pater Emiel Fleerackers: leven en werken (Lier 1950), Naar een godsdienstig
literaire vernieuwing (Antwerpen 1951), Vondels Lucifer: een proeve van verklaring (Antwerpen
1954), De blijvende Felix Timmermans (S.l. 1957), Gezelles wonderjaar 1858 (Antwerpen
1976).
4 In 1947 zou het fuseren met het Nederlandse Katholiek Cultureel Tijdschrift.
5 Archief van het tijdschrift Streven (Antwerpen).
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Stijn Streuvels (ongedateerd) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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Stijn Vanclooster
Streuvels en de vrijheid
Een kleine briefwisseling met Walschap (1928)
Enkele jaren geleden werd in Zacht Lawijd aandacht besteed aan een brief van Stijn
Streuvels aan Gerard Walschap van eind 1928. Onlangs dook een briefje van Streuvels
op dat aan dit schrijven voorafging. Het vormt de aanleiding om mijn eerdere
aantekeningen opnieuw tegen het licht te houden en er enkele bedenkingen van
poëticale aard aan vast te knopen.1

‘Een sterk en machtig werk. Streng voorbehoud’
In die kleine briefwisseling tussen Streuvels en Walschap van eind 1928, die uit niet
meer dan drie brieven bestaat, is de receptie van De teleurgang van den Waterhoek
uit 1927 aan de orde. Zoals bekend, handelt die roman over het verzet van de hechte
volksgemeenschap van de Waterhoek tegen de aanleg van een Scheldebrug, die dit
gehucht moet verbinden met de ‘moderne wereld’. Met deze opstandsgeschiedenis
wordt het verhaal verweven van de liefde tussen Mira van de Waterhoek en Maurice
Rondeau, de pas afgestudeerde ingenieur van de brugwerken die uit de stad komt.
Enkele passages uit dit tweede verhaal stuitten in 1927 op kritiek. Het
gezaghebbende Boekengids - uitgegeven door het Algemeen Sekretariaat voor
Katholieke Boekerijen (ASKB) - sabelde bij monde van Arthur Boon Streuvels' roman
neer. De teleurgang diende volgens Boon uit de bibliotheken geweerd: het boek is
naar zijn mening weliswaar ‘een sterk en machtig werk, van het beste dat Streuvels
ooit heeft geschreven’, maar hij voegde daar meteen aan toe ‘dat we op zedelijk
gebied een streng voorbehoud moeten maken’. Boon nam aanstoot aan het feit dat
de door Streuvels beschreven ‘primitieve menschen’ helemaal buiten de godsdienst
staan, dat er na moord en doodslag zelfs geen berouw bij de daders opkomt, en
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vooral aan de ‘beschrijving van Mira en van het ontwaken van het liefdeleven in
Maurice’. Volgens Boon waren sommige bladzijden ‘voor de lezers van onze
bibliotheken gevaarlijk’. Zijn conclusie luidde dan ook: ‘Daarom blijve dit werk weg
uit katholieke boekerijen’, hoewel hij dit ten dele ook betreurde: ‘'t is anders spijtig
om 't veele schoone dat zoo te leur gaat’.2
De inmiddels bijna een decennium geleden bezorgde tekstkritische editie van De
teleurgang van den Waterhoek (1999) toont aan dat Streuvels op aanwijzing van
soortgelijke kritiek zijn roman voor de tweede druk van 1939 stevig heeft bewerkt.3
Met name werden in die tweede druk, die de basis zou vormen voor alle volgende
uitgaven, verscheidene passages over de relatie tussen Mira en Maurice geschrapt.
De kritiek op De teleurgang, meer bepaald door Richard Dewachter in Hooger Leven,4
en bij uitbreiding de literaire kritiek in het algemeen, vormt het onderwerp van de
onlangs opgedoken brief die Streuvels op 4 december 1928 aan Walschap richt.5
Daaruit volgende passage - de volledige brief volgt in bijlage:
Naar aanleiding van het artikeltje in Uw blad verschenen over mijn boek
‘Teleurgang’ ben ik wel een beetje benieuwd te zien ‘hoe’ er zal geoordeeld
worden over het boek van Sigrid Undset Lavransdochter, dat ik zoo pas
met veel aandacht en bewondering heb gelezen.6 Doch... ik zou niet durven
de doodzonden op mijn geweten nemen welke die brave Pelgrim die het
boek moet lezen om het te beoordeelen, zal bedrijven!7 En... welke zal nu
zijne uitspraak zijn en zijne beoordeeling [...] Ten ware... het toch waar
ware dat de opvattingen over zedelijkheid verschillen naargelang den graad
Noord- of Zuiderbreedte van hunne oorkomst. Ofwel dat het hier in het
kraam niet te pas komt eene tot-den-Katholieken-godsdienstbekeerde
verwijten te maken over onzedelijke schriftuur???8
Walschap laat Streuvels hierop weten dat hij niet zomaar onverdeeld achter
Dewachters bespreking staat: ‘Het doet mij genoegen dat U uw... gal op mij eens
uitstort. [...] U veronderstelt ten onrechte dat een redacteur akkoord is met al wat hij
laat verschijnen. Dat is immers onmogelijk. In dit geval is het een feit dat ik tot nu
toe nog altijd uw “Teleurgang” niet gelezen heb. Ik heb het artikel van R.D.W.
[Richard De Wachter] geplaatst na er drie personen over geraadpleegd te hebben.
Het verwondert mij dat Putman u dezen uitleg niet gegeven heeft’.9 Even verder
schrijft Walschap met de vrijmoedigheid waarvoor hij bekend is geworden over
Undsets genoemde roman Kristin Lavransdochter: ‘Ik heb er geen morele bezwaren
tegen. En als ik die heb tegen details, dan verzwijg ik ze nog omdat ik het verkeerd
acht daar openbaar op te wijzen. Dat is voor mij een geraffineerde vorm van
perversiteit, dat overal zonde zien. Wees wel zeker dat ik de allerlaatste zal zijn om
daaraan mee te doen’.
Hoewel Walschaps vrijmoedige visie eigenlijk strookt met die van Streuvels komt
laatstgenoemde nog eens op de zaak terug. In zijn antwoordbrief van een dag later
komt het woord ‘detail’, dat ook Walschap al gebruikte, een paar keer terug:
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Eerste pagina van het handschrift van Streuvels' Teleurgang van de Waterhoek (1927) [Collectie
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Geen misverstand, a.u.b. - Willem Putman heeft mij indertijd àlles verteld over die
zaak, en ik vind het volkomen in orde. Van ‘gal’ kan er geen kwestie zijn, zelfs niet
tegen den schrijver van het bedoelde artikel, want mijn opvatting is: wie vrij schrijft
moet zich vrij laten be- en zelfs ver-oordeelen, - ik denk er nooit aan te reageeren.
De aanleiding om U daarover te schrijven was eene beschouwing die bij mij opkwam
na de lectuur van Sigrid Undsedts [sic] roman: hoe gaat een beoordelaar als R.D.W.
het nu klaarspelen om de zogezegd onzedelijke details (want die heeren ergeren zich
altijd aan het ‘détail’ en zien daardoor niet de ‘zedelijke’ strekking van een boek, geen enkel beoordeelaar heeft in Teleurgang gesnapt: de critiek op het on-doelmatige
onzer confessioneele opvoeding voor onze jeugd-die-moet-in-de-wereld-komen en
die zonder weerstand zijn, omdat hun den naam zelf van het kwaad met zulk
opvoedingssysteem verzwegen wordt. Mijn jonge ingenieur is de [sic] ondankbare
type van den doorsnee-brave-jongen-uit-een-priesterscollege, gelijk er duizenden uit
zulke kweekschool komen opgeleid door jonge seminaristen die van pédagogie,
psychologie, menschelijk doorzicht en eenvoudig practisch verstand geen benul
hebben... Ik weet er van te spreken door eigen ondervinding en 't geen ik in duizenden
gevallen rond mij zien gebeuren -) van dat boek te slikken, en het boek goed-te-keuren
- want om van eene bekeerlinge kwaad te zeggen voor zoo iemand, gaat toch niet?!
Dàt waren de beschouwingen die ik U zonder verder na te denken, of zonder kwade
bedoeling mededeelde, omdat het nu juist pas gaf dat ik U schrijven moest, - anders
houd ik die dingen gewoonlijk voor mij. Denk nu daarom niet dat ik liefhebber ben
van vuile dingen, of àlles maar goedvinden zou wat in een roman voorkomt, - in zulk
geval zie ik eerst naar de ‘strekking’, en verder in kwestie van details, - of zij er
‘noodig’ zijn om de gewenschte stemming te bekomen, of het psychologische in de
handeling der personen, 't verloop der gebeurtenissen, of het reageeren bij de personen
onder elkander, te wettigen. Het is een kwestie van takt, natuurlijk, - maar als de
katholieke critiek zoo kleinzielig is dat ze zulke dingen niet verdragen kan, dan
mogen alle katholieke auteurs zich beperken tot romans voor congreganistjes [sic]
en eerste-communicanten. Gelukkig dat elk voor zich de verantwoordelijkheid draagt
zijner daden, en - ik heb het nog tot sommige onderpastors gezegd, van het ijverige
slag in kwestie zedelijkheid (of zou het on-zedelijkheid zijn?) ‘Dat ik maar blij was
dat zij God-den-Vader niet zijn!’

Het recht van de vrijheid
In de laatstgeciteerde brief lichten op verschillende plaatsen facetten van Streuvels'
poëtica op. Opvallend is vooreerst de voortdurend terugkerende verwijzing naar de
vrijheid of het ondogmatische denken. Al
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helemaal aan het begin van zijn brief refereert Streuvels daar expliciet aan: hij schrijft
in vrijheid, luidt het, en dus laat hij ook de literaire kritiek vrij oordelen - ‘wie vrij
schrijft moet zich vrij laten be- en zelfs ver-oordeelen’. In soortgelijke bewoordingen
zou de auteur zich nog wel uitlaten - bijvoorbeeld tegenover Walschap begin 1930:
‘“Doen en laten doen” is mijn stelregel; en gelijk ik vrij schrijf 't geen ik goedvind,
laat ik ook ieder vrij over mijn geschrijf te schrijven 't geen ze goedvinden’.10
Die algemene vrijheidsgedachte doordesemt de tweede brief aan Walschap, vooral
ook als Streuvels verderop zijn poëtica zowel op inhoudelijk als formeel vlak concreter
invult. Hij wil vrij kunnen schrijven over bepaalde misstanden in het katholieke
(opvoedings-)systeem. Ruimer gesteld, eist Streuvels de vrijheid op om kritiek te
mogen uiten - net zoals hij die vrijheid ook aan de literaire kritiek toekent, haar zelfs
wezenlijk acht voor een zinvol functioneren ervan. Zolang de kritiek geen vrij oordeel
uitspreekt, kan hij haar niet ernstig nemen, want een onvrij oordeel betekent in de
grond dat zij zijn kunst niet ernstig neemt.
Het is niet toevallig dat Streuvels uithaalt naar de katholieke kritiek - net zoals hij
dat in de eerste brief had gedaan en net zoals hij in De teleurgang het katholieke
opvoedingssysteem aan de kaak had gesteld. Steeds weer betrekt hij het katholieke
veld in zijn uiteenzetting: zo wanneer hij stelt dat de katholieke recensenten zijn
kritiek op het confessionele opvoedingssysteem niet hebben willen zien; zo wanneer
hij de katholieke kritiek rechtuit ‘kleinzielig’ noemt; zo wanneer hij op het einde van
de brief ‘sommige onderpastors’ eerder onzedelijk dan zedelijk noemt. Zedelijkheid
kan evengoed onzedelijkheid inhouden, stelt Streuvels met een Nietzscheaanse
omkering van de waarden. Op die manier getuigt die korte brief voortdurend van
een ondogmatisch denken inzake religie en waardesystemen tout court. Dit vrije
denken weerspiegelt zich, haast vanzelfsprekend, in zijn poëticale opvattingen. Een
poëtica van de onvrijheid leidt tot frustratie en failliet, zegt Streuvels, kijk maar naar
het confessionele opvoedingssysteem: dat heeft permanent ‘den naam zelf van het
kwaad verzwegen’.

‘Denk nu niet dat ik àlles goedvinden zou.’ Vrijheid en
verantwoordelijkheid
Als zij niet vanuit vrijheid tot stand komen, hebben literatuur of kritiek geen autonome
waarde en bijgevolg minder zin. Die vrijheid betekent geen volledige permissiviteit;
het staat een schrijver in Streuvels' optiek met andere woorden niet vrij om zomaar
alles te doen of op om het even welke manier te schrijven - ‘Denk nu [...] niet dat ik
[...] àlles goedvinden zou wat in een roman voorkomt’. Wie die laatste opvatting zou
aanhangen, huldigt een in wezen onvoldragen en onvrije poëtica, die wortelt in een
onmenselijke esthetica of moraal. Het menselijke ideaal van de vrijheid leidt namelijk
onvermijdelijk tot verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid is niet tegengesteld
aan vrijheid, maar daar juist in gefundeerd: zonder vrijheid is er geen
verantwoordelijkheid mogelijk. Daarom heeft De teleur-
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gang, zoals Streuvels in de brief aan Walschap schrijft, wel degelijk een ‘zedelijke
strekking’; de kritiek heeft die volgens hem niet gezien. Verblind door ‘details’ zal
zij volgens Streuvels ook Sigrid Undsets roman Kristin Lavransdochter (1922;
vertaald in het Nederlands in 1928) verkeerd interpreteren. Hijzelf had die roman
‘met veel aandacht en bewondering’ gelezen.11
De streuveliaanse poëtica lijkt dus een tegenstelling in zich te dragen: een schrijver
is vrij én toch weer niet helemaal vrij. Die tegenstelling is evenwel slechts schijnbaar:
de vrijheid is wel degelijk absoluut en een doel op zich - maar tegelijk ook fundament
voor iets anders. Ze is middel én doel. Echte vrijheid leidt vanzelf tot
verantwoordelijkheid; anderzijds kun je haar niet invullen, want dan is ze geen
vrijheid meer.
Streuvels schrijft dat ‘elk voor zich de verantwoordelijkheid draagt zijner daden’.
Zijn artistieke oordeel en attitude tegenover de kunstenaar zijn niet arbitrair. Ze zijn
tolerant, maar niet onbegrensd: ‘Het is een kwestie van takt’ - een zaak van stijl, in
de zin van: ethiek. In Streuvels' visie heeft het weinig nut daar veel over te zeggen:
de kritiek mag haar ding doen (‘anders houd ik die dingen gewoonlijk voor mij’),
net zoals kunstenaars hun ding mogen doen. Bovenal spreekt uit de brief aan Walschap
de overtuiging dat het boek, de tekst, de kunst voor zich moeten spreken. Daarom
weigerde Streuvels doorgaans om duiding te geven bij zijn werk; dat hij dat nu wel
doet, in een brief, is vrij uitzonderlijk. Zijn adagium was dat hij buiten zijn boeken
niets te vertellen had.

‘Groote litteraire pracht’, maar ‘'n magere brok’. Vorm en inhoud
Evenmin als de andere recensenten heeft Richard Dewachter volgens Streuvels dus
de ware strekking van De teleurgang gesnapt. Dewachters bespreking opende met
een klemtoon op de vormschoonheid bij Streuvels en op de kracht van zijn
beeldspraak. De recensent vergelijkt Streuvels met Van Deyssel, de verfijnde
estheticistische (en dandyistische) Tachtiger en wellicht de vertegenwoordiger bij
uitstek van individualisme in de Nederlandse letterkunde:
Wanneer van Streuvels['] litteraire werf een nieuw boek de vloed inglijdt
staan we reikhalzend uit te zien, rond welke matière hij nu weer zijn stoer
proza heeft getimmerd. Streuvels werkt ook als een boetseerder, knedend
tot hij met welgevallen neerkijkt op een beeld dat wild-schoon vóór hem
ligt. Dan glimlacht hij, dunkt me zoo, om het vorm-schoone, met
Van-Deysselsche liefde voor 't proza.
Volgens Dewachter schuilt de schoonheid van Streuvels' werk dus enerzijds in formele
hoek - van waaruit de recensent expliciet een verband legt met de vernieuwers van
Tachtig. Maar het werk van de Vlaming wordt volgens Dewachter niet alleen
gekenmerkt door vorm- en beeldschoonheid. Hij wijst tevens op de psychologische
diepgang erin, en preciseert aldus zijn waardebepaling door te stellen dat het de
combinatie is van psychologische
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diepte en stilistische kracht die de kracht van het werk uitmaakt. Daarbij vertoont
Streuvels' stilistiek in Dewachters ogen raakpunten met de werkwijze van beeldende
kunstenaars. Aan dit aspect heeft ook Tom Sintobin in zijn doctoraatsonderzoek over
de categorie van de beschrijving bij Streuvels aandacht besteed. Hij toonde onder
andere aan hoe het beeld van de schilderkunst in de receptie van Streuvels' werk
heeft gefunctioneerd.12 Zijn studie maakte in dit verband duidelijk dat critici de
vergelijking met de schilderkunst enerzijds gebruikten om een waarderend oordeel
uit te spreken over de visuele kracht van Streuvels' schriftuur maar anderzijds het
beeldende aspect ook in oppositie plaatsten met een kwaliteit als ‘psychologische
diepgang’ - schilderen is dan een facet van het beschrijven, of is dan een kunst die
aan de oppervlakte blijft. Sintobin, die in zijn proefschrift tot de eenduidige conclusie
komt dat de zogenaamde ‘typisch Streuveliaanse’ beschrijvingen niet te lichten zijn
uit de integrale teksten en dat binnen die beschrijvingen elke eenheid een
noodzakelijke functie vervult in de bredere tekstgehelen, zette met zijn uitvoerige
onderzoek overtuigend de misvatting recht dat Streuvels' beschrijven of
schilderen-met-woorden

Stijn Streuvels aan zijn schrijftafel in Ingooigem (1932) [Collectie AMVC-Letterenhuis]

Zacht Lawijd. Jaargang 7

90
psychologische diepgang zou uitsluiten.13 Het ging er hem in zijn besluit net om dat
beide niet uit elkaar te halen zijn. Precies in die twee elementen heeft dus ook Richard
Dewachter de kracht van De Teleurgang gezien:
Wat Stijn Streuvels vroeger was als woordetser-beeldhouwer en -schilder,
dat is hij nu als psycholoog: een opdieper die veel opdelft, allerhande
gewaarwordingen en gevoelens rubeniaansch verheft en verheerlijkt met
een prachtigen taalkrans. Hij schept behagen in, ik zou haast zeggen, een
soort bellet[t]ristische psychologie.
Streuvels wordt hier freudiaans en sensitivistisch neergezet: als een psycholoog die
het onbewuste of voorbewuste in de mens aan het licht brengt, en die verdrongen
inhoud vervolgens omsmeedt tot een sensitivistisch kunstwerk (‘een prachtigen
taalkrans’). De sensaties zijn middel om het on- of voorbewuste (inhoud) te
achterhalen en tegelijk om ze vervolgens opnieuw te kunnen uitdrukken (vorm). In
zijn lof over Streuvels' werk doet Dewachter zodoende formele én inhoudelijke
aspecten samenspelen. Het welslagen van het werk heeft juist rechtstreeks te maken
met het feit dat Streuvels beide tot een onscheidbaar geheel heeft gesmeed. Van dit
kunstwerk is niet meer te zeggen wat er de kracht van uitmaakt - de vorm? de inhoud?
- precies omdat beide in elkaar zijn opgegaan. Streuvels' kunst is dus niet meer duaal,
maar zelfstandig en autonoom, in tweevoudig opzicht: ‘op zich staand en op zich te
beschouwen’ én ‘eenheidsvormend’. Dit is de reden waarom Sintobin moest
vaststellen, dat uit Streuvels' teksten geen ‘beschrijvingen’ of ‘beschrijvende
segmenten’ te lichten vallen: alles hangt met alles samen. Een organische kunst is
dit, waarbij de vorm uit de inhoud is gegroeid en waarbij de vorm een nieuwe inhoud
schept.
Dewachter opende zijn bespreking dus heel positief. Maar algauw lijkt hij een
heel andere richting in te slaan. Hij ergert zich aan de personages Lander, Broeke,
Maurice en vooral aan Mira:
Lander, terug uit het leger, amuseert zich wat met de ‘godin’ Mira (een
bordeelslet), begaat brutaal met twee zijner makkers een moord op 'n
landmeter (dit zonder 't minste zieleleed of wroeging), wordt na een driftige
klopjacht gevangen genomen en in de gevangenis gestopt. Meesterlijk
uitgebeeld. Broeke, 'n forsige, stugge reus, wordt van den beginne tot het
einde opgewreten door 'n niet-tekoelen wraaklust [...] [Mira is] 'n verloopen
impulsieve deerne die door houding en blik ieders zinnelijkheid prikkelt
en onwederroepelijk doet oplaaien in 'n woeste branding van drift. In haar
netten valt Maurice, 'n jong ingenieur, perfekt opgevoed, die zijn brave
moeder-weduwe aanbidt. [...] We willen er ons niet over verwonderen dat
die stevig-goede jongen in 'n paar weken tot hedonist verwordt, maar
kunnen geen vrede hebben met de passages, waarin Streuvels' genie - zoo
behendig! - met een zeker welgevallen de zinnelijkheid van den lezer
prikkelt met een soort seductie.
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Er is wat voor te zeggen dat de hier ingeleide ommekeer in de beoordeling niet
radicaal is en een zekere ambivalentie in zich blijft dragen. Zo staat er in bovenstaande
passage nog steeds een formule als ‘Meesterlijk uitgebeeld’ en wordt er gesproken
over ‘Streuvels' behendige genie’. Ook door het vervolg van zijn recensie, waarin
de bespreker weliswaar uitvoerig zijn ergernis blijft tentoonspreiden voor de
‘hedonistische’ taferelen in de roman, zal Dewachter nog meerdere keren zijn
bewondering voor Streuvels uitdrukken: zo spreekt hij onder meer ondubbelzinnig
van de ‘groote litteraire pracht’ van De teleurgang, en laat ook een citaat van Thomas
van Aquino in de grond de kwaliteiten van Streuvels' kunst heel: ‘Si un art fabrique
des objets dont les hommes ne peuvent pas user sans péché, l'artiste qui fait de tels
ouvrages pèche-t-il lui-même, parce qu'il offre directement à autrui l'occasion de
pécher’. De aanval op het werk is daarmee partieel: Streuvels schrijft wel meesterlijk,
maar dat betekent niet dat hij niet zondigt - hij zondigt door zijn lezers de gelegenheid
te geven te zondigen.
Maar het feit of Dewachters oordeel, dat getuigt van een neerbuigende kijk op het
lezerspubliek, nu eerder positief dan wel negatief is, is niet zo relevant. Belangrijker
is te zien dat Dewachter met het tweede deel van zijn recensie zijn eerder
gepresenteerde visie op Streuvels' kunst ondergraaft. Naar de mening van de recensent
had Streuvels moeten vermijden om zijn lezers gelegenheid tot zondigen te bieden,
wat hij had kunnen doen door op zeker moment in zijn werk het goede en ideële te
tonen:
Ontdoet het [boek] van zijn groote litteraire pracht en het blijft 'n magere
brok. Het bezwaart en na lezing blijft er in den geest een zwoelheid
nazweven. We staan als aan een kruispunt verloren en herkennen geen
weg meer. Daar waar de eigenlijke edelere zielsconflicten konden beginnen;
- waar we, van diep, opgang van het leven konden verwachten, waar de
liefde het eeuwigheidscachet moest drukken op het echte kunstwerk; waar de mensch kon gezweept worden naar zijn eenige doel... daar eindigt
het boek. Een [...] christelijk kunstenaar zou het daar laten beginnen.
Het is makkelijk te constateren dat Dewachter hier helemaal schrijft in het spoor van
de idealistische romanpoëtica die het literair-kritische veld in Vlaanderen vele
decennia domineerde. Bij nadere analyse heeft een achterliggende tweedeling daar
essentieel mee te maken: volgens de recensent vertoont Streuvels' werk weliswaar
‘litteraire pracht’, maar daarnaast bestaat er blijkbaar nog iets ‘anders’, een niveau
waarop Streuvels' werk in zijn ogen bepaald niet hoog scoort. Naar Dewachters
oordeel heeft Streuvels' werk buiten zijn ‘litteraire pracht’ nauwelijks waarde (‘'n
magere brok’). Met deze stelling impliceert de recensent dat er een waarde zou
bestaan buiten de literaire, en dat deze zou prevaleren: de ideële, of - zoals in de
laatst geciteerde regel expliciet benoemd - de christelijke. Dit betekent dat de recensent
zijn eerdere positieve uitlatingen over De teleurgang niet geloofwaardig kan maken
- althans niet wanneer hij, zoals hij doet, bepaalde passages van het boek louter en
alleen op basis van de
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inhoud beoordeelt. Kunst is immers op geen enkele plaats een zaak van louter inhoud.
In het tweede deel van zijn recensie, waar Dewachter de klemtoon legt op de zijns
inziens hedonistische tekstpassages, maakt hij dus in feite de vorm opnieuw van de
inhoud los, waarmee hij zijn eerder gepresenteerde autonomistische visie op Streuvels'
kunst ondergraaft.
De geloofwaardigheid en integriteit van Dewachters aanvankelijke (positieve)
oordeel kan dus in vraag worden gesteld. Maar relevanter dan deze vaststelling is de
conclusie na lectuur van de hele recensie: op verschillende plaatsen, soms meer en
soms minder expliciet, gedeeltelijk ook tegen zijn wil, heeft de bespreker ervan
getuigd dat Streuvels' kunst een nieuw, modern geluid bracht en autonomistisch kan
worden gerecipieerd. Misschien wordt dit nog het duidelijkst als we ons rekenschap
geven van de angst die voortdurend door Dewachters recensie schemert - het lijkt
alsof hij bevreesd is om een kunstwerk alleen in termen van vormschoonheid te
beoordelen, alsof hij angst zou hebben voor bepaalde ‘inhouden’. Een dergelijke
vrees voor de autonomie van de kunst is typerend voor de geschiedenis ervan: de
hele kunstgeschiedenis wordt er door gekenmerkt, van in de oudheid tot vandaag.
Echte kunstenaars en echte denkers - ‘echt’ in de zin van ‘radicaal’: naar de wortel
gaand - doorbreken die angst vanuit een drang naar vrijheid; de kritiek, of de
kunstwetenschap, zal altijd achterna komen. Ook de maatschappij zal trouwens altijd
achterna komen: revoluties worden altijd voor-gedacht in de filosofie; voor-uitgebeeld
in de kunst.

Geen vaantje
Dewachters bespreking doet sterk denken aan de manier waarop dertig jaar eerder
Lenteleven werd onthaald. Ook daar was de kritiek ambivalent: iedereen herkende
zonder uitzondering het nieuwe geluid dat Streuvels' verhalen brachten, maar meestal
tekende de katholieke pers daar tegelijk ernstig voorbehoud bij aan. Soms werd het
boek, zoals werd getoond, in deze kringen ronduit afgekraakt, bijvoorbeeld in Het
Belfort door priester Jozef Jacobs, wiens recensie in Vlaanderen erg invloedrijk is
geweest. Vele jaren later, in 1947, verwees Walschap er nog eens naar in een kleine
polemiek met Albert Westerlinck, hoofdredacteur van Dietsche Warande & Belfort,
de opvolger van het tijdschrift waarin Jacobs zijn kritiek had gespuid.14
Jacobs' kritiek op Lenteleven luidde dat Streuvels' boek menig lezer zou aansporen
‘zich eenen stap verder te wagen op het pad der ondeugd en des verderfs’ en dat
‘zijne schilderingen vals en onnatuurlijk zijn, wanneer zij ons Vlaamse volk als
bedorven en beestachtig voorstellen’. Verder vond Jacobs dat Streuvels op ‘omtrent
twintig plaatsen van zijn werk [...] jacht [heeft] gemaakt op tamelijk plat realisme’
en rondde vijandig af:
met opzet, zou men zeggen, brengt hij het verhaal op zinnelijke dingen,
die hij beschrijft en nog beschrijft. Dit wordt bij hem zo natuurlijk, dat
men bij het lezen van den eersten regel eener bladzijde reeds raden kan,
waar hij wil op uit komen.
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Eens dat die zinnelijke toestand beschreven is, breekt het verhaal af, het
stuk eindigt: Streuvels heeft zijn doel bereikt.
Het slot van Jacobs' recensie lijkt heel sterk op Dewachters bespreking van dertig
jaar later. Voor Jacobs evenals voor Dewachter was het doel van Streuvels om met
zijn teksten lichtzinnigheid te tonen. Het strookte niet met hun idealiserende poëtica,
volgens dewelke de lezer schoonheid en goedheid moest worden voorgehouden. In
zekere zin verweten de twee recensenten Streuvels dus ook een gebrek aan (positief)
maatschappelijk engagement. Hier ligt precies hun misvatting: dat artistieke autonomie
maatschappelijk engagement zou uitsluiten.

Gerard Walschap met echtgenote en zoon Hugo op stap (1928) [Collectie AMVC-Letterenhuis]
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Dertig jaar lang krijgen Streuvels' boeken af te rekenen met gelijklopende commentaar.
Maar Streuvels blijft zichzelf, trouw aan wat hij aan het begin van zijn loopbaan
schreef: ‘Ik ga onder geen vaantje’.15 Zelfstandigheid en vrijheid waren voor hem de
hoogste waarden. In die zin beantwoordde Streuvels' poëtica aan die van Van Nu en
Straks; noch in de visie van de redacteuren van het tijdschrift, noch in die van de
auteur betekende autonomie het uitsluiten van engagement: het ging juist om een
synthese van beide.
Het ging er Streuvels om om de veelkantigheid van de werkelijkheid weer te geven.
De werkelijkheid is immers niet onder een vaantje te vangen. Schoonheid maakt er
deel vanuit, maar ook minder schone dingen behoren ertoe, en alles daartussen en
daarrond.

Bijlage
Streuvels aan Walschap, 4 december 1928
Ingoyghem den 4 Dec. '28
Waarde Heer,
Ik meende gister aan Willem Putman te vragen: Wàt hij U over die kerstnovelle had
verteld? - doch ik heb het vergeten.
Ziehier wat er van de kwestie is:
Die kerstnovelle is nu pas verschenen in ‘Van Munsters Kerstboek’,16 en verschijnt
met Kerstdag in boekvorm bij Opdebeek in Antwerpen.17
Of dit nu zin heeft daar een brok uit te publiceeren voor Uw kerstnummer van
Hooger Leven, weet ik niet; - en of er daar een brok uit te nemen is die op zich zelf
zin heeft, weet ik evenmin - misschien de aanvang van het tweede hoofdstuk?
In alle geval moet - over den zakelijken kant - Opdebeek oordeelen, en verzoek
U met hem daarover te onderhandelen.18
Naar aanleiding van het artikeltje in Uw blad verschenen over mijn boek ‘Teleurgang’
ben ik wel een beetje benieuwd te zien ‘hoe’ er zal geoordeeld worden over het boek
van Sigrid Undset Lavrans-dochter, dat ik zoo pas met veel aandacht en bewondering
heb gelezen. Doch... ik zou niet durven de doodzonden op mijn geweten nemen welke
die brave Pelgrim die het boek moet lezen om het te beoordeelen, zal bedrijven! En...
welke zal nu zijne uitspraak zijn en zijne beoordeeling (na het artikel van Joris
Eeckhout,... die er geen graten heeft in gevonden.) Ten ware... het toch waar ware
dat de opvattingen over zedelijkheid verschillen naargelang den graad Noord- of
Zuiderbreedte van hunne oorkomst. Ofwel dat het hier in het kraam niet te pas komt
eene tot-den-Katholieken-godsdienst-bekeerde verwijten te maken over onzedelijke
schriftuur???
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Mij kan het geen kwaad, maar... zullen allen er gelijk over denken?... In Sigrid
Undsets boek kruipen de menschen - getrouwd of ongetrouwd - samen in bed, alsof
't konijnen waren, en dan nog zonder hemd aan! Dàt is misschien te verontschuldigen
omdat de gebeurtenissen voorvallen in de XIIIe eeuw?
Een beetje consequentie mijne heeren.
Met genegen groet,
Stijn Streuvels

Eindnoten:
1 Zie Stijn Vanclooster, ‘“Die heren ergeren zich altijd aan het detail”. Een brief van Streuvels
aan Walschap’, in: ZL, Literair-historisch tijdschrift, 1 (2002), nr. 3 (mei), p. 20-25, over een
brief van 6 december 1928. De recent opgedoken brief dateert van 4 december en bevindt zich
in een privéarchief. Met dank aan de bruikleengever.
2 Arthur Boon geciteerd in: Stijn Streuvels, De teleurgang van den Waterhoek. Tekstkritische
editie door Marcel De Smedt en Edward Vanhoutte. Manteau, Antwerpen 1999, p. 281-284.
3 Zie de in vorige noot genoemde editie. Ze toont aan hoe de kritiek van Boekengids uit 1928 te
begrijpen valt door Streuvels' tekst van de eerste druk aan te bieden, onverkort en met een
uitgebreid verhaal over de ontstaansgeschiedenis en met een vergelijking tussen de eerste en
tweede druk.
4 Richard Dewachter: ‘Stijn Streuvels' vijf en twintigste boek. De Teleurgang van den Waterhoek’,
in: Hooger Leven 2 (1928), nr. 4, p. 107-108.
5 De in het Walschapbrievenboek aangegeven datering (5 december 1928) kan dus worden
gepreciseerd. Zie Gerard Walschap, Brieven 1921-1950. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam
1998, p. 160, noot 3.
6 Sigrid Undset (1882-1949), Kristin Lavransdochter (1922; Nederlandse vertaling 1928).
Nobelprijs 1928, vooral voor de genoemde roman. Undsets boeken stootten zoals die van
Streuvels op kritiek in conservatief-katholieke kringen. Undset bekeerde zich in 1924 tot het
katholicisme. Walschap was een van de eersten in Vlaanderen die over haar schreef. Aan haar
in het Duits vertaalde roman wijdde hij in Hooger Leven een uitvoerig artikel dat overstroomt
van de superlatieven. Het slot ervan: ‘Kristin Lavransdatter is een modern meesterwerk der
wereldliteratuur en het begint zijn triomftocht over de wereld. Het is al in Duitschland. Zal het
ook hier verschijnen, waar en wanneer? “Hooger Leven” heeft daar niet kunnen op wachten;
het is over de grens 't verwachte werk gaan groeten en vooraf verwelkomen op het onthaal in
de Nederlanden.’ Zie: Walschap, ‘Een meesterwerk der Noorsche letteren’, in: Hooger Leven
1 (1927), nr. 8, p. 232-233.
7 De Pelgrim, katholieke kunstbeweging (1925-1931), waar Walschap een van de vurigste leden
van was. Voor een schets van de Pelgrim-beweging, zie Gaston Durnez, Felix Timmermans,
een biografie. Lannoo, Tielt 2000, p. 374-380. De beweging publiceerde een manifest in
verschillende tijdschriften, onder meer in Walschaps Het Vlaamsche Land, de voorganger van
Hooger Leven. Uit dit manifest volgend uittreksel: ‘Voor een twintig jaar zei Streuvels: “De
katholieken hebben geen kritiek.” Tot voor den oorlog kan men zeggen: “De katholieken hebben
geen literatuur”. Literatuur van katholieken genoeg, maar geen katholieke literatuur. Kunst van
katholieken maar geen katholieke kunst. De tijden keeren. Het katholiek Vlaanderen openbaart
zich weerom door katholieke kunst’. De beweging benoemde onder onderen Sigrid Undset als
‘erepelgrim’ (Durnez, Felix Timmermans, een biografie, p. 377).
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en romancier Willem Putman (1900-1954) verzorgde in Walschaps Hooger Leven een
poëziekroniek.
10 Streuvels aan Walschap, 4 februari 1930 [privéarchief]. Dat Streuvels onder invloed van de
kritiek zijn werk voor een volgende uitgave wel eens aanpaste (bijvoorbeeld in het geval van
De teleurgang), is daarmee slechts op het eerste gezicht in tegenspraak. Dat soortgelijke ingrepen
niet stroken met zijn poëtica, toont behalve briefwisseling zoals de hier behandelde, vooral de
realiteit van het in het licht geven van de eerste uitgave(n): uit eerste uitgaven laat zich de
auteurspoëtica altijd veel directer afleiden dan uit latere aangepaste versies.
11 Verderop in de brief beweert Streuvels, ironisch, benieuwd te zijn naar de kritiek op Undsets
boek, waarin ‘de menschen - getrouwd of ongetrouwd - samen in bed [kruipen], alsof 't konijnen
waren, en dan nog zonder hemd aan!’. Volledige brief in bijlage.
12 Tom Sintobin, ‘Wie schaft er op de woorden?’ Over de beschrijving en het beschrijvende bij
Stijn Streuvels. Onuitgegeven doctoraal proefschrift, Katholieke Universiteit Leuven, 2002, 2
delen. Zie voor de picturale kwaliteiten aan Streuvels toegeschreven in het bijzonder deel 1,
tweede luik; kapittel 1.4 (p. 265-297). Een samenvatting van deze dissertatie werd gepubliceerd
als ‘Wie schaft er op de woorden?’ Vijf keer Streuvels lezen. Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 2005.
13 Sintobins conclusie: ‘De beschrijvingen bleken [...] in vele gevallen in verschillende opzichten
functioneel te zijn’. Ze maken ‘een noodzakelijk en organisch deel uit van het grotere geheel,
zoals elk onderdeel verondersteld wordt te doen volgens de klassieke literatuuropvatting’. Zie
Sintobin, ‘Wie schaft er op de woorden?’ Vijf keer Streuvels lezen, p. 302.
14 Walschap, Brieven 1921-1950, p. 1139-1144.
15 Streuvels aan Cyriel de Laere, februari 1899.
16 Van Munster's Kerstboek, tijdschrift, Amsterdam.
17 Stijn Streuvels, Kerstwake. Opdebeek, Antwerpen 1928.
18 Walschap zal op 6 december antwoorden: ‘Hartelijk dank voor toelating om een fragment uit
de Kerstnovelle over te drukken; ik stel mij daarvoor in verbinding met uitgever Opdebeeck’.
Zie Walschap, Brieven, p. 159.
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Ingezonden 1
Bert Bakker
Reactie op het Bert Bakker-nummer van Zacht Lawijd (7/1)
Laat ik mijn oom (de jongste) en mijn vader (de oudste) eens schetsen. Zonen van
de geslaagde oudste zoon van een Fries gezin met vijftien kinderen. Bert was in alles
het tegendeel van mijn vader. Was mijn vader jurist en bedachtzaam, gereformeerd
en ouderling, vader van zes kinderen en zei hij bij alles ‘wij zijn arm’, hoewel hij
elke ochtend door auto met chauffeur werd opgehaald en we in een groot huis in het
Statenkwartier woonden, Ber zoals hij in de familie heette, was self-made uitgever
- na het overlijden van zijn vader was er geen geld meer om te studeren - voor de
tweede keer met een rijke vrouw getrouwd, onmatig in alles, hij droeg bijvoorbeeld
maatpakken én maatoverhemden, en uiterst royaal met een gewichtigheid die mijn
vader geheel vreemd was. Waar mijn vader niet gauw iets zou zeggen, wat hij niet
waar kon maken en ‘zet heer een wacht voor mijne lippen’ bij ons thuis veel werd
gebruikt, was Ber een blufkont en een godslasteraar, een rollend godverdomme gaf
hem duidelijk veel genoegen. Waar mijn vader een teruggetrokken man was, wiens
sociale contacten via zijn werk en de kerk liepen, was Ber de man van de wereld met
een grote Rover, geen cabriolet hoor, die had Rover toen nog helemaal niet, die in
eerste klas restaurants dineerde en in eersteklas hotels sliep.

Verzet
Maar Ber had ook in het verzet gezeten. Henk van Randwijk, toch niet de eerste de
beste, haalt een uitspraak van Bers neef Sjoerd aan In de schaduw van gisteren.
Kroniek van het verzet 1940-1945 (1967): ‘Het nest is goed, maar het heelal is beter’.
Die zin is in de kring van zijn familie en vrienden levend gebleven. Ze staan op het
graf gebeiteld van een andere neef, die in de bevrijdingsdagen van 1945 op de Dam
om het leven kwam. Sjoerd werd neergeknald in de Kennemerduinen. Zij tweeën
waren niet de enigen van de familie. Er stierven er nog meer, niet door toeval of het
lot, maar als prijs voor hun verzet. ‘Deze familie schijnt een privéoorlog tegen ons
te voeren’, heeft eens een Duitser gezegd toen hij inzicht kreeg in de
familieverhoudingen. Maar Ad Fransen citeert in zijn artikel in het Bert
Bakker-nummer Kees Nieuwenhuijzen: ‘Er gingen ook geruchten dat hij nogal een
bangerd was en dat veel vriendjes uit het verzet hem niet erg hoog hadden zitten’.
Wie zou er gelijk hebben: Van Randwijk die er bij was of Kees Nieuwenhuijzen van
horen zeggen op sociëteit De Kring?

Koninginnegracht
Het grootste verschil dat er tussen mijn vader en zijn broer bestond, waren hun huizen.
Tussen de Bentinckstraat, het huis van mijn jeugd waar mijn ouders en hun zes
kinderen woonden en het sjieke appartement op
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de Koninginnegracht, buitengewoon smaakvol ingericht met prachtige schilderijen:
een Zwitsers berglandschap van Jan Wiegers, een prachtig naakt van Charley Toorop
(nu in het Centraal Museum in Utrecht), een schilderij van Co Westerik (nu in het
Stedelijk Museum in Amsterdam) en een portret van Nijhoff door Joop Sjollema (nu
in het Letterkundig Museum) en later weer Willem Hussem of Marlowe Moss, antieke
meubels, zilver en porselein. Boeken hadden wij thuis ook, maar lang niet zoveel,
altijd het nieuwste van het nieuwste en zeker niet zulke kostbare. Een zilveren
brandewijnkom vol met bonbons was thuis met zes kinderen ondenkbaar; op de
Koninginnegracht stond hij op de 17de eeuwse bolpoot en kon je er terloops net
zoveel van eten als je wou.
Victorine Hefting, Bers tweede vrouw, was een schat, nog geheel opgevoed in de
19e eeuwse traditie van een rijk doktersgezin, maar voor haar tijd zeer geëmancipeerd,
trouw aan vrienden en vriendinnen van allerlei soort, buitengewoon vrijgevig en
hartelijk. Zij heeft met hart en ziel en veel volharding Bers pleegzoon, Peter, opgevoed
toen Ella, zijn eerste vrouw, hertrouwde en haar nieuwe man, de schilder Roeland
Koning, geen kinderen in huis wilde.
Zo trokken wij toen Peter weer eens ter observatie was opgenomen in de
Vossiusstraat bij professor Waterink met een grote mand met cadeaus naar Amsterdam
om in het Parkhotel vlak bij de ingang van het Vondelpark Sinterklaas te vieren. Met
chocolademelk met slagroom. Et in Arcadia ego.
Ik vertel dit alles, omdat met name het beeld dat Koen Hilberdink schetst onterecht
is. Ja, de uitgeverij in de jaren '50 was nog een archaisch geheel. Op de
Koninginnegracht trok het personeel 's ochtends stofjassen of stofmouwen aan om
het goeie goed te sparen. Maar dat was niet alleen bij ons zo. Bij collega's, de uitgever
Bob van Kampen of Alice en Fred van Eugen van Querido werd de deur opengedaan
door een butler. En toen ik in de jaren zestig tegenover een andere Haagse uitgever,
Hans Voorhoeve, woonde op het Groenewegje zag je daar ook altijd een heer in zo'n
gestreept giletje met een plumeau in de weer.

Het bittere kruid
Bert was wel de eerste uitgever die tien procent royalty's betaalde over de verkoop
van de Ooievaars. Tot dan, en nog lang daarna, vonden de meeste uitgevers vijf
procent voor pockets (Prisma, Zwarte beertjes) meer dan voldoende. Sjoerd van
Faassen & Hans Renders schrijven dan ook over de royalty's van Marga Minco: ‘Of
haar klacht terecht is, is echter de vraag’ (p. 45). Het had het hele nummer zeer veel
goed gedaan, als dit soort financiële zaken beter waren uitgezocht. Maar, zult u met
hen zeggen, Marga Minco voor acht drukken (zo'n 75.000 exemplaren) nog geen f
9.500 honorarium en Bakker - die, laten we dat overigens niet vergeten zes huisvaders
in dienst had - voor één druk f 54.297/ f 30.660 = f 24.000, ‘dan staat het toch buiten
kijf, dat hij er heel wat meer aan verdiende dan Minco’ (p. 45). Nee, want de heren
Renders & Van Faassen vergissen zich deerlijk. Wat zij zien als de opbrengst van
één druk, zijn alle opbrengsten van acht drukken bij elkaar.
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U kunt het zelf narekenen als u weet dat een Ooievaar toen f 1,45 kostte en de
uitgeverij zo'n 0,75 per exemplaar kreeg van de boekhandel. Het staat dus buiten
kijf, dat hij er helemaal niet heel wat meer aan verdiende. Hoe kan het dat twee
ervaren biografen zich zo vergissen. Vooringenomenheid, denk ik, die lelijke
karaktertrek die het hele nummer ontsiert.

Neel Min of succes heeft vele vaders
Bij Lisa Kuitert wordt de fout op een iets andere manier herhaald. Hier ontvangt
Neeltje Maria Min f 18.004,30 aan royalty's en de uitgeverij f 74.105 (p. 184-186).
Kuitert vergeet er wel bij te vertellen dat dat de opbrengst van de verkoop aan de
boekhandel is, waar alle directe kosten van clichés, zetten, grafische vormgeving
(daar kom ik nog op terug), papier, drukken, binden en honoraria voor Min en de
indirecte kosten (salarissen, huisvesting en kantoorkosten) nog vanaf moeten. Allemaal
bedragen die in het Fondsenboek van de uitgeverij zijn terug te vinden.
Ook slordig is het om wel de allang vergeten Wim Gijsen te citeren, als hij het
succes van Neeltje Maria Min opeist, maar mij niet te vragen of het werkelijk zo zat.
Hoe is het ook al weer: redacteuren zijn verantwoordelijk voor de successen, uitgevers
voor de stroppen.
En al net zo slordig is de opmerking: ‘pas in 1985 verscheen Mins tweede bundel’.
Oh ja? Nou volgens mij staan er vijf verschillende bundels van Neeltje bij mij in de
boekenkast. Had Kuitert dat niet even kunnen nakijken? En was het niet correct
geweest te melden dat toen Neeltje Maria Min naar De Bezige Bij overstapte ik al
drie jaar geen uitgever meer was. Dat was ik van 1968, toen ik de dagelijkse leiding
kreeg, tot en met 1992, het jaar waarin mijn ziekte onoverkomelijk werd; vijfentwintig
jaar waarin de uitgeverij bloeide als nooit tevoren en van een eenmansbedrijfje een
grote literaire en algemene uitgeverij werd.
En zo vergist Kuitert zich ook in de opkomst van het feministische karakter van
de uitgeverij in de jaren zeventig, dat zij toeschrijft aan de invloed van uitgeverij
Contact. Rita Mae Brown (meegenomen van mijn eerste grote Amerikaanse
boekenbeurs) en Renate Dorrestein debuteerden bij Bert Bakker, Hannes Meinkema
bij Elsevier, maar zij maakte uit zichzelf de overstap naar Bert Bakker. Ook het
standaardwerk Bevallen en opstaan (1980) is bij uitgeverij Bert Bakker verschenen,
negen meiden, pardon, vrouwen over de vloer onder leiding van Jetske Spanjer en
veel lol. De afsplitsing van Contact met Harko Keijzer was later en een heel ander
verhaal.

Suggestief
In zijn stuk over Bert Bakker en de Haagse kunstwereld geeft Hilberdink als voorbeeld
van de corrupte sfeer in die kunstwereld aan hoe Pierre H. Dubois op hoog ambtelijk
niveau aan een woning werd geholpen. Is Hilberdink werkelijk zo naïef? Weet hij
echt niet dat de gemeentelijke afdelingen Kunstzaken overal in Nederland als een
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Amsterdam had jarenlang zelfs een speciaal iemand daarvoor, nu een topambtenaar.
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Het is mooi dat Hilberdink vervolgens mijn oom ‘een machtige positie’ toeschrijft
waar ‘hij vanaf 1938, het jaar dat hij in dienst was getreden van de bijna failliete
uitgeverij Daamen, doelbewust aan gewerkt had. Hij wist de meerderheid van de
aandelen te verwerven en zou uiteindelijk de enige directeur van het uitgevershuis
[direct na de oorlog met zes man en een meisje als personeel: een vertegenwoordiger,
een productieman, twee boekhouders, een halve secretaresse en twee
magazijnbediendes en pas veel later nog een redacteur, BB] worden, waaraan hij
geheel in de sfeer van Den Haag zowel traditionele als moderne schrijvers wist te
binden. Nationale grootheden als de dichters Martinus Nijhoff en Gerrit Achterberg,
maar ook jongere als Paul Rodenko publiceerden in een van zijn tijdschriften, doken
op in zijn fonds of werkten op een andere manier mee aan de groei van zijn imperium,
dat vele gebieden bestreek.’ (p. 130). Wie werkelijk denkt dat je met een paar
gedichtenbundels van M. Nijhoff, Gerrit Achterberg of Rodenko een imperium
opbouwt dat vele gebieden bestrijkt, weet niet waar hij het over heeft. En
ongefundeerde zinnetjes als ‘de bijna duivelse combinatie, waarvan echter alleen hij
financieel profiteerde’ en van ‘de revenuen werd alleen Bert Bakker schatrijk’ tot
‘Het waren niet alleen de financiële regelingen van Bakker waardoor sommige auteurs
de indruk hadden een gevangene van het uitgevershuis Bakker/Daamen te zijn’ horen
niet in een fatsoenlijke artikel thuis.

‘Een kostbaar document van oorlogsvriendschap’
Drie keer maar liefst, bij Van Faassen & Renders, bij Inge van der Bijl & Kim van
Rooden en bij Fransen wordt het verhaal verteld hoe op 18 augustus een feest bij Ed.
Hoornik ter gelegenheid van het verschijnen van zijn bundel Tweespalt bij de
Mansardepers zo uit de hand liep dat alle aanwezigen werden gearresteerd. Bakker
en Den Brabander komen begin oktober weer vrij, Hoornik verdween naar Dachau
en Hans Katan werd gefusilleerd. Teveel lawaai, tot en met Ber, hangend uit het
raam en verwensingen schreeuwend over de gracht zouden de oorzaak zijn. Dat er
nogal wat tegenstrijdigheden zijn in de verschillende versies, doet niet terzake. Het
is een te mooi verhaal om te laten lopen. De ‘o zo betrouwbare’ Geert van Oorschot
is de eerste bron, gevolgd door allerlei anderen, waarbij ook ontlastende van
bijvoorbeeld Jan Vermeulen en Redbad Fokkema. Nu citeren Renders & Van Faassen
en Van der Bijl & Van Rooden meerdere bronnen, maar een lang en uitvoerig artikel
van Lisette Lewin over de hele kwestie in Oog in 't Zeil noemen zij alleen in een
noot. Merkwaardige want Lewin heeft alle onderzoek voor dat artikel gedaan naar
aanleiding van de aankoop door het Letterkundig Museum ‘van een document van
grote waarde en een ontroerende schoonheid, een handgemaakt boek... 48 dagen
achter tralies’. Lisette Lewin kan zich niet voorstellen dat zo'n mooi boekje gemaakt
is voor een dikke patser. Om kort te gaan, Lisette Lewin toont overtuigend aan, dat
het allemaal om informatie uit de derde hand gaat, opgedist door grote ego's die op
dat moment een appeltje met Ber te schillen hadden. Ook de betrouwbaarheid van
Victorine, na de scheiding, trekt zij in twijfel. Met de onderburen van Hoornik, die
nog altijd in hetzelfde huis wonen, als getuige en gezien het
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kleine aantal gearresteerden toont zij aan dat er helemaal geen sprake is geweest van
een feest en geschreeuw uit ramen, maar van een overval door de SD, vroeg in de
ochtend, die erop gericht was Hans Katan te arresteren.
Heet dat niet karaktermoord? Wat heeft onze biografen er toe gedreven een onwaar
verhaal drie keer te publiceren en de meest recente feiten te verzwijgen. Ach, het
past zo goed in het beeld van Bert Bakker dat zij schetsen. Gelukkig geeft het ook
aan dat er van het beeld dat zij schetsen veel niet klopt.
En leest u vooral nog eens Fransen en zijn denigrerende en insinuerende
opmerkingen over het verzetsverleden van Ber. Hoe leerde mijn vader dat ons
‘Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde’?

‘Alle feiten moeten terug te voeren zijn op bronnen’ (Hans Renders in
nrc-Handelsblad)
Nu het stuk van Ad Fransen. Het lijkt soms of hij hem goed gekend heeft, maar dat
is schijn. Hij begint met Hilberdink te citeren en merkt dan stoer op: ‘We zullen later
zien dat Rodenko niet de enige was die zuchtte onder de uitperspraktijken van Bert
Bakker’. Fransen - zagen we al eerder - is dol op geruchten en verhalen van horen
zeggen en zo volgt het ene kletsverhaal na het andere, maar uitperspraktijken, ho
maar.
Rico Bulthuis vertelt hoe er een luik naar het souterrain was waar een paar
matrassen lagen, waar Bert sliep als hij dronken was. Dat de Koninginnegracht geen
souterrain heeft, doet niets af aan dit verhaal. En dat de slaapkamers op zolder waren,
ook niet.
Of Pieter van Delft: ‘Jany had daar helemaal volgens zijn eigen smaak een met
Engels meubilair ingerichte kamer, die te allen tijde voor hem beschikbaar moest
zijn’. Een geheime, Engelse kamer zeker, want ik heb die kamer nooit gezien.
En natuurlijk kneep Bert Bakker alle ‘vrouwtjes’ in hun billen en kreeg ze met het
citeren van Achterberg en Nijhoff hup het bed in. Weliswaar hadden de geïnterviewde
Ellen Warmond en Mischa de Vreede geen van beiden ooit ergens last van gehad,
maar ja, ze konden er wel over meepraten, zegt Fransen. Nou wie dan, Neeltje Min,
nee, die had volgens Kuitert ook alleen maar lof voor haar uitgever.
Door het hele stuk van Fransen loopt als een rode draad het interview met Pieter
van Delft. Van Delft, die in de jaren zestig een paar omslagen voor de uitgeverij
maakte en niet erg succesvol Maatstaf restylde volgens aanwijzingen van Wim
Crouwel, weet veertig jaar later nog precies hoe hij met Ber 's avonds de stad in ging,
thuiskwam en wat er de volgende ochtend gebeurde. Sliep zeker naast hem. Ook
Over Bert Bakker als wanbetaler kan van Delft je van alles vertellen, maar zelf weer zo iemand - heeft hij daar nooit last van gehad. Nou ja, hij vroeg wel eens om
een vriendendienst, Neeltje Maria Min moest voor niks, de ‘best lopende Nederlandse
dichtbundel ooit’. Gek, hoe komt het nou dat in mijn geheugen staat gegrift, dat Pietje
400 harde guldens voor dat ontwerp kreeg, precies evenveel als mijn maandsalaris
toen. Vergis ik mij? Gelukkig is er het Fondsenboek dat nu bij de Bibliotheek van
de Vereeniging berust, en waar per titel alle
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uitgaven en opbrengsten werden genoteerd en wat staat daar in het zwierige
handschrift van de heer Van der Harst: december 1966 v. Delft Omslag/ typo 400.-.
Zo komen de verhalen dus in de wereld. ‘Hij rolde om 5 uur 's ochtends De Kring
uit in Amsterdam maar om negen uur zat hij weer achter zijn bureau’, vertelt Pieter.
Piet moet echt af en toe naast hem hebben geslapen, raar dat ik me daar niets meer
van herinner. En dan wordt Piet deskundig: hij vermoedt dat ‘hij [Bert] gewoon deed
waar hij zin in had en uitgaf wat zijn smaak was... hij kon soms behoorlijk jaloers
zijn op het fonds van De Bezige Bij...’. Ja hoor, zo eenvoudig was het allemaal.
Piet is er gelukkig ook bij als een hoogleraar zijn definitieve wetenschappelijke
manuscript komt brengen. ‘En meneer Bakker wat is de renumeratie voor het boek
dat ik voor u geschreven heb?’ Dan werd Ber me een partij kwaad ‘Wat
godverdomme, durf jij mij ook nog geld te vragen met dat riante salaris dat je als
professor verdient’. Hebt u ooit een ongeloofwaardiger dialoog gelezen? Het lijkt
me dat Renders zijn stelregel beter kan aanvullen met het adjectief ‘betrouwbare’
bronnen.

De koopmansboekhouding
Langdurig sjoemelen is niet te combineren met een accountantsverklaring. En die
had uitgeverij Bert Bakker/Daamen vanaf 1954, het jaar dat mijn vader commissaris
werd, tot en met 1972 het jaar dat de uitgeverij aan Kluwer werd verkocht. En het
simpele feit dat Kluwer na onderzoek van de boeken door hun accountants niets had
aan te merken, zegt voldoende.
Als de biografen de moeite hadden genomen de accountantsrapporten op te vragen
bij de uitgeverij waren ook de ongefundeerde speculaties over samenwerking met
Johan Polak in de kiem gesmoord en was duidelijk geworden dat Bert zelf leefde
van de onderverhuur van het grootste deel van de Koninginnegracht. En aan het eind
de uitgeverij overeind heeft gehouden met een lening van Johan en de verkoop van
zijn collecties en schilderijen. Net zoals van de verkoop van de Koninginnegracht
aan advocatenkantoor Blackstone, Rueb en Bodenhausen en de verkoop van de
uitgeverij aan Kluwer pensioenen voor alle werknemers zijn gekocht en de schuld
aan Victorine Hefting is afgelost. Mag ik het samenvatten?
Gestorven zonder schulden en in zoverre met een schoon geweten, verder regelt
hij het wel met zijn schepper.
Het zal duidelijk zijn dat de redactie van Zacht Lawijd en de ter sprake
gebrachte auteurs het op de meeste punten oneens zijn met Bert Bakkers
reactie; zij menen dat zij hun bronnen wel degelijk hebben verantwoord
ook in het geval van Bakkers arrestatie tijdens de oorlog.
Over Bert Bakker sr. zijn veel herinneringen onder anderen door J.B.
Charles en Margo Minco geschreven, die bijvoorbeeld wat het betalen
van royalty's betreft met elkaar overeenkomen, maar goed, dat zijn hun
herinneringen, net zoals Ad Fransen getrouw de uitspraken van de door
hem geïnterviewden heeft genoteerd.
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Nog een paar feitelijke rechtzettingen: de onbekende vrouw op p. 181 is
volgens Bert Bakker jr. Judith Herzberg. Ernst Nagel wees de redactie
erop dat zijn vader geen hoogleraar strafrecht was, maar criminologie
(p. 164) en dat de mededeling op diezelfde pagina
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dat zijn vader kon regelen dat Bakker zijn rijbewijs mocht behouden hem
hoogst apocrief voorkomt; verder is de vrouw naast Nagel op p. 191 niet
H. Nagel-van Leeuwen.

Ingezonden 2

AMVC LETTERENHUIS
Jan STUYCK
Minderbroedersstraat 22
2000 ANTWERPEN
Erembodegem, 13 maart, 2008
Lieve Jan,
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Zo vaak gebeurt het niet meer dat je een brief van mij krijgt. Toch acht ik
het nodig, naar aanleiding van het speciale nummer van Zacht Lawijt
gewijd aan uitgever Bert Bakker, mijn bijdrage te leveren.
Voor mij was oorspronkelijk Uitgeverij Bert Bakker een door en door
protestantse uitgeverij, die hij geërfd had en hijzelf zeer godsdienstig was.
ik had wel vage echo's gehoord van het feit dat hij ook ambieerde als
literair uitgever beschouwd te worden. Ik kende hem dus niet, maar op
een dag was er telefoon van die Bert Bakker die mij wenste te ontmoeten
in Brussel om samen te dineren en zijn probleem te bespreken. Ik ging
erop in en we spraken af dat ik hem aan zijn hotel aan de Adolphe Maxlaan
zou ophalen en dan samen naar het restaurant voor de besprekingen. Het
was toen al vrij moeilijk parkeren daar en ik vroeg de portier mijnheer
Bakker te laten weten dat ik op hem wachtte. Na een behoorlijke wachttijd
verscheen hij en ik zag al van ver dat hij dronken was. Met de hulp van
de portier kregen we hem in de wagen en het was vrij laat toen we in het
gereserveerde sjieke restaurant aankwamen. Het duurde een tijdje voordat
hij iets had besteld, maar met drinken ging hij voort. Hij legde zijn
probleem in verwarde taal uit, maar ik had heel gauw begrepen dat zijn
enige bedoeling was ook door Vlaanderen te worden gesubsidieerd voor
een nieuw op te richten tijdschrift, waarvan hij en ik hoofdredacteurs
zouden worden. Ik geloofde er geen woord van.
Het diner was afgelopen, er was geen klant meer, de obers werden nerveus
en uiteindelijk geraakte hij toch naast mij in de auto. Zonder iets te vragen
bracht ik hem naar zijn hotel terug. Toen hij de portier herkende begon
hij te vloeken: ‘wat? op dit uur in Brussel naar bed, geen denken aan’ en
hij bleef zitten in de auto. Ik wendde ij tot de portier die nightclub ‘Le
boeuf sur le toit’ aanbeval. Daar heb ik hem afgeleverd en ben er vandoor
gegaan. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord.
Met dit verhaal wou ik mijn steentje bijdragen aan de biografie van
leeftijds-collega Bert Bakker.
Ik hoop dat we elkaar nog bij de een of andere gelegenheid zullen zien en
ik hoop dat vrouw en kroost het goed maken. Hartelijke groeten,
A. MANTEAU
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Ingezonden 3
Over Hollandse Kaas, Elsschot, Greshoff, Rymenants en Vondel
In Gierik (4, 2007) verscheen van pagina 12 tot 71 mijn opstel ‘Kaas van Willem
Elsschot gelezen als redactionele roman’. In een vorig nummer van Zacht Lawijd
(7/2) reageerde Koen Rymenants daarop met ‘Controversieel stof?’ (p. 50-60). De
vraag in de titel wordt in zijn commentaar negatief beantwoord. Behalve ‘een aantal
goede observaties en aanzetten voor verder onderzoek’ wordt het geheel afgedaan
als onbelangrijk en onwetenschappelijk. Aangezien ik het met Rymenants grondig
oneens ben, schreef ik op mijn beurt een tekst die echter wegens zijn breedvoerigheid
niet in Zacht Lawijd opgenomen kon worden. Met de met bijna twee derde ingekorte
versie die hierna volgt, zal de lezer dus genoegen moeten nemen, maar wie erom
vraagt stuur ik de niet-ingekorte versie door.1
Kaas (1933) als een redactionele roman lezen betekent dat het verhaal dat Laarmans
al schrijvend aan een tweede persoon richt - ‘Eindelijk schrijf ik je weer’ - slechts
een onderdeel is van een fictieve tekstbezorging. Daarin komt een redacteur aan het
woord die zowel een gedicht schrijft als een opstel over stijl en die er zijn plezier in
vindt zowel figuren als voorwerpen en begrippen die Laarmans in de bezorgde tekst
hanteert, voor te stellen als personages en elementen in een toneelstuk. Het kaasverhaal
is dus fictie binnen de fictie. (Dat procédé zal Elsschot in zijn onmiddellijk
daaropvolgende roman Tsjip nogmaals toepassen.) In haar volgorde echter en in al
haar onderdelen verwijst de redactie in Kaas naar de redactie zoals Vondel die in
1654 voor zijn Lucifer schreef:
opdracht → opstel → personages → inhoud → kaasdrama
opdracht → opstel → inhoud → personages → treurspel.
Elsschot gaf de lezer nog andere impulsen om zijn roman intertekstueel te lezen,
maar de belangrijkste, naast de vijfdeligheid van zijn redactie, is volgens mij het
openingsgedicht.2
De opmerkelijke eigenaardigheden van Aan Jan Greshoff, zowel stilistisch als
inhoudelijk, deden al van bij zijn bekendmaking vragen rijzen. Ter Braak en Du
Perron vonden het een slecht gedicht en zij herkenden er hun vriend maar half in.
Greshoff was niet hees, met zijn mond was niets mis, hij was niet ‘nachtelijk’ en al
was hij in maart 1933 enige tijd ziek, hij lag niet op sterven. Toch staat die informatie
in strofe 1, 2 en 4. Hoe dit verklaren? Liever dan alle incongruenties te interpreteren
als puur metaforisch zoals Rymenants dat graag doet, opteer ik voor de palimpsest:
‘onder’ de oppervlaktetekst bevindt zich een vroegere versie. De figuur die daaruit
opdoemt, zou dan verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van al die niet aan
Greshoff toebehorende kenmerken. ‘Toevallig’ komt daar Vondel voor in aanmerking.
Hij had op zijn laatste en meeste bekende portret
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(Philips Koninck, Rijksmuseum) een mond ‘als een kwalijk toegegroeide wond’
(tweede strofe), hij had een gezin en vrienden die hij koesterde, maar door zijn hoge
leeftijd overleefde, kleinkinderen inbegrepen (derde strofe), en Vondel heeft ook
werkelijk in eenzaamheid op de dood gewacht (vierde strofe), toen ook zijn dochter
Anna overleed. Zelfs de stem, hijgend en hees van het verwensen (eerste strofe),
verwijst naar Vondel, als wij aan zijn hekeldichten denken. Voor Vondel stoort ons
die uit zijn poëzie afgeleide heesheid niet, omdat niemand kan zeggen hoe die stem
heeft geklonken.3
Uiteraard is dat nog geen ‘bewijs’, maar in het licht van de Luciferreferenties die
in elk onderdeel opduiken, is mijn voorstel toch een mogelijkheid die Rymenants
ernstig had mogen nemen. Wat mij bij hem echter stoort is niet alleen dat hij mijn
hypothese belachelijk maakt, maar haar ook niet plaatst in het geheel van aanwijzingen
en hij geen flauwe notie schijnt te hebben van de politieke betekenis van Lucifer
binnen de Vlaamse Beweging - vooral na het gigantisch aangezwengelde mediasucces
van zijn opvoering door het Vlaamsch Volkstooneel te Parijs in de Comédie des
Champs Elysées tijdens het internationaal theaterfestival van 1927. Circa 1930 een
roman de wereld insturen met een hommage aan Vondel als openingsgedicht is dan
niet alleen een adequate invulling van Vondels Luciferredactie, maar ook een politiek
statement. Zeker wanneer de hoofdfiguur van het verhaal een klerk is die een plaats
wil veroveren in een door een Franssprekende elite beheerste stad en zich zonder
protest aan haar taaldwang onderwerpt. (In het originele manuscript uit het begin
van de jaren '30 zijn alle dialogen bij Van Schoonbeke nog in het Frans.4) Op die
manier ontstaat satire en kritiek, uitgaande van een achter zijn redactioneel werk
verscholen redacteur. Die huldigt in Vondel, op een ogenblik dat de belangrijkste
taalwetten nog moesten tot stand komen, de Nederlandse taal en de Groot-Nederlandse
verbondenheid (Vondels ouders waren Antwerpse protestanten) en bezorgt ons
bovendien een literair kunstwerk in zuiver Nederlands. Niet alleen Laarmans, ook
Elsschot haalt zijn kaas uit Nederland.
Al die elementen maken op Rymenants weinig indruk, maar hij maakt het zich
wel erg gemakkelijk door met geen woord te reppen over René Viaene. In de tweede
fase, waarin Elsschot ook al het Antwerpse Frans vertaalt, introduceert hij in een van
de laatste hoofdstukken (XXI) een nieuwe figuur, een handelsagent, die door naam
en adres naar Bruges-la-morte (1896) van de in het Frans schrijvende Vlaming George
Rodenbach verwijst, die erin slaagt zijn ‘kaas’ wél te verkopen. In Europa meer dan
100.000 exemplaren.5
Maar je zult het maar meemaken: Ter Braak, die op het punt stond Elsschot
opnieuw in de literaire wereld te lanceren, had een uitgesproken hekel aan elke vorm
van nationalisme en in het bijzonder aan Vondel. Hij vond hem slaafs, arm aan ideeën,
‘ennuyeus’ en diens Lucifer veronderstelde ‘een hoogst onnoozele godheid tegenover
wie Vondel zich even onnoozel gedraagt als Lucifer zelf’. Dat alles kon De Ridder
lezen in de eerste nummers van Forum (1932). De Ridder stond dus voor een
vervelend probleem. Niet alleen mocht hij zijn mond niet voorbijpraten (hij was
binnenskamers een vrijzinnig flamingant en hij plaatste in zijn bewondering Vondel
boven Gezelle en Multatuli), hij moest ook zijn oorspronke-
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lijk ontwerp aanpassen. Maar niet gek veel. In het kaasverhaal vertaalde hij het
Antwerpse Frans, in het opstel liet hij de titel weg, waarschijnlijk omdat die te
duidelijk verwees naar Vondels opstel (Berecht) - pas op aangeven van Ter Braak
noemt hij het Inleiding - en de hommage aan Vondel veranderde hij in een hommage
aan Greshoff. Dat althans is mijn conclusie. Het was ook mijn uitgangspunt. Bij Karl
Popper heet zoiets een op haar ontkrachting wachtende experimentele hypothese.
Rymenants heeft echter niets ontkracht, zelfs geen plausibel alternatief aangereikt.
Ten eerste bestookt hij de hypothese van intertekstualiteit vanuit de onhoudbare
stelling dat intertekstualiteit ontstaat als de overeenkomsten ‘perfect’ zijn, een theorie
die in geen enkel opzicht aansluit bij de literaire praktijk. Zelfs niet wanneer het gaat
om parodie (‘Personages’) of travestie (‘Elementen’). Een minimum aan overeenkomst
is de regel, al zijn er gradaties. Om diachronisch drie typologisch erg van elkaar
verschillende romans te noemen: Ulysses (Joyce/Homerus), Lotte in Weimar
(Mann/Goethe) en Foe (Coetzee/Defoe). Anderzijds heeft Rymenants, die de perfecte
overeenkomst voor intertekstualiteit bedacht, helemaal geen bedenkingen als die
overeenkomsten in Aan Jan Greshoff minimaal zijn, uitgerekend in een gedicht (een
hommage, een portret) waarin men traditioneel een maximum aan overeenkomsten
zou mogen verwachten.6
Ten tweede bestookt Rymenants de hypothese vanuit de brieven die De Ridder
schreef. Maar die zijn nog onvoldoende op hun betrouwbaarheid onderzocht. Als De
Ridder ter verdediging van zijn gedicht op 27 maart 1933 aan Greshoff schrijft: ‘Ik
zag je zoo in je verzen’, is dat volgens Rymenants geen doekje om te bloeden, maar
moeten we hem op zijn woord geloven.
Ten derde stel ik mij vragen bij de plotselinge ommezwaai in het denken van
Rymenants. Anno 2008 dringt hij aan op ‘een doorgedreven narratologische
onderbouwing’ die de complexiteit van het statuut van de ‘redacteur’ zou
verduidelijken. Hij vindt dat zelfs ‘een boeiende kwestie’. Anno 2005 toen hij Gelezen
Kaas (W.E.G-Cahier 2) schreef, gaf hij nog de indruk dat over Kaas zo goed als alles
was gezegd: ‘Het is maar de vraag of er nog veel nieuws over de tekst valt te zeggen.’
(Met tekst bedoelt hij metonymisch het kaasverhaal, in de Kaas-receptie sinds
Greshoff vaste prik.) Waarom niet toegeven dat die plotselinge vraag naar een
narratologische onderbouwing een gevolg is van de problematisering die mijn studie
op gang heeft gebracht? In het najaar van 2005 kreeg Rymenants de voorlaatste versie
van mijn opstel te lezen. Op aandringen van Ida De Ridder had Cyriel van Tilborgh,
voorzitter van het Willem Elsschot Genootschap, het bestuur gevraagd mijn tekst als
W.E.G.-cahier te publiceren. Zijn voorstel werd toen, na het inwinnen van Rymenants'
advies, verworpen. Zou het kunnen dat Rymenants zich toen heeft vergist en dat hij
dat niet wil toegeven? Zou het kunnen dat hij hoopte dat mijn studie nooit zou worden
gepubliceerd, omdat algemene aanvaarding van Kaas als redactionele roman
automatisch zou leiden naar het in vraag stellen van de narratologische grondslagen
van Rymenants' eigen doctoraalscriptie over Tsjip? Is het daarom dat hij zo rancuneus
reageert op Raymond Vervliet en Gierik, dankzij wie mijn opstel toch werd
gepubliceerd? Controversieel stof? Controversieel stof!
Toon Esch7
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Brasschaat, 8 september 2008

Eindnoten:
1 toon.esch@skynet.be, vermelding ‘Platte kaas’.
2 Toon Esch, ‘Kaas van Willem Elsschot gelezen als redactionele roman’, in: Gierik (4, 2007).
3 De vijfde strofe is een exhortatieve apostrof: ‘Vooruit Janlief!’, volgens mij een latere toevoeging.
Zie Esch, ‘Kaas van Willem Elsschot gelezen als redactionele roman’, p. 35.
4 Voor de datering van het manuscript, zie Esch, ‘Kaas van Willem Elsschot gelezen als
redactionele roman’, p. 14-21.
5 Esch, ‘Kaas van Willem Elsschot gelezen als redactionele roman’, p. 60-65.
6 Platte kaas p. 3-4.
7 Platte kaas p. 5-7.
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