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[Nummer 1]
Van de redactie

L.S.
De redactie van Zacht Lawijd heeft er van af het begin een punt van gemaakt om
niet met dubbelnummers te werken om eventuele vertragingen op te vangen, maar
om elke jaargang vier aparte nummers te publiceren. De productie van het Bert
Bakker-nummer (dat maar liefst 244 pagina's telt en bijdragen van 20 medewerkers
bevat) is echter zo tijdrovend geweest dat we ons normale publicatieritme niet konden
aanhouden. Dat geeft de redactie de mogelijkheid om de jaargangen van Zacht Lawijd
voortaan het kalenderjaar te laten volgen in plaats van het academiejaar. Deze ingreep
hebben we voor de lezers willen compenseren met de extra-uitgave Het pseudo
moderne nevens het ware, die bij het laatste nummer van jaargang 7 was gevoegd.
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Uit Vandaag, 1 juli 1929, met onder de foto volgende tekst: ‘Karel DEKEUKELEIRE regelt zijn
lichtbronnen.’
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Liesbeth Vantorre
Het kwade oog: een ‘verheerlijking van het Vlaamsche boerenleven’?
De naam ‘Charles Dekeukeleire’ klinkt vandaag niet meer erg bekend in de oren.
Deze indertijd geroemde Belgische cineast maakte in 1937 ophef met Het kwade
oog. De door de toenmalige Nederlandse en Belgische pers langverwachte en
verhoopte kwaliteitsfilm, bleek echter niet goed in de markt te liggen. In deze bijdrage
wordt onderzocht waarom.
Exalteerend zal de film zijn wijl zij Vlaanderen wil laten zien, breed, groot
en eenvoudig in zijn schoonheid, kracht, bloei, eer en deugd. Men is hier
begrijpelijkerwijs zeer benieuwd om den modieusen literator Teirlinck nu
te zien op het filmgebied. Een onzer beste Vlaamsche componisten van
de jonge modernistenschool, Marcel Poot, de zoon van den directeur van
den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Brussel, componeert de
filmmuziek. In denzelfden intiemen kring waar hij over zijn filmexperiment
met enthousiasme sprak, verklaarde Herman Teirlinck, dat hij den laatsten
tijd het tooneel heeft leeren haten en verafschuwen.1
De filmjournalist van het Nederlandse Het Vaderland was duidelijk bijzonder
opgetogen over de plannen voor Het kwade oog, de ‘verheerlijking van het Vlaamsche
boerenleven’ die door de Belgische cineast Charles Dekeukeleire (1905-1971) en de
‘Vlaamsche letterkundige’ Herman Teirlinck (1879-1967)
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in de zomer van 1936 gedraaid zal worden. Dekeukeleire, het vergeten ‘wonderkind’
van de Belgische cinema, had medio jaren twintig opgang gemaakt met enkele korte
filmexperimenten, die zonder enige twijfel ook als avant-gardistisch bestempeld
kunnen worden. Combat de boxe (1927) en Impatience (1928) werden door cinefiel
België ten zeerste gewaardeerd, maar vanaf 1930 richtte Dekeukeleire zich meer op
de documentaire stijl.2
Teirlinck was inmiddels een vaste waarde. Naast romancier was hij een begenadigd
theatermaker (hij won in 1925 en 1928 de Staatsprijs voor toneelletterkunde voor
respectievelijk De man zonder lijf en Ave), vaak voorzien van het predicaat
‘expressionistisch’, ondermeer in Herman Teirlinck en het toneel, Jacques van Schoors
proefschrift uit 1974. De veelbelovende samenwerking tussen Teirlinck en
Dekeukeleire wekte uiteraard de nieuwsgierigheid van de Nederlandse en Belgische
pers. Op 12 maart 1938 is de filmrecensent van Het Vaderland dan ook heel opgetogen
over het feit dat er eindelijk eens iets anders te zien zal zijn dan Bleeke Bet, Malle
Gevallen en De Witte. Het scenario van Het kwade oog was een bewerking van
Teirlincks toneelstuk De vertraagde film (1922), dat op zoek ging naar (subtiele)
vormvernieuwingen in het theater, mede onder invloed van de film. Bij de omwerking
van dit toneelstuk tot een heuse film was het echter niet in eerste instantie het
vormexperiment dat in het oog sprong. De pers verwachtte van Dekeukeleire en
Teirlinck een hoogwaardige speelfilm en Het kwade oog leek vooral te worden gezien
- en ten dele ook te worden gepresenteerd - als een ‘verheerlijking van het Vlaamsche
boerenleven’. Het is een onderwerp dat alleen al gevoelsmatig op gespannen voet
staat met Dekeukeleires experimentele manier van filmen. Daarom is het interessant
om te kijken hoe Teirlinck en Dekeukeleire tot deze ‘expressionistische’ exaltatie
van het Vlaamse land zijn gekomen, en vooral wat de gevolgen zijn van de
plaatsverschuiving van de Marollen in De vertraagde film naar de landelijke streek
rond Oudenaarde in Het kwade oog.

Vormvernieuwing in film en theater: Het Vlaamsche Volkstooneel en
Herman Teirlinck
Dekeukeleire kwam na zijn eersteling in contact met Johan de Meester van het
moderne Vlaamsche Volkstooneel, die een samenwerking wel zag zitten. Hij wilde
Het kindeke Jezus in Vlaanderen van Felix Timmermans verfilmen, maar zo
verklaarde Dekeukeleire in 1938: ‘zonder geld, zonder technische kennis, zonder die
dingen die voor een grote film zo broodnodig zijn. De onderneming liep meteen
spaak’.3 De poging tot samenwerking tussen Charles Dekeukeleire en Johan de
Meester was niet de enige band tussen de Belgische film en het theater. Ook qua
thematiek en vormgeving waren er heel wat gelijkenissen. Impatience zou gebaseerd
zijn op het verhaal van Heer Halewijn, een vrouwenmoordenaar die door een
jonkvrouw gedood wordt.4 Dekeukeleires jonkvrouw gaat niet ‘al zingend en al
klingend’ op haar beste ros door het woud, maar haalt hoge snelheden op haar motor.
‘Ouatre personnages: La montagne, la moto, la femme, blocs abstraits. Le
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Uit Vandaag, 1 juli 1929

personnage humain est joué par Yonnie Selma de Het Vlaamsche Volkstoneel’, zo
luidde de inleidende tekst. De oude traditie, een volkssprookje, wordt hier op een
niet erg traditionele manier vormgegeven, wat ook in de lijn van het Vlaamsche
Volkstooneel lag en de wederzijdse interesse verklaart. Het Volkstooneel stond bekend
als een groep die vormelijk vernieuwende stukken bracht, maar heel sterk bleef
vasthouden aan Vlaamse traditie en folklore. In het seizoen 1926-1927 voerde het
Volkstooneel Lucifer van Vondel op. Het stuk werd in mei en juni 1927 in het
Nederlands opgevoerd in Parijs en oogstte groot succes.5 Ook op internationaal gebied
viel deze stijl dus in de smaak. De stukken spraken een groot publiek aan en leerden
de toeschouwer bovendien iets bij over zijn culturele en politieke geschiedenis. Bij
zijn indiensttreding had Johan de Meester dan ook grootse plannen op dat vlak.
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Herman Teirlinck door Karel Maes (1922)

Herman Teirlinck (circa 1921) [AMVC-Letterenhuis]

Toen ik hier aankwam heb ik mij twee zaken voorgenomen:
1o proberen kleurrijk en volks toneel te brengen, folklore, Breughel, poesje
enz.
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2o het revolutionaire karakter van de flaminganten uitbuiten, om subjectief
en dynamisch toneel te kunnen brengen. (Bij ons, in Nederland, bekijkt
men het leven vanuit de hoogte van zijn individualistische toren, waardoor
het toneel visie en enthousiasme mist.) Ik ben van mening dat wij een stuk
nodig hebben in de vorm van een meeting of een veldslag.6
Een overhaaste analyse van de Vlaamse toeschouwer en handig inspelen op de
radicale incarnatie van de Vlaamse traditie bezorgden hem grote successen. Het
gebruik van de combinatie van traditie en een ‘modernistische’ vormgeving wordt
ook bevestigd in de inleiding van Jan Boon in Het Vlaamsche Volkstooneel:
Uit de Volkstooneel-ervaringen is m.i. nog te onthouden:
Welke rijke tooneelstof onze eigen nationale volksmotieven bieden, hoe
ons volk daarin zich zelve kan herkennen en daarin zelfrespect leeren, wat
ook een les is voor andere kunsten: het bewijs werd geleverd dat
modernisme volksch kan zijn en nationaal; hoe kunstenaars, priesters,
auteurs, propagandisten en zelfs politici, volk en geleerden, kunnen
samengebracht worden op het spel.7
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Dit fragment bevat heel wat aspecten van de contemporaine Vlaamse kunst: volksheid
en Vlaamse traditie werden gebruikt om het elitisme in de kunst te doorbreken.
Opvallend is wel dat hier niet naar een nieuw Vlaanderen gezocht wordt, maar naar
een modern en tegelijkertijd volks en traditioneel Vlaanderen. En dat was zelfs in
Vlaanderen niet bijzonder avant-gardistisch.
Teirlinck ging op een gelijkaardige manier om met vernieuwing: hij gaf aan een
traditionele inhoud - al dan niet typisch Vlaams - een ultramoderne vorm. En met
succes. In Ik dien (1924) bracht hij het bekende Beatrijsverhaal, maar stopte er
staaltjes Publikumsbeschimpfung in, voerde de Duivel op als een circusentertainer
en gebruikte het idee van een play-in-a-play om het verhaal te vertellen. De in de
middeleeuwen al ‘gangbare’ technieken die in de originele Beatrijs gebruikt werden,
zoals het play-in-a-play en het attractietheater, worden door Teirlinck getransponeerd
naar een avant-gardeachtig theater. Hij goot de Vlaamse vertel- en toneeltraditie met
andere woorden in een nieuwe vorm. De thematiek van het stuk was dus veel minder
modern: met het verhaal van Beatrijs wilde hij tot de stelling komen dat de
levensimpuls sterker is dan de roeping van het geloof, maar dat als de levenstaak
eenmaal volbracht is het wereldse leven plaats maakt voor een geestelijker doel.8
Een modern element dat Teirlinck gebruikte in stukken als Ik dien en De man zonder
lijf (1925), is het veruitwendigen van psychische processen, wat door Van Schoor
expressionistisch genoemd wordt.9 Er zijn aanwijsbare invloeden van Das Cabinet
des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919), attractietheater en science fiction (R.U.R.,
een toneelstuk van Karl Capek, 1921) te vinden in het werk van Teirlinck, en zoals
Het Vlaamsche Volkstooneel hoorde ook hij thuis in een vormelijk vernieuwende
traditie.10 Hoewel de conclusie altijd een zekere berusting in het lot uitademt en dus
niet bijzonder vernieuwend of avant-gardistisch was, waren het wel heel hedendaagse
stukken: het (groot)stedelijke - of op zijn minst ‘moderne’ - leven werd
gethematiseerd, en er werd duidelijk gemaakt dat dit niet alleen
vooruitgangsoptimistische gevoelens met zich meebracht. Die nieuwe werkelijkheid
was geen garantie voor geluk of succes. Een dergelijke combinatie van een heel
vernieuwende vormgeving en een matig modernistische inhoud zijn ook in De
vertraagde film (1922) te vinden.

De vertraagde film: het dorp in de stad
Dat er in de jaren twintig in Vlaanderen nood was aan vernieuwend en internationaal
toneel, blijkt uit de politiek die de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel
voerde. Jan Poot werd in 1920 directeur van de KVS en wilde na het directeurschap
van Nestor de Tière een frisse wind door de Vlaamse toneelwereld laten waaien.11
Teirlinck zou daar mede voor moeten zorgen: hij wisselde in de programmering
kunststukken (Bernard Shaw, Frederik van Eeden, zijn eigen werk, Karel van de
Woestijne, Henrik Ibsen en Cyriel Buysse zijn maar enkele namen) af met volkse
stukken.12
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Twee pagina's uit het handschrift van Lode Baekelmans' Europa Hotel (februari 1921)
[AMVC-Letterenhuis]
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Die stukken waren modern, zij het niet allemaal hedendaags, laat staan
avant-gardistisch. Op 28 december 1921 kwam daar verandering in en ging Europa
Hotel van Antwerpenaar Lode Baekelmans (1879-1965) in première. Het stond
geprogrammeerd als een van de vele vernieuwende stukken tussen, onder andere,
R.U.R. van Karl Capek, Celui qui reçoit les gifles van L. Andreiev, Von Morgens bis
Mitternachts van Georg Kaiser en La Fournaise des Passions van Josip Kosor.13 Van
Schoor noemt Europa Hotel verrassend, omdat het moderne leven op een
hedendaagse, directe manier opgevoerd werd. De ‘levensimpuls van het grootsteedse
Vlaamse bestaan’ werd voor het eerst ten tonele gebracht.14 Of er een enorme
grootstedelijke werveling te vinden is in Europa Hotel is zeer de vraag. Het stuk
speelt zich af in een hotel in de Antwerpse haven, wat een bij uitstek wervelende en
vluchtige omgeving genoemd kan worden: het is een voortdurend komen en gaan
van mensen uit alle hoeken van de wereld, een plaats waar de tijd niet stil kan staan.
In het hotel doet de tijd dat wel: de bewoners ervan lijken maar niet uit de cirkelgang
van het lot te geraken en kunnen hun leven niet zelf in handen nemen. In plaats van
te revolteren en mee te gaan met de grootstedelijke stroom, creëren ze een veilige
biotoop in een bijna dorpse omgeving. Waar Van Schoor wellicht op doelt, is de
grote mate van herkenbaarheid. Vele bezoekers van de KVS, temidden van het (nog)
grootstedelijke(re) Brussel, zullen ook wel ervaren hebben dat de wereld in een tiental
jaren veel sneller was gaan draaien, wat niet veel extra geluk met zich meebracht,
met name omdat ze die snelheid niet konden bijhouden. In zekere mate bood Europa
Hotel dan ook troost, net zoals het eigenlijke hotel aan de passanten troost biedt:
temidden van hun jachtige bestaan komen ze even tot rust in een wereld die vergeten
is wat sneller te gaan draaien.15 Baekelmans toont met andere woorden de
contemporaine wereld zoals ze door heel veel mensen ervaren werd: het was zeker
geen bron van onvoorwaardelijk geluk, en niet alle oude waarden, goed of slecht,
waren plotsklaps verdwenen.
Enkele maanden na Europa Hotel ging op 8 maart 1922 Teirlincks De vertraagde
film in première. Het stuk, dat in 1936 tot het scenario van Het kwade oog herschreven
zou worden, speelt zich af in de Brusselse Marollen. Op een vrij ‘klassieke’ manier
wordt het grootstedelijke leven gekarakteriseerd door de tram, de auto en het
dancingvertier, het hoekige en nerveuze, het karikaturaal-groteske.16 Maar binnen
die stedelijke omgeving worden folkloristische figuren (de jammerende Drie
Koningen, op pagina 8 beschreven als ‘naar het model van de volksprenten’)
opgevoerd en ontstaat er een werkelijkheid waarin iedereen elkaar kent. De manier
van spreken van de Marolliens heeft niet echt iets grootstedelijks, zoals blijkt uit
fragmenten als:
Het wilokswijf
Ze hebben mij verteld, dat zijn moeder, - Cordule uit het Moriaantje, ge
weet wel, die lange zwarte, die nog met den apotheker van de
Zespenningenstraat gevreeën heeft...17
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Van grootstedelijke anonimiteit is hier alvast geen sprake: de dorpse roddel gaat hier
vlot over de tong. De volkse Marollenwijk krijgt hier het karakter van een dorp. Ook
hier heerst een zeker fatalisme: uitspraken als ‘het was bestemd’18 en ‘Allemaal van't
zelfde ras. (...) En ben ik ook zoo geweest?’19 drukken uit dat generatie op generatie
hetzelfde gebeurt en dat er niet echt iets zal veranderen. Hoe modern ook de dancing,
de tram en de titel van het stuk, al bij de aanvang blijkt dat niet de hele wereld de
snelle pas van de moderniteit kan volgen.
In de beslotenheid van dit dorp in de stad, waarin iedereen zich neerlegt bij zijn
lot en gelaten overleeft, doet zich een drama voor. Een koppel dat niemand kent, en
dat dus ook binnen deze dorpse omgeving eenzaam is, pleegt een wanhoopsdaad.
Ze waren niet getrouwd, maar hadden toch een kind. Het drietal springt in het water
en de volkse figuren lopen op hen toe.
De tweede politieagent
Jean, hebt ge ze?
(het spel vertraagt).
De blonde (vreemd)
Ik zie niets meer, Jean? Jean?
(het spel valt stil. Allen staan in verstelde houding).
De drie koningen (heel ver)
Och Sterre, och Sterre, ge moet er zoo stille niet staan,
Ge moet er vandaag naar Bethleëm gaan...
Gordijn valt rap20
Hier wordt in het theater letterlijk een filmtechniek ingevoerd. Het spel van de acteurs
gaat over naar een soort slow motion die dan op den duur tot een still van het beeld
leidt. De Drie Koningen blijven nog even spelen, wat voor een continuïteit in het
geluid zorgt. Het einde van het eerste bedrijf brengt dus een vertraging met zich mee,
die als de overgang van de echte wereld naar de ijskoude onderwaterwereld
beschouwd kan worden. Zo wordt ook het sterk vertraagde tweede bedrijf
geïntroduceerd, waarin de lang uitgerekte laatste minuut van de twee protagonisten
verbeeld wordt.
De onderwaterscène is een symbolistisch schouwspel met allegorische figuren
zoals de Draak van de Pest, de Draak van den Oorlog, de Draak van den Honger en
de Draak van de Zonde. Ook het Geheugen en de Waarheid (die laatste is een lelijke
dwerg) komen tevoorschijn. Het Geheugen leidt het koppel langs taferelen uit hun
kindertijd. Ook dit is een filmisch gegeven: er wordt gespeeld met de grenzen van
tijd en ruimte. Dit kan een vorm van montage genoemd worden: de man en de vrouw
zien voor hun geestesoog zichzelf in een onderwaterrijk rondwaren en zien in die
film dan nog eens de film van vroeger, wat een superpositie-effect (een beeld over
een beeld) geeft. Teirlinck laat zijn personages vanuit hun miserabele toestand afdalen
tot in het diepste en puurste moment uit hun verleden, tot hun relatie als onschuldige
kinderen in een wereld die door
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mijnheer pastoor geleid werd en waarin de man zich rijk voelde met enkel wat
‘marbels, en blikjes en knoopen, en een dop’ in zijn broekzakken.21
Dit staat in schril contrast met hun ontmoeting op een stedelijk bal. Bijzonder arm
waren ze niet, zoals blijkt uit de beschrijving van de ‘vaporeuze’ japon van de jonge
vrouw, gemaakt door een ‘groote maakster’ op de Louizalaan.22 Temidden van de
stad ontstaat een liefdesgeschiedenis die gebaseerd is op schone schijn: veelzeggend
is de nadruk op de vaporeuze japon en de hoofse aard van hun gesprek.23 Wanneer
hij haar na het bal niet meer vindt, zoekt hij ook maar tot waar de stad ophoudt.24
Hun relatie is enkel maar mogelijk binnen de stad omdat ze door stedelijke aspecten
(‘beschaving’, correcte manieren, schijn) tot stand gekomen is. Dat het stedelijke
leven schijn is, blijkt ook uit de regieaanwijzingen.
(De jongeling en de juffrouw zijn overhand opgekomen. Zij lijken wel
uit een andere eeuw, zoo kleurig en onecht doen hunne kleeren aan.
Zij zijn geheel en al de kinderen der illusie, hij in een gespannen
danseuse-redingote, zij, in wijdzwevend falbala, onder de franjen van haar
zonnescherm.25 Zij spelen met gratie de gesproken handeling, in dwepende
mimiek met de woorden opgaande).26 [mijn klemtoon]
Ze zijn inderdaad de kinderen der illusie: de feestelijkheid van het bal en de speciale
sfeer hebben gevoelens losgeweekt, die de man aanvankelijk als pure lust beschrijft
en de vrouw als ware liefde. De illusie is ook te vinden in het feit dat er naar een
negentiende-eeuwse, burgerlijke kledingstijl gerefereerd wordt. Het bal dansant is
heel wat anders dan het dancingvertier, en de victoriaanse gedragsregels mogen dan
een zekere vorm van romantiek in zich dragen, het is toch vooral schone schijn. Maar
als deze regels op de bals anno 1920 nog toegepast werden en de negentiende-eeuwse
kledingstijl nog gangbaar was, zegt dat ook iets over de hogere klassen uit die tijd.
En nog meer over de relatieve grootstedelijkheid van de stad. Een bal met
danseuse-redingotes is niet echt hetzelfde als een dancing waar men in korte rokjes
de charleston of de cakewalk danst.
Tijdens hun wonderlijke reis door het verleden verliezen ze het kindje. Er blijft
van de gevoelens niet veel meer over en de twee geliefden raken in een gevecht
verwikkeld, een gevecht ‘om het leven’.27 Ze drijven tenslotte weer boven. Ze leven
dan nog wel, de drijfveer achter hun bestaan én bereidheid te sterven, de liefde, is
weg: ‘Neen, gij die daar staat, gij zijt niet degene, voor wie ik heb willen sterven’.28
Ontnuchterd door het koude water zien ze plots de realiteit. De man heeft zijn hele
burgerlijke carrière op het spel gezet, kan zijn fabriek wel vergeten en de vrouw is
nu kind- en manloos. Ze heeft niemand meer om voor te zorgen en niemand die voor
haar zorgt. Ze waren beter af indien ze dood waren, maar ze zien beiden ook in dat
ze niets aan de gang van het lot kunnen veranderen: ‘Wij zijn gelijk de pijl die uit
den boog geschoten werd. Wij kunnen niet vallen waar wij willen’.29
De conclusie van dit stuk is vrij bitter. Het leven in de Marollen met zijn stereotype
figuren gaat gewoon weer verder, en de man en de vrouw moe-
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Affiche voor De Vertraagde Film (1922) [AMVC-Letterenhuis]

ten de draad van het leven weer zien op te pikken. Beiden komen verbitterd uit het
avontuur en verlangen duidelijk niet meer naar elkaar. Liefde is niet meer dan een
conventioneel hoofs gesprek, aantrekkingskracht niet meer dan een vaporeuze (en
dus vluchtige) japon. De volkse Marolliens leiden geenszins een onschuldig leven,
maar laten zich evenmin verleiden door schone schijn. Ontdaan van elk ideaal en
hoop op een mooiere toekomst
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zijn deze figuren alleszins oprechter dan het op uiterlijkheden gefixeerde koppel. Er
worden dus verschillende aspecten van het hedendaagse leven getoond (het volkse
leven in de bijna dorpse stadswijk en de leefwereld van de burgerij), maar buiten de
tram en de dancing wordt er geen wervelende grootstad geschetst. Precies zoals in
de andere jarentwintigstukken van Teirlinck worden er vormelijk heel vernieuwende
technieken gebruikt: het verhaal is bijzonder gelaagd, de weergave van de psyche
van de personages kan expressionistisch (in de ‘traditie’ van Robert Wienes film uit
1920 Das Cabinet des Dr. Caligari) genoemd worden en de duidelijke invloeden
van film en montagetechnieken (de verschillende lagen ‘film’ uit het verleden die
over elkaar gelegd worden) waren ongezien. Hoe modern de vorm van De vertraagde
film ook is, Teirlinck lijkt niet los te komen van een traditioneel ideaalbeeld. Dat is
vooral te merken aan de manier waarop de grootstad in beeld gebracht wordt: het
leven van de stadsbewoners is vervlakt. Ze leven in een onverschillige wereld en
hebben geen idealen meer. Teirlinck is duidelijk aangetrokken door het moderne
stadsleven, maar hij gaat er niet echt de confrontatie mee aan. Het echt stadse leven
blijkt onwaarachtig te zijn en de wijk waar het leven ordelijker is, is net een dorp.
De enige oplossing - die overigens niet ter sprake komt - is de gang naar het platteland.
En laat dat nu de setting van Het kwade oog zijn.

Wisselwerking met de film
Teirlinck had duidelijk naar buitenlands toneel gekeken, dat hoe langer hoe
multimedialer werd. Tegelijkertijd waren in de Belgische film eveneens invloeden
te onderscheiden van de theatertraditie waartoe Herman Teirlinck en Johan de Meester
behoorden. Het is al gebleken dat Dekeukeleire met Impatience de traditie een facelift
gaf door de narratie te abstraheren en de dame te paard een motor te geven. Het
contact met het Vlaamsche Volkstooneel (zie Yonnie Selma in Impatience) en zijn
interesse in een samenwerking betekenen dat Dekeukeleire en De Meester ongeveer
op dezelfde golflengte zaten, ook inhoudelijk. Dekeukeleire was dan wel een
Franstalige Brusselaar, zijn ouders waren afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Zijn roots
wakkerden zijn interesse voor de Vlaamse cultuur aan en zowel in het experimentele
Impatience als in zijn latere, meer documentaire werk kwamen de traditie en
Vlaanderen aan bod.
Zijn filmstijl was hedendaags en zijn montagetheorieën sloten heel nauw aan bij
die van de Russische cineasten, maar ideologisch was Dekeukeleire gematigd. Er
was plaats voor kritiek, maar die werd heel subtiel gehouden. Van hem hoefde men
geen subversieve producten te verwachten, terwijl L'histoire d'un soldat inconnu
(1932) van generatiegenoot Henri Storck in Frankrijk niet vertoond mocht worden
omdat het leger erin beledigd werd. De schets van het Vlaamse platteland die in Het
kwade oog gegeven zou worden, was dus veelbelovend: het zou een ode worden aan
(Zuidwest) Vlaanderen en nog meer aan haar landelijke bewoners. Met de
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medewerking van de bijzonder ervaren cameraman François Rents, de respectievelijk
Franse en Nederlandse documentairemakers Jean Painlevé en J.C. Mol en de
(gematigde) modernist Herman Teirlinck zou de goede monteur Dekeukeleire een
prachtprent afleveren, zo dacht de pers.

Het kwade oog
Teirlinck bewerkte zijn De vertraagde film zelf tot een filmscenario, maar aan de
setting en het verhaal werd flink gesleuteld. Het verhaal speelt zich nu zeventien jaar
na het drama af en de Marollen hebben plaats gemaakt voor de landelijke streek rond
Oudenaarde en Kortrijk. Ook het liefdesverhaal op het platteland is enigszins anders.
Daar werden de jongen en het meisje, Maria genaamd, echt verliefd op elkaar,
bloeiden ze open, speelden zonder schroom en werden stilaan volwassen. De
bucolische en idyllische omgeving zorgde voor een ‘misstap’, waarvoor ze wilden
boeten en/of vluchten. Hoewel er gesuggereerd wordt dat er op het platteland geen
burgerlijke schone schijn is en jonge mensen er harmonisch kunnen opgroeien, kan
een ‘zondige’ relatie echt niet door de beugel. Hun tante, door wie ze beiden opgevoed
werden, bezwijkt van schaamte, en het jonge stel springt in het water. Wanneer ze
tenslotte weer komen bovendrijven, vindt de jongen het meisje niet meer. Hij gaat
op zoek naar haar, en richt zijn hele leven in als één lange zoektocht door het
platteland (hij overschrijdt dus ook niet de grenzen met de stad). Wanneer hij haar
aan het einde van het verhaal terugvindt, is zij de gelukkige moeder van vele gezonde
kinderen en de dito echtgenote van een goede man, die zelfs een hereniging tussen
de geliefden mogelijk maakt. Beiden vinden ze nu rust, en het kwade oog sterft
vredig. Hoewel ook hier nog een staartje komt aan het drama (de man heeft geen
gemoedsrust, is een verstotene en wordt - niet in de amoureuze zin - herenigd met
zijn grote liefde; de vrouw denkt dat ze spookbeelden ziet wanneer ze hem ziet
ronddwalen), is er toch een redelijk happy end. Alleszins happier dan de stedelijke
versie. Eén van de boeren concludeert, door een uitspraak tegen zijn ezel, dat ieder
‘een pak [krijgt] op deze wêreld’. En dat moet lijdzaam gedragen worden. De film
eindigt niet zoals het toneelstuk met twee verbitterde mensen die elkaar de huid vol
schelden en eenzaam verder moeten, hoewel de uiteindelijke boodschap wel dezelfde
blijft: je kunt je lot niet ontlopen.
In het toneelstuk werd de ongedwongenheid van de volkse omgang tegenover de
schijn van de stedelijk-hoofse liefde gezet. Hier lijkt het alsof twee omgangsvormen
uit eenzelfde omgeving met elkaar conflicteren: het platteland is enerzijds een
omgeving waar er een ongedwongen omgang tussen de bewoners heerst, maar waar
anderzijds ook een moraal geldt die ‘ontsporingen’ van ware liefde afstraft en
bovendien essentieel bijgelovig is. De goede tante van de twee geliefden sterft van
schaamte en de zwervende man wordt aangezien voor een geest, een tovenaar, een
kwaad oog. Het verhaal geeft nu een dubbele kritiek op éénzelfde omgeving: je
zomaar
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losscheuren van de normen van een gemeenschap heeft als gevolg dat je eruit verstoten
wordt en dat de ‘vruchten’ van de liefde (kind en relatie) niet levensvatbaar zijn.
Anderzijds verstoort diezelfde omgeving de idylle. Dit in tegenstelling tot het
maatschappelijk compleet aanvaardbare maar minder passionele huwelijk tussen
Maria en haar uiteindelijke echtgenoot, die samen een gelukkig leven en vele gezonde
kinderen hebben. De liefde tussen het kwade oog en Maria is misschien wel oprecht,
het is alleszins geen gewenste liefde. Maar dat komt ook door de houding van de
gemeenschap, die geen tolerantie kent. De enige ‘wijze’ figuur is dan ook niet de
traditionele koster, die denkt dat het kwade oog door de duivel bezeten is, maar de
niet-bijgelovige, no-nonsense echtgenoot van Maria. Die dekt het dubieuze verleden
van zijn vrouw toe met de mantel der liefde en begraaft het kwade oog (de man die
trouwens nooit een naam krijgt) zelfs onder zijn molen.
Door de verandering van setting krijgt het verhaal van Teirlinck een heel andere
conclusie. De verschillende gezichten van het Vlaamse platteland worden getoond:
het is enerzijds een plaats waar de mensen nog eerlijk met elkaar omgaan (de
idyllische liefde, die niet bepaald wordt door hoofse omgangsvormen; het
onuitgesproken ‘ideaal’ uit De vertraagde film), maar waar anderzijds ook traditionele
waarden en bekrompenheid heersen, die door sommige bewoners wel al te strikt
opgevat worden, hetgeen leidt tot het verstoten van figuren die een misstap begaan
en tot grote bijgelovigheid. De ultieme liefde, zo lijkt Teirlinck te concluderen, kan
blijkbaar alleen los van de verstikkende gemeenschap bestaan, of in een verlichte
gemeenschap. En die gemeenschap vond Teirlinck blijkbaar wel onder een
Oudenaardse molen, maar niet in Brussel.
De vraag is dan wat is er nog experimenteel was aan deze film. Eén van de enige
moderne elementen, de stad, had plaats geruimd voor een traditionele omgeving, wat
de traditionele inhoud alleen maar ten goede kwam. Het eigenlijke verhaal van De
vertraagde film - de vertraagde film van het leven van de personages - komt in Het
kwade oog maar heel even aan bod, en dan wel in de vorm van special effects,
verzorgd door Jan Cornelis Mol (vooral gespecialiseerd in bloemen- en kristalfilms)
en Jean Painlevé (een marine bioloog die het onder waterleven filmde). Dit stuk werd
nogal dubbel onthaald. In de persmap van Dekeukeleire zit een typoscript van een
anonieme recensent die over de onderwaterscène het volgende zei:
Pourquoi introduire - même nous montrer - ces vues de l'égorgement d'un
enfant dans un décor idylique, au milieu des blés dorés; quelle étrange
goût! N'est-ce pas un goût au crime? (parce que ces vues pouvaient être
différemment remplacées). Sadisme fictif du personnage central, ou bien
sadisme réel du metteur en scène? Le film est raté; personne n'en doutera.
De persoon in kwestie had duidelijk vragen bij het morele aspect van de film. Anderen
vonden het abstracte gedeelte verbluffend, en in Het Vaderland van vrijdag 26 januari
1940 wordt aangekondigd dat de
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Pagina uit het handschrift van Herman Teirlincks De Vertraagde Film (1922) [AMVC-Letterenhuis]
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Pagina uit het handschrift van Herman Teirlincks De Vertraagde Film (1922) [AMVC-Letterenhuis]
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Leidsche Film Studiekring het abstracte gedeelte apart zal tonen tussen andere
moderne en abstracte werken.30 Op 3 februari 1940 wordt in dezelfde krant geschreven
dat het stuk met maar zeer matig succes een droomsfeer probeert op te roepen.31
Iedereen had zo wel zijn of haar idee over de abstracte sequentie. Indruk maakte het
alvast (niet).
En misschien was dat schokeffect zo onbedoeld nog niet. De close-ups van
verschrikte boerenkoppen wekken al enige verontrusting, en het stuk waarin de koeien
onrustig worden door het kwade oog wordt achterstevoren getoond, zodat het lijkt
alsof ze achteruit lopen. De snelle montage tijdens het gevecht tussen één van de
dorpsbewoners en het kwade oog is doorspekt met abstractere beelden. De worsteling
wordt statisch en van ver in beeld gebracht, maar ook door een opeenvolging van
stilstaande close-ups van aanvallende en afwerende handen op het geweer van de
boer. Met behulp van montage en filmtechnieken wordt de rustige sfeer die normaal
gezien op het platteland heerst doorbroken. De oorzaak van die sfeer, de mislukte
liefde en zelfmoordpoging van het kwade oog en Maria, vormt dus een climax in het
verhaal.
Het abstracte onderwatergedeelte moet wel ‘extreem’ zijn, om het contrast tussen
de onderhuidse spanning voordien en het evenwicht nadien te creëren. Dat geldt ook
voor het gebruik van het geluid. De meest voorkomende kritiek op het auditieve
aspect van Het kwade oog was dat het zo artificieel was: die sprekende, volkse koppen
kregen een wel heel gekunstelde, nadien door acteurs ingesproken, stem. Maar ook
dit effect was niet zomaar uit de lucht gegrepen. In Teirlincks theaterbewerking van
Karel van de Woestijnes De boer die sterft werd een gelijkaardige techniek gebruikt.
Daar spreken de acteurs ook niet zelf, maar wordt er in de coulissen voor hen
gesproken. Ze spelen eigenlijk mime, en dat spel wordt door andere stemmen begeleid,
net zoals in Het kwade oog. De afstand tussen geluid en beeld in het toneelstuk
illustreert de ijlende toestand van de boer, die als stervende ook niet meer helemaal
tot de realiteit behoort. In Het kwade oog wordt offscreen geluid gebruikt om een
gelijkaardige unheimliche sfeer op te roepen.
Op het platteland heerst sinds de komst van het kwade oog een verontrustende
sfeer. In de film komen dan ook nauwelijks dialogen voor. Het geluid beperkt zich
tot korte zinnen of uitspraken. Zo vertelt de man die het kwade oog achterna zat,
maar hem niet kon vangen, nadien aan de anderen een heel ander verhaal. We zien
de man het echter niet vertellen, maar krijgen nieuwe beelden te zien die bij zijn
alternatieve verhaal horen. Wat er gezegd wordt in de film kan dus evengoed
beschreven worden als de gedachten of de psyche van de personages. Ook dit
doorbreekt weer het organische aspect van het platteland: het onderstreept de
verstoorde rust en de negatieve kanten van de landelijke bewoners, de woelige sfeer
die onder het vredevolle oppervlak schuilt. De visuele en auditieve vormexperimenten
worden gekoppeld aan de periode van verwarring, bijgeloof en een verstoord
evenwicht. De makers van de film associeerden deze experimenten dus met alles
wat niet ideaal is. Het is dan ook opvallend dat aan het einde van de film, wanneer
het evenwicht hersteld is, het platteland met
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sequentieopnames weergegeven wordt. Er is geen sprake meer van snelle montage,
alleen van lange, beschrijvende shots. Vorm- en maatschappijvernieuwing gaan hier
niet hand in hand. Het tegenovergestelde is eerder waar.

‘een expressionisme, dat 8 of 10 jaar geleden hoogtij vierde bij de mannen
van de avant-garde’
In Het kwade oog gebruikten Teirlinck en Dekeukeleire technieken die niet onbeproefd
waren: het offscreen geluid werd gebruikt in De boer die sterft, in Rusland speelden
tien jaar ervoor ook al niet-professionele acteurs mee in film (de personages in Het
kwade oog werden namelijk vertolkt door boeren uit de streek) en de wetenschapsfilms
van Mol en Painlevé waren niet onbekend. De combinatie van traditie en moderne
vormgeving was in de jaren twintig voor het theater een succesformule gebleken.
Maar blijkbaar paste in de jaren dertig deze vorm niet voor de film. Het kwade oog
werd bijzonder slecht onthaald. Er zat geen lijn in: het waren mooie documentaire
beelden van het Vlaamse platteland, maar het verhaal leek werkelijk nergens op, zo
klonk het meer dan eens. De recensent van de Gazet van Antwerpen schreef:
Het zonderlingste is echter, dat men hier plotseling overschakelt van een
poëtisch boerenverhaal naar een expressionisme, dat 8 of 10 jaar geleden
hoogtij vierde bij de mannen van de avant-garde. Spelende kindergestalten
worden samen gemonteerd met close-ups van andere kindergezichten. Het
tooneel onder water is een filmisch ‘mannekensblad’ van saamgebonden
handen, onderzeesche opnamen van Jean Painlevé, kristalfantasieën van
J.C. Mol, een kindergezicht, een mannengelaat, een vrouwengelaat, enz.
dat alles over en door mekaar afdrukt. De bedoeling is nogal duidelijk,
dunkt me, maar het effect is eerder verbluffend dan schoon of aangrijpend.32
Die vreemde effecten waren - contradictorisch genoeg - niet meer vernieuwend in
1938. Hoewel dit niet meteen de meest voorkomende kritiek was, schuilt hier toch
de kern van het slechte onthaal van deze film. De film hoorde vormelijk en inhoudelijk
thuis in de theater- én filmtraditie van de jaren twintig. De psychologische effecten
die Teirlinck met filmische technieken in het theater bereikte, de invloed van
buitenlands theater op het werk van zowel Teirlinck als Johan de Meester en de
kennis van de Russische cineasten van Dekeukeleire getuigen van het feit dat de
Vlaamse / Belgische theater- en filmwereld goed op de hoogte was van wat er
internationaal gebeurde. Ook inhoudelijk leek dat de met spanning tegemoet geziene
plattelandsfilm door pers en publiek goed onthaald zou moeten worden: in 1934 was
De Witte immers een enorm kassucces, en ook later zou het genre van de Vlaamse
boerenfilm in de smaak vallen. Het was misschien geen illustratie van de moderne
wereld, maar het beeld van de contemporaine, typisch Vlaamse boer deed het goed.
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Charles Dekeukeleire [AMVC-Letterenhuis]
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In Het kwade oog werd dat beeld van de traditionele volksmens echter geenszins
geïdealiseerd. Uit De vertraagde film bleek dat Teirlinck het stadse leven niet
waarachtig vond, en zeker niet als een vruchtbare bodem voor zuivere liefde
beschouwde. Het platteland bleek als alternatief, zoals in Het kwade oog tot uiting
komt, minder idyllisch dan verwacht. Er mag dan wel minder schone schijn zijn dan
in de stad, de bewoners zijn bekrompen, bijgelovig en intolerant. Er is echter één
(goed geïntegreerde) uitzondering in het dorp: de eenvoudige, no-nonsense molenaar,
een redelijk man en goede echtgenoot die vanaf het begin het ‘kwade oog’-bijgeloof
onzin vond. Deze spanning tussen de ongedwongenheid en de verstikkende mentaliteit
van het platteland probeerden de filmmakers weer te geven met behulp van discontinue
montage en offscreen geluid: door die technieken wisten ze de spanning en het
bijgeloof die in het dorp heersten op te bouwen tot een climax in de onderwaterscène.
Met het weerkeren van de rust, vertraagt ook het montageritme.
Deze combinatie van een traditionele inhoud en een vernieuwende vorm was in
de jaren twintig heel populair, maar had - zoals in de kritieken te lezen is - afgedaan
aan het einde van de jaren dertig. De kijker begreep door het montageritme, dat mede
door de komst van het geluid al bijna een decennium veel lager lag, het verhaal ook
niet meer. De pers verwachtte een Belgische (plattelands)film van internationaal
niveau, één die eindelijk een eind zou maken aan het ‘kluchtige’ van Belgische films
in de trant van De Witte en Mademoiselle Beulemans. Het kwade oog bleek echter
te modern en te verouderd tegelijkertijd voor een filmwereld en -publiek die zich
grotendeels gericht hadden op een nieuwzakelijke stijl. Maar wanneer de film, zoals
in het bovenstaande, in zijn cultureel-historische context geplaatst wordt, blijkt Het
kwade oog een complex unicum in de Belgische filmgeschiedenis te zijn.33
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Ernst Bruinsma
50 jaar Fries Letterkundig Museum
Een geschiedenis van de oprichting
Voor Jelle Krol
Onder welke omstandigheden en met welk doel werd in 1959 in Friesland een ‘eigen’
letterkundig museum opgericht? Daarover hield Ernst Bruinsma in december 2008
een lezing op het Filologencongres van de Fryske Akademy in Leeuwarden. Voor
Zacht Lawijd maakte hij een ingekorte versie van zijn lezing.

Inleiding
De historie over de oprichting in 1959 van het Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaesjesintrum (FLMD) begint niet in Leeuwarden, maar in Antwerpen en
Amsterdam. De context voor de oprichting van het FLMD wordt namelijk gevormd
door de Friese Beweging en de oprichting van de Fryske Akademy, maar eveneens
door de oprichting van letterkundige musea in Den Haag en Antwerpen. Op deze
vier hoofdlijnen wil ik me dan ook vooral richten.
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Geert Wumkes in de provinciale bibliotheek [Collectie Tresoar, Leeuwarden]
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Antwerpen
In Vlaanderen ligt de zaak duidelijk. In haar onlangs verschenen boek Lof van het
stof vertelt Gwennie Debergh hoe sedert eind negentiende eeuw, toen de vraag rees
wat er met de nalatenschap van de grote literaire held Hendrik Conscience moest
gebeuren, tal van schrijvers zich inzetten voor een archief en museum dat de rijkdom
van de Vlaamse letteren moest etaleren. Oftewel: hoe het museum een belangrijk
symbool werd in de strijd van de Vlaamse Beweging. In Vlaanderen werd de basis
voor het museum al in 1912 gelegd, met een grootse Consciencetentoonstelling,
onder meer bedoeld om het Vlaamse zelfbewustzijn op te krikken. Het eerste nummer
van de collectie van het Vlaamse letterenmuseum werd in 1933, nu 75 jaar geleden,
dan ook zeer symbolisch toegekend aan De leeuw van Vlaanderen van Hendrik
Conscience. In de jaren daarna groeide de collectie van het Letterenhuis in hoog
tempo. Maar er werd van meet af aan ook flink gediscussieerd over de ‘beperkte’
collectievorming, want velen waren van mening dat het museum er niet alleen voor
de literatuur mag zijn. In de woorden van Ger Schmook, een van de voornaamste
directeuren in de geschiedenis van het Letterenhuis: ‘Ge kunt noch de Vlaamsche
Letterkunde, noch de Vlaamsche kultuur losmaken van de Vlaamsche Beweging’.1
Onder zijn leiding werd de naam op 23 juli 1945 dan ook veranderd in Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Ook het Fries letterkundig museum zou
vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw in deze brede zin gaan collectioneren
en archiveren.

Den Haag
Het Letterkundig Museum in Den Haag werd eind 1953 opgericht. De basis voor de
collectie werd, net als in Vlaanderen, door een tentoonstelling gevormd. Deze Haagse
tentoonstelling van 1923 had als doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven
van leven en werk van de Nederlandse schrijver. Opvallend genoeg werd er trouwens
ook ruimte vrij gemaakt voor een Friese afdeling. Het initiatief was buitengewoon
succesvol en uit deze tentoonstelling groeide de ‘Letterkundige Verzameling’ van
de Gemeente Den Haag, die later het fundament vormde voor het Letterkundig
Museum.
Behuizing voor het letterkundig museum werd gevonden in het oude stadhuis aan
de Groenmarkt, de museale ruimtes werden gepland op de zolderverdieping.
Conservator werd Gerrit Borgers, die als redactiesecretaris van het tijdschrift Podium
veel contacten had in de literaire wereld. In Friesland was Borgers ook goed bekend,
met name als kameraad van de schrijver Anne Wadman. Het is trouwens opvallend
dat het letterkundig museum altijd ontmoedigend heeft gehandeld als er lokale
initiatieven ontstonden om een archief of museum op te richten op het domein van
de schone letteren.2 Maar men had geen enkel probleem met de oprichting van het
FLMD dat zes jaar later, nagenoeg volledig naar Nederlands model, werd ingericht
op de zolderverdieping van de Fryske Akademy.
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Friese Beweging
De Fryske Akademy werd weliswaar in 1938 opgericht, maar al in 1914 sprak men
voor het eerst over de oprichting van een dergelijk academisch instituut. Die vroege
geluiden ontstonden vanuit de gestaalde kaders van de Friese Beweging, die in de
twintigste eeuw tot volle wasdom kwam. De Friese Beweging was in de negentiende
eeuw vooral een culturele beweging, die meende dat de Friese strijd met name mannen
nodig had - blijkbaar geen vrouwen - die hun leven wilden geven aan de studie van
de Friese taal en de Friese geschiedenis. Dat was nog een erezaak in die jaren. Sinds
het begin van de negentiende eeuw had Friesland namelijk geen universiteit meer.3
Alleen binnen de gelederen van het Friesch Genootschap werd nog aan
wetenschappelijk onderzoek gedaan.4 Maar de stijgende populariteit van de Friese
beweging en het toenemend aantal Friestalige boeken deden de behoefte aan studie
verder toenemen.
Toch kwam die academie er vooreerst niet. Dat had onder meer te maken met de
wijze waarop de Friese Beweging in het interbellum was georganiseerd. Er ontstond
in die jaren van grote ideologische conflicten gaandeweg een gedachtegoed dat
aansloot bij een zogenaamd al langer bestaand verlangen naar Friese vrijheid. Met
name politieke actie, decentralisatie van bestuur en zelfbestuur, het bevorderen van
Fries als taal van het openbare, kerkelijke en ambtelijke leven werden in de twintigste
eeuw issues in de beweging. Maar er was ook veel verdeeldheid, diverse partijen
werden geleid door grote ego's die in maatschappelijk en ideologisch opzicht ver
uiteen lagen.

Jelle Brouwer
Pas na meerdere indringende oproepen van gewichtige figuren als de theoloog en
priester Titus Brandsma kwam het er in 1938 toch van. Onder auspiciën van de
Provinciale Onderwijsraad werd een eigen academie opgericht die ruimte bood aan
zowel liefhebbers als aan wetenschappers. Heel lang stond het grote woordenboek
van de Friese taal centraal in het werk van de academie, waarbij gebruik gemaakt
werd van onnoemelijk veel vrijwilligers. Na de Tweede Wereldoorlog is het werk
echt op gang gekomen, maar pas met de aanstelling van Philippus Breuker, medio
jaren zeventig, kwam er een letterkundige aan het werk in het Coulonhuis, zoals het
hoofdgebouw van de Akademy heet.
Toch kan bezwaarlijk worden volgehouden dat in Friesland al die tijd niets aan
literatuuronderzoek werd gedaan. Zo begon theoloog G.A. Wumkes al in 1938, hij
was destijds werkzaam als bibliothecaris bij de Provinciale Bibliotheek, met het
verzamelen van materiaal voor zijn grote biografische woordenboek waarin schrijvers
een belangrijke plaats innemen. Bovendien toont de Catalogus der Friesche Taalen Letterkunde van Marten Scholten uit 1941 aan, dat er voor de oorlog het nodige
werk is verzet op dit terrein.
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Jelle Brouwer bij de uitreiking van de Gysbert Japicxprijs, 1947 [Collectie Tresoar, Leeuwarden]

In 1940 moest Wumkes worden opgevolgd als bibliothecaris. Zijn eigen benoeming
was een politieke daad geweest, waarmee de provincie toegaf aan de Friese Beweging.
En velen verwachtten daarom de benoeming van sociaaldemocraat Jelle Brouwer op
deze post. Brouwer was medeoprichter van de Fryske Akademy, secretaris van de
Provinciale Onderwijsraad, hij schreef gedichten, maar hij bezorgde eind jaren dertig
ook het verzameld werk van de zeventiende-eeuwse Friese dichter Gysbert Japicx.
Bovendien was hij in 1928 oprichter, samen met de zojuist al genoemde Marten
Scholten, van het Sosiael-Demokratysk Frysk Forbân dat meende dat het socialisme
in Friesland alleen kans van slagen had als het Friese eigene vooropstond.
Toch koos de provincie ondanks deze goede papieren niet Brouwer, maar iemand
van de Anti-Revolutionaire Partij, namelijk de classicus Sjoerd Douma.5 De redenen
daarvoor zijn volgens historici niet meer goed te achterhalen, maar de benoeming
schijnt wel tot felle protesten te hebben geleid omdat Douma niet uit de gelederen
van de Beweging kwam.
Op 28 mei 1940 promoveerde Jelle Brouwer in Groningen bij professor J.N.M.
Kapteyn op de uitgave van een Oudfriese tekst. Kapteyn was leider van het
Fries-Saksische Genootschap Saxo-Frisia, in feite een SS-organisatie, onderdeel van
de Nederlandse afdeling van de Ahnenerbe die er voor pleitte dat Friesland zou
opgaan in het Derde Rijk. Vrij spoedig na zijn promo-
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tie werd Brouwer aan de universiteit van Groningen benoemd als eerste gewoon
hoogleraar Fries en Gotisch. Hij hield zijn inaugurele rede over de negentiende-eeuwse
schrijver en onderzoeker Joost Ftiddes Halbertsma als Fries taalkundige, maar zou
zich in zijn onderzoekswerk, net als de meeste van zijn latere promovendi, vooral
richten op Oudfries en Nieuwfries.
Dat is overigens wel typerend voor de wetenschap die in Friesland in het
interbellum opkwam: men had vooral aandacht voor het glorieuze verre verleden.
Vermoedelijk is sedert de negentiende eeuw over geen Friese schrijver zo uitvoerig
geschreven, als over Gysbert Japicx. Anderzijds werkte Jelle Brouwer ook mee aan
het vierde deel van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Hij streefde
er naar - althans volgens zijn levensbericht van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde - om Nederlandse, Duitse en andere frisisten bij elkaar te brengen en
met hen samen te werken. Uit die houding groeiden in 1956 de filologencongressen.
Na de oorlog werd Brouwer zijn hoogleraarschap op voorspraak van Kapteyn niet
verweten. Hij had leiding gegeven aan het studentenverzet, studenten afgeraden de
niet-ariërverklaring te tekenen en geen colleges meer gegeven. Bovendien had hij
niet-ondertekenaars geholpen door hen nog tentamens af te nemen.

Friese literatuur na de oorlog
Belangrijkste literaire podium na de oorlog werd De Tsjerne, een naam die afkomstig
is uit de zuivelindustrie en ‘karnton’ betekent. In het openingsartikel beklemtoonde
schrijver en journalist Fedde Schurer dat de literatuur zich los moest maken van de
Friese Beweging: ‘De schrijver heeft zijn dienstplicht vervuld als wezenlijke
bewegingsfactor; de beweging moet zich losmaken van haar erfelijke literaire binding
en eigen brede wegen gaan’.6 Voor de literatuur blijft slechts één roeping over, zegt
de wezenlijk optimistische Schurer, namelijk onze verhouding registreren tot het
wonder, tot de natuur, tot de mens, tot God. ‘Eens deze verbinding doorbroken is zij
één met alle literatuur ter wereld, naakt en weerloos en vrij springt zij naar voren als
de Idee in de tekenroman van Frans Masereel. Alleen in deze vrijheid kan ze leven,
alleen op dit internationale plan kan zij waarde krijgen voor het nationale leven’.7
Duidelijk is dat, althans in de eerste naoorlogse jaren, de decentralisatiegedachte
die jarenlang de Friese Beweging had beheerst, voor heel even werd losgelaten. Er
is helaas nog veel onduidelijk over de wijze waarop de Friese Beweging zich na de
oorlog heeft ontwikkeld. Het wachten is op een mooie gedegen studie over dit
onderwerp. De Beweging beperkte zich aanvankelijk tot de wens dat Friesland zich
binnen de Nederlandse staat verder kon ontwikkelen. Pas enkele jaren later trad het
decentralisatievraagstuk opnieuw op de voorgrond. Maar de rol van de grote
vooroorlogse leiders leek uitgespeeld, hoewel de Friese Beweging zich minder breed
gecompromitteerd lijkt te hebben dan de Vlaamse Beweging. Een
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belangrijk leider als Douwe Kalma verloor elke glans door zijn rol in de oorlog.8
Ook E.B. Folkertsma, hoewel die zich op de achtergrond een militant beweger bleef
tonen, genoot blijkbaar niet meer de autoriteit van voor de oorlog. En dat terwijl het
aantal aanhangers van de beweging nooit zo groot is geweest als in het eerste
decennium na de oorlog.
De plaats van Folkertsma was dan misschien wel verdrongen door Fedde Schurer,
die in 1951 met een roemruchte actie tegen de rechterlijke macht ontzettend veel
heeft betekent voor de emancipatie van de Friese taal.9 Pas als begin jaren zestig de
Fryske Nasjonale Partij werd opgericht, ontstond een nieuw democratisch elan in de
Friese Beweging. Bovendien kan vastgesteld worden dat de rol van de provinciale
overheid in dit verband steeds belangrijker is geworden.
Een belangrijk moment in dit opzicht was de uitreiking in 1947 van de Gysbert
Japicxprijs. Deze nog steeds meest prestigieuze prijs van de provincie is genoemd
naar de zeventiende-eeuwse dichter, met wiens werk de geschiedenis van de Friese
literatuur eigenlijk begint. De eerste keer werd de prijs uitgereikt aan de dichter Obe
Postma, voor de bundel It sil bistean. Waarom kreeg Obe Postma deze prijs? Hij was
natuurlijk een van de oudste dichters van dat moment. Maar de grote canonisering
was nog niet ingezet, die begon eigenlijk pas met deze prijs én met het verschijnen
van het verzameld werk in 1949. Postma was ook niet actief geweest in de Friese
beweging, noch in de literaire tijdschriften en in feite een wat geïsoleerde figuur
gebleven.
Voorzitter van de adviescommissie was Jelle Brouwer en in zijn laudatio namens
het Friese volk benadrukte hij dat Postma weliswaar een Friese dichter was, maar
tegelijkertijd zoveel meer en bovendien iemand van Europees niveau. Het was
kennelijk belangrijk om zó'n soort schrijver na de oorlog te eren: ‘U bent Fries in
hart en nieren en heeft het eigene van Friesland op zeldzame wijze vormgegeven,
maar al het goede van buiten lokte u evenzeer - vertaalde u niet Rilke en Boutens,
Emily Dickinson, Hélène Swarth en Boeken? Voelde u zich niet verwant aan
Slauerhoff?’10
De meesterlijke essayist en criticus Anne Wadman schreef in 1949 over Postma,
in de inleiding bij de bekende tweetalige bloemlezing Frieslands Dichters: ‘Van
elke provincialiteit staat hij verre: hij veracht niet de stad, niet de autowegen, die
door de weilanden gebaand worden, hij staart zich niet blind op het eigene en kleine,
maar weet het geringe en nietige van het aards bestaan tot iets groots te transformeren.
Ook zijn hart gaat uit naar het land achter de einder, naar de verte, naar het avontuur’.
In die zin voldoet Postma volkomen aan de definitie die Wadman op dat moment
zelf geeft aan Friese literatuur: ‘Waaruit blijkt dan tenslotte het eigenaardige van en
dus recht op een eigen Friese literatuur bestaan? Het is, kort geformuleerd, dit: een
Friese weerslag te geven (d.w.z. geuit in de Friese taal en vanuit de problematiek
van de Friese ziel geprojecteerd) van datgene wat Europa vervult en drijft’.
Wadman spreekt niet alleen over een Friese weerslag van wat Europa drijft, maar
ook over de Friese taal. Kennelijk gaat hij niet zo ver om ook
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Gerrit Borgers, Marten Scholten, Freark Dam en Anne Vondeling [Collectie Tresoar, Leeuwarden]

andere talen tot de literatuur in Friesland toe te laten. Dat past in het algemene beeld
dat we hebben van literatuur en cultuur in Friesland, namelijk dat het ‘taaleigene’
daarin altijd voorop staat. Met Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde
in Groningen, constateer ik dat zelfs binnen de Frisistiek die taligheid enorm
belangrijk is geweest en dat er helaas weinig aandacht is geweest voor de context
van die taaluitingen.11 De historische en maatschappelijke context waarin literatuur
geschreven, geproduceerd en gerecipieerd werd, is in deze regio bijvoorbeeld
eeuwenlang meertalig geweest en tegenwoordig is ze pertinent tweetalig. Daar zou
de Frisistiek in de toekomst veel meer aandacht voor moeten hebben.
Zo kan het belangrijk zijn, ik houd het maar bij één klein voorbeeld, om de
oprichting van het tijdschrift De Tsjerne te bekijken in relatie tot het Nederlandse
tijdschrift Podium. Velen kennen Podium uit de jaren vijftig, toen schrijvers als
Hermans, Burssens, Boon en Borgers er actief in waren. Maar Podium is begonnen
in Leeuwarden en was onder meer gericht tegen de suprematie van ‘Holland’. Podium
wilde ook ruimte bieden aan Friestalige poëzie, die ze als gelijkwaardig beschouwde
aan de Nederlandstalige. Het eerste Friese gedicht dat in Podium verscheen, was van
Freark Dam, later een van de voornaamste conservatoren van het FLMD.
Tot eind jaren veertig was in Podium naast Wadman en Fokke Sierksma, theoloog
en bibliothecaris, vooral Gerrit Borgers een belangrijk figuur.
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Toen Borgers na het vertrek van Wadman en Sierksma begon met het uitbouwen
van Podium, had hij inmiddels zijn baan als leraar in Hilversum verruild voor het
conservatorschap van het Letterkundig Museum. Ook in die functie onderhield hij
contacten met Friesland. De Fryske Akademy begon namelijk in 1955 met het
registreren van bibliografische gegevens van auteurs op exact dezelfde wijze als men
in Den Haag en Antwerpen deed. Gekozen werden met name schrijvers die in de
belangstelling stonden door een jubileum, een herdenking enzovoort, en waar men
dus betrouwbare en uitgebreide gegevens voor nodig had.
Dit specifieke onderdeel van het letterkundig museum viel onder de
wetenschappelijke verantwoordelijkheid van directeur L. Brummel, tevens hoofd
van de Koninklijke Bibliotheek. Hij was aanvankelijk geen groot voorstander van
een apart letterkundig museum. Eigenlijk was Brummel van mening dat handschriften
verzamelen een taak van de Koninklijke Bibliotheek was. Maar voor een bibliotheek
is een dergelijke opdracht slechts een neventaak, wierpen zijn opponenten tegen.
Daarmee kwam de actieve werving in het gedrang en bovendien geniet een museum
meer bekendheid dan een bibliotheek en kan het zich breder oriënteren in het
verzamelbeleid. Een oplossing voor deze discussie werd gevonden door de directeur
van de Koninklijke Bibliotheek ook tot directeur van het Letterkundig Museum te
benoemen. Zo werd gegarandeerd dat de in het museum gevolgde methoden zouden
beantwoorden aan de bibliografische en technische eisen, welke in de
wetenschappelijke bibliotheken worden gesteld.12

De eerste plannen
In augustus 1956 schreef Brummel voor het literaire tijdschrift Maatstaf een artikel
waarin de lezer deelgenoot werd gemaakt van zijn aanvankelijke twijfels en zijn
uiteindelijke welbewuste keuze voor een apart museum.13 Jelle Brouwer haakte in
op dit artikel in zijn lezing op het eerste filologencongres. Hij sprak de wens uit dat
belangrijke handschriften verzameld zouden worden in een instelling die de evenknie
vormt van het Nederlandse voorbeeld. ‘De oplossing voor Friesland zou kunnen zijn:
een speciale opzet binnen het verband van de Provinciale Bibliotheek, met een eigen
bestuur en, als het lukt, een eigen ambtenaar, onder voorzitterschap van de
bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek, om alle concurrentie voor te zijn.’14
Na afloop van de lezing vertelde dr. Kok van de Fryske Akademy dat hij met het
NLMD had afgesproken dat, als er handschriften van Friese letterkundigen
binnenkwamen, ze die aan de Akademy zouden afstaan.15 Het omgekeerde werd ook
afgesproken. In deze discussie wordt eens te meer duidelijk dat de oprichting van
een eigen letterkundig museum plaatsvond onder academische impulsen, maar dat
er zeker ook bewegingsidealen meespeelden. In de verslagen van het filologencongres
wordt namelijk ook opgemerkt dat de studie naar Friese letterkunde rekening moet
houden met de taalstrijd en wat men daar voor kan doen.16

Zacht Lawijd. Jaargang 8

35
De bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek, classicus Sjoerd Douma die in
1940 de baan had gekregen waarop Brouwer zijn zinnen had gezet, reageerde in een
brief aan diezelfde Brouwer met de scepsis die aanvankelijk ook de houding van
Brummel had gekenmerkt: ‘Nu zal de oogst voor de Nederlandse letterkunde veel
rijker zijn dan de Friese, en de verhoudingen tussen bibliotheek aan de ene en de
schrijvers en hun families aan de andere kant zijn ook niet dezelfde. Het lijkt me
daarom dat een aparte stichting voor ons in eerste instantie niet nodig zal zijn’.17
Hij dacht dat de Provinciale Bibliotheek dicht genoeg stond bij de Friese Beweging
en de Friese studie om, aansluitend bij wat men al had, verder te gaan met het
verzamelen van materiaal. Wel dacht hij dat een comité in het leven moest worden
geroepen om de verantwoordelijkheid van het verzamelen op zich te nemen en die
zich als zodanig moest presenteren aan de buitenwacht. Hij wilde geen apart Fries
literair museum in de bibliotheek opnemen, maar een Friese afdeling inrichten in de
algemene studiezaal.
Op 8 februari 1957 had Brouwer nader overleg met Sjoerd Douma en met Borgers.
Het driemanschap stelde een brief op voor Gedeputeerde Staten van Friesland.18 Als
voordelen van een apart museum worden opgesomd: iemand met gezag onder
schrijvers en hun Erven kan meer en beter materiaal verwerven dan een bibliotheek.
In de tweede plaats komt materiaal beter tot zijn recht in een apart museum dan in
een algemene handschriftencollectie van de bibliotheek. Er kan voorts meer tijd
worden besteed aan beschrijving en ordening, er kan iets tentoongesteld worden en
er kunnen bovendien geluidsmateriaal en portretten verzameld worden, iets waar
bibliothecarissen minder ervaring mee hebben. Bovendien maakt zo'n museum kans
om van meerdere kanten financieel gesteund te worden. In Friesland werd veel
materiaal verworven, gaf Douma bovendien toe, maar er is ook en ander verloren
gegaan omdat niet tijdig pogingen tot behoud werden gedaan.
Douma raamde de totale begroting op 25.000 gulden. Dat was niet erg realistisch
want het letterkundig museum ontving in 1955 een ministeriële bijdrage van 20.000
gulden en de gemeente Den Haag droeg 10.000 gulden bij. Hoe dan ook, de
gedeputeerde staten van Friesland gaven geen ruimte voor overleg. Wel werd blijkbaar
het signaal gegeven dat niet op financiële steun gerekend moest worden.

De oprichting
Daarop besloten de initiatiefnemers tot een bescheidener opzet. In het Coulonhuis
van de Fryske Akademy werd in die periode nieuwbouw gepleegd en men zou ruimte
kunnen maken voor een letterkundig museum. Er werd een regeling getroffen om
anderhalve dag per week een ambtenaar van de Provinciale Bibliotheek te detacheren.
Marten Scholten was werkzaam als wetenschappelijk-hoofdassistent van de
Provinciale Bibliotheek en ging eerst voor drie ochtenden per week aan het werk op
de zolder van het Coulonhuis. Douma had zijn medewerker
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Anne Wadman schrijvend in zijn woonkamer [Collectie Tresoar, Leeuwarden]

Scholten naar het schijnt niet al te veel Friese ruimte gegeven bij de collectievorming
en Brouwer moet het na de teleurstelling van 1940, toen hij de baan als bibliothecaris
misliep, toch als een mooie overwinning hebben beschouwd dat zijn kompaan
Scholten en hij nu iets recht konden zetten.
Het bestuur werd gevormd door onder anderen Jelle Brouwer, Freark Dam, Sjoerd
Douma en E.B. Folkertsma. Iemand die niet meedeed was Anne Wadman, zo blijkt
uit een brief aan Jelle Brouwer.19 Op een bijeenkomst was zijn naam genoemd als
iemand die deze klus zou kunnen klaren. Hij voelde daar toen wel voor, maar
vermoedde dat een en ander jaren zou duren. Nu het FLMD gevestigd werd in de
Fryske Akademy was zijn vertrouwen in de zaak ernstig bekoeld. De onderneming
moest in handen zijn van iemand met ideeën en initiatieven, iemand die het veld
goed kon overzien en zich daar volledig aan kon wijden. Hij zal daarbij het voorbeeld
hebben willen volgen van zijn vriend Gerrit Borgers die een heel vrije rol had.
Wadman was bang
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dat het een kwestie van goedwillende vrijwilligers zou worden, dat de zaak zou
verdrinken tussen al de andere taken van de Fryske Akademy, dat teveel mensen en
instellingen zich er mee zouden willen bemoeien en elkaar dus in de weg lopen en
dat hiermee ook de mogelijkheid tot een ruimere en zelfstandigere opzet was
afgesloten. Dilettantisme was een woord dat hij van toepassing achtte. Wadman sloeg
de deur niet dicht, maar aarzelde zeer.
De keuze voor de conservator viel zoals gezegd definitief op Marten Scholten.
Huisvesting werd gevonden op de zolder van het Coulonhuis, die werd ingericht met
vijf kasten en een oud bureau dat uitgeleend werd door de Provinciale Bibliotheek.
Met wat planken, schragen en een glazen kastje was er ook uitstalruimte beschikbaar.
Scholten was overigens al ver voor de oorlog, in de tijd dat hij samen met Brouwer
actief was in Soasiael-Demokratysk Frysk Forbân, bedrijvig in de boekenwereld. Zo
was hij actief in het bestuur van de Stichting It Fryske Boek dat propaganda voor
het boek verzorgde, organiseerde hij boekententoonstellingen en gaf hij catalogi uit
van pas verschenen Friese literatuur onder de naam De Boekebeam.
Doel van de nieuwe stichting, die tussen haakjes pas officieel 20 december 1962
werd opgericht, is: ‘it gearbringen yn eigendom of brûklien en konservearjen fan in
dokumintaire samling oangeande de Fryske Letterkunde en it gearstallen fan in
sintrale dokumintaesje fan de Fryske letterkunde’. Al het mogelijke materiaal zou
verzameld worden ‘dêr't in byld fan in skriuwer, in letterkundige streaming of in
tiidrek mei kompleteare wurde kin’.20
Doelstelling van het eind 1953 opgerichte NLMD was identiek, namelijk: ‘a. het
bijeenbrengen in eigendom of bruikleen en conserveren van een centrale documentaire
verzameling betreffende de Nederlandse letterkunde sedert het midden der achttiende
eeuw; b. het vormen van een centrale documentatie van de gehele Nederlandse
letterkunde’.21 Toch is er iets merkwaardigs aan de hand met deze statuten. Niet alleen
werden ze pas in 1962 gepasseerd, in de praktijk bleek dat ook de Friese Beweging
tot het werkgebied van het FLMD behoorde. De eerste grote schenkingen aan het
museum kwamen ook uit die hoek. Naar de motivatie om dit aspect van de
collectievorming expliciet buiten de statuten te houden, is het voorlopig gissen. Wel
werden op 28 juni 1995 de statuten aangepast en daarbij werden de doelstellingen
uitgebreid... ‘en fierder al itjinge dat mei ien en oar streekrjocht of sydlings ferbân
hat en dêrta meihelpe kin, alle yn de wiidste omfieming’.
In de beheerraad werden vertegenwoordigers van diverse instanties benoemd:
bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, vertegenwoordigers van
de Fryske Akademy, de Fryske Kultuerried en it Boun fan Fryske Keunstners. Bij
het Letterkundig Museum ging het om vertegenwoordigers van het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, BGW van Den Haag, de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, Vereniging van Letterkundigen en de Nederlandse
Uitgeversbond.
Het eerste stuk dat werd ingeschreven door Marten Scholten was een schenking
van Jelle Brouwer, op 7 januari 1960, namelijk de tekst van zijn lezing op 30 december
1959, bij de uitreiking aan de provincie van een door Dick Osinga geschilderd portret
van Obe Postma, plus een cor-
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respondentiekaart van Postma, gedateerd op de vorige dag. Of deze schenking dezelfde
symbolische waarde heeft als De leeuw van Vlaanderen voor het AMVC geloof ik
niet. Of toch? Ik had eerlijk gezegd verwacht dat men wel iets van Gysbert Japicx
of de gebroeders Halbertsma uit de negentiende eeuw zou hebben gekozen. Maar
dat zou natuurlijk niet echt bij de Friezen hebben gepast en eigenlijk beschouw ik
deze eenvoudige schenking persoonlijk als een daad van ontroerende eenvoud.
De eerste tentoonstellingen wisten slechts een klein groepje mensen te trekken:
de Pieter Jelles Troelstra tentoonstelling in 1960 trok 107 mensen, Obe Postma haalde
slechts 40 bezoekers voor de tentoonstelling ter gelegenheid van zijn 95ste verjaardag.
De eerste schrijversprentenboeken die verschenen, naar model van het Letterkundig
Museum, gingen over Gysbert Japicx en Joost Halbertsma.

Besluit
De ontstaansgeschiedenis van het FLMD is een samenspraak van bewegingsidealen
én de toenemende behoefte om op meer systematische wijze documentatie van Friese
literatuur bijeen te brengen, ten behoeve van het publiek, maar vooral ook ten behoeve
van de onderzoeker. De museale functie heeft pas later, toen een ruimere behuizing
mogelijk was, écht plaats gekregen in het beleid. Het FLMD is sedert enkele jaren
opgenomen in een breder verband, Tresoar, een samensmelting van het FLMD, de
Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief in Leeuwarden. In Tresoar wordt
momenteel ruimte geboden aan een al te kleine tentoonstelling over de literatuur:
Een hof vol zang... Er zijn echter diverse plannen om de museale functie van Tresoar
nieuw leven in te blazen. Dat zou dan mogelijk gebeuren in nauwe relatie met de
geschiedenis van de Friese taal.
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13 Zie Maatstaf van augustus 1956.
14 Jelle Brouwer, ‘De Fryske literatuerstúdzje. Stân fan saken en opjeften foar de takomst’, in:
Frysk Filologekongres. Fryske Akademy, Ljouwert 1956.
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20 Een kopie van deze statuten berust in het Archief FLMD, collectie Tresoar, Leeuwarden.
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Nele Bemong
Genoveva van Brabant in de Nederlandse letteren, en de unieke rol
van volksboeken in de negentiende eeuw
Erik Satie, Joseph Haydn, Jacob Grimm, Stijn Streuvels, August Schlegel, Robert
Schumann, Madame de Staël, Ludwig Tieck, Antoon Coolen, Johanna Desideria
Courtmans-Berchmans. Allemaal werden ze, net als tientallen andere kunstenaars,
geïnspireerd door de legende van Genoveva van Brabant. Deze bijdrage geeft een
literair-historisch overzicht van bewerkingen van en referenties aan de
Genovevalegende in de Nederlandstalige letteren, zonder daarbij volledigheid na te
streven. De focus ligt op de negentiende eeuw, maar ook de voor- en nageschiedenis
worden in het overzicht betrokken: de Genovevastof bleef namelijk van de zeventiende
tot de twintigste eeuw steeds bijzonder populair.
In de negentiende eeuw vervulde de Genovevalegende daarenboven een unieke
en bijzonder belangrijke rol in de Nederlandstalige letteren: ze legde namelijk een
brug tussen enerzijds de ‘lage’ volksliteratuur of -cultuur van blauwboekjes,
poppenspel, volksprenten en volksliederen, en anderzijds de ‘hoge’ literatuur, onder
meer via allerlei allusies in het werk van Multatuli, Hendrik Conscience, Anton
Bergmann, en anderen.
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Samenvatting en oorsprong van de legende
De Latijnse grondvorm van de legende kan als volgt worden samengevat: Ten tijde
van aartsbisschop Hidulphus van Trier leefde paltsgraaf Siegfried met zijn vrome
echtgenote Genoveva, dochter van de hertog van Brabant, in de Trierse gouw.
Wanneer Siegfried een veldtocht tegen de heidenen moet ondernemen, beveelt hij
zijn vriend en rentmeester Golo om zorg te dragen voor Genoveva. Golo ontbrandt
echter in passie voor zijn meesteres en vervolgt haar met overspelige voorstellen,
die de paltsgravin met Maria's bijstand krachtdadig afwijst. Wanneer Siegfried zijn
terugkeer aankondigt, probeert Golo zijn vel te redden door Genoveva in een brief
aan Siegfried te beschuldigen van overspel met de kok. Dat overspel zou een
zwangerschap tot gevolg hebben gehad; in werkelijkheid draagt Genoveva Siegfrieds
kind, maar deze laatste weet van niets. Siegfried gelooft de lasterlijke beschuldiging
en geeft het bevel moeder en zoon (Genoveva is intussen in gevangenschap bevallen)
te doden. De knechten die met de uitvoering van het vonnis belast zijn, brengen
Genoveva naar het woud, maar krijgen medelijden. Ze laten haar in leven, op
voorwaarde dat ze het woud nooit zal verlaten. Als zogenaamd bewijs van Genoveva's
geënsceneerde dood tonen de knechten Golo bij hun terugkeer de tong en ogen van
een hond. Door de goddelijke voorzienigheid overleven Genoveva en haar zoon zes
jaar en drie maanden in een grot in de wildernis; een hinde voedt het jongetje met
haar melk, en kruiden en wortels vormen hun leeftocht. Intussen is Siegfried op zijn
burcht teruggekeerd, en om het knagende schuldgevoel van zich af te zetten - al snel
is hij immers beginnen twijfelen aan de juistheid van zijn vonnis - organiseert hij
jachtfeesten. Tijdens zo'n feest vervolgt hij een hinde tot aan de grot waar Genoveva
en haar zoontje leven. Siegfried herkent Genoveva aan een litteken en haar trouwring,
en vol vreugde trekt het herenigde koppel naar de burcht, nadat Siegfried zijn vrouw
plechtig heeft beloofd om een kapel te bouwen op de plaats waar zij zo lang woonde.
Golo wordt als straf voor zijn misdaad gevierendeeld. De verzwakte Genoveva
overlijdt spoedig na de hereniging en haar resten worden bijgezet in de aan Maria
gewijde kapel van Frauenkirchen; op haar graf geschieden zoveel wonderen dat de
paus er een aflaatprivilege aan verleent.
Hoewel Genoveva van Brabant nooit officieel heilig is verklaard, geniet ze in
Duitsland, Frankrijk, Nederland en België de status van volksheilige. Harde bewijzen
voor de echtheid van deze Marialegende zijn er niet; verondersteld wordt dat een
van de monniken uit het klooster van Maria Laach de legende heeft bedacht om
pelgrims te lokken naar de net opgerichte kapel van Frauenkirchen, die gelegen was
bij Maifelde, op een uur afstand van het Laacher klooster.1 In zijn artikel ‘Over
Genoveva van Brabant’ (oorspronkelijk in 1929 als lezing voorgedragen aan de
Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde) bespreekt Streuvels onder meer
‘hoe de monnik de fabel heeft kunnen opbouwen’, waar hij de namen van de
hoofdpersonages heeft gevonden, waar hij zijn thema's en motieven heeft ontleend.2
Zo zou hij historische feiten (paltsgraaf Lodewijk II doodde in 1256 zijn vrouw

Zacht Lawijd. Jaargang 8

43
Maria van Brabant (!) nadat die ten onrechte van ontrouw was beschuldigd; uit
berouw stichtte hij naderhand een klooster; ook hier was de paltsgraaf op veldtocht
toen de beschuldigingen hem ter ore kwamen) hebben gecombineerd met het bekende
sagenmotief van de onterecht in verdenking gestelde, schijnbaar vermoorde, maar
later weer in ere herstelde echtgenote. Door het aanwenden van plaatsnamen uit de
nabijheid van zijn klooster en de kapel van Frauenkirchen probeerde de monnik zijn
verhaal de nodige geloofwaardigheid te verschaffen. Sinds het ontstaan van de legende
- vermoedelijk aan het begin van de vijftiende eeuw, ten vroegste na 13253 - heeft
Genoveva's levensverhaal gedurig en bijzonder sterk tot de volksverbeelding
gesproken: het werd een geliefkoosd onderwerp voor volksverhalen en volksprenten,
toneelstukken (zowel op de schouwburg als op plattelandskermissen) en poppenspelen,
opera's en volksliederen, enzovoort.4

Bewerkingen tot aan de negentiende eeuw
De Genovevalegende heeft niet alleen in de ons omringende landen, zoals Frankrijk,
Duitsland en Nederland, een grote populariteit genoten, maar ook in Engeland, Italië,
Spanje, tot zelfs in Roemenië en - via de migranten - Amerika toe.5 Zelfs in Indonesië
was de dramatische bewerking van de legende een van de populairste stukken op het
repertoire van de Komedie Stamboel.6 Schneider heeft een gedetailleerde studie
gewijd aan de Duitse verwerking van de legendestof.7 Streuvels besteedt aandacht
aan zowel de Duitse, Franse, Nederlandse als Engelse nationale literaturen, waarbij
hij zowel de handschriftelijke overlevering van de legende als de drukgeschiedenis
bespreekt. Ik zou mij hier willen beperken tot de Nederlandse letteren, en dan
voornamelijk in de negentiende eeuw. Een kort overzicht van de voorafgaande
bewerkingsgeschiedenis is echter noodzakelijk voor een beter begrip van de enorme
populariteit van de stof in de negentiende eeuw.
De originele Latijnse versie van de legende zou verloren zijn gegaan, maar er
bestaat nog een kopie van een versie die in 1448 zou zijn opgeschreven; uit 1472
dateert een wat meer ontwikkelde bewerking.8 Ook Marquard Freher nam de legende
op in zijn Originum Palatinarum (1612-1613) onder de titel ‘Historiola de exordio
Capellae Fravvenkirchen. De Siffrido Palatino’.9 In de zeventiende en achttiende
eeuw werd het verhaal nog diverse malen in het Latijn bewerkt door jezuïeten, maar
belangrijker voor de grote verspreiding van de stof was de eerste bewerking in de
volkstaal: tussen 1634 en 1638 verscheen L'Innocence Reconnue, ou Vie de Sainte
Geneviève de Brabant van de hand van de jezuïet Renatus (René) De Ceriziers. Het
boekje kende een immense populariteit. Streuvels vermeldt dat er van de Franse
versie eenentwintig uitgaven bekend zijn.10 Ook in België verschenen er Franstalige
versies, onder meer in Luik, Doornik en Brussel, en dat tot in de negentiende eeuw;
zo noteert Boone erg vroege Belgische uitgaven uit 1640, 1654 en 1656, maar ook
nog uitgaven uit 1806, 1807 en zelfs 1847.11 Vertalingen in diverse andere Europese
talen lieten evenmin lang op zich wachten.
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Marquard Freher, Historiola de exordio Capellae Fravvenkirchen. De Siffrido Palatino

De oudste Nederlandstalige vertaling van De Ceriziers' volksboek verscheen al
in 1645 bij Philips de Lobel in Ieper onder de lange titel De H. Nederlantsche
Susanna, ofte het Leven Van de H. Pnncesse Genoveva Huys-vrauwe van den
doorluchtighsten Palatijn Sifridus. Een Leven vol van godtvruchtighe onderwijsinghen,
ende wonderbaere teecken van de Goddelijcke voorsichticheyt, nutbaer voor menschen
van allen State. Deze vertaling van de hand van de jezuïet Carolus Van Houcke is
bijzonder getrouw en kende net als het origineel veel succes.12
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In de Nederlandstalige letteren werd de legende in deze periode ook als stof gebruikt
in andere genres en media. Zo schreef de Antwerpenaar Anthonius Franciscus
Wouthers een kleine twintig jaar na Van Houckes vertaling, in 1664, het treurspel
De heylige Genoveva ofte herkende onnooselheyt, dat veel succes had in de
Antwerpse, de Amsterdamse en zelfs de Hamburgse schouwburgen en dat diverse
malen werd herdrukt.13 Andries Pels haalt de legende in zijn handboek over
dramatische kunst Gebruik én misbruik des tooneels (1681) bovendien aan als een
voorbeeld van hoe onderwerpen als (pogingen tot) verkrachting en verboden liefdes
toch op een toelaatbare manier in toneelstukken behandeld kunnen worden:
Maar zal verkrachten, én verbóden' liefde dan,
Als teenemaal onnut, gedoemd zyn in de ban?
O neen; men kan'er wél een' wys, een' styl op zétten,
Die 't licht ontvonkt gemoed der jeugd niet zal besmétten.
't Verkrachten, daar gy zo geleerdlyk over klaagt,
Vrouw Machteld, kwétste nooit het oor der teerste maagd.
Nooit stookte Goloos geil, én overspeelig minnen
In 't Spél van Génovéve onkuischeid in de zinnen
Der kykeren, hoe kuisch van oor men zy, én kiesch.14

In 1740-1741 behoorde het stuk nog steeds tot het vaste repertoire van een Hollandse
compagnie die in Hamburg optrad.15
Daarnaast waren er in de zeventiende eeuw nog ‘de drama's der zogenaamde
“Wanderbühnen” of rondreizende toneelgroepen’, waarvan wel opvoeringen bekend
zijn, maar waarvan er geen tekstversies zijn overgeleverd; deze drama's zorgden
‘bijzonderlijk in Nederland en Vlaanderen’ voor een snelle verspreiding van de
Genovevalegende.16 Knuvelder spreekt zelfs over ‘het Genoveva-motief’ in bepaalde
zeventiende-eeuwse Antwerpse toneelstukken, zoals in Geeraert van den Brandes
Rosalinde, hertoginne van Savoyen (1641).17 Uit Streuvels' lezing voor de Academie
blijkt dat de legende in deze vorm zelfs in het interbellum nog steeds populair was
bij het volk: als volksschouwspel werd het Genovevaverhaal volgens Streuvels ‘nog
geregeld en met groten bijval’ door rondreizende troepen en op jaarmarkten in
kermistenten opgevoerd.18 Ook werd de Genovevastof vanaf de achttiende eeuw in
liederen bewerkt, maar daar kom ik nog op terug.

Negentiende-eeuwse prozabewerkingen
In de negentiende eeuw verschenen niet alleen een aantal nieuwe prozabewerkingen;
Carolus Van Houckes vertaling werd tot in de negentiende eeuw eveneens regelmatig
herdrukt.19 Zelf heb ik nog drie (allemaal lichtjes van elkaar verschillende)
negentiende-eeuwse uitgaven kunnen terugvinden. Slechts één daarvan is
gedagtekend: een verzorgd uitgegeven, 199 pagina's tellende en nog met lange ‘s’
gezette druk die in 1805 bij L. Fauconier te Tie-
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Titelpagina van de Van Houcke vertaling bij L. Fauconier te Tienen
[Tabularium Centrale Universiteitsbibliotheek, Leuven]

nen verscheen onder de titel Het leven van de Heylige Nederlandsche Susanna, of
Genoveva, Huysvrouwe van den doorlugtigsten Palatyn Sifridus, vol van Godvrugtige
Leeringen om te bewyzen de wonderlyke voorzigtigheyd Gods, zeer nut voor alle
Staeten. [...].20 Een tweede (erg klein gedrukte, maar qua zetsel vrij verzorgde)
ongedateerde herdruk van 113 pagina's zag het licht bij Josephus Thys in Antwerpen:
Het leéven van de H. Nederlandsche Susanna, oft: Genoveva, huysvrouwe van den
doorluchtigsten palatyn Sifridus [...].21 Ten slotte verscheen bij I.C. Van Paemel te
Gent de 129 pagina's tellende, ongedateerde Historie des levens van de heylige
Nederlandsche Susanna of Genoveva, huysvrouw van den doorlugtigen palatyn
Sifridus [...].22 De uitgaven bij Thys en Van Paemel dragen weliswaar geen jaar van
uitgave, maar kunnen respectievelijk tussen 1845 en 1854, en na 1850 worden
gedateerd.23
Naast deze heruitgaven van Van Houckes vertaling zagen in de negentiende eeuw
ook nieuwe prozabewerkingen in snel tempo het licht. In 1838 verscheen er een
anonieme bewerking bij de Brusselse Nationale Maetschappy Ter Verspreyding Van
Goede Boeken: Genoveva van Braband. Legende tot de historische waerschynlykheyd
gebragt. Het jaar tevoren had deze maatschappij het werkje al in het Frans uitgegeven
als Geneviève de Brabant, légende.24 Waar de bewerkingen van De Ceriziers en Van
Houcke in de
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Titelpagina van de Van Houcke vertaling bij J. Thys te Antwerpen
[Tabularium Centrale Universiteitsbibliotheek, Leuven]

eerste plaats als exempels kunnen worden gekarakteriseerd, onder meer door de
godvruchtige overlading, de moraliserende vertelcommentaren en de vele mirakels,
komt in deze korte bewerking - beide boekjes zijn gedrukt op het formaat van een
zakbijbel (in-32), en tellen zelfs zo slechts respectievelijk 48 en 47 pagina's - het
familieleven centraal te staan.25
Rond 1836 was bij Snoeck-Ducaju in Gent ook al het anonieme Leven van
Genoveva van Brabant. Huisvrouw van den doorluchtigen Palatijn Sifridus
verschenen.26 Snoeck-Ducaju bleef het werk nog zeker tot in 1903 heruitgeven, zo
getuigt Florimond Van Duyse.27 ‘Nieuw’ is hier echter relatief: deze uitgave leunt
namelijk nog sterk aan bij de populaire vertaling van Van Houcke. Dat blijkt onder
meer in de verwijzingen in de verhaaltekst naar de Bijbelse Susannah, die Van Houcke
in zijn titel vermeldt, en die net als Genoveva ten onrechte van overspel was
beschuldigd en ter dood was veroordeeld, maar die door toedoen van de profeet
Daniël werd gered. Eigenlijk mag het bij Snoeck-Ducaju uitgegeven Genovevaverhaal
dan ook, net als de uitgaven bij Fauconier, Van Paemel en Thys, tot de volksboeken
of zogenaamde blauwboekjes worden gerekend. Het heeft dezelfde blauwe kaft vandaar de benaming blauwboekje; deze blauwboekjes zijn vergelijkbaar met de
Franse
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Titelpagina van de Van Houcke vertaling bij I.C. Van Paemel te Gent
[Tabularium Centrale Universiteitsbibliotheek, Leuven]

bibliothèque bleue en de Engelse chapbooks - en net als in de zeventiende-eeuwse
uitgaven volgt achteraan een lijst ‘Volksboeken te bekomen bij den verkooper dezes’.
Het werkje schrijft zich dus duidelijk in deze oude traditie in.
De oorsprong van de blauwboekjes gaat terug tot de uitvinding van de
boekdrukkunst op het einde van de vijftiende eeuw, toen er adaptaties van
heldendichten en hoofse romans begonnen te verschijnen. Aanvankelijk werden ze
zeer fraai uitgegeven, met als belangrijkste doelgroep de voorname burgerij. P.F.
Van Kerckhoven beschrijft in zijn historische schets ‘Bernhart’ (1850) trouwens een
achttiende-eeuws vrouwelijk personage dat nog zo'n oude uitgave van de
Genovevalegende bezit: ‘Deze [Angelica] hield zich voor het oogenblik bezig met
- mogelijk voor de honderdste maal, - de legende van Genoveva van Brabant in een
oud boek, met fijne gothische letteren gedrukt, te lezen’.28 Onder invloed van de
Renaissance onderging het genre echter een geleidelijke democratisering, aldus
Weisgerber:
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de ontwikkelde lezers verdiepen zich in de lectuur van de Griekse en
Latijnse schrijvers en laten deze oude legenden over aan het volk.
Tegelijkertijd vermindert de kwaliteit van het papier, de druk, de
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gravures en de tekst. Dan verschijnen de echte volksboeken; in steeds
nieuwe uitgaven, die vooral in Antwerpen en Gent het licht zien, zetten
zij de middeleeuwse traditie tot in onze dagen voort, waarbij zij een brug
vormen tussen de bellettrie en de folklore.29
Bepaalde Gentse en Antwerpse drukkers/uitgevers (zoals onder meer de reeds
vermelde Josephus Thys) gaan vanaf de achttiende eeuw namelijk - soms in grote
aantallen - stichtelijke en vermakelijke boeken drukken en verspreiden. Deze werken
kunnen eigenlijk met moeite aanspraak maken op het etiket ‘literatuur’. Simons
omschrijft ze als
volksboeken en almanakken die, simpel van inhoud en nog simpeler van
voorkomen, aan de eenvoudigsten enige afleiding verschaffen na de
vermoeiende dagtaak. Er werd uit gelezen - ‘gespeld’ is misschien een
juister woord - en vooral uit voorgelezen; op een ogenblik dat in het
Noorden luxueuze en smaakvol geïllustreerde boeken het licht zien, zowel
natuurhistorische en geografische folianten als vertalingen die de
buitenlandse produktie vaak op de voet volgen, zijn de ‘blauwboeken’ uit
het Zuiden symptomatisch voor de intellectuele verarming van een
gedenationaliseerde en het lezen van Nederlandse bellettrie ontwende
bevolking.30
De onderwerpen van deze boekjes zijn uiterst gevarieerd, zoals blijkt uit de achteraan
toegevoegde catalogi van bij dezelfde drukker uitgegeven volksboeken: er zijn
heiligenlevens bij, liedboeken, toververtellingen, maar ook Cats Bieboek, kluchten
(de Vermakelyken Klugtvertelder), roversromans (de Wonderbaren levensloop van
Cartouche en de Historie van Ludovicus Mandrin), bewerkingen van de ridderromans
rond de vier Heemskinderen, Malegijs, Valentijn en Ourson, van de stof rond Faust,
Reinaert en Tijl Uilenspiegel,... ‘De onverzorgde stijl’, aldus Weisgerber, ‘herinnert
aan de gesproken vertelling en evenals in het laatstgenoemde genre ligt het accent
op de handeling, op de feiten en op de snelle opeenvolging van de episoden. Dat in
deze avonturen het wonderbaarlijke een belangrijke rol speelt spreekt vanzelf.’31
Veel Vlaamse auteurs die de roman in de negentiende eeuw in Vlaanderen op de
kaart hebben gezet, maakten voor het eerst kennis met het geschreven verhaal (van
de ‘roman’ kunnen we hier nog niet echt spreken) via precies deze blauwboekjes.
Grote namen als Hendrik Conscience en Domien Sleeckx leggen daar in hun
autobiografische geschriften getuigenis van af. In Geschiedenis mijner jeugd lezen
we hoe Conscience (geboren in 1812) zich als kind tot ‘lezer’ ontwikkelt. Door
urenlang te staren naar de prenten in de oude boeken die met volle wagens door zijn
vader worden aangevoerd als inpakpapier voor moeders kruidenierswinkel, leert de
kleine Hendrik stilaan lezen - of beter: hij leert opschriften raden. Vervolgens stilt
hij zijn honger naar verhalen met mondelinge ‘vertelsels’: ‘al ware het dat ik eene
zelfde geschiedenis honderd maal had gehoord, het deed er niets toe: zoo maar iets
voor mijnen geest werd verbeeld of geschilderd, was ik tevreden’.32 Die vertelsels

Zacht Lawijd. Jaargang 8

50

Lijst van volksboeken van drukker/uitgever J. Thys op de Vlasmarkt in Antwerpen

Zacht Lawijd. Jaargang 8

[Tabularium Centrale Universiteitsbibliotheek, Leuven]

sprokkelt hij bij zijn ouders, maar ook op straat, waar de buurtkinderen elkaar iedere
avond ‘oude volksoverleveringen’ vertelden: ‘de vertelsels waren slechts de
herhalingen der geschiedenissen, welke de jonge knapen van hunne ouders of van
hunne grootmoeder hadden gehoord’. De meeste daarvan waren volksverhalen ‘uit
de oude volksletterkunde, welke, deerlijk misvormd, jaarlijks in de Blauwboeken
werden herdrukt’.33 Diezelfde ‘volksromans der Blauwboeken’ leverden ook de
onderwerpen voor de opvoeringen van de poesjenellenkelders, en langs de weg van
de opvoeringen van ‘dit eenvoudig kindertooneel’ werd Conscience naar deze
volksboeken geleid:34
Gedurende twee jaren ging ik aldus eiken Zondag, en somtijds ook den
Donderdag, naar den voornaamsten poesjenellenkelder, alsdan in de
Boomgaardstraat zich bevindende. Dewijl men er meest
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onderwerpen vertoonde uit de verzameling volksverhalen, - die men
Blauwboeken noemt, omdat zij onfeilbaar met eenen blauwen omslag zijn
ingenaaid, - werd mijne aandacht op deze boeken gekeerd. Al het geld dat
ik met Nieuwjaar en op ieder der vier hoogtijden van mijnen oomen,
moeien en nichten kreeg, werd naar den winkel van Thys, op de Vlasmarkt
gedragen, om er uitgewisseld te worden tegen Fortunatus borze, Reinaard
de Vos, Ourson en Valentijn, Malegys, de Ridder met de Zwaan, de
Vrouwenpeirle, de Vier Aymonskinderen, enz.35
De theoreticus van het Vlaamse realisme Domien Sleeckx (geboren in 1818) geeft
een gelijkaardige getuigenis in zijn autobiografische Indrukken en ervaringen, voor
het eerst postuum verschenen in 1902:
Wat ik las, in die langvervlogen tijd [...]? [...] de brochuurtjes van de
Blauwe Bibliotheek, die bij Thys, op de Vlasmarkt, en bij Parys, op de
Kleine Markt en later in de Kammerstraat, voor enige centen - oordjes
heette het nog - te koop waren. De Vrouwenpeirlen of de dryvoudige
Historie van Helena de Verduldige, Griseldis de Zachtmoedige en
Florentina de Getrouwe was het eerste van die boekjes dat vader mij kocht
en ik, hoewel bij de aanvang een weinig haperend, in een adem uitlas.
Daarna waren het, kort op elkander volgend, Ourson en Valentyn, De vier
Heemskinderen, Jan van Parys, Genoveva [!], Reynaert de Vos, Thyl
Uylenspieghel en hoe de meesterstukken met blauwe omslag, met
nagelkoppen op grauw papier gedrukt, alle heetten, die ik letterlijk
verslond.36
De genres van de gesproken vertelling (de orale verhaalcultuur of folklore) enerzijds
en de middeleeuwse heldendichten en hoofse romans (de ‘belletrie’) anderzijds
komen dus als het ware samen in de generische hybride van het volksboek of
blauwboek. Terwijl de Genovevalegende in de achttiende eeuw fungeerde als
populaire verhaalstof in een genre dat een formele brug slaat van de (voornamelijk
middeleeuwse) bellettrie naar de folklore, zou ze in de negentiende eeuw een brug
in de omgekeerde richting helpen leggen. Nu zou de legende namelijk van de
volkscultuur, waar de stof bijzonder levendig was in volksboeken, liederen,
volksprenten en poppenspel - Conscience geeft in zijn Geschiedenis mijner jeugd
een gedetailleerde beschrijving van een druk bijgewoonde opvoering van de legende
in de Antwerpse poesjenellenkelder in de jaren 1820 - een verband leggen naar een
meer ‘literaire’ productie, nadat een dergelijke ‘literaire’ cultuur in het
Nederlands/Vlaams vooral sinds het einde van de Oostenrijkse tijd zo goed als
onbestaande was geweest.37
De overgang van de Genovevastof naar de wat ‘hogere’ regionen van het literaire
polysysteem gebeurde vooral na de tweede helft van de negentiende eeuw, al zijn er
vroegere sporen terug te vinden. Zo besteedde de Vlaming Philip Blommaert reeds
in 1839 aandacht aan de legende vanuit een literair-historisch perspectief. Een jaar
na het verschijnen van de korte bewerking bij de Brusselse Nationale Maetschappy
Ter Verspreyding Van Goede Boeken besprak Blommaert namelijk een aantal
‘Nederland-
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sche sagen’ in het Belgisch Museum.38 In zijn bespreking van ‘Siegfried en Genoveva’
verwijst hij naar Frehers Originum Palatinarum en biedt hij een vier pagina's lange
samenvatting van het verhaal.39 En in Nederland verwees Aarnout Drost al in 1832
naar de legende in zijn historische roman Hermingard van de Eikenterpen. In het
tiende hoofdstuk beschrijft hij een grijsaard ‘in een zeer bekoorlijk gedeelte van deze
wildernis’, aan wiens zijde ‘een ree [lag], tam en vriendelijk als die der ongelukkige
Genoveva.’40 Kamphuis heeft bovendien opgemerkt dat Drosts titelheldin zelf
eveneens doet denken aan ‘onschuldig lijdende, maar in deugd en godsdienstzin
standvastige legendarische vrouwenfiguren, zoals b.v. Genoveva’.41
Een belangrijker moment in de overgang naar de ‘hogere regionen’ was echter de
publicatie van Johanna Desideria Courtmans-Berchmans' bewerking van de legende
in 1866, onder de titel Genoveva van Brabant.42 Het werk werd in de negentiende en
twintigste eeuw verscheidene keren herdrukt, onder meer met pentekeningen van
Edward Pellens en Edmond van Offel. Deze bewerking door een auteur die het jaar
tevoren (in 1865) de Vijfjaarlijkse Staatsprijs had gekregen voor haar roman Het
geschenk van den jager (1864), en die in 1883 tot ridder in de Leopoldsorde zou
worden benoemd, geeft enerzijds een soort ‘literair cachet’ aan de populaire volkse
sagen- en legendencultuur en volksboekenliteratuur, en brengt anderzijds beide
circuits dichter bij elkaar.
Courtmans' bewerking is meteen ook de meest vrije bewerking van alle
negentiende-eeuwse prozabewerkingen: zo treedt er niet alleen een tijdruimtelijke
transpositie van de verhaalstof op (Courtmans' roman speelt ten tijde van Godfried
van Bouillons kruistocht naar Jeruzalem), ook worden bepaalde aan de
jezuïetenversies ontleende personages, scènes en bovennatuurlijke elementen verder
aangezet in de lijn van de fantastiek. In ‘“Niettegenstaande de ontellyke legenden”
[...]’ bestudeer ik Courtmans' ingrepen tegen de achtergrond van de Genovevatraditie
in het Vlaamse culturele leven enerzijds, en de politieke en literaire ontwikkelingen
in de jaren 1860 anderzijds.
Courtmans-Berchmans' bewerking is duidelijk voor een burgerlijker publiek
bestemd dan de oudere volksboeken. De vele beschrijvingen van uiterlijke pracht en
praal, van klederdracht en sieraden, steekspelen, jachtpartijen, spelevaarten, enz.
wijzen al in die richting. Een scène als die waarin Genoveva haar zoon Benoni in
het woud het verschil uitlegt tussen de ‘hooge jacht’ en de ‘valkenjacht’ komt
bijvoorbeeld tegemoet aan de interesse van een wat meer ontwikkeld, burgerlijk
publiek.43 Ook heel wat opmerkelijke veranderingen in traditionele scènes getuigen
van deze verandering in geïntendeerd publiek. Zo gaat Courtmans' Genoveva niet
dagelijks op bezoek bij de arme en zieke onderdanen van haar vaders hertogdom
(zoals de Genoveva uit de volksboeken wel doet), maar zit ze in haar lommerhuisje,
schrijft ze brieven en woont ze steekspelen bij. En waar de Genoveva uit de
volksboeken arme meisjes bij zich laat komen om hen te leren borduren en spinnen,
en hen intussen stichtelijke liederen aanleert, borduurt en spint Courtmans' Genoveva
enkel in het gezelschap van jonkvrouwen.44
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Deze toenadering tussen wat we dan maar even ‘lage’ en ‘hoge’ cultuur zullen
noemen, is overigens een verschijnsel dat zich in deze periode ook elders in Europa
voordeed. De Israëlische literatuur- en cultuurtheoreticus Itamar Even-Zohar, die de
grondlegger is van de (vooral in de vertaal- en receptiestudie toonaangevende)
polysysteemtheorie, toont aan dat negentiende-eeuwse literatoren
could not dissociate themselves from the literary reality by highbrow scorn
and contempt for ‘subculture’. Instead, they made use of it, tried to compete
with it, and clearly were conscious of the fact that their readers were often
consumers of both systems, so that all kinds of manipulations could be
meaningfully grasped by them just like any kind of literary ‘allusions.’45
Dit verschijnsel zien we overigens mooi geïllustreerd in een van de interessantste
werken uit de Vlaamse negentiende-eeuwse literatuur: Ernest Staes, advocaat:
schetsen en beelden (1874), het meesterwerk van Anton Bergmann (pseudoniem
Tony). Daar worden de titan Themis (dochter van Uranus en Gaea), Genoveva en
Golo in één enkele passage naast elkaar vermeld, en worden Griekse mythologie en
volkse legende dus met elkaar verweven:
De Voorzitter doet bemerken, dat het pro Deo aan geene vreemdelingen
kan verleend worden; maar er zal wel iemand onder de jonge advocaten
zijn om zich de zaak aan te trekken. De hoffelijkheid is uit Themis' tempel
niet gebannen. Het wipneusje [Mademoiselle Angèle] hoeft maar eens in
het ronde te kijken, en drie, vier ridders bieden zich aan om de Fransche
Genoveva tegen den Brabantschen Golo te verdedigen.46

De Genovevaprent, het Genovevalied en Multatuli's Ideën
Vanaf het tweede kwart van de negentiende eeuw werd de legende eveneens een
geliefkoosd onderwerp voor volks- en kinderprenten. Deze prenten bestonden meestal
uit twaalf tot twintig kleurrijke taferelen, met telkens een kort onderschrift.47
Interessant is dat deze Genovevaprenten, die voor de lagere, minder geletterde klassen
bestemd waren, hun weg naar de ‘hogere’ regionen van de negentiende-eeuwse
literatuur hebben gevonden door de verwijzingen die in een aantal van Multatuli's
Ideën (met name 1047, 1048 en 1048a) zijn terug te vinden.48 Dat illustreert dus
opnieuw Even-Zohars stelling. In Idee 1047 beschrijft de auteur van de Max Havelaar
zulk een kleurrijke prent, zij het dat het hier om een iets ander type van prent gaat.
Zo bestonden er namelijk ook prenten - met onderschrift - die de lezers/kijkers zelf
konden inkleuren. Opnieuw vormden veel van de onderwerpen die ook in de
blauwboekjes aan bod kwamen de onderwerpen van deze prenten:
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Anonieme Vlaamse volksprent van Genoveva van Brabant [Museum voor Volkskunde, Antwerpen]
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Volksprent uitgegeven door Hemeleers-Van Houter in Schaarbeek [Museum voor Volkskunde,
Antwerpen]

Z'n [Woutertjes] nieuwe prenten bestonden meerendeels uit omtrekken in
koperdruk, zoodat-i volle ruimte had iets als smaak by 't kleuren te-pas te
brengen, en bovendien zich kon oefenen in 't schaduwen. De heele familie
vermaakte zich met de geschiedenissen die daarop waren voorgesteld.
Men vond er Genoveva, den verloren Zoon, de ridders van de ronde tafel,
Ursyn en Valentyn, de vier Heemskinderen, gevechten
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tusschen Grieken en Turken, het overtrekken van den Balkan, den dood
van Marco Bozzaris, 't beleg van Silistria, Salomo's Recht, de wyze en
dwaze maagden, de geschiedenis der schoone Helena ‘princesse van het
Oosten’ en wat er al verder by zoo'n kollektie behoort.49
Idee 1048 geeft vervolgens een beschrijving van de prent waarin de legende van
Genoveva wordt afgebeeld:
De geschiedenis van Genoveva was op de prent geheel uitverteld, en liet
weinig te gissen over. De auteur der onderschriften had de zaak volkomen
afgedaan, en al stuitte Wouter hier-en-daar op 'n woord dat-i niet vertalen
kon - 't spreekt immers vanzelf, dat we hier te-doen hebben met duitsch
fabrikaat? - toch was de hoofdzaak helderder dan geschikt zou geweest
zyn om arbeid te geven aan Wouters fantazie.50
Recent wees Saskia Pieterse er in haar dissertatie nog eens op dat de fictieve tekst
rond het leven van het Amsterdamse jongetje Woutertje Pieterse niet op zichzelf kan
staan en sterk vervlochten is met de discursieve tekst van de Ideën, met ‘allerlei
algemene bespiegelingen over menselijk gedrag’.51 En ook bovenstaande beschrijving
is vooral een aanleiding voor de uitwerking van een van de belangrijke thema's van
Idee 1048: het gebrek aan kritische zin (‘kritische zifting’, noemt Multatuli het)
waarmee zoveel lezers de hen voorgeschotelde verhalen slikken. Dat Woutertje
Pieterse, een kind, geen kritische ingesteldheid aan de dag legt is nog te begrijpen,
maar zijn volwassen tijdgenoten zouden, aldus Multatuli, niet meer de fouten van
‘onze grootvaders’ mogen maken:
Maar we willen nu liever dat gebrek aan kritiek, in Woutertje beschouwen.
De deugdzame Genoveva werd op 't laatste plaatje volkomen gelukkig,
en de verrader behoorlyk gestraft. Hoe was er voor de zoo lang verstoten
vrouw geluk denkbaar, aan de zyde van 'n woesteling als de echtgenoot
die haar op zoo ongegronde verdenking in de wildernis jaagde? Wie stond
haar borg dat-i niet straks op-nieuw een dergelyke dollemanskuur aan haar
begaan zou? En... vanwaar bekwamen de kinderen zulke mooie kleertjes?
Ze schitterden van kleur en galon. Wouter zag dit wel, en hy was er wel
jaloers op...
[...]
Eilieve, 't kind was hierin minder achteruit dan hem volgens z'n jaren
vrystond. By vergelyking met zeer veel volwassenen, had men 't recht
niet, kritische zifting van hem te verwachten. De opmerking is oud, dat
de heldinnen in ridderromans nooit gebrek hebben aan schoon linnen,
waschwater of nagelborstel. Dit hinderde de lezers van die dingen niet,
en... ook heden nog nemen volwassenen volkomen genoegen met de
almacht van schryvers, die zich niet schynen te storen aan de
onverbiddelyke eischen van de werke-
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lykheid. De soort van onmogelykheden die gretig worden aangenomen,
verandert by elke periodische abschnitt van litteratuur-smaak, maar die
onmogelykheden zelf blyven gangbaar, en schynen zelfs niet gemist te
kunnen worden. Onze grootvaders namen volkomen genoegen met 'n
‘eenzaam dal’ waar zich de held of de heldin verborg met de noodige
smart. Belastinggaarders drongen in zoo'n dal niet door, en ook by 't
opmaken van bevolkingstaten sloeg men zulke schuilplaatsen heel goedig
over. Hoe 'n eenzame romanheld het maakte, als de held uit 'n ander boek
't in z'n hoofd kreeg, zyn dal te kiezen tot herberg van z'n wereldhaat, of
als er eens door 'n samenloop van velerlei gelyksoortige smart, al te veel
eenzaamheden op één punt by-elkaar kwamen, weet ik niet. We willen
hopen dat er ten-allen-tyde evenveel afgesloten dalen als ongelukkigen
mogen geweest zyn, en dat ieder 'n byzonderen smaak had.52
Multatuli grijpt hier dus terug naar een populair onderwerp uit de volkscultuur om
zijn eigen argumentatie op te bouwen. Een andere verwijzing naar een Genovevaprent
kwam overigens al een kleine tien jaar eerder voor in J.J. Cremers Daniël Sils (1856),
waar een personage ‘een prent aan den wand’ bestudeert ‘waarop Genoveva, in een
vuurrood gewaad, haar rosézuigeling aan een hemelsblaauw [sic] ree presenteerde’.53
In twee andere Ideeën uit Ideën VII brengt Multatuli Wouter ook met een bewerking
van de Genovevalegende in het liedmedium in contact. De liedbewerking van de
Genovevastof was in de achttiende eeuw begonnen en zou haar hoogtepunt bereiken
in de negentiende eeuw. De liederen werden vooral via zogenaamde vliegende bladen
verspreid, maar ook via enkele liedverzamelingen.54 De populariteit van de
Genovevaliederen nam overigens niet af naarmate de negentiende eeuw vorderde:
in augustus 1896 had de Antwerpse zanger Van den Bogaerde blijkbaar nog een
liedbewerking in twaalf strofen voorgedragen op de markt van Oostende.55
Multatuli's Ideeën 1276 en 1277 verhalen hoe Wouter een vertoning bijwoont van
een met vrouw en kinderen rondreizende ‘orgelman’, die in Sloterdijk een (Franse!)
liedbewerking van ‘de geschiedenis der schoone Genoveva van Brabant’ te berde
brengt.56 De Franse liedtekst wordt daarbij integraal opgenomen in Idee 1276. Tijdens
deze opvoering wordt een reeks van achtentwintig tekeningen (‘verdeeld in vier
kolommen, en overdwars in zeven ryen’) op een kleurig zeildoek in de hoogte
gehesen, zodat de toeschouwers een extra visueel hulpmiddel hadden en het verhaal
des te beter zouden kunnen volgen. Dezelfde kritische en eerder schampere toon
waarmee Multatuli de schreeuwerige en weinig aan de verbeelding overlatende
afbeeldingen van Woutertjes kleurprent hekelde, keert hier terug: ‘De acht-en-twintig
kleurige tooneeltjes op 't zeil schreeuwden wèl zoo hard en spraken duidelyker dan
de beide zwervers. En wat men op printjes niet begreep, werd opgehelderd door 't
larmoyeerend orgel’. Opnieuw legt hij veel nadruk op de kloof die gaapt tussen de
ontwikkelings- en geletterdheidsgraad van zijn eigen lezers (consumenten van de
‘hogere’
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literatuur) en die van de bevolking die hij met zoveel ironische distantie afbeeldt, de
consumenten van de lage volkscultuur: ‘Ik gaf er veel voor, te weten hoeveel van
m'n lezers ontwikkeld genoeg zyn om 't hier volgend staal van volkspoëzie aardig
en, als bydrage tot Beschavings-geschiedenis, belangryk te vinden? Men moet daartoe
beneden de twaalf jaar zyn, of... véél ouder’.57 De schampere toon wordt nog verder
doorgetrokken in Idee 1277:
Niemand van de toeschouwers had achtgeslagen op 't naderen van de
schuit. Wonder was 't niet, want toen ze begon in-zicht te komen, had men
zich even te-voren vermaakt met de exekutie van Golo, die zoo duidelyk
op het drie-en-twintigste vakje was voorgesteld dat slechts weinigen er
geen kippevel van kregen, en wie in dit ongevoelig geval verkeerde,
wachtte zich wel het te zeggen. Niemand beklaagde den booswicht, en als
de Sloterdykers zitting hadden gehad in die rechtbank, zouden de stukjes
waarin hy gesneden werd, nog veel kleiner uitgevallen zyn. De chhes en
de grandes tendresses, waarop Genoveva vervolgens onthaald werd, waren
op 't zeil heel aanlokkelyk voorgesteld, 't Doet me genoegen dat Wouter
er niets van gezien heeft. Ook had de schilder middel gevonden, den
toeschouwer te doordringen van haar aanhoudend omgaan met ‘J.C.’
slechts afgewisseld door 't biddend en dankend gebruiken van ongekookte
boomwortelen. Och, men hoeft zoo weinig fransch te verstaan om zulke
dingen innig te begrypen! Nog één koeplet, en heel Sloterdyk was aan 't
bidden en uitgraven van boomwortels gegaan. [...] En die hinde! Juist toen
't arme dier bezig was met z'n miracle nouveau, door quoiqu'on lui porte
van honger te sterven op dat graf, hoste de jager voorby.58
Desalniettemin veronderstellen Multatuli's veelvuldige ironische verwijzingen naar
de Genovevalegende wel een zekere vertrouwdheid van zijn eigen publiek met deze
volkscultuur, en dat bewijst dan weer Even-Zohars stelling dat de negentiende-eeuwse
lezers consumenten van zowel de hogere als de lagere systemen van het literaire of
culturele polysysteem waren.

Negentiende-eeuwse theaterbewerkingen
Ook in het theater kende de legende, na het succes van Wouthers' bewerking in de
zeventiende en achttiende eeuw, een bijzonder grote populariteit gedurende de hele
negentiende eeuw. In 1835 bewerkte de Amsterdamse koopman en toneeldichter
Johannes Hilman de stof tot een nieuw treurspel getiteld Genoveva.59 In een versie
die gebaseerd was op het Duitse stuk van Westerman werd het toneelspel al rond
1816 te Gent opgevoerd, en we weten ook dat deze bewerking door de Tieltse
rederijkerskamer werd opgevoerd in 1828, 1849 en 1850.60 Willems vermeldt daarnaast
twee opvoeringen van de legende door de Lierse rederijkerskamer, in 1780 en in
1806, maar het is niet duidelijk om welke bewerkingen het gaat. Willems geeft enkel
de titels Genoveva, treurspel
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in dry deelen voor 1780 en De getrouwe Genoveva, treurspel in vier deelen voor
1806.61 Dit zijn slechts enkele gegevens over opvoeringen door rederijkerskamers,
en een studie van de jaarboeken van de rederijkerskamers kan deze gegevens verder
aanvullen, maar volgens De Vlaminck ‘is [er] misschien geene enkele rederijkkamer
in gansch Vlaenderen, die dit spel, onder den titel van Genoveva van Braband,
gedurende deze of de vorige eeuw niet heeft voorgedragen’.62
Zo'n gedetailleerde jaarboekenstudie ontbreekt voorlopig, maar aan de hand van
een interessante plaatselijke rel kan ik de staat van het culturele polysysteem in deze
periode mooi illustreren. In 1850 ontstond er in West-Vlaanderen enige commotie
rond een opvoering door de meer dan vierhonderd jaar oude Tieltse rederijkerskamer
Gebloeid in 't wilde van het toneelstuk Siegfried van Hohenwart, ‘anders Genoveva
van Braband’, een bewerking naar het Duitse toneelstuk van Westermann.63 Naar
aanleiding van een vertoning van dat stuk ten voordele van de armen had men namelijk
op zondag 27 januari 1850
in de beide kerken [van Tielt], in al de Missen, een geschrift afgelezen,
en telkens met min of meer scherpe bedenkingen vergezeld, waerbij er
afgekondigd werd, dat de absolutie voortaen zoû geweigerd worden aen
al de leden der Thieltsche Rederijkkamer, aen degene, die hare
vertooningen bijwoonden of begunstigden, aen de drukkers en
ambachtslieden, die voor haer werkten, enz.64
Wat was de aanleiding tot deze drastische en voor veel opschudding zorgende
maatregel? Welnu, de Tieltse geestelijkheid had grote bezwaren gemaakt tegen de
vertoning van een stuk dat volgens hen ‘geheel en gansch loopt op eene pooging van
overspel’. De geestelijken hadden dan ook de opvoering ervan, die enkel ‘tot groot
zedelyk nadeel der inwoners van Thielt’ kon zijn, willen verbieden.65 Nochtans had
diezelfde Tieltse geestelijkheid hetzelfde stuk een jaar tevoren goedgekeurd. De
Brugse bisschop Malou werd in het conflict betrokken en hij gaf de Tieltse
geestelijkheid gelijk. Na een korte schermutseling per briefwisseling tussen de
rederijkerskamer en de bisschop verscheen in de krant De Thieltenaer op 14 februari
1850 een protestbrief, waarin de veroordeling van een toneelstuk door personen die
de opvoering niet eens hadden bijgewoond, en die dus geen gefundeerd oordeel
konden vellen, scherp werd aangeklaagd.66 Het klopt immers niet dat de ondeugd
positief wordt voorgesteld in dit stuk, aldus de briefschrijver:
De pooging tot overspel wordt in Genoveva van Brabant in de volgende
bewoordingen vermeld:
‘Na eenige weken den schynheiligen gespeeld te hebben, wierp hy (Golo)
het masker af, en bragt zyne schaemteloosheid zoo verre, dat hy haer
(Genoveva) de schandelykste voorstellen, dierf doen. De gravin,
verontweerdigd, verstootte hem met den grootsten te [sic] afschrik. Van
dan af, vatte hy tegen haer eenen vreeden haet op, en besloot tot haren
ondergang te werken.’
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(Men zie bladz. 31 van het werkske getiteld: Genoveva van Braband,
deelmakende der kleine Catholyke bibliotheek, onder de bescherming van
Z.H. Franciscus Renatus, bisschop van Brugge, 1836.) Op het
voorenstaende letterlyk verhael, is de zedeleer van het tooneelstuk Siegfried
van Hohenwart, gegrond.67
Aangezien de bisschop het stuk niet ‘in persoone’ had bijgewoond en dus ‘door
onnaeuwkeurige onderrigtingen, van dat tooneelstuk een valsch denkbeeld [moet
hebben] opgevat’, riep de briefschrijver diegenen die tijdens de vertoning wel
aanwezig waren op om zijn protest te onderschrijven:
Eh wel! ik roep alle waerheidlievende aenschouwers die het tooneelstuk
Siegfried van Hohenwart bygewoond hebben tot getuige, om te verklaren
of zy daer de minste zedekrenkende aenlokkingen of de minste
onbetamelyke gebaerden ontwaerd hebben, en of zy van den beginne tot
het eynde niet den diepsten afkeer voor den verleider Golo, - en den
grootsten eerbied voor Genoveva - gevoeld hebben.68
Twee weken daarvoor, op 29 januari 1850, hadden de leden van de raad van bestuur
van de maatschappij Gebloeid in 't wilde reeds dezelfde argumenten aangehaald in
een geschrift aan hun leden dat ook aan de Brugse bisschop werd gezonden:
de zedelyke strekking van gemeld tooneelstuk is de volgende: ‘de deugd
doen bewonderen van eene vrouw, welke tevens als getrouwe echtgenoote
en weerdige moeder, kloekmoedig weerstaet aen al de snoode
aendringingen van een verleider; in een woord: de deugd doen uitschynen
van den eenen kant, de ondeugd afschuwelyk maken van den anderen.’69
Om de resolute afkeuring van het toneelstuk door de geestelijke overheid en de
draconische maatregelen (het weigeren van de absolutie aan eenieder die iets met de
Tieltse rederijkerskamer te maken had) te begrijpen, moet de contemporaine politieke
en maatschappelijke context in het gezichtsveld worden betrokken. In de eerste helft
van de negentiende eeuw werd België, net als heel Europa trouwens, overspoeld
door Franse romans en - in iets mindere mate - toneelstukken, die meestal van een
erg bedenkelijk moreel allooi waren. De angst voor Franse annexatie die in België
tot lang na de onafhankelijkheid heerste, zorgde er voor dat deze geschriften werden
beschouwd als Franse pogingen tot het ondermijnen van de jonge Belgische staat:
via hun verderfelijke geschriften zouden de Fransen trachten de deugdzaamheid en
het katholieke geloof van de Belgen aan te tasten, zo werd telkens weer geroepen.
Enkel een sterke nationale literatuur, waarin het Vlaamse element (de aloude Vlaamse
zeden en tradities) een hoofdrol vervulde, kon België behoeden voor een Franse
‘onderjukking’, want de Vlaamse volksaard was onverenigbaar met de Franse en
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kon daarom als een dijk tegen de dreigende annexatie fungeren. De argwaan tegen
de Franse literatuur was dus bijzonder groot. Die argwaan sloeg bovendien al snel
over op literatuur die niet uit Frankrijk kwam doordat de katholieke geestelijken zich
met de zaak gingen bemoeien.
De Belgische katholieke kerk startte namelijk een ‘kruistocht tegen de “slechte
boeken”’.70 De kerkelijke veroordeling van de fictie was niet enkel gericht tegen de
Franse literatuur, maar was in feite een veroordeling van de verbeelding zonder meer:
de lectuur van fictie zou de gelovigen van het geloof verwijderen. Onder het
episcopaat van J.F. Van de Velde (1830-1838) werden al enkele herderlijke
(vasten)brieven uitgevaardigd die de fictie op heftige toon veroordeelden, maar het
was pas met de komst van bisschop L.J. Delebecque in 1838 dat de kerkelijke strijd
tegen de zogenaamde slechte boeken zijn typische negentiende-eeuwse vorm kreeg.
Argumenten werden voortaan achterwege gelaten en de bisschoppen wendden hun
autoriteit aan om de fictie puur op grond van hun eigen gezag te veroordelen. Vanaf
1838 verschenen er bijna jaarlijks vastenbrieven die de gevaarlijke lectuur sterk
afkeurden. Het hoogtepunt van de kerkelijke strijd tegen de slechte boeken vormde
de Instruction pastorale sur les mauvais llvres, adressée par son éminence Mgr le
Cardinal Archevèque, et Messgrs les Évèques de Belgique au clergé et aux fidèles
de leurs diocèses respectifs van 5 augustus 1843. Na deze herderlijke brief zou het
tot 1848 duren voor Delebecque op het thema van de goddeloze literatuur terugkwam,
maar ook in de loop van de jaren 1850 bleef de fictie een heet hangijzer voor
Delebecque. In 1851 benadrukte paus Pius IX zelfs in hoogsteigen persoon het gevaar
van de lectuur van fictie, wat erop lijkt te wijzen dat het hier om een internationaal
(althans Europees) probleem ging.
Dat de briefschrijver in De Thieltenaer volmondig het heersende discours rond de
kloof tussen de Vlaamse en de Franse volksaard onderschreef, blijkt duidelijk uit de
openingsalinea's van zijn brief:
Vooreerst, ik geloof dat de fransche vaudevillen, die door de maetschappy
Union-proarès, van Deynze, geleden eenige maenden, op den schouwburg,
te Thielt, zyn gegeven geworden, inderdaed niet overeenkomen, noch met
den waren geest, waerin de aloude vlaemsche maetschappy van Rhetorika
der stad Thielt, Gebloeid in 't wilde, is gesticht, - noch met onzen regten
vlaemschen volksaerd, die te ernstig, te zedelyk en te godsdienstig is, om
in de losse fransche gedachten, waeronder de ondeugd, - zelfs als
waerschuwing tegen het kwaed - verbeeld wordt, vermaek of eene heilzame
onderrigting te putten. Laten wy, vlamingen van den echten bloede, ons
steeds herinneren, dat dezelfde oorspronkelyke banden ons vereenigen,
dat wy geboren zyn uit denzelfden volksstam, dat wy dezelfde tael spreken,
onder den invloed leven van dezelfde zeden, dezelfde gebruiken, dezelfde
godsdienstige gevoelens, en ons in dat waer vaderlandsche gevoel in een
smeltende, daerdoor te magtiger zyn in de handhaving van regt en vryheid,
te magtiger om, op het voorbeeld onzer vrome vlaemsche voorouders, alle
poogingen tot onderdrukking en slavenjuk te bestryden...
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Ik geloof met de geestelykheid van Thielt te moeten afkeuren alle fransche
vaudevillen gelyk le Lait d'Anesse, als heilzame, gevoegzame of
betamelyke middels, om eene vlaemsche bevolking als de onze, te
vermaken of te onderrigten. Neen, laet ons liever dit doen met onze eigene
ernstige of luimige gedachten, of met die der volkeren, wier karakter het
best met het onze overeenkomt.71
Hij wilde zich dan ook helemaal niet als een dissonante stem in het heersende discours
doen gelden. Maar Westermanns bewerking van de Genovevalegende is helemaal
geen ‘fransche vaudeville’, zo vervolgde hij, en daarom kon bovenstaande kritiek
niet van toepassing zijn op de opvoering van Siegfried van Hohenwart, die voor
zoveel commotie had gezorgd.
Het lijkt er dus op alsof de katholieke kerk zich rond de jaren 1850 liet meeslepen
in een heksenjacht op fictie en overal het spook van de immoraliteit zag rondwaren
in de literatuur, zelfs als het een van de meest populaire legenden van het Vlaamse
(én breder Europese) culturele leven betrof, zelfs als het ging om het leven van een
volksheilige die al eeuwenlang werd vereerd. Pels' oordeel uit 1681 (‘Nooit stookte
Goloos geil, én overspeelig minnen / In 't Spél van Génovéve onkuischeid in de
zinnen / Der kykeren, hoe kuisch van oor men zy, én kiesch.’) lijkt hier dan ook
volledig vergeten.

Epiloog: Genoveva in het fin de siècle en de twintigste eeuw
De populariteit van de Genovevastof op de bühne nam niet af naarmate de negentiende
eeuw op zijn einde liep en overging in de twintigste. In september 1894 werd voor
de opening van het toneeljaar in Gent de bewerking door Jef Van de Venne en Gust
de Latin, Genoveva van Brabant, Legende-Drama in vijf bedrijven en zeven tafereelen,
opgevoerd op het Nederlandsch tooneel.72 En in 1913 verscheen alweer een nieuwe
theaterbewerking, namelijk J.A. Peeters' Genoveva van Brabant. Dramatische schets
in één bedrijf en in verzen.73 In 1954 bewerkte Antoon Coolen de legende op zijn
beurt onder de titel Genoveva van Brabant, toneelspel in vier bedrijven.74
Ook verwijzingen naar de legende in andere werken kwamen rond de
eeuwwisseling nog steeds voor, en opnieuw werd de Genovevalegende dan meestal
met een volks lezersmilieu geassocieerd. Een verhaal van Cor. Meijer, ‘Uit het leven
van Jan Kors’, dat in 1895 in De Gids verscheen, begint bijvoorbeeld met een scène
waarin de zieke Jan in zijn bedje ligt, en de meid Miet ‘een oud boek’ voor hem
meebrengt ‘uit de leesbibliotheek. Hij verveelde zich nu zoo, zei ze, en ze had het
zelf vroeger ook gelezen en het was erg mooi. Het heette: Ridder Golo of Onschuld
en Misdaad en het bevatte de lotgevallen van Genoveva’.75 Dat de legende aan het
eind van de negentiende eeuw nog steeds leefde onder de laagste klassen bewijst ook
Bernard Canters sociale reportage Twee weken bedelaar (1900). In opdracht van het
Amsterdamse dagblad De Telegraaf, waarvoor hij correspondent was, leefde Canter
eind november en begin december 1900
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twee weken aan de zelfkant van de Haagse samenleving. Zijn indrukken en
ontmoetingen schreef hij neer in een 160 pagina's tellend geschrift, waarin de volgende
verwijzing naar de Genovevalegende voorkomt:
‘We moste een samenspraak hebbe. Wie ken een samenspraak?’
‘Ik ken de samenspraak van Urbanus en Isabella...’
‘... Die, nadat ze van mekander af waren geraakt, op eene zonderlinge
wijze weer tot elkander hereenigd kwamme...’
‘O, ken jij 't ook?’
‘Ja, da's al zoo'n ouwe.’
‘Nou, wille jelui dan hebbe de echte geschiedenis van Genoveva of de
echtgenoote van Siegfried...’
‘Hou je mond van Genoveva. Dat droeg me overleeje man ook altijd voor
en dan mot ik an 'm denke.’76

Een door Jules Fonteyne verluchte pagina uit Streuvels' De schoone en stichtelijke historie van
Genoveva van Brabant [Privécollectie]
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Een door Jules Fonteyne verluchte pagina uit Streuvels' De schoone en stichtelijke historie van
Genoveva van Brabant [Privécollectie]

Met het begin van de Eerste Wereldoorlog begon Stijn Streuvels zich in de legende
te verdiepen, en daarmee bereikte de Genovevastof opnieuw een heel ander publiek.
Aanvankelijk geschiedde Streuvels' onderzoek in het kader van een reeks volksboeken
die hij wilde bewerken, maar door de oorlogsomstandigheden begon dat onderzoek
een steeds grotere omvang aan te nemen: Streuvels vluchtte als het ware in zijn
lectuur en schriftuur.77 Uiteindelijk behandelde hij het onderwerp in maar liefst drie
genres: de cultuurhistorische roman (Genoveva van Brabant, 2 delen, 1919-1920),
het volksboek (De schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant, 1921)
en het essay (‘Over Genoveva van Brabant’, 1929).78 Hij verwees echter ook al een
keer naar de legende in zijn meester-
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Omslag van het Vlaamsch Filmke van Frans Hammenecker [KADOC, Leuven]

Omslag van het Vlaams Filmke van Karel Bertram [KADOC, Leuven]

werk De vlaschaard, waar hij Wantje in ‘De wiedsters’ een lied laat zingen: ‘“heur”
liedje, altijd hetzelfde van: Genoveva van Brabant’.79 Streuvels was dus al vóór de
Eerste Wereldoorlog met de Genovevastof bezig.
Ook nieuwe prozabewerkingen bleven de hele twintigste eeuw lang regelmatig
verschijnen, zij het dat de stof nu meestal werd bewerkt tot ofwel kinderboeken ofwel
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volksboeken. Zo werden er twee Vlaams(ch)e Filmkens aan de legende gewijd (een
door Frans Hammenecker in de jaren 1930 en een door Karel Bertram in de tweede
eeuwhelft), en verschenen er onder meer in 1916 (Walter de Vos), 1917 (Sylvain
Norbrecht) en 1980 (Albert van Hageland) nieuwe bewerkingen van het volksboek.80
En nu maar afwachten of, en zo ja, in welk medium (als verfilming? als videogame?),
Genoveva van Brabant de eenentwintigste eeuw zal binnentreden...
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P. Carolus van den Houcke, Priester der Societeyt Jesu. Verdeeld in XXXVI. Kapittels. I.C. Van
Paemel, Gent, s.d. Het gaat om een bijzonder slordig gezette druk: het boek bevat talloze
zetfouten, woorden ontbreken in elke paar zinnen en niet alle pagina's zijn in de juiste volgorde
gezet.
Boone noteert als jaar van uitgave bij beide drukken ‘[1743?]’ (Boone, Traditionele Vlaamse
volksliederen, p. 22), maar die datering is foutief, en enkel gebaseerd op de approbatie van 6
februari 1743 die in alle drukken wordt vermeld. Ook de dateringen in de catalogi van de
Belgische universiteitsbibliotheken bleken niet accuraat te zijn. Daarom heb ik op grond van
andere bronnen en informatie in de uitgaven zelf een nieuwe datering gemaakt. Josephus Thys
was vanaf 1816 als boekdrukker actief op de Vlasmarkt, en overleed in 1854 (L. Simons,
Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. 1. De negentiende eeuw. Lannoo, Tielt - Weesp,
1984, p. 16). De uitgave moet dus alleszins in de tussenliggende periode gesitueerd worden.
Als met het werk ‘Uylenspiegel’ achteraan in de ‘Lyst der boeken te bekoómen by Josephus
THYS, boekdrukker op de Vlas-merkt’ wordt verwezen naar ‘Het aerdig en vermaekelijk leéven
van Thyl Uylenspiegel’, dat in 1845 bij Thys verscheen (zie Simons, Geschiedenis van de
uitgeverij in Vlaanderen, p. 16), dan moet de herdruk tussen 1845 en 1854 worden gedateerd.
Voor de datering van de druk die bij Van Paemel verscheen, biedt Simons' informatie over de
Uylenspiegel-drukgeschiedenis eveneens bruikbare gegevens. ‘Het aerdig leven van Thyl
Uylenspiegel’ dat in de lijst achteraan (getiteld ‘By den drukker dezer is te bekomen’) vermeld
staat, verscheen rond 1850 bij Van Paemel (zie Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in
Vlaanderen, p. 12). De Genoveva-uitgave dateert dus van na 1850.
An., Genoveva van Braband. Legende tot de historische waerschynlykheyd gebragt. Nationale
maetschappy ter verspreyding van goede boeken, Brussel, 1838; An., Geneviève de Brabant,
légende. Société nationale pour la propagation des bons livres, Bruxelles, 1837.
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25 Vergelijk N. Bemong, ‘“Niettegenstaende de ontellyke legenden”. Nationalisme en literaire
vernieuwing in Genoveva van Brabant-bewerking’, in: V. Rousseau, B. Van Humbeeck & C.
Windey (red.), Vechten met de engel. Herschrijven in Vlaamse en Nederlandstalige literatuur.
Leuven, Garant, 2009 (te verschijnen) voor een grondige uitwerking.
26 De druk die ik voor deze bijdrage heb geraadpleegd is een latere herdruk van dit volksboek:
An., Leven van Genoveva van Brabant. Huisvrouw van den doorluchtigen Palatijn Sifridus.
[1836] Verbeterde uitgave. Snoeck-Ducaju, Gent, s.d. Via de informatie in Simons, Geschiedenis
van de uitgeverij in Vlaanderen, p. 13-14, maar vooral via de informatie in de lijst ‘Volksboeken
te bekomen bij den verkooper dezes’ op de achterkaft van het werk, is de geraadpleegde herdruk
alleszins na 1882 te dateren. De tweede uitgave van E. Ternests Jan de Lichte en zijne bende,
waar in deze lijst naar wordt verwezen, dateert namelijk van 1882. De goedkeuring van de
Brugse vicaris-generaal L. Hollin vooraan in het werk opgenomen dateert echter van 25 mei
1836, dus het werk moet rond die periode voor het eerst bij Snoeck-Ducaju uitgegeven zijn.
27 Van Duyse, Het oude Nederlandsche lied, p. 259.
28 P.F. Van Kerckhoven, ‘Bernhart’, in: Volledige werken van P.F. van Kerckhoven. Deel 7. L.
de Cort, Antwerpen, 1870, p. 139-171 (p. 147).
29 J. Weisgerber, Aspecten van de Vlaamse roman, 1927-1960. Tweede, aangevulde druk.
Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1968, p. 10.
30 Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, p. 11-12.
31 Weisgerber, Aspecten van de Vlaamse roman, p. 11.
32 H. Conscience, Geschiedenis mijner jeugd. Lebègue, Brussel, 1914, p. 23.
33 Conscience, Geschiedenis mijner jeugd, p. 30.
34 Conscience, Geschiedenis mijner jeugd, p. 39 en 31.
35 Conscience, Geschiedenis mijner jeugd, p. 40. Het is precies bij Josephus Thys op de Vlasmarkt
dat ook een van de bovengenoemde herdrukken van Van Houckes vertaling verscheen.
36 D. Sleeckx, Indrukken en ervaringen. Herdrukken uit de Zuidnederlandse letterkunde.
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent; Orbis en Orion, Beveren,
1982, p. 14-15.
37 Zie Conscience, Geschiedenis mijner jeugd, p. 31-38. Volgens de romancier behoorde de
poesjenellenkelder ‘tot die dingen, welke vroeger ons eigen volksleven samenstelden’ (p. 31).
38 Blommaert spreekt dus niet van een legende, maar van een sage.
39 Ph. Blommaert, ‘Nederlandsche Sagen’, in: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en
letterkunde en de geschiedenis des vaderlands 3 (1839), p. 237-275 (p. 248-252).
40 A. Drost, Hermingard van de Eikenterpen. Een oud vaderlands verhaal. Met toelichting van
Joke van der Wiel. Querido, Amsterdam, 1991, p. 110.
41 Zie G. Kamphuis, ‘Religieuze achtergronden in Aarnout Drost's Hermingard van de Eikenterpen’,
in: TNTL 90 (1974), 3-4, p. 202-229 (p. 215).
42 J.D. Courtmans-Berchmans, Genoveva van Brabant. Devaux, Brussel, [1866].
43 Courtmans-Berchmans, Genoveva van Brabant, p. 164.
44 Courtmans-Berchmans, Genoveva van Brabant, p. 31.
45 I. Even-Zohar, Papers in Historical Poetics. The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel
Aviv, 1978, p. 17-18. (Papers on Poetics and Semiotics 8).
46 Tony, Ernest Staas, advocaat: schetsen en beelden. [1874] Vierde uitgave. Uitgave van het
Willemsfonds nr. 106. Vuylsteke, Gent, 1884, p. 111.
47 Zie Boone, Traditionele Vlaamse volksliederen, p. 24-26.
48 In totaal verwijst Multatuli in maar liefst vijf Ideeën naar de Genovevalegende, met name in
1047, 1048 en 1048a, 1062, 1276 en 1277. De verwijzingen in de laatste twee Ideeën betreffen
liedbewerkingen en worden verderop behandeld.
49 Multatuli, Ideën V. [1873] Funke, Amsterdam, 1877, p. 6-7 [via DBNL].
50 Multatuli, Ideën V, p. 20.
51 S. Pieterse, De buik van de lezer. Over spreken en schrijven in Multatuli's Ideën. Vantilt,
Nijmegen, 2008, p. 29.
52 Multatuli, Ideën V, p. 21-22.
53 J.J. Cremer, Daniël Sils. 2 delen. Nijhoff, Arnhem, 1856, vol. 1, p. 224 [via DBNL].
54 De volkskundige Hubert Boone, die een expert is op het terrein van zowel de nationale als de
internationale (instrumentale) volksmuziek en volksdans, en die als muzikant al vroeg een
interesse ontwikkelde voor het traditionele repertoire van de oude generatie Vlaamse
volksmuzikanten, heeft deze liederen uitgebreid bestudeerd. Zie Boone, Traditionele Vlaamse
volksliederen, p. 27-53.
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Van Duyse, Het oude Nederlandsche lied, p. 260.
Multatuli, Ideën VII. [1874-1877] Funke, Amsterdam, 1879, p. 305 [via DBNL].
Multatuli, Ideën VII, p. 305-306.
Multatuli, Ideën VII, p. 310-311.
Ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, p. 218.
A. De Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer. XIXe eeuw’, in: C.P. Serrure
(red.), Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis 5 (1863),
p. 184-225 (p. 216) [via DBNL].
J.F. Willems, ‘Kronyk der kamers van rhetorica, te Lier’, in: Belgisch museum voor de
Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands 8 (1844), p. 288-330 (p.
324 en 328).
De Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer. XIXe eeuw’, p. 216.
A. De Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer. Bijlagen’, in: CP. Serrure (red.),
Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis 5 (1863), p.
226-249 (p. 246) [via DBNL].
De Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer. XIXe eeuw’, p. 215; zie ook De
Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer. Bijlagen’, p. 238.
Bisschop Malou, geciteerd naar De Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer.
Bijlagen’, p. 242.
Al deze stukken zijn opgenomen in de bijlagen bij De Vlamincks artikel in het Vaderlandsch
museum.
Geciteerd naar De Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer. Bijlagen’, p. 246.
Geciteerd naar De Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer. Bijlagen’, p. 247.
Geciteerd naar De Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer. Bijlagen’, p. 238.
H. Gaus, Pers, kerk en geschreven fictie. Groeiproblemen en conflicten in een
democratiseringsproces (Gent 1836-1860). De Tempel, Brugge, 1975, p. 85. Zie ook N. Bemong,
‘Nulla fides Gallis. De Belgische historische roman als medicijn tegen de Franse pest’, in: R.
De Bont en T. Verschaffel (red.), Het Verderf van Parijs. Universitaire Pers, Leuven, 2004, p.
223-241 (vooral p. 234-237).
De Vlaminck, ‘Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer. Bijlagen’, p. 244-245.
Van Duyse, Het oude Nederlandsche lied, p. 260.
J.A. Peeters, Genoveva van Brabant. Dramatische schets in één bedrijf en in verzen. Splichal,
Turnhout, 1913.
A. Coolen, Genoveva van Brabant, toneelspel in vier bedrijven. Wereldbibliotheek, Amsterdam,
1954.
C. Meijer, ‘Uit het leven van Jan Kors’, in: De Gids 59 (1895), 1, p. 1-21 (p. 1) [via DBNL].
Meijer verwijst hier waarschijnlijk naar Mandemakers Ridder Golo, of Onschuld en Misdaad.
Eene Overlevering uit de Middeneeuwen (Den Haag, 1821), een vertaling van H.A. Müllers
Golo und Genoveva.
B. Canter, Twee weken bedelaar. Dagblad Telegraaf, Amsterdam, 1900, p. 104.
N. Bemong, ‘“Vader, ik zal uw knaapje zijn”. Genoveva van Brabants omgang met haar
symbolische tekort’, in: T. Sintobin en M. de Smedt (red.), ‘Een wijf is een wijf.’ Mannen en
vrouwen bij Stijn Streuvels. Jaarboek XIII van het Stijn Streuvelsgenootschap. Lannoo, Tielt,
2008, p. 93-117 en 304-305 (p. 93).
S. Streuvels, Genoveva van Brabant. 2 delen. L.J. Veen, Amsterdam, [1919-1920]. Streuvels
karakteriseerde zijn tweedelige roman onder meer als ‘mijn cultuurhistorischen roman’, ‘de
reconstructie van het cultuurleven in 't begin der VIIIe eeuw’, en ‘ene kultuurhistorische
bewerking der legende’. Zie Bemong, ‘“Vader, ik zal uw knaapje zijn”’, p. 304.
S. Streuvels, De vlaschaard. L.J. Veen, Amsterdam, [1907], p. 101.
F. Hammenecker, Genoveva van Brabant. Vlaamsche Filmkens nr. 120. Robberechts, Averbode,
s.d.; K. Bertram, Genoveva van Brabant. Vlaamse Filmkens nr. 294 [nieuwe nummering).
Goede pers, Averbode, s.d.; W. de Vos, Genoveva van Brabant: naar de volledige eerste uitgave
voor het Vlaamsche volk bewerkt. Deel van: Onze leestafel nr. 20. Janssens, Antwerpen, 1916;
S. Norbrecht, Genoveva van Brabant: opnieuw naverteld. Patria, Antwerpen, 1917; A. Van
Hageland, Genoveva van Brabant. 2 delen. Vlaamse volksboeken. Beckers, Antwerpen, 1980.
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A. Roland Holst [Letterkundig Museum]

Zacht Lawijd. Jaargang 8

71

Document
Sjoerd van Faassen
Een aanvulling op de briefwisseling van A. Roland Holst met Richard
en Henriette Roland Holst
In de veiling van Bubb Kuyper te Haarlem van 25-28 november 2008 heeft het
Letterkundig Museum een aantal documenten aangekocht, waaronder onbekende
brieven van R.N. (Richard) Roland Holst (1868-1938) aan zijn neef Adriaan Roland
Holst (1888-1976) en van deze aan zijn tante Henriette Roland Holst-van der Schalk
(1869-1952).
Deze brieven, en een groot aantal andere documenten in die veiling, waren
ingebracht door de erven van de textielhandelaar Ernst Lampe (1919-2000), een
huisvriend van A. Roland Holsts broer Eep en diens echtgenote Annie Roland Holst-de
Meester.
In 1990 verscheen als nr. 153 in de reeks Privé-Domein van Uitgeverij De
Arbeiderspers te Amsterdam de door Erik Menkveld en Margaretha H.
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Schenkeveld bezorgde briefwisseling tussen A. Roland Holst en Richard en Henriette
Roland Holst. De kunstenaar Richard Roland Holst was een jongere broer van de
vader van A. Roland Holst; hij trouwde in 1893 met Henriette van der Schalk.
De destijds gepubliceerde briefwisseling beslaat de periode december 1908 tot
mei 1952 en telt, afgezien van 2 bijlagen, in totaal 280 brieven. Daaraan kunnen nu
dus twee brieven - respectievelijk uit 1911 en 1939 - worden toegevoegd.

I.
De brief van Richard Roland Holst aan A. (Jany) Roland Holst is ongedateerd; in
onbekende hand is later met potlood de datum 18.vi.1911 op de brief geschreven. In
zijn brief van 19 juni 1911 [22-R] refereert Holst aan de nu weergevonden brief. 18
juni viel echter op een zondag, terwijl er ‘Zaterdag’ boven de brief staat; de brief
moet dus van 17 juni dateren. Hij is geschreven op briefpapier van het (nog steeds
bestaande) ‘Grand Hotel et Pension Bella-Tola’ in het plaatsje Saint-Luc in het
Zwitserse kanton Valais (Wallis).
[21a-R]
Zaterdag, 's Middags [17-6-1911]
B.J.
Gisteren kwamen wij hier aan, en terwijl Tante rust, schrijf ik je met een primitieve
schrijfrommel [?] een woordje. Wij waren een dag stil in Montreux, 't was er zoet
en fijn, en wij zaten stilletjes van de zon te smullen aan het meer. Gisteren tot Sierre
gespoord en toen 21/2 uur gereden naar boven tot Fang, daar wachtte ons een muildier
die de bagage te dragen kreeg, en klommen wij nog 11/2 km tot hier. De avond was
mooi, en 't pad steeg door geurige weien die nog vol voorjaarsbloemen stonden, en
rondom staan alle groote witte kerels die zoo gemakkelijk te beklimmen schijnen
van onder af gezien, maar je oogen klimmen zoo gemakkelijk!
In Cherneux boven Montreux bezocht ik de Haverman's, zij is daar met een ziek
dochtertje van 15, dat was treurig zoo dat de herinnering mij niet verlaat, 't kind heeft
ingewand tuberculose en zal zeker sterven, zij lag daar met een dosch ravenzwart
haar op haar kussen, buiten op 't balcon, zóó fijntjes en mager, en lag maar van hoog
boven 't meer over 't meer te turen, en je wilde maar al weten wat er in dat kinderhart
omging, dat in haar gezichtje de expressie had die al niet meer van deze wereld was,
zoo overgeven en zacht “kijk nu wordt 't meer paarsch, weet jij hoe dat komt oom
Holst, 't is altijd blauw” maar je hoefde er niet op te antwoorden, want zij was al
weer met haar gedachte weg en ergens anders.
Wij zijn de eerste gasten in 't hotel, ik denk dus dat de pen waarmede ik tracht te
schrijven overwinterd heeft hier, een gezellig eenvoudig hotel, midden in een klein
afhangend dorp, je denkt als je 't ziet dat als 't kerkje valt, de heele zaak 't dal in gaat.
Een alleraardigst meisje bedient, zij vroeg
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met zoo'n frisch snoetje in zulk lief roekoeloerend fransch ‘Monsieur désire de quoi
écrire de quói écrire[’], dat ik even twijfelde of ik nu juist dàt wel desireerde!
De postdirecteur was van morgen met zijn bijen bezig, en kwam met zijn
bijenmasker voor mij helpen. De menschen die hier wonen gaan in 't voor en najaar
naar een dorpje beneden in 't dal, waar zij alleen wonen, en worden dan begeleid
door den pastoor, den schoolmeester en den politieagent en is de wijnverzorging
afgeloopen dan klimmen ze weer allen naar hier, hier waar 't 1700 m hoog is.
Van morgen wandelden wij naar 't hoogste dorp in Europa, 't ligt hier 2 uur loopen
boven, 't was er heerlijk, en wij lagen er lang in de zon die toch van een geheel andere
qualiteit is dan bij ons in Holland, ver ver onder ons liggen ook nog dorpjes en 's
nachts hoor je van uit de diepte een bergbeek.
't Is wel precies zooals wij 't wenschen, en tante is opgetogen en geniet met een
stralend gezicht, en zij wandelt flink!
Ik blijf hier tot den volgenden Zaterdag, schrijf je nog eens voor dien tijd hier
heen, hoe je 't hebt.
Hartelijk gegroet door je oompie
R
Het antwoord van A. Roland Holst waarom aan het eind van de brief wordt gevraagd,
is of niet bewaard gebleven, of niet geschreven; de eerstvolgende brief van hem
dateert van 18 juli ([25-A]).
Met de portretschilder H.J. Haverman (1857-1928) waren Richard en Henriette
Roland Holst goed bevriend; Haverman verkeerde in kringen rond de Tachtigers.
Nadere gegevens over zijn echtgenote en dochtertje zijn niet achterhaald.

II.
De tweede brief die hier wordt gepubliceerd, is van de hand van A. Roland Holst en
is gericht aan zijn tante. In de editie van de correspondentie tussen de drie Holsten
is er een gat tussen 24 september 1938 ([270-R]) en 5 juni 1942 ([271-H]). Richard
Roland Holst was op 31 december 1938 overleden. Zijn neef was bij zijn overlijden
aanwezig geweest. De nu gepubliceerde brief dateert van een maand na Richards
dood en is de enige brief die uit die tussenliggende periode lijkt te zijn overgeleverd.
[270a-A]
Zaterdag
Lieve Tante
Zou 't u schikken, als ik a.s. Woensdag tegen 5 uur kwam en bleef eten? Vandaag
voor een week heb ik in den Haag oom's laatste werk gezien. Willem Gouwe, bij
wien ik toen gelogeerd heb, had het in orde gemaakt, dat wij toegelaten zouden
worden. Hij had 't, kort na de voltooiing, nog met oom
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Henriette en Richard Roland Holst [Letterkundig Museum]

gezien. In zekeren zin ben ik ermee voldaan, dat ik het nu pas zag voor de eerste
maal, want des te sterker en dieper kon ik dit werk ondergaan als zijn afscheid van
dit leven - een groot en stil afscheid, en zeer overeenstemmend met zijn strengste
verlangen zooals ik dat, door zooveel jaren heen, hem in zijn werk heb zien leiden.
Het was mij, ervoor staande, of die vier hooge gedaanten achter waren gebleven, na
hem tot op de grens begeleid te hebben, om zijn aftocht te dekken. Eigenlijk is het
mij dáár voor het eerst tot een werkelijkheid geworden, dat hij er niet meer is, en op
een plan, waar het mij mogelijk was, er vrede mee te hebben.
Toen ik weer in Bergen terug was, sloeg ik in een vrij lang gedicht, dat ik bijna
25 jaar geleden schreef, een gedeelte op, dat door hem - of door de beteekenis, die
hij toen voor mijn leven had - geïnspireerd werd; hij was toen jonger dan ik nu ben,
en het versterkte in mij nog het besef, van een levensweg door vreugde en ernst
gebaand. - Ik weet, dat u, om hem, uw leven zekere beperkingen hebt opgelegd - het
was een offer, waarvan de zin wél ten volle verwezenlijkt werd. Ik hoop, dat u 't mij
ten goede zult houden, dat ik deze gedachte tenminste één maal aan uzelf heb willen
meedelen. En nu is ook Yeats gestorven. Hij is, al kende ik hem nooit, ook al zoovele
jaren in mijn leven voortdurend een groote tegenwoordigheid geweest. En ook hij
bleef tot het eind toenemen in kracht, in geestelijke vibratie. Hoe benijd ik dat! en,
dikwijls helaas, met hoe weinig hoop. U hoeft mij niet te antwoorden - ik zal
Maandagavond wel even opbellen en de zuster kan mij dan wel zeggen, of mijn
komst u Woensdag schikt. Hartelijke groeten, ook aan haar, en veel liefs van uw
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Jany
Bergen n.h.
Febr. 4.'39
De Ierse dichter William Butler Yeats (1865-1939), door wiens werk A. Roland
Holst diepgaand beïnvloed was, stierf op 28 januari in Zuid-Frankrijk, waarheen hij
kort tevoren wegens een broze gezondheid was vertrokken. Ook Henriette Roland
Holst tobde al geruime tijd met haar gezondheid en deed om die reden een beroep
op elkaar opvolgende verpleegkundige hulpen. Op 19 januari had zij echter net aan
haar vriend Johan Huizinga geschreven: ‘De zuster geef ik de volgende week vakantie;
Katrien [Bruyns] komt zoolang hier voor de vertrouwdheid en voor kleine persoonlijke
diensten. Je ziet daaraan dat het mij goed gaat; anders zou de zuster niet gaan’.
Het laatste door Richard Roland Holst voltooide werk was de marmeren
wandbekleding in een absisvormige ruimte boven het podium in de grote zaal van
het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag, dat vanaf 1935 door de architect G.C.
Bremer ingrijpend verbouwd was. Tot ongeveer halverwege bestond de wand uit
platen donkergroen geaderd marmer; daarboven bevindt zich de eigenlijke decoratie,
in grijswit en donkergroen marmer, bestaande uit vier figuren, symmetrisch geplaatst
aan weerzijden van weegschaal en zwaard der gerechtigheid. Deze figuren stellen
de ‘grote wetgevers der mensheid’ voor, van links naar rechts Napoleon, Mozes,
Solon van Athene en Justinianus. Voor een kleuraccent zorgden aan weerzijden van
de deur stukken rood graniet waarin een geblinddoekte gerechtigheid en een
eedafleggende hand waren afgebeeld, en vier diagonaal zwart-wit gestreepte
rechthoeken. Hier en daar waren de figuren met bladgoud versierd. Holst had over
zijn ontwerp regelmatig contact gehad met de graficus en publicist W.F. Gouwe
(1877-1956), die tot en met 1939 directeur van de Nederlandsche Vereeniging van
Ambachts- en Nijverheidskunstenaars en het Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst
was.
A. Roland Holst had het begin 1911 geschreven grote gedicht ‘Aan de
eenzaamheid’ aan zijn oom opgedragen; het gedicht werd gebundeld in Verzen, zijn
in datzelfde jaar gepubliceerde debuutbundel.

Bronnen
Elsbeth Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952.
Balans, Amsterdam 1996.
J. Huizinga, Briefwisseling iii, 1934-1945 (ed. Léon Hanssen e.a.). Veen/Tjeenk
Willink, Utrecht-Antwerpen 1991.
A. Roland Holst, Briefwisseling met R.N. Roland Holst en H. Roland Holst-van
der Schalk. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door Erik Menkveld en
Margaretha H. Schenkeveld. De Arbeiderspers, Amsterdam 1990.
Lieske Tibbe, R.N. Roland Holst - Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen
over Gemeenschapskunst. Architectura & Natura, Amsterdam 1994.
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Albert van der Zeijden
In de Roomse huiskamer: Jos. Panhuijsen en de ‘moderne’ katholieke
roman
In het Letterkundig Museum in Den Haag wordt in drie ongeordende archiefdozen
de nalatenschap bewaard van de nu vrijwel vergeten katholieke romancier Jos.
Panhuijsen (1900-1986).1 Deze schrijver van fijnzinnige psychologische romans was
de Nederlandse representant van het genre van de katholieke probleemroman, met
internationaal vermaarde schrijvers als Gertrud von Le Fort, Georges Bernanos en
Graham Greene als buitenlandse voorbeelden.2
Josephus Lambertus Antonius Panhuijsen werd op 13 mei 1900 geboren.3 Zoals hij
zich later zou herinneren, zette zijn katholieke opvoeding een groot stempel op zijn
bestaan. Hij volgde een opleiding tot onderwijzer aan de Rijksnormaalschool in Den
Bosch en zou later in Tilburg studeren aan de r.k. Leergangen. Hij was daar ondermeer
voorzitter van de studentenvereniging St. Leonardus, waar hij Willem Asselbergs
(de latere schrijver Anton van Duinkerken) leerde kennen, met wie hij tot diens dood
bleef corresponderen.4 Panhuijsen was eerst onderwijzer in Mill bij Tilburg en in de
jaren dertig in Oldenzaal, maar werd vooral bekend als criticus en romanschrijver.5
Vanaf 1947 was hij chef kunst van de Haagse krant Het Binnenhof. Hij publiceerde
in die naoorlogse jaren ook in De Gelderlander.
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Jos Panhuijsen [foto Coret; collectie Letterkundig Museum]
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Katholiek isolement en moderniteit
Voor een goed begrip van het schrijverschap van Panhuijsen is het goed te realiseren
met welke juichtonen in 1931 zijn eerste boek werd binnengehaald door de toenmalige
katholieke literatuurkritiek. Een belangrijke recensie kwam van Van Duinkerken,
die in zijn invloedrijke wekelijkse rubriek in De Tijd over Panhuijsens eerste
verhalenbundel Het geluk schreef dat het ‘het begin [kan] zijn van een
typisch-Nederlandsche en geheel moderne romankunst’.6 Een jaar later, in zijn
bespreking van Het afscheid, liet Van Duinkerken alle reserves varen (Panhuijsens
debuut had hij ondanks alle hoopvolle tekenen nog wat ‘te mager’ bevonden): ‘Wie
niet reeds in zijn verzamelbundel “Het Geluk” een bijzonder talent konden
onderscheiden, zullen na de lectuur van “Het Afscheid” wel overtuigd zijn’.7 En
hoewel Van Duinkerken Panhuijsen in zijn ‘burgerlijke huiskamer-romantiek’ ‘te
subtiel’ noemde ‘om groote romankunst te zijn’ noemde hij hem wel ‘bijna geniaal’
in zijn ontleedkracht. In zijn bespreking vergeleek hij Panhuijsen met Albert Helman
en Antoon Coolen en noemde hem ‘niet minder modern’, hoewel met ‘geheel andere
trekken van de “moderne” gevoeligheid’.
Van Duinkerken zag Panhuijsen als een exponent van de vernieuwing van de
katholieke roman, waarmee de rooms-katholieken lieten zien een grote bijdrage te
leveren aan de ‘moderne’ literatuur. Dit was niet onbelangrijk, in een tijd dat nog
alom werd gesproken over een katholiek isolement.8 In zekere zin kan Panhuijsen
getypeerd worden als behorend tot een nieuwe generatie katholieke cultuurdragers.
Hij trachtte zonder al te veel complexen zijn weg te vinden in het algemene
maatschappelijke en culturele leven en timmerde aan de weg als schrijver en als
criticus. Hij was, in een aan de Nijmeegse historicus Paul Luykx ontleende term, één
van die ‘andere katholieken’ in een katholieke zuil die overigens bepaald geen
monolithische eenheidsworst was.9 Van Duinkerken zou zich later niet zonder
waardering herinneren dat Panhuijsen beginselvast was in zijn overtuigingen maar
zich niet liet intimideren door het verwijt te ruimdenkend te zijn. ‘Hij ontwaarde
geen enkele verplichting tot dienstbaarheid aan een afzonderlijk of afgesloten
katholiek publiek.’10

Een ‘moderne’ katholieke romanschrijver
De thematiek van Panhuijsens uitgesponnen novellen sloot aan bij de problematiek
van wat toen de (moderne) katholieke probleemroman werd genoemd. Volgens de
indertijd gezaghebbende katholieke criticus en studentenmoderator pater J. van
Heugten s.j. was er internationaal sprake van niet meer of minder dan een renaissance,
‘een indrukwekkende rij schrijvers en schrijfsters van katholieke romans’, met namen
als Willy Cather, Sigrid Unset en François Mauriac.11 Het meest geruchtmakend
waren concessieloze Franse katholieke jongeren als Bernanos en Mauriac of Giovanni
Papini in Italië. Radicaal pessimisme werd
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gecombineerd met ‘ziekelijk-opgezweept temperament’, zoals een andere Nederlandse
katholieke commentator in Boekenschouw concludeerde.
Alle verhalen en romans van Panhuijsen gaan in wezen over de zin van het leven.
Panhuijsens vervreemdende, bijna absurdistische levensopvatting bleek al meteen
uit zijn debuut. In de verhalen uit Het geluk voelen de romanpersonages zich allen
in zichzelf opgesloten en zijn in hun soms wonderlijke en verrassende acties niet
altijd vrij van pathologische trekken. Het maakte het boek tot een ‘modern’ boek,
waarover de literaire kritiek niet zonder lof was. In Het Vaderland werd het boek
bijvoorbeeld getypeerd als ‘een zeer merkwaardige, belangrijke bundel’.12 Panhuijsen
ontleende zijn voorbeelden aan het dagelijks leven van doorsnee burgermensen zoals
hijzelf. Hij representeerde daarmee een minder extreme, meer alledaagse variant van
de katholieke probleemroman. Bij hem komen fundamentele kwesties aan de orde,
maar de problemen waarvoor de romanpersonages staan zijn nooit zo extreem en
dramatisch als in de boeken van erkende grote buitenlandse auteurs als Bernanos en
Greene, die kiezen voor romanpersonages aan de zelfkant van de samenleving die
op extreme wijze morele dilemma's doorleven. Bij Panhuijsen geen gevechten met
de duivel zoals bij Bernanos en geen whiskypriesters zoals bij Greene. Panhuijsens
eigen karakter en natuur weerspiegelde zich meer in een Engelse schrijfster die hij
hoog achtte en die hij ‘onweersprekelijk een van de voornaamste schrijfsters der
twintigste eeuw’ noemde, niet alleen wat de Engelse literatuur betrof.13 Het gaat hier
Om de nu nog slechts in feministische kring bekende vroeg gestorven Stella Benson.14
Panhuijsens eigen gemoed komt tot uiting in de volgende passage die hij over Benson
neerschreef: ‘Zij was een moderne schrijfster, eigenlijk wist ze niet wat met het leven
aan te vangen. Aanvaarden, vertwijfelen, of, ondanks alles, beminnen: maar
niettegenstaande deze weifeling, deze gebrokenheid, zag zij de wereld en het leven
als een geheel’. Het is deze zelfde weifel en gebrokenheid die ook in de boeken van
Panhuijsen een centrale rol spelen en die hem maken tot een ‘moderne’ katholieke
schrijver.
In Panhuijsens vooroorlogse romans concentreert de aandacht zich op de worsteling
die jonge mensen doormaken in hun keuze voor een geschikte levensbestemming.
In Het afscheid (1932), ongetwijfeld zijn meest gave en ambitieuze roman van voor
de oorlog, worstelen de hoofdpersonen met de verschillende mogelijkheden: wordt
het een normaal huwelijk (waar ‘Pauline’ voor lijkt te opteren) of wordt het toch de
kunst (‘Lotte’, die nadenkt over een carrière als zangeres). Het meest dramatisch zijn
echter de verhalen van ‘Peter’, die erover denkt in te treden in een klooster, en van
‘Greet’, die verliefd is op een ongelovige man en zelf ook ongelovig is geworden.
Hier verkende Panhuijsen de morele dilemma's met betrekking tot de godsdienst.
Alle vooroorlogse verhalen van Panhuijsen zijn bijna zonder uitzondering coming
of age vertellingen, waarin jonge romanpersonages, zoals het in ‘De gelukkige’ heet,
op zoek zijn naar het geluk, waarbij het in de katholieke probleemroman past dat in
alle gevallen gekeken wordt naar leiding van boven. Hierin past ook dat op moeilijke
(keuze-) momenten, de romanpersonages steevast hun toevlucht nemen tot gebed.
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In Nederland kon de radicaliteit van een nieuwe generatie katholieke jongeren niet
altijd op instemming rekenen. In Boekenschouw werd een verband gelegd met de
‘nieuw opbloeienden cultus van den intransigenten’, een ‘soort katholiek radicalisme
of anarchisme’. Hoofdredacteur Van Heugten behandelde in zijn stuk de wat minder
radicale temperamenten, al kon hij niet verhelen dat iemand als Gerard Walschap,
de naar zijn mening voornaamste Nederlandstalige jonge katholieke schrijver, terecht
soms het verwijt van ‘psychopathie’ werd gemaakt. Hetzelfde verwijt kreeg ook
Panhuijsen voor de voeten geworpen. Ook Van Duinkerken, toch een van de meer
verlichte katholieke critici, roerde deze kwestie aan, bijvoorbeeld in zijn bespreking
van Panhuijsens boek De ontmoeting (1937). De hoofdpersoon keert terug naar zijn
geboortedorp op zoek naar een jeugdliefde. Het brengt hem in contact met katholieke
milieus, waarvoor hij langzaam begrip krijgt. Van Duinkerken noemde dat één van
de aantrekkelijke kanten van het boek, omdat ‘de meeste andersdenkenden zoo bitter
weinig weten van het Roomsche leven, waar ze met vaak zooveel vooroordeel
tegenover staan’. Bij alle lof die Van Duinkerken had, viel hij echter over het
‘buitenechtelijken te veel’: de hoofdpersoon is namelijk zowel uit een buitenechtelijke
relatie geboren alsmede zelf vader van een buitenechtelijk kind. Dat was Voor Van
Duinkerken reden dit boek ‘ongeschikt voor al te jeugdige lezers’ te achten.15 Dat
het werk van Panhuijsen niet aan alle katholieken kon worden aanbevolen, bleek ook
uit de korte aankondigingen van de Rooms-Katholieke Informatie Dienst Inzake
Lectuur (IDIL), die al Panhuijsens werk in categorie III en IV plaatste: dat wil zeggen
weliswaar geschreven ‘in katholieke geest’ maar slechts geschikt voor de gevorderde
volwassen lezer.16 Panhuijsen zelf nam het standpunt in dat de ‘verhouding tusschen
de beide geslachten [...] een zeer voornaam gedeelte van het menschelijk leven’ was,
waar de literator best met prudentie over mocht schrijven.17 De enige ethische eis die
je volgens hem aan de literatuur kon en moest stellen, was dat zij ‘waar’ moest zijn.18

Geloofstwijfel in de jaren vijftig
De belangrijkste periode binnen Panhuijsens schrijverschap ligt in de jaren vijftig.
Dan verschijnen bij de gereputeerde Haagse literaire uitgeverij A.A.M. Stols zijn
romans: Leven alleen is niet genoeg (1954), Iedereen weet het beter (1955), Gewoon
bespottelijk (1956), Wandel niet in water (1957) en Ik kom niet terug (1958). De
boeken werden behoorlijk verkocht. Uit de royaltyoverzichten van Stols weten we
dat per boektitel tussen de 2000 en 3000 exemplaren werden afgezet, met als toppers
Leven alleen is niet genoeg (met 3016 exemplaren) en Wandel niet in water, dat in
1959 met de Vijverbergprijs bekroond werd (2973 exemplaren).19 Volgens een
gerespecteerd criticus als C.J.E. Dinaux beschreef Panhuijsen op een eerlijke en
menselijke manier de condition humaine in het spanningsveld tussen de absolute
norm en de menselijk-relatieve werkelijkheid. De
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eerlijkheid school erin, dat hij dit deed zonder daarbij ‘de angel van ons tekort, van
onze tragische onmacht’ uit de wonde te trekken.20
In 1960 kreeg Panhuijsen de Brand-Van Gentprijs - een initiatief van de Katholieke
Boekverkopers- en Uitgeversvereniging Sint Jan ter promotie van het ‘katholieke
boek’ - omdat het hem ‘in het bijzonder gelukt [was] het gewone van een christenleven
als ongewoon te laten beleven, door het uit te diepen, door de waarde van het
schijnbaar waardeloze aan te tonen en door de lezer uit te dagen tot de bewuste
beleving van kleine en grote crises in zijn unieke bestaan’.21 De jury bestond uit niet
de minste katholieke schrijvers en critici: Michel van der Plas, Gabriël Smit en Albert
Westerlinck.
Meer dan in de vooroorlogse romans staat in Panhuijsens naoorlogse boeken de
geloofstwijfel centraal. In bijna alle is er wel één van de kinderen die van zijn geloof
afvalt, maar als tegenpool wordt vaak ook één van de kinderen kloosterling of priester.
Panhuijsen schildert als het ware de uitersten, wat niet wil zeggen dat zijn sympathie
altijd bij de gelovigen ligt: Herman, een romanpersonage uit Leven alleen is niet
genoeg, verbeeldt bijvoorbeeld het kille, klinische leergezag. Als de ‘natuurlijke’
seksuele drang ter sprake komt en Herman daar al te simpel en in feite onmenselijk
over redeneert dan ontwaart zijn moeder achter hem ‘het hele seminarie en achter
het seminarie al de geestelijken, de pastoors, de dekens, de bisschoppen van ons lieve
vaderland en achter die van de hele wereld, met de kardinalen en de paus, een zeer
talrijk en eerbiedwaardig gezelschap, klaar om in te grijpen’ (p. 194). Seksualiteit is
sowieso een thema dat, meer dan in de vooroorlogse romans, tamelijk onbewimpeld
behandeld wordt. In Wandel niet in water is het niet alleen de ongelovige Maan
Houthalen wiens leven in het teken staat van het streven naar seksueel genot, het
geldt ook voor zijn eerste vrouw Paulien en voor haar, toch voluit katholieke, broer
Gerard. Ook gelovigen is niets menselijks vreemd, zo lijkt Panhuijsen te willen
zeggen.
Panhuijsens boeken lijken kritischer van toon dan zijn vooroorlogse vertellingen.
Alle verhalen spelen in katholieke milieus, waarin kerkgang en gebed vanzelfsprekend
zijn. Maar - zo vroeg Panhuijsen zich af - was dat niet gewoon sleur? Zoals het
geformuleerd wordt in Gewoon bespottelijk: ‘We gingen geregeld naar de kerk,
iedere Zondag. Er werd thuis gebeden, als iemand ziek was of examen moest doen,
maar verder werd er niet veel over godsdienst gesproken. Het hoorde erbij’ (p. 99).
Ook in Wandel niet in water is de moeder alleen naar het uiterlijk gelovig maar niet
in haar hart. In de woorden van zoon Maan: ‘Ze nam alles aan en verder geloofde
ze het wel’ (p. 39). Wat is nu eigenlijk de kern van het geloof, zo laat Panhuijsen
zich in Leven alleen is niet genoeg één van zijn hoofdpersonages afvragen. De
transsubstantie, zoals het kerkgezag ons wil doen geloven, òf het elkaar liefhebben
als je naaste? In de kerk ligt vaak de nadruk op het eerste en niet op het tweede, toch
is dit de kern van het geloof, zo meent Panhuijsen.
In die context slaat de twijfel toe. Zoals bijvoorbeeld, in Gewoon bespottelijk, bij
Els Loret, ondanks haar vaag geloof in een engelbewaarder. ‘Ik heb gebeden [...] Er
is geen dag in mijn leven voorbijgegaan, dat ik niet, hoe terloops dan ook, aan God
heb gedacht. Maar wat is God werkelijk voor
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mij? Wie is God? Ik weet het niet?’ (p. 156). De zin van het leven hangt voor veel
personages ten nauwste samen met het geloof en met de voorzienigheid Gods. De
simpele Jan Tondel uit Iedereen weet het beter bidt bijvoorbeeld voortdurend en
zoekt overal tekenen van God. Mensen die hem kwaad doen, worden, zo meent hij,
onverwijld gestraft door God. Tot God een keer zwijgt: ‘God wist het beter’ (p. 227).
Bij Maan Houthalen uit Wandel niet in water begint juist daar zijn geloofsafval: de
vroege dood van zijn broertje van vijf maakt dat hij niet langer in de voorzienigheid
kan geloven.
Het thema van de fundamentele geloofstwijfel sluit aan bij de kenmerken van de
‘moderne’ katholieke probleemroman tegenover die van de traditionele meer
stichtelijke katholieke literatuur van de oude soort. Bernard Kemp constateerde ooit
dat alle grote vertegenwoordigers van de katholieke probleemroman, van Léon Bloy
tot Graham Greene, allen bekeerlingen waren en dat de katholieke roman daarom
een typische vorm van bekeringsliteratuur betreft. Kemps stelling is dat bekeerlingen
zich het geloof moeten eigen maken, waardoor het geloof voor hen een ‘probleem’
is.22 We kunnen de lijn doortrekken naar Panhuijsen, voor wie het geloof ook niet
meer vanzelfsprekend was en een worsteling en een probleem was geworden.

Wandel niet in water
De roman Wandel niet in water (1957) markeert in meerderlij opzicht een overgang,
ook in de kritiek. In die roman komt Maan Houthalen - die naar het uiterlijk een
succesvol leven heeft gehad, maar bijna vijftig geworden - aan zijn zus die
kloosterlinge is, uitleggen dat hij zelfmoord gaat plegen. Panhuijsens inzet is duidelijk.
Zoals het op de binnenflap wordt geformuleerd: ‘Heeft het leven zin? Of is het
aibsurd, de mening van velen in deze tijd?’. Fundamenteel ‘modern’ is zijn opvatting,
dat er niet veel anders opzit dan te leven met de twijfel. Deze twijfel wordt op een
wel heel katholieke manier in de roman binnengebracht. Zuster Dymphna (de
kloosternaam van Houthalens zuster) heeft er namelijk voor gebeden dat haar broer
ondanks alles in de genade Gods mocht sterven. In ruil daarvoor bood zij God aan
dat zij dan de bekoring van de twijfel wilde verdragen. ‘Ik geloof, dat God me
verhoord heeft’ (p. 240).23
Anton van Duinkerken, de vertegenwoordiger van een oudere generatie, zal de
roman met enige bevreemding gelezen hebben. Tot driemaal toe constateerde hij in
zijn recensie dat ‘dertig, misschien twintig jaar geleden er nog veel stof zou zijn
opgewaaid in de katholieke pers bij het verschijnen van een boek als de jongste roman
van Jos. Panhuijsen’.24 Letterkundige beoordelaars ‘zouden deze roman in bescherming
hebben moeten nemen tegen moralisten, die beweerden, dat zulk een boek een funeste
invloed moest uitoefenen op het grote publiek’. Maar al was er wel wat veranderd
en al was Van Duinkerken nimmer een steile moralist geweest, zo nadrukkelijk aan
het geloof te twijfelen als Panhuijsen deed in Wandel niet in water, ging Van
Duinkerken ook wel weer wat ver.
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Jos Panhuijsen (links) met de Haagse burgemeester H. Kolfschoten bij de uitreiking van de
Vijverberg-prijs voor Wandel in het water in 1959 [foto G.W. van Duinen; collectie Letterkundig
Museum]

Toch besloot hij zijn recensie met de opmerking: ‘Er begint een kleine kans te
dagen, dat Nederland weer een katholieke litteratuur krijgt’.
Hoe anders keek een nieuwe generatie katholieken ertegen aan. Dat de tijden waren
veranderd, bleek uit het feit dat met wat meer welwillendheid over de controversiële
Franse katholieke schrijvers werd geschreven. Illustratief is een artikel van de
minderbroeder Fr. Servaas Wijsen volgens wie in de romans van Jean-Paul Sartre
en Albert Camus een zinloos en absurd bestaan wordt geschetst. In een dergelijke
wereld kan volgens Wijsen het katholicisme nooit ‘een gemakkelijke verworvenheid’
zijn, vandaar dat in de moderne katholieke romans van schrijvers als Bernanos en
Mauriac het geloof vaak wordt voorgesteld als ‘een moeizaam worstelen’.25 In een
later artikel in hetzelfde tijdschrift paste Th. Govaart ook het werk van Panhuijsen
in deze algemene tendens in. Govaart benadrukte dat de tijd van de brave roomse
roman voorbij was en dat de ‘nieuwe’ katholieke roman zozeer de uitersten verkent
dat ze ‘naar de Idil-ische normen gerekend [...] nu ook de roomse boeken voor een
aanmerkelijk deel onder de zwaar
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Jos Panhuijsen [foto Hans Roest; collectie Letterkundig Museum]

voorbehouden lectuur vallen’. Ook bij Govaart is het geloof een waarheid die veroverd
moet worden. In de romans van Panhuijsen is dit volgens hem het centrale thema,
met name in Leven alleen is niet genoeg en Iedereen weet het beter, waarin het niet
langer gaat om een gecodificeerde moraal, maar om geloven als proces, als een
‘naderen tot beleving van bestendige waarden’.26 Pierre H. Dubois noemde Wandel
niet in water ‘de eerlijkste mij in de Nederlandse litteratuur bekende roman geschreven
over de problematiek van het geloof, dat voor Panhuysen geen enkel recht en geen
enkel prerogatief meer heeft dan “geloof” te zijn, d.w.z. iets dat met redelijkheid en
zekerheid niets van doen heeft. Hij gaat zelfs nog verder: hij ontneemt aan het geloof
ieder bestaansrecht, wanneer het niet verantwoord wordt door de liefde’.27 De toen
nog jonge criticus Kees Fens was eveneens vol lof over Wandel niet in water dat hij,
in positieve zin nog wel, vergeleek met La Chute van Camus. ‘Aan de monoloogvorm
van deze romans - bij Camus sterker doorgevoerd dan bij Panhuijsen - zit het bezwaar
vast dat het essayistisch element gaat overheersen. Bij Camus weegt dit bezwaar
minder licht dan bij Panhuijsen, doch in beide verhalen wordt het verhaal geleid door
de moraal en niet omgekeerd. Het vertellen heeft plaats gemaakt voor het getuigen.
Het is daarom m.i. een bewijs van een groot schrijverschap, dat Panhuijsen, wiens
stijl droger is en heel wat minder grillig is dan die van Camus, in Wandel niet in
water [...] de lezer voortdurend weet vast te houden.’28
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Het einde van de katholieke roman
Op 10 maart 1962 publiceerde Kees Fens in De Tijd een uitvoerig artikel waarin hij,
op eenzelfde wijze als Van Duinkerken dat in de jaren dertig had gedaan, de katholieke
literatuur de maat nam. Zijn conclusie was dramatisch. Hij vergeleek de jaren zestig
met die van de jaren dertig en constateerde dat de katholieken van het toneel waren
verdwenen. Aan de naoorlogse vernieuwing van de literatuur hadden zij op geen
enkele manier bijgedragen. Van de toonaangevende nieuwe schrijvers was er niemand
katholiek. Fens beschouwde Panhuijsen als enige uitzondering. Als voornaamste
oorzaak van het totaal wegvallen van de katholieken in de literatuur zag Fens de
algehele crisis in de geloofsbeleving. Het geloof had de aansluiting gemist met de
moderne wereld.29 In een tweede stuk, ruim een half jaar later, zou hij dit nader
preciseren. Het was de kerk, die verantwoordelijk was voor deze kloof. ‘Men voelt
zich dus binnen de kerk niet meer in de eigen taal aangesproken; de “aansprekende
taal” klinkt er buiten. De breuk tussen leven en schrijven kan niet worden aanvaard.
Men zoekt het “leven” elders, buiten het verband van het kerkinstituut waarin men
zich tekort gedaan voelt.’30 De aanspraak op meer vrijheid tegenover de steeds breder
gevoelde afkeer van ‘Roomse bedilzucht’ zou worden uitgevochten in de discussies
rondom IDIL. In de jaren vijftig groeide bij progressieve katholieke intellectuelen het
gevoel dat IDIL stond voor een voor ‘de partijen verstommend gezag’, voor het
verstikkende dogma van de kerk.31

Twijfel in een periode van transitie
Terugblikkend ligt tegenwoordig vaak de nadruk op de starre houding van de
katholieke kerk met betrekking tot seksualiteit, waardoor de kerk de aansluiting miste
met de moderne tijd. Panhuijsen gispte die starre houding in Lof der kuisheid (1980).
Hij sloot er zijn schrijverscarrière mee af, na bijna twintig jaar niets meer gepubliceerd
te hebben. Uit zijn literaire nalatenschap blijkt dat hij dit boek in 1963 schreef, maar
nooit aan een uitgever had aangeboden.32 Toen hij in 1978 het oorspronkelijk
manuscript nog eens doorlas, noteerde hij op de voorkant van het manuscript: ‘Na
15 jaar lijkt het bijna een historische roman’.
De roman speelt zich af tussen 1928 en 1956, de leefjaren van de hoofdpersoon.
Plaats van handeling is de Twentse plaats Negent, in werkelijkheid Oldenzaal - de
plek waar Panhuijsen zeifin de jaren dertig onderwijzer was, zodat het boek ook een
terugblik op zijn eigen leven was en op de soms verstikkende rol die het geloof in
dit leven gespeeld heeft.33 Panhuijsens Lof der kuisheid is een milde (op de achterflap
staat zelfs ‘humoristische’) afrekening met een geloof gebaseerd op angst en vrees.
Voor de meeste personages in dit boek drukt het geloof zwaar, enkele dreigen zelfs
ten onder te gaan aan depressies die aan geloofswaanzin grenzen. In alle gevallen
blijken de depressies samen te hangen met een verwrongen godsbeeld, waarin een
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wrekende straffende God centraal staat. In hoeverre Panhuijsen in zijn laatste roman
ook op zijn eigen depressies terugkeek is een open vraag.34 Het slot is echter bepaald
mild te noemen: de vroeg gestorven hoofdpersoon bekeert zich op zijn sterfbed tot
het katholicisme. Zijn moeder, Dora, heeft een gesprek met de pastoor die haar laat
zien ‘wat de katholieke godsdienst werkelijk is’; haar geloof veranderde daardoor
en ‘lijkt nauwelijks meer op het kindergeloof van destijds, de helleangst is er zo goed
als vreemd aan’ (p. 124 en p. 129). Het duidt - ook wat Panhuijsen zelf betreft - op
een milde geresigneerde terugblik op het geloof waarin hij was opgevoed, een geloof
waar hij niet buiten kon. Dat blijkt ook uit het feit dat Panhuijsen zelfs de van huis
uit niet-gelovige verteller van het verhaal, Frans Bartels, in de laatste zin van het
boek tot het katholicisme laat neigen.
In dezelfde periode dat hij het oude manuscript uit 1963 alsnog liet uitgeven, eind
jaren zeventig, maakte Panhuijsen ook enkele aantekeningen voor Waarom tranen?
Autobiografisch mengelwerk door Jos. Panhuijsen. In dit nooit uitgegeven manuscript
blikt hij terug op zijn opvoeding en jeugdjaren, die geheel in het teken stonden van
het katholicisme. Hij denkt er met liefde aan terug, maar het geloof was ook moeilijk
en ingewikkeld: ‘Om dit mij aangemeten geloof heb ik soms totaal verkeerd gehandeld
menend het goede te doen’.

Tijdgebonden genre
Panhuijsen behandelde in zijn romans een periode die ondertussen definitief achter
ons ligt. In die zin zijn het inderdaad ‘historische romans’ geworden. Toen Panhuijsen
in 1980 zijn Lof der kuisheid publiceerde repte niemand meer van ‘de katholieke
roman’. Dat genre is dan ook verbonden met een katholieke gemeenschap in een
periode van transitie.35 De katholieke probleemroman functioneerde als een
doorgangshuis naar de moderne, seculiere samenleving. Het genre probeerde een
antwoord te formuleren op het absurde en het irrationele van de moderne cultuur.36
Daarin is hij verwant met het existentialisme van Sartre en Camus. Juist met dit
‘absurde’ hield ook Panhuijsen zich bezig.

Eindnoten:
1 Ik dank de auteursrechthebbenden voor hun toestemming tot inzage in het archief.
2 Voor een overzicht van het genre zie J. Taels (red.), De katholieke literatuur in de twintigste
eeuw. Paul Brand, Bussum 1954. Hierin Asselbergs over ‘De katholieke literatuur in Nederland
van 1900 tot heden’, p. 73-111. Recenter zie W.A.M. de Moor, ‘Volgens beproefd model (de
katholieke literatuur)’, in: W. Goddijn e.a., Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland,
1945-2000. Ten Have, Baarn 1999, p. 119-135. Zie ook Mathijs Sanders, Het spiegelend venster.
Katholieken in de Nederlandse literatuur, 1870-1940. Vantilt, Nijmegen 2002 en Jan Starink,
De katholieke roman. Dekker & Van de Vegt, Nijmegen/Utrecht 1952. Meer in het algemeen
over de katholieke probleemroman: Theodore P. Fraser, The modern catholic novel in Europe.
Twayne, New York 1995.
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3 Zie autobiografische aantekeningen in de nalatenschap van Panhuijsen, doos 1555. Voor
Panhuijsens personalia zie ook: Ronald Peeters, De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijven
en drukken in Tilburg. Gianotten, Tilburg 1992.
4 Anton van Duinkerken, Brabantse herinneringen (Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1964) p.
299-300. Van Duinkerken was in die tijd secretaris van deze vereniging. De brieven van
Panhuijsen aan Asselbergs worden bewaard in het archief van laatstgenoemde, dat bewaard
wordt in het Letterkundig Museum.
5 G.J.J.W. Weustink, ‘Jos Panhuijsen: een romancier die Oldenzaal niet vergeten kan’, in: Jaarboek
Twente 23 (1984), p. 103-111.
6 Anton van Duinkerken, ‘Het Boek van de Week: Jos. Panhuysen’, in: De Tijd, 31 mei 1931.
7 Anton van Duinkerken, ‘Het boek van de week: Jos. Panhuysen, Het afscheid’, in: De Tijd, 16
oktober 1932.
8 De Tijd weet het op 9 en 10 augustus 1937 aan de katholieken zelf, die bijvoorbeeld wegbleven
van vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde.
9 Paul Luykx heeft laten zien dat het conventionele beeld van de alles omvattende eenheid en
onderlinge consensus van de katholieke zuil nuancering behoeft en dat er sprake was van fricties
en divergerende opvattingen. Zie Paul Luykx, Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse
katholieken in de twintigste eeuw. SUN, Nijmegen 2000.
10 Van Duinkerken, Brabantse herinneringen, p. 300.
11 J.v.H., ‘De katholieke roman’, in: Boekenschouw 27 (1933-1934), p. 49-53.
12 H.[enri] B.[orel], ‘Nieuwe Uitgaven: Jos. Panhuysen: Het Geluk’, in: Het Vaderland, 12 februari
1932.
13 Jos. Panhuysen, ‘Het laatste boek van Stella Benson’, in: Boekenschouw 27 (1933-1934), p.
550-553.
14 Marlene Baldwin Davis, ‘Stella Benson (1892-1933)’, in: The Literary Encyclopedia (2004)
[www.litencyc.com, geraadpleegd 11 februari 2007].
15 Anton van Duinkerken, ‘Romankunst en apologie: De Ontmoeting’, in: De Tijd, 10 augustus
1937.
16 Over IDIL zie E. Peet, ‘De Rooms-Katholieke Informatie Dienst Inzake Lectuur (IDIL)’, in:
Jaarboek van het Katholiek Documentatiecentrum 15 (1988), p. 50-80.
17 Jos. Panhuijsen, ‘De roeping der literatuur. Rechten en plichten van den romanschrijver’, in:
De Tijd, 11 december 1930.
18 Dat een dergelijk standpunt in katholieke kring geenszins op algehele instemming kon rekenen,
bleek al direct uit de onder zijn artikel afgedrukte repliek van prof. Taskin, die stelde dat
Panhuijsens opmerkingen getuigden van een ‘ontzaggelijke begripsverwarring en onkunde’.
Volgens Taskin kon ‘waarheid’ nooit de enige ethische eis zijn die van de literatuur verlangd
kan worden. Ook kunstenaars moeten volgens Taskin ‘de zedewetten in acht nemen’.
19 Het archief van Uitgeverij Stols wordt bewaard in het Letterkundig Museum in Den Haag.
20 C.J.E. Dinaux, ‘Literaire integriteit’, in: Critisch Bulletin 22 (1955), p. 548-552, aldaar p. 551.
21 Otto S. Lankhorst, Voorgoed geboekstaafd. De Katholieke Boekverkopers- en
Uitgeversvereniging Sint Jan vanaf het 23-jarige jubileum in 1949 tot aan de opheffing in 1979.
KDC/KSC, Nijmegen 1994, over Panhuijsen zie p. 34 en p. 88-90.
22 Bernard Kemp, ‘De katolieke probleemroman’, in: Roeping 35 (1960), p. 463-484.
23 Een protestantse bespreker noemde deze ‘ruilhandel met God, een onwaarschijnlijk en gekunsteld
motief’, zie J. Wytzes, ‘Ruilen met God’, in: Horizon 21 (1958), p. 150-152, citaat p. 150.
24 Anton van Duinkerken, ‘Wandel niet in water; nieuwe roman van Jos. Panhuijsen’, in: De
Gelderlander (1958). Ik citeer uit het in het Archief Asselbergs bewaarde originele typoscript
van deze recensie [Letterkundig Museum, collectie-Asselbergs, sign, a 00455 h 1].
25 Servaas Wijsen, ‘De katholieke roman in Frankrijk’, in: Streven 9 (1956) II, p. 938-945.
26 Th. Govaart, ‘Gedachten over de hedendaagse katholieke roman’, in: Streven 12 (1958-1959)
I, p. 26-33, citaten op p. 27 en 32- 33.
27 Pierre H. Dubois, ‘Het geloof en de liefde’, in: Het Boek van Nu 11 (1957-1958), p. 66-67.
28 Kees Fens, ‘Wandel niet in water: opmerkelijke roman van Jos Panhuijsen’, in: De Linie, 9
november 1957.
29 Kees Fens, ‘Katholieken in de Nederlandse literatuur. Kanttekeningen bij een opvallend
verschijnsel’, in: De Tijd/De Maasbode, 10 maart 1962.
30 Kees Fens, ‘De afwezigheid van de katholiek in de literatuur. Geremdheid de oorzaak?’, in: De
Tijd/De Maasbode, 13 oktober 1962. Van Duinkerken deed nog een poging om Fens' hartenkreet
te neutraliseren door erop te wijzen dat wel vaker het einde van het christendom was
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aangekondigd en dat deze crisis mogelijk zou kunnen verkeren in een periode van nieuwe bloei,
zie ‘Taal noch teken? Een antwoord aan Kees Fens’, in: De Tijd/De Maasbode, 20 oktober
1962; zie ook de repliek van Fens, ‘Spanning tussen gemeenschap en individu. Poging tot
antwoord aan Anton van Duinkerken’, in: De Tijd/De Maasbode, 27 oktober 1962.
Lambert Tegenbosch, ‘De theorie van de praktijk’, in: Roeping 31 (1956), nr. 11, p, 641-650.
Het artikel maakt deel uit van een themanummer, waarin de nieuwe generatie progressieve
katholieke literatoren haar gram haalde. Ook Panhuijsen schreef een kritisch, ironisch bijdrage:
‘Ik hou van Idil. Een onvolwassen, persoonlijke ontboezeming’ (p. 659-660).
Letterkundig Museum, archief-Panhuijsen, inv.nr. p 157, doos 1552. De oorspronkelijke titel
op het manuscript luidt Hoe moet dat nu? Het nutteloze leven van Jacques Woerd.
G.J.J.W. Weustink, ‘Jos Panhuijsen: een romancier die Oldenzaal niet vergeten kan’, in: Jaarboek
Twente 23 (1984), p. 103-111.
Panhuijsens verviel in de jaren vijftig en zestig in een diepe existentiële geloofscrisis: de
onzekerheden van zijn romanpersonages waren ook zijn eigen twijfels en onzekerheden. Zie
Pierre H. Dubois, Memoranda. Een soort van geluk. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1989,
p. 38-40.
Fraser, The modern catholic novel in Europe.
Albert Westerlinck, ‘De katolieke roman in deze tijd’, in: Albert Westerlinck, Wandelen al
peinzend. Heideland, Hasselt 19652, p. 9-52, aldaar p. 13.
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Lord Byron, houtsnede door J. Buckland Wright (uit Lord Byron, Lyrical Poems. The Halcyon Press,
1933)
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Marita Mathijsen
Hoe perfide was Albion?
Vertalingen uit de Engelse literatuur in de eerste helft van de
negentiende eeuw in Nederland
In het begin van de negentiende eeuw had Engeland in Nederland een kwalijke
reputatie. Dat was vooral te wijten aan de politieke situatie. De Engelse literatuur
was niet echt bekend. Dit laatste veranderde door de introductie van schrijvers als
Walter Scott en Byron via vertalingen en bewerkingen. Willem Bilderdijk en zijn
echtgenote, Jacob van Lennep, Gerrit van de Linde en, last but not least, Nicolaas
Beets zorgden met vertalingen en adaptaties voor de verbreiding van de romantische
Engelse literatuur in ons taalgebied. De invloed van deze auteurs en hun teksten op
de evolutie van de Nederlandstalige literatuur valt dan ook niet te onderschatten.
Engeland had in de Franse Revolutie de bijnaam gekregen van ‘la perfide Albion’.
In de beginperiode werd er door de Franse revolutionairen hoopvol gekeken naar
Engeland, dat immers de meest democratische monarchie van Europa had, maar al
snel sloot Engeland zich aan bij de overige Europese monarchieën die zich tegen het
revolutionaire Frankrijk keerden. Om die reden werd Engeland perfide genoemd,
onbetrouwbaar. Later is die betekenis uitgebreid en werd Engeland niet alleen als
politiek achterbaks gezien, maar het land werd ook perfiditeit in de zin van moreel
verval aangewreven. Dat gold dan met name de literatuur van de Romantiek,
toegespitst op die van Lord Byron.
In Nederland had Engeland zonder meer een slechte naam opgebouwd, ondanks
het feit dat de twee staten in de late zeventiende eeuw een koning-stadhouder deelden
in de persoon van Willem III. Van 1780 tot 1784 werd de Vierde Engelse oorlog
gevoerd, waarbij de vloot van Engeland oppermachtig bleek. Toen stadhouder Willem
V in 1795 uit Holland verdreven werd door de patriotten, die weldra de Bataafse
Republiek
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zouden oprichten, vluchtte hij naar Engeland, en vier jaar later werkten de Engelsen
met de erfprins samen om te proberen de Republiek ten val te brengen. In 1803 was
er opnieuw een Engelse oorlog, waarbij Holland een deel van zijn koloniën verloor.
Engeland was niet geliefd bij de patriotten, ook al omdat het in de Franse tijd het
toevluchtsoord was voor orangisten die uit de Bataafse Republiek verdreven werden.
Over Engeland deed een aantal stereotypen de ronde, zoals dat met elk land wel
het geval is. Behalve als politiek onbetrouwbaar werd de Engelsman als stijf gezien,
at hij altijd en overal biefstuk en gedroeg hij zich als toerist tamelijk onbeschoft. De
vergelijking met het stereotiepe beeld van de tegenwoordige Amerikaan dringt zich
vanzelfsprekend op. Veel kennis van Engeland was er overigens niet. De uitwisseling
van cultuur en wetenschap liep over het algemeen via de omweg van Frankrijk. Het
was niet ongebruikelijk dat Engelse boeken die in Nederland uitgebracht werden,
vertaald waren uit het Frans. Engels hoorde niet bij de talen die men op school leerde.
Toch is er zeker een kentering aan te wijzen in de negentiende eeuw. Het contact
lijkt steeds meer via directe wegen te lopen en meer mensen beheersten het Engels.
Bij de oprichting van de HBS (1863) werd het een verplicht schoolvak. Aan de hand
van schrijvers die als intermediair gediend hebben, wil ik enige aspecten van de
invloed van de Engelse literatuur in de eerste helft van de negentiende eeuw nagaan.1

Willem en Vrouwe Bilderdijk
Willem Bilderdijk is de eerste literator in deze tijd die Engeland echt van binnenuit
leerde kennen. Toen hij in 1795 naar Engeland vluchtte omdat de patriotten hem
verbannen hadden uit de Republiek, waardeerde hij de Engelse literatuur slechts
matig. Shakespeare noemde hij ‘winderig’ en de Engelse sentimentele schrijver van
Pamela, or Virtue Rewarded (1740-1741), Samuel Richardson, vond hij een
gevaarlijke gifmenger. Vóór zijn vertrek was hij al op de hoogte van de opbloei van
de belangstelling in met name Engeland voor de middeleeuwse ballade, en hij kende
de grote schrijvers zoals Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Dryden en
Alexander Pope, zoals blijkt uit zijn biografie, uit zijn vertalingen en uit zijn brieven.2
Al vrij snel leerde hij er de Reliques of ancient English Poetry kennen, oude Engelse
romancen, samengebracht door Thomas Percy in 1765, en hij begon deze te vertalen.
De gedichten van de verzonnen middeleeuwse dichter Ossian, die van 1760 tot
1765 door McPherson bij elkaar waren gebracht, waren in Nederland al bekend
geworden door Rhijnvis Feith en vertaald door Van de Kasteele. Vanaf 1795 vertaalde
ook Bilderdijk Ossian en hij bleef daarmee doorgaan toen hij Engeland al verlaten
had. Hij tuinde volledig in de misleiding, maar droeg zelf weer aan de mystificatie
bij doordat hij in zijn toelichting pretendeerde dat hij zijn vertalingen niet op de editie
van McPherson had gebaseerd. Hij zou zelf de oorspronkelijke Gaelische
handschriften gezien
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K.W. Bilderdijk-Schweickhardt, gravure door Philippus Velijn, z.j. [Letterkundig Museum]

hebben en van daaruit vertaald hebben. Vrijwel de hele Ossian gaf hij uit. Een deel
vertaalde hij in alexandrijnen, niet zozeer omdat hij de middeleeuwse klankkleur van
Ossian naar de klassieke wereld wilde terugbrengen, maar omdat het Nederlands in
zijn optiek het best klinkt in alexandrijnen.
Bilderdijk leerde in Engeland een jong meisje kennen dat hij Italiaanse les gaf.
Het achttienjarige meisje had al wat gedichtjes en een toneelstuk geschreven toen
zij de veertigjarige Bilderdijk leerde kennen. Deze Katharina Wilhelmina
Schweickhardt zou zijn vrouw worden en het ligt voor de hand dat zij hem
geïntroduceerd heeft in de toen moderne Engelse literatuur en dat zij zich samen
over vertalingen gebogen hebben. Toen ‘Vrouwe Bilderdijk’, zoals ze later genoemd
zou worden, zich het Nederlands eigen gemaakt had, ging ze zelf ook vertalingen
publiceren.
De Engelse Romantiek leerde het echtpaar Bilderdijk pas in Nederland kennen
via hun vriend, de dichter Isaäc da Costa. De Engelse Romantiek was nog niet
begonnen in de tijd dat Bilderdijk daar woonde. Da Costa

Zacht Lawijd. Jaargang 8

6

Uit Isaäc da Costa's vertaling van Byrons Cain

Zacht Lawijd. Jaargang 8

7
leende aan Bilderdijk de romans van Walter Scott, dichtwerken van Robert Southey
en van Lord Byron. De laatste auteur achtte Da Costa niet geschikt voor vrouwe
Bilderdijk, zoals blijkt uit zijn brief van 15 november 1822:
Hiernevens ontfangt UHEg. nog twee Romans van Walter Scott, mitsgaders
den Don Juan van Lord Byron, het eerste werk voor Ued. beiden, en het
Tweede voor UEdg. alleen. Want het is zoo zedeloos, dat ik my zoude
schamen het aan UEdg. te zenden, ware het niet een belangryk stuk tot de
kennis van des Dichters ziel en karakter. Hy heeft zich in dat werk gegeven,
gelyk hy is, in al zyn brille en tevens in alle zyne verdorvenheid.3
Zowel Bilderdijk zelf als zijn vrouw zetten zich aan vertalingen van Byron, en ook
Da Costa hoort bij de vroege vertalers. De eerste vertaler van Byron in Nederland is
waarschijnlijk Vrouwe Bilderdijk geweest, die al in 1819 het gedicht ‘Ridder Harold’
van Byron vertaalde.4 Da Costa vertaalde in 1822 een gedeelte van Byron's toneelstuk
‘Cain’. Hij voegde daar reien aan toe om de verderfelijke ideeën in een kader te
plaatsen. Het stuk gaat over de opstandigheid van de zoon van de eerste mens, Cain,
die zich erover beklaagt dat hij moet boeten voor de zonde van zijn vader Adam. De
duivel Lucifer komt dan op en verleidt Cain om God te verloochenen en de duivel
te volgen. Tussendoor spreekt steeds een koor van engelen, dat bij Byron niet
aanwezig is en dat ontzet is over de verdraaiingen van Lucifer:
Ontzinde! zwijg! o zwijg! elk vloekwoord, dat gy slaaktet,
verdubbelt d'afstand van het heil dat gy verzaaktet!
Wat zoekt gy in de taal van mensch- of Englendom
een wapen tegen God? Godlasteraar! verstom!5

Het is duidelijk dat Da Costa hier bepaald tegen de geest van Byrons stuk ingaat.
Bilderdijk stond zelf ook in het algemeen lijnrecht tegenover Byron, al vertaalde hij
een strofe van Beppo.6 Hij noemde zijn werk een ‘gruwelpoel van [...] ongoddelijken
wildzang’.7
Byrons invloed was in de jaren dat het echtpaar Bilderdijk hem vertaalde nog niet
zo groot. In de jaren dertig is er pas sprake van een echte Byroniaanse stroming.
Voor Bilderdijk is wel van groot belang zijn connectie met Robert Southey.
Mevrouw Bilderdijk had in 1823 een zeer lang dichtverhaal van Southey vertaald
onder de titel ‘Rodrigo de Goth’.8 Via Da Costa werd de vertaling opgestuurd naar
Southey, met een brief in het Latijn, en daarna kwam er een correspondentie op gang
tussen de beide dichters. In 1825 bezocht Southey Nederland. Eenmaal in Leiden
aangekomen, kreeg hij een beenkwaal waardoor hij niet verder kon. In het logement
waar hij was verstond niemand hem. Men begreep niet dat hij om een chirurgijn
verlegen zat. Southey stuurde toen een briefje naar Bilderdijk, die meteen kwam,
hem naar zijn huis liet overbrengen en hem daar verpleegde.
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Willem Bilderdijk. Schilderij van Cornelis van Cuylenburg, 1795 [Collectie Bilderdijk Museum]

Hij bleef er veertien dagen. Een jaar later herhaalde hij zijn bezoek, nu in goede
gezondheid. Southey maakte een gedicht op zijn Leidse verpleger, waarin hij beweert
dat Bilderdijk ook in het buitenland een grote naam zou hebben als ‘de vloek die
Babel trof’ dat niet onmogelijk maakte.9 Bilderdijk en zijn vrouw schreven op hun
beurt lofdichten op Southey.
Sinds zijn tweejarig verblijf in Engeland hield Bilderdijk wat meer van het land
dan daarvoor. 't Werd voor hem minder het gevloekte
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Albion dat als bakermat van de verlichte filosofie Europa verbasterd had, en na de
kennismaking met Southey werd hij nog wat milder. Maar voor de verbreiding van
de kennis van de Engelse literatuur betekende hij niet zo veel, al zorgden zijn
publicaties wel voor een toename van de populariteit van Ossian en van Southey.

Jacob van Lennep
Veel belangrijker voor de kennis van de Engelse literatuur zou Jacob van Lennep
worden. Het is onduidelijk hoe hij Engels geleerd heeft. Hij deelt daar zelf over mee:
‘De langdurige geïzoleerde pozitie waarin Engeland zich ten opzichte van het
vaste-land had bevonden, was oorzaak dat men in de laatste jaren zeer weinig werks
had gemaakt van de Engelsche Taal en haar nieuwere letterkunde, en deze laatste
eerst over Frankrijk en in een Fransch pak tot ons moest komen, alvorens wij er
smaak in vonden’.10 Op de Latijnse school had hij een Engelse en een Amerikaanse
vriend, die met hem disputeerden over Byron. Hij raakte onder de indruk van Walter
Scotts Ivanhoe, hij kende het werk van Shakespeare en Tom Jones van Henry Fielding.
Maar het is onduidelijk of hij deze in het origineel las. Later vertaalde hij vaak Engels
vanuit het Frans, of legde in elk geval naast het origineel ook een Franse vertaling.
Hoe dan ook, Jacob van Lennep was lid van de English Literary Society, die in 1829
opgericht werd door B.S. Nayler, een Engelse boekverkoper die zich in Amsterdam
gevestigd had, en die de Engelse literatuur in Nederland propageerde, onder andere
door een eigen leesclub.11 Wellicht dat deze connectie Van Lennep er toe bracht om
in 1836 voor zijn kinderen een Engelse gouverneur in dienst te nemen, die later
bibliothecaris aan de British Library zou worden.
Van Lennep werd vooral voor de ontwikkeling van twee genres van onschatbare
invloed: het historische dichtverhaal en de historische roman. Beide genres waren
in Engeland tot grote hoogte gebracht door Sir Walter Scott. Voordat hij door Scott
gegrepen werd, vertaalde Van Lennep Byron. Vanuit het Frans vertaalde hij op
19-jarige leeftijd Byrons toneelstuk Marino Faliero, dat hij echter pas in 1829 uitgaf.
Hij gebruikte alexandrijnen, haalde changementen uit het stuk en liet de hoofdpersoon
aan het eind voordat hij stierf een preek houden, zeer tegen de geest van Byron in.
Hij las het voor aan Bilderdijk, die er nog enkele correcties in aanbracht.12 Later
kwam hij tot andere inzichten: ‘ik verkneedde het dichtstuk van Byron en bedierf
het’.
Bij zijn eerste publicaties hoort een vertaling van 1826 van Byrons The Bride of
Abydos, dat verscheen onder de titel De Abydeensche verloofde. Maar Van Lennep
vertaalde Byron niet zonder schroom. In de voorrede kaart hij de zedeloosheid van
Byron aan:
Van den beroemden schrijver zelven te spreeken, een juist verhaal van
zijn leven, van zijne gevoelens, deugden en ondeugden te geven, is niet
alleen ondoenlijk voor mij, maar zal misschien ook een onmo-
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gelijk werkstuk blijven voor hen, die hem het meest van nabij gekend
hebben: want wie hunner heeft dat leevend problema ooit kunnen oplossen?
zijne werken optenoemen, die, als heerlijk poetisch aanteprijzen of als
afschuwelijk en zedeloos afteraden, ware overtollig, en eene bloote
herhaling van 't geen honderd critici en kenners voor mij gezegd hebben:
over het genie des dichters uitteweiden, ware onverstandig: want het was
om den Nederlandschen lezer daarvan een denkbeeld te geven, dat ik dit
gedicht in onze taal overgebracht heb.13

Jacob van Lennep op latere leeftijd [AMVC-Letterenhuis]
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Later vertaalde hij nog The Siege of Corinth, Beppo, The Lament of Tasso en een
paar kleine gedichten van Byron.
Maar de grote doorbraak kwam met Walter Scott.14 Van belang is hier Van Lenneps
vader David Jacob geweest, die in 1826 een lezing hield onder de titel ‘Verhandeling
over het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding’.
Hij vroeg zich daarin af waarom Scott nog niet vertaald was: ‘Weinige schrijvers
hebben zich, in onzen tijd, door hunne Werken, eenen meer algemeenen roem
verworven, dan Walter Scott, wiens historische romans gretig gelezen zijn’. Nu was
dat genre niet nieuw, en over het algemeen, zo beweert Van Lennep senior, is de
kritiek op historische romans dat ‘het opsieren van de helden der geschiedenis met
de kleuren der verbeelding, en het verzinnen van omstandigheden om hen in een
nieuw en vreemd daglicht te plaatsen, verwarring en bastaardij brengt in het veld der
geschiedkunde’.15 Maar, zo betoogt hij, juist Walter Scott heeft bewezen dat de
historische roman een aanvulling op de geschiedenis kan zijn. Hij roept de
Nederlandse schrijvers op Nederlandse geschiedenis tot uitgangspunt te gaan nemen
voor romans in de geest van Scott.
De oproep van David van Lennep had gevolgen. In het poëtische genre waren er
wel al romancen, balladen en legenden geschreven door Rhijnvis Feith, Willem
Bilderdijk, Anthony Staring en Hendrik Tollens, maar er waren nog geen romances
in de stijl van Scott verschenen met korte, gelijke coupletten, een vrije afwisselende
maat en een vrije eenvoudige stijl. In 1828 verscheen de eerste navolging van de
Scottiaanse dichtlegenden. Jacob van Lennep bracht toen het eerste deel van zijn
Nederlandsche legenden uit, waarin hij poogde ‘de zeden en gebruiken van ons
voorgeslacht hem [=de lezer] op eene behagelijker wijze, dan tot nu toe geschied is,
voor te stellen’.16 Hij begint met ‘Het Huis ter Leede’, waarin een kruisridder
terugkeert naar zijn voorvaderlijk slot en ontdekt dat het Huis ter Leede vervloekt is
sinds de eigenaar een verbond met de duivel had gesloten. Wie daar iets eet is
verdoemd. De ridder gaat erheen om zijn opgesloten zuster te redden, hij wijst alle
aangeboden voedsel af en ontvlucht het slot, maar in zijn paard is de hel gevaren:
Hij peinst!... o God! Een lichtstraal schiet
Hem plotslings voor den geest!
‘Ik at noch dronk op 't Burchtslot niet;
Dan ach, 't onwetend beest?...
Het at, het dronk... door mijn bedrijf!...
Wee onzer!... 't heeft de hel in 't lijf!’ -

Het paard stort zichzelf met zus en ridder in de Lek, waar het drietal gevonden wordt
door de gebroken vader.
Na 1830 strekt de invloed zich niet meer alleen uit tot vertalingen van Byron en
Scott, maar ook tot verwantschappen en geleende thematiek. Er komt dan aansluiting
bij de internationale stromingen. De historische roman ontwikkelt zich tot een
volwaardig Nederlands genre, met als
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Eerste gepubliceerde vertaling van Byron door Jacob van Lennep

beginpunt De pleegzoon van J. van Lennep (1833), en daarna vele andere, met als
hoogtepunt misschien wel De schaapherder van J. Oltmans, of, als men een Vlaams
voorbeeld wil, De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience (1838).17 Aan
Scott werden ontleend de landschapsbeschrijvingen die altijd
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een voorspellende functie hebben, de historische echtheid, de tussenfiguur die in
verschillende kringen komt en bovenal de couleur locale. Een historische roman
moest in de details de historiciteit laten zien, en gebruiken, kleding, manier van
omgaan zodanig verwerken dat er een gevoel kon ontstaan dat je in de beschreven
periode aanwezig was: dit was de ware couleur locale. Aan Byron en Scott werden
de vrije versvormen ontleend met hun snelle wisselingen van metrum en verslengte.
Byron introduceerde een nieuw soort hoofdpersoon: de byronic hero die geschetst
wordt als een egocentrische mooie jongen met donkere krullen, een lang slank lijf
en vurige ogen, die zwelgt in zijn eigen kommernissen, het leven veracht en vrouwen
te gronde richt. Hij wordt van de poëzie naar het proza gebracht en komt in vele
gedaanten terug in de hele Europese literatuur, als Heathcliff in Wuthering Heights
(1847) van Emily Brontë, maar ook als Almagro in de gelijknamige historische
novelle van Truitje Toussaint (1837).
Van Lennep is van grote betekenis geweest voor de waardering van de Engelse
literatuur in Nederland, door zijn vertalingen en door zijn verspreiding van het
historische genre. Daarbij zijn niet alleen de vertalingen van Byron en Scott van
belang. Van Lennep vertaalde ook eenvoudige melodieuze dichters als Thomas
Moore. Maar ook zijn Shakespeare-vertalingen hebben invloed gehad. Hij vertaalde
Romeo and Juliet en Othello, en op zijn tiende al Hamlet! Bij zijn
Shakespeare-vertalingen riep hij voor het vinden van juiste teksten de hulp in van
zijn vriend Gerrit van de Linde, die in Engeland woonde.

Gerrit van de Linde
Daarmee komen we bij een van de leukste figuren uit de Nederlandse letterkunde,
die net als Bilderdijk naar Engeland vluchtte. Echter nu niet om politieke maar om
morele redenen. Hij had zich onmogelijk gemaakt in Leiden, waar hij studeerde,
omdat hij een muzikantendochter zwanger had gemaakt en bovendien een verhouding
aangeknoopt had met de vrouw van een van zijn professoren. Begin 1834 nam hij
de benen naar Engeland, want op de universiteit kon hij niet verder en Leidse
middenstanders begonnen hem met onbetaalde rekeningen te achtervolgen. Hij sprak
geen Engels bij zijn vlucht, maar al heel snel raakte hij ingeburgerd. Na een half jaar
schreef hij al met enige spot aan Jacob van Lennep:
My dear friend, I hope You will excuse my endeavours to write you an
English letter. I am sure the tongue I write you in will have the double
advantage to be as difficult to English people to understand as to foreigners;
but Fabricando fabrifimus and I like to be faithfull to my promess, and to
undertake with you a correspondence in the native language of Shakespeare
and Byron, and I trust you will find me not guilty of having committed
the crime of plagiarism, or stolen their beauties by imitating slavely the
style of those eminent authors.18
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Gerrit van de Linde in zijn studententijd, door onbekende schilder, circa 1830 [Letterkundig Museum]

Kort daarna stuurt hij Van Lennep de Queen Mab van Percy Shelley op. Twee
jaar later is hij al een heel stuk verder in de Engelse literatuur die hij met Engelse
vrienden leest. Een van die vrienden heeft hem aangeraden te gaan vertalen. Hij
denkt erover essays van Charles Lamb te nemen, en raadt Van Lennep aan deze
auteur te lezen. Dan steekt hij de loftrompet van de romantische dichters Wordsworth
en Coleridge:
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Ik lees Byron, Sterne etc. met even veel pleizier [...] als mijne eigen brieven
(!!!) en Shakespear versta ik beter dan de meeste Engelschen. De eenige
moeijelijkheid der Engelsche Autheurs is gelegen in localiteiten die geen
Engelsche meester abroad al is hij een Engelschman kan expliceeren.
Shakespear blijft altijd moeijelijk, doch even moeijelijk voor een native
als voor een foreigner. Ik heb hem thans eens met Dowton en eens met
Dukes gelezen, en hij is mijn Almanak, mijn Huisbijbel mijn Companion
mijn everything geworden. [...] Doch u zou ik aanraden u bekend te maken
met zijne verzen [die van Lamb] en bovenal met Wordsworth's poetry die
ik met rapturous delight heb gelezen. Een zijner verzen (ik geloof het heet
the village beggar) heeft mij bijna gek van opgetogenheid gemaakt. Wat
denkt gij van deze schoone regels uit een van Coleridge's laatste verzen
(gij weet hij is onlangs overleden).
O Youth! for years so many and sweet
'T is known that thou and I were one,
I'll think it but a fond conceit It cannot be that thou art gone!

Voor zover we weten heeft Van de Linde geen vertalingen gemaakt. Hij introduceerde
wel de typisch Engelse humor in Nederland, zoals hij die kende van Edward Lear
en Byron (in bijvoorbeeld Don Juan). En hij bracht Van Lennep, die onder literatoren
veel invloed had, op de hoogte van nieuwe Engelse ontwikkelingen. Zo was hij erg
onder de indruk van Dickens, die door Potgieter vertaald werd. Wellicht tipte Van
Lennep hem, en misschien wees deze hem ook op Lamb, van wie Potgieter ook
stukken vertaalde.

Nicolaas Beets
Voor de popularisering van Byron in Nederland is Nicolaas Beets grotendeels
verantwoordelijk.19 Deze leerde op de middelbare school een Engelse jongen kennen
die hem introduceerde in de Engelse literatuur, en hem ook de taal bijbracht. Dus
Beets las al heel vroeg Engelse literatuur, vooral Ossian, Byron, Laurence Sterne en
Walter Scott. In 1831 - hij was toen 19 jaar - publiceerde hij in een tijdschrift vertaalde
gedichten van Ossian, en een jaar later een hulde aan Scott. Zijn eerste studiejaar
besteedde hij een groot deel van zijn tijd aan het vertalen van Byron. Van zijn vader
kreeg hij het advies de vertaling niet onder zijn eigen naam uit te brengen, zoals uit
Beets' dagboek blijkt: ‘Ik ontfing een brief van huis waaruit mij bleek dat mijn vader
gaarne zien zou dat ik mijn Byronniana zonder mijnen naam uitgaf. Ik had hieromtrent
nog geen stellig besluit genomen. Thans gedraag ik mij geheel aan hem’.20 Beets'
belangstelling voor Byron oefende invloed uit op de Leidse Romantiek, die zich
concentreerde bij de studenten van de Rederijkerskamer voor uiterlijke
welsprekendheid. Opvallend is dat hij koos voor een gematigde Byron. Het
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was niet de oproerige en spraakmakende Byron die hij vertaalde, maar de klagende,
wat weke, peinzende en gevoelige Byron. Zoals dit gedicht, dat bij Byron The Destiny
heet en bij Beets De droom, en dat een mooi melodieus begin heeft dat typerend is
voor het romantisch gedachtegoed:
Wij leven tweevoud: - slapen ook is zijn;
Een toestand tusschen doodzijn en bestaan.
De slaap heeft ook zijn wereld; 't is een breed
Gebied van wanorde en bestaanbaarheid.
In droomen ook is leven en gevoel,
Smart, kwelling, leed en keetling van genot.21

Verder schreef hij zelf dichtverhalen in de geest van Byron, waarvan Guy de Vlaming
wel het toppunt is. Hierin blijkt een kruisridder zonder het te weten met zijn eigen
zuster getrouwd te zijn. Hij vervalt in waanzin en doorsteekt in een delirische scène
zijn vrouw-zuster.
In zijn opstel ‘De zwarte tijd’ uit 1840 nam Beets afscheid van Byron en de
Romantiek. Het opstel bevat een gesprek tussen een oudere heer en de ik-figuur, die
gevoeglijk als Beets gezien mag worden. De heer waarschuwt voor bepaalde aspecten
van Byron:
Als ik Byrons werken schadelijk noem, denk ik ook ditmaal niet eens aan
het ongeloof en de ontucht, die er in doorspelen, niet aan den Don Juan
met al zijn behagelijke onzedelijkheid; aan niets van dat alles; maar alleen
aan dat element in zijne werken, ook in dat gedeelte, hetwelk iedere vrouw
zonder blozen lezen kan, dat u en mij voor een poos besmet heeft. Ik bedoel
dat naargeestige, sombere, wanhopige, dat op zekere jaren onzes levens
zooveel aantrekkelijks heeft.22
De belangstelling voor Byron nam sinds 1840 af. De naam van een nieuwe figuur
uit de Engelse letterkunde lag nu op ieders lippen: Charles Dickens.23 Beets is niet
letterlijk beïnvloed door Dickens, maar zijn Camera Obscura (1839) kan niet los
gezien worden van de nieuwe stroming waar Dickens een vertegenwoordiger van
was: die van het realisme. De Pickwick Papers (1836) maakten zijn naam al snel in
heel Europa bekend. Potgieter vertaalde er al stukken uit in 1837. Het verhaal gaat
dat drie studenten die behoorden tot de Leidse Romantiek een weddenschap afsloten
over wie het eerste een realismebundel klaar zou hebben. Jan Kneppelhout, Nicolaas
Beets, en Johannes Hasebroek, die alledrie als romantische Byron-navolgers begonnen
waren, stapten over op literatuur over het dagelijkse leven. De weddenschap, als die
al plaatsgevonden heeft, werd gewonnen door Nicolaas Beets, die de Camera eerder
publiceerde dan Kneppelhout zijn Studenten-typen (1840) en Hasebroek zijn Waarheid
en droomen (1840). Met de wending naar Dickens werd de immorele angel uit de
Engelse literatuur gehaald. Voortaan geen perfide Byron meer - maar de idealistische
Dickens met zijn aanklachten tegen de armoede, de kinderar-
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Nicolaas Beets (1837). Tekening door L. Springer [Collectie Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, UB Leiden]

beid, de liefdeloosheid van de maatschappij. Dickens werd het voorbeeld van wat
literatuur kon betekenen in de maatschappij. Zijn invloed heeft zich veel langer
voortgezet dan die van Byron of Scott. Niet alleen volgde een sociale schrijver zoals
J.J. Cremer hem, ook bij de latere romans van Van Lennep en zelfs bij Multatuli is
invloed van Dickens aanwijsbaar.
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Hoewel de Franse literatuur in de negentiende eeuw de meeste invloed had in
Nederland, moet men die van de Engelse literatuur in de eerste helft van de
negentiende eeuw niet onderschatten. De historiserende literatuur is tot bloei gekomen
onder invloed van Walter Scott, en met name het genre van de historische roman is
door hem bepaald. De angst voor de Romantiek is niet alleen gebaseerd op een afkeer
van de Franse immoraliteiten van Victor Hugo en zijn trawanten, maar Byron heeft
er met zijn werk en met zijn extreme leven ook aan bijgedragen. De wending naar
het sociale realisme vanaf 1840 heeft direct met Charles Dickens en zijn aansprekende
prozaverhalen te maken. De Engelse literatuur werd gekend in Nederland. Ze werd
vertaald, vaak binnen heel korte tijd na verschijnen. Ze werd ook geregeld in een
Hollands jasje gestoken. En dat stond lang niet altijd slecht.

Eindnoten:
1 Een overzichtsstudie van vertaalde literatuur in het Nederlandse literaire veld bestaat er niet.
Onlangs gaf het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- & Letterkunde een themanummer uit
‘Buitenlandse literatuur in Nederland’ (TNTL 124, 2008, nr. 1). Zie ook Adriaan van der Weel,
‘Nineteenth-Century Literary Translations from English in a Book Historical Context’, in:
Martine de Clercq, Tom Toremans, Walter Verschueren (ed.), Textual Mobility and Cultural
Transmission. Tekstmobiliteit en Culturele Overdracht. Leuven University Press, Leuven 2006,
p. 27-40.
2 R.A. Kollewijn, Bilderdijk zijn leven en zijn werken. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam
1891; Is. da Costa. De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van
zijn leven, karakter, en schriften. A.C. Kruseman, Haarlem 1859; W. Bilderdijk, De dichtwerken.
A.C. Kruseman, Haarlem 1856-1859 (15 delen); Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797.
Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. HES, Utrecht 1988.
3 Met dank aan Rinus van Hattum (hs E 4-7 Bilderdijk Museum).
4 Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, De dichtwerken. A.C. Kruseman, Haarlem 1858-1860.
Deel 2, p. 162-166. In 1819 gepubliceerd in Nieuwe Dichtschakering, een bundel van Willem
Bilderdijk. Popma noemt als eerste vertaling die van J. van Lennep, Marino Faliero, uit 1822
en uit hetzelfde jaar Cain van I. da Costa.
5 I. da Costa, Kompleete dichtwerken. Uitgegeven door J.P. Hasebroek. H.J. Stemberg, 's
Gravenhage 1876,p. 289.
6 W. Bilderdijk, Dichtwerken XI, p. 446.
7 Katharina Wilhelmina Bilderdijk, De dichtwerken, deel 2, p. 547.
8 Katharina Wilhelmina Bilderdijk, De dichtwerken, deel 1, p. 283-504, deel 2, p. 3-75 (en
aantekeningen van de hand van Bilderdijk op p. 527-547). Eerste druk in 1823 bij Allart in 's
Gravenhage.
9 Zie Da Costa, De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, p. 344-346. Hierin ook het gedicht
van Southey. Zie ook Kollewijn, Bilderdijk zijn leven en zijn werken, deel 2, p. 285-288.
10 M.F. van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep. Van Kampen, Amsterdam 1909. Deel
1, p. 94 noot.
11 Zie over Nayler onder andere: C.W. Schoneveld, ‘Pioneering in the Propagation of English
Letters: B.S. Nayler's Teaching Career in Holland, 1820-1848’, in: Miscellanea Anglo-Belgica.
Sir Thomas Browne Institute, Leiden 1987, p. 40-64; Annemieke Meijer en Diederik van
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Bert Van Raemdonck
Vermenigvuldig u niet lichtzinnig
Het ‘geval Daisne’ en het Nieuw Vlaams Tijdschrift
In april 1946 verscheen het eerste nummer van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.1 Het
lijstje met de namen van de redacteurs oogde indrukwekkend. Onder meer Piet van
Aken, Marnix Gijsen, Maurice Gilliams, Karel Jonckheere, Maurice Roelants en
Gerard Walschap werkten onder leiding van Herman Teirlinck aan een tijdschrift
waarin het Vrije Woord moest zegevieren. Het redactiesecretariaat was in handen
van de jonge Hubert Lampo. Een andere redacteur van het NVT, die wellicht voor
altijd met het genre van het magisch realisme zal geassocieerd blijven, was Johan
Daisne.2

Schade voor de harmonie
Johan Daisne, geboren als Herman Thiery (1912-1978), werd al genoemd als
potentiële medewerker toen August Vermeylen in 1943 het plan opvatte om na de
oorlog een algemeen tijdschrift met de naam Diogenes op te richten. Doordat
Vermeylen op 10 januari 1945 onverwachts overleed, ging dat plan echter niet door.
Aan Herman Teirlinck werd gevraagd om de missie van Vermeylen toch nog tot een
goed einde te brengen. Teirlinck aanvaardde de opdracht, maar gooide het over een
heel andere boeg dan zijn voorganger. Niet alleen de naam Diogenes werd overboord
gegooid, ook aan het hele concept van het tijdschrift werd nog duchtig gesleuteld.
Al stond zijn naam nog op het kaft vermeld als ‘stichter’, het Nieuw Vlaams Tijdschrift
was niet dat van Vermeylen, maar van Teirlinck. Voor geen van beiden bestond er
echter twijfel over dat ze op de medewerking van Johan Daisne een beroep zouden
doen.3
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Doordat hij op dat moment in het buitenland verbleef, was Daisne niet aanwezig
tijdens de lanceervergadering van het NVT, op 21 september 1945. Toch voelde hij
zich vereerd dat hij mocht toetreden tot het grotendeels vrijzinnige cenakel dat
Teirlinck had samengebracht. In het eerste nummer publiceerde hij een bijdrage
waarvan de titel de voorgeschiedenis van het NVT verried: ‘De hond van Diogenes’.4
De naam van de rubriek waarin de tekst verscheen, ‘Zoek de mens’, verwees trouwens
ook naar de cynische filosoof die nauwelijks of niet gekleed ging en met een lantaarn
in hand door de straten van Griekenland zou hebben gelopen, op zoek naar ‘een
mens’.5

Johan Daisne aan het werk (1945) [AMVC-Letterenhuis]

Al tijdens de eerste jaargang ontpopte Daisne zich tot een van de trouwste
leveranciers van kopij. Proza uiteraard, maar ook een karrenvracht gedichten en
beschouwende stukken over filosofie, Russische literatuur en algemeenheden als
‘schoonheid’, ‘menselijkheid’ en ‘goedheid’. De tandem Teirlinck-Lampo kon
aanvankelijk alleen maar blij zijn met een toegewijde redacteur als Daisne, maar al
snel doken ook de eerste nevenverschijnselen van al die ijver op. Op 3 december
1946 beweerde Lampo in een brief aan Teirlinck dat Daisne hem tijdens de laatste
vergadering ‘het mes op de keel’ had gezet om zijn bijdragen tekens zo snel mogelijk
te laten verschijnen.6 Lampo kon dat onmogelijk voor elkaar krijgen, aangezien er
nog zo veel andere kopij op publicatie lag te wachten. Kort voordien had Teirlinck,
die het standpunt van Daisne had gevreesd, nog naar Lampo geschreven:
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Brief van Johan Daisne aan Herman Teirlinck, 14 februari 1947 [AMVC-Letterenhuis]
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Het geval Daisne heb ik, om tot een oplossing te komen, aangesneden.
[...] Ik zou mij gaarne willen ontdoen van een pijnlijken indruk, nl. dat
Daisne meer ‘ongewenscht dan verdiend’ is gaan worden. Mocht ik mij
hierin maar vergissen!...7
Uit de brief waaruit het citaat is genomen, blijkt dat het niet alleen de kwantiteit van
Daisnes bijdragen was die Teirlinck zorgen baarde. Begin 1947 rezen er ook vragen
bij de kwaliteit van sommige teksten. Een en ander leidde tot een vervelend dispuut,
toen Daisne eiste dat het NVT plaats zou voorzien voor zijn hoorspel De man die
zichzelf optelefoneerde. Onder meer Herman Teirlinck en redacteur Raymond Brulez
vonden de bijdrage niet sterk genoeg om er dertig bladzijden voor vrij te maken.
Misschien, suggereerden ze, moest Daisne de tekst wat inkorten. Maar daar had hij
geen oren naar. Hij liet weten dat hij zich over zijn tekst zeer zorgvuldig had
bezonnen, zelfs twee kladversies had geschreven, en dat hij zijn proza schreef als
ware het poëzie, waardoor hij achteraf niets meer kon knippen ‘zonder schade voor
de harmonie’.8 Teirlinck liet het hoorspel verschijnen, maar zag meteen wel af van
een principe dat hij tot dan toe had gehandhaafd, namelijk dat alle bijdragen van alle
redacteurs zonder meer werden aanvaard.

Met Teirlinck als ‘peter’
De redactie telde enkele auteurs die zich vooral uit sympathie bij het NVT hadden
aangesloten. Een van hen was Herman Vos, die in de eerste plaats als politicus carrière
maakte, en tijdens zijn hele loopbaan als redacteur geen letter in het NVT gepubliceerd
heeft. Anderen, zoals Daisne en Fernand Toussaint van Boelaere, bleven Lampo
maar bestoken met kopij die door de meerderheid niet altijd op even veel applaus
kon rekenen. Daarom introduceerde Teirlinck het systeem van het ‘peterschap’. Bij
onenigheid over de kwaliteit van hun bijdragen moesten redacteurs vanaf nu bij hun
‘peter’ te rade gaan om de knoop te laten doorhakken. Voor Daisne was dat Herman
Teirlinck zelf.
Het systeem klaarde een en ander uit, maar het nam niet weg dat Daisne voor
beroering zou blijven zorgen. Samen met Achilles Mussche (ook een Gentenaar)
schopte hij bijvoorbeeld keet omdat de reiskosten voor de redactievergaderingen die meestal in Brussel plaatsvonden - niet werden terugbetaald. De corrector van
drukkerij Excelsior, verbonden aan uitgeverij Ontwikkeling, kreeg er dan weer van
langs omdat hij storende spelfouten had laten staan, of omdat hij sommige van Daisnes
spellings-eigenaardigheden had weggewerkt. Zo werd de brave man door Daisne
een ‘bespottelijke frik’ genoemd, omdat hij ‘trem’ gewijzigd had in ‘tram’.9 Het
vervolg van dat laatste was dat Lampo Daisne erop wees dat het eigenlijk ging om
een zetfout van de linotypist en niet van de corrector,10 een opmerking die Daisne die het voorval twee minuten na het schrijven van zijn klachtenbrief wellicht alweer
vergeten was - achteloos naast zich neerlegde.
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Zo ging het vaak met Daisne: zijn humeur werd door een onbenulligheid verstoord,
waarna hij vaak zeer hevig reageerde en tegen alles en iedereen tekeerging, maar op
het moment dat de betrokkenen op hun beurt reageerden, was hij het voorval zelf al
weer min of meer vergeten. Zo moest de langs alle kanten tegelijk belaagde
redactiesecretaris het ontgelden als ‘een even trouweloze belover als een verstokte
brievenwegmoffelaar van een secretaris’. ‘Doe nou eens wat, zeg!’, kreeg Lampo
onder de neus gewreven.11

Fibroom in de Vlaamse letteren
Echt kwaad was Daisne toen hij publiekelijk werd aangevallen door zijn
mederedacteur Karel Jonckheere. Die had hem in oktober 1947 in het Nederlandse
tijdschrift Critisch Bulletin het ‘fibroom in de Vlaamse letteren’ genoemd. Men hoeft
geen geneeskundige te zijn om te begrijpen dat Jonckheere dat niet lovend had
bedoeld. Hij liet er trouwens weinig twijfel over bestaan waarom hij de figuur van
Johan Daisne minachtte:
Het moet ons van het hart, maar wij krijgen elke dag meer en meer de
overtuiging dat Daisne niets te zeggen heeft [...]. Daisne behoort tot
degenen, die nooit uit hun puberteitscrisis geraken en aangetast zijn door
de kwaal om zich uitgegeven te zien.12

Karel Jonckheere (l.) en Herman Teirlinck (circa 1950) [AMVC-Letterenhuis]
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Lampo kende Daisne intussen een beetje en lichtte Teirlinck over het artikel in: ‘Ik
vrees dat Daisne het zich flink aantrekt en wie weet, misschien herrie zoekt’.13
Teirlinck was er gerust op, maar Lampo's vrees bleek niet onterecht. Er gingen dan
wel twee windstille maanden voorbij, maar op 11 december 1947 kreeg Teirlinck
toch de brief waarvoor Lampo gevreesd had:
Ik kan natuurlijk ook de lieve leus van de vrijheid der critiek etc... Maar
ik moet u zeggen dat volgens mijn democratische humanisme, de fijne
smaak, het delicate gevoel en dehele [sic] esthetiek niet precies aanvangen
waar het papier begint en de solidariteit ophoudt.14
Jonckheere mocht er gerust een eigen mening over Daisnes werk op nahouden, hij
mocht die mening zelfs neerschrijven, maar dan niet met het opzet om hem een hak
te zetten. Daisne vroeg aan Teirlinck om zijn brief voor te lezen tijdens de volgende
redactievergadering, waar hij ‘om de rust niet te verstoren, inderdaad, maar ook bij
wijze van protest’ niet aanwezig zou zijn. De vergadering vond plaats op 24 januari
1948. Nadien schreef Teirlinck aan Daisne dat hij de brief wel degelijk had
voorgelezen, maar niet op ‘de grond van de zaak’ was ingegaan. Zijn beweegreden
daarvoor formuleerde hij even vaag als hoogdravend:
N.V.T. is niet uit de noden van een litteraire beweging geboren, en de leden

van de redactieraad hebben zich uiteraard niet voorgenomen aan esthetische
of morele verbintenissen te houden. [...] Dit sluit vanzelf elke absoluutheid
uit bij de wederzijdse erkenning van deze kwaliteiten, en op dat punt,
blijven wij tegenover elkander volkomen onbevangen en vrij. Naarmate
zulke onafhankelijke gedragingen worden naar buiten verantwoord door
een normaal controol van het geweten, en binnenshuis beheerst door de
voorschriften der wellevendheid, zullen zij een redelijke solidariteit niet
in het gedrang brengen.15
De redactie had zich met dat principe akkoord verklaard en de wens uitgesproken
Daisne op de eerstvolgende vergadering opnieuw te mogen begroeten. Daisne en
Jonckheere zouden het contact met elkaar nog een tijd mijden, maar zoals bijna alle
vetes die Daisne onderhield, was ook dit er een van voorbijgaande aard.

Madonna met bebloede lippen
In juli 1949 was hij de kwestie weliswaar nog niet vergeten. Hij herinnerde Teirlinck
eraan toen er over een van zijn bijdragen alweer onenigheid was gerezen. Dit keer
ging het om De Madonna met de bebloede lippen. Hij was dan wel de ‘peter’ van
Daisne, maar Teirlinck - die de tekst zelf ‘onaanvaardbaar’ vond16 - had Madonna
na een half jaar aarzelen
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toch ter beoordeling aan enkele redacteurs voorgelegd. Daisne vond dat geen
consequente gang van zaken, en liet dat aan Teirlinck weten:
Indien u ‘Madonna’ als directeur had geweigerd, zou ik mij daar
onmiddellijk bij neer hebben gelegd. U heeft dat niet gedaan maar de keus
aan mijzelf gelaten. Ik heb u dadelijk geantwoord dat ik die
verantwoordelijkheid aanvaardde. En nu wil u mij voor een krijgsraad
dagen, die precies niets heeft gedaan toen ik verleden jaar door een medelid,
met name K. Jonckheere, laffelijk in de rug werd geschoten?! Noteer dat
ik mij thans verzet tegen publicatie van mijn stuk in het NVT. Ik hoop dat
u bij een eerstvolgende inzending van mij, een duidelijker houding zal
willen aannemen.17
Madonna verscheen dus uiteindelijk op verzoek van de auteur zelf niet in het NVT.
Teirlinck vroeg aan Lampo om een paar woorden met Daisne te wisselen over de
steeds moeilijker wordende verstandhouding tussen de niet in het gareel lopende
redacteur en de rest van het tijdschrift. ‘Onze verhouding wordt totaal
onverkwikkelijk’, vatte hij de situatie samen.18
Toch bleef Daisne erg van het NVT houden, en het NVT eigenlijk ook wel van Daisne.
In 1950 werd die liefde in twee richtingen bevestigd. Daisne zelf deed dat door een
persoonlijke actie op gang te zetten om abonnees te winnen, en met succes. Abonnees,
en dus meer financiën, waren zeer welgekomen. Toen Teirlinck in 1945 op zoek was
gegaan naar een uitgever, had hij in eerste instantie Angèle Manteau gepolst, met
wie zijn voorganger August Vermeylen indertijd al vage afspraken had gemaakt.
Uitgeverij Manteau kampte tijdens de oorlog echter met materiële problemen. Er
was papierschaarste, maar ook gas, draad en linnen waren niet voldoende voorhanden.
De munt was sterk gedevalueerd en importbeperkende maatregelen van Nederland
maakten de situatie er niet makkelijker op. Bovendien moest Manteau al het eigen
tijdschrift Zondagspost zien te bekostigen. Al die omstandigheden zorgden ervoor
dat een samenwerking met Teirlinck en zijn Nieuw Vlaams Tijdschrift niet kon
doorgaan.
Zo was Teirlinck bij uitgeverij Ontwikkeling terechtgekomen, die het NVT kon
financieren met de winst die voortkwam uit de socialistische Volkskrant. Maar Adolf
Molter, directeur van Ontwikkeling, maakte zich na enkele jaargangen zorgen omdat
het prestigieuze NVT maar niet uit de dieprode cijfers was kunnen geraken. Een
flagrant tekort aan abonnees was een van de oorzaken van het indrukwekkende
financiële verlies dat jaarlijks werd geleden. Over de manier waarop de redactie dat
kon verhelpen, bestonden talloze tegenstrijdige meningen, waardoor er veel gekakeld
werd maar geen van die meningen het uiteindelijk haalde en er dus vaak gewoon
niets gebeurde. Daisne besloot daarom om vriend en vijand te gaan lijmen om zich
voor een jaar te abonneren op het NVT. Dat lukte en het werkte inspirerend, want ook
Hubert Lampo besloot de mouwen op te stropen en zijn netwerk aan te spreken. De
door hen beiden verkochte abon-
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Handschrift van De Madonna met bebloede lippen. Een lees- en luisterspel [AMVC-Letterenhuis]
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nementen waren niet meer dan een paar zandzakjes in een grote stroom onkosten,
en het tijdschrift bleef verlies maken, maar Daisnes initiatief was een blijk van inzet
en engagement dat Teirlinck erg wist te waarderen.

De gevaarlijkste onzer driften
In omgekeerde richting werd het vertrouwen ook hersteld toen Daisne zijn tekst ‘Sta,
en vermenigvuldig u niet lichtzinnig’ afstond. De tekst, bedoeld voor de polemische
rubriek ‘Zoek de Mens’, hekelde het hypocriete gedrag van de katholieke kerk en
de overheid in verband met anticonceptie en abortus. Zich volkomen bewust van het
aanstootgevende karakter van de tekst - ter herinnering: we schrijven 1950 - liet de
redactie, die wel wat conflicten gewoon was, de tekst toch verschijnen.19 Al in de
eerste regels schopte Daisne tegen gevoelige schenen:
De bijbelse raad, er maar lustig op los te gaan ter vermenigvuldiging van
's Heeren kindertjes, is, als ongeveer alles uit dat onleesbare boek, een
onverantwoordelijke wijsheid van ouderwetse almanakschrijverij.
Daisne vond dat de regering maar eens moest stoppen met het promoten van ‘het
kweken van gezinnen en van nakomelingschap’ en stelde voor dat abortus ‘vrijgelaten
[zou] worden, waardoor hij meteen onder bevoegde controle zou komen en niet
langer het woekerbedrijf van beunhazen zou uitmaken’. Dat vruchtafdrijving als
‘moord’ werd bestempeld, vond hij larie: ‘Een mens beschikt over zijn lichaam en
de ongeboren vrucht is nóg dat lichaam’. Uit de laatste zin van de tekst bleek dat
Daisne zich er zelf terdege van bewust was dat hij met zijn bijdrage deining zou
veroorzaken, maar aan wie aanstoot nam aan zijn opinie gaf hij meteen een goede
raad:
En die soms dit opstel ongepast mocht vinden, bedenke dat we hier, in
deze kroniek, onder bescherming van Diogenes schrijven, en wat die wijze
eens, in volle straat, de stiekemen heeft laten zien, ter onschuldige bedaring
van de gevaarlijkste onzer driften.20
De tekst van Daisne moet in menige Vlaamse huiskamer de wenkbrauwen stevig
hebben doen fronsen, en ook in Nederland verslikten enkele lezers zich in hun lectuur.
Dat laatste gold onder meer voor Uitgeversmaatschappij Elsevier, die liet weten dat
ze haar abonnement op het NVT wilde opzeggen.21 Elsevier had zich met zijn
vlaggenschip Elsevier's weekblad een rechts-conservatief imago aangemeten, dat
uiteraard moeilijk in verband te brengen was met de ideeën die in de tekst van Daisne
werden geformuleerd. NVT-uitgever Adolf Molter stuurde een verzoenende brief naar
Elsevier om de brokken nog te lijmen, maar hij boekte geen succes: enkele dagen
later herhaalde Elsevier dat het niets meer met het NVT wilde te maken hebben.22
‘Zelfs willen wij geen enkel nummer meer ontvangen’, schreven ze.23
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Brief van Uitgeversmaatschappij Elsevier aan Hubert Lampo, 20 oktober 1950 [AMVC-Letterenhuis]
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Bij het NVT reageerde men al bij al redelijk laconiek, en sloten ze de rangen. Het moet
Daisne en zijn relatie met het NVT veel deugd hebben gedaan.
Johan Daisne bleef redacteur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift tot het einde van zijn
leven. Hij was in de eerste paats leverancier van een gigantisch aantal bijdragen, die
misschien niet altijd even onvergetelijk of briljant waren, maar die toch een
genuanceerd beeld schetsen van de schrijver Johan Daisne en de mens Herman Thiery.
De klassieker De trein der traagheid kreeg een voorpublicatie in het NVT,24 en ook
voor zijn beschouwingen over het magisch realisme vond hij de nodige ruimte eerst
in het blad van Herman Teirlinck. Daarnaast leveren de jaargangen van het NVT ook
een staalkaart van Daisnes werk als dichter, dat vandaag nog maar weinig bekend
is. Ten slotte zorgde Daisne er in zijn eentje ook voor dat in het tijdschrift, dat de
pretentie had om alle kunstvormen aan bod te laten komen, geregeld iets zinnigs over
film geschreven werd. Daisne was dus zeker een verdienstelijke redacteur, die onder
meer met zijn ‘peter’ al wel eens in de clinch ging, maar achteraf telkens als eerste
weer de witte vlag uitstak.25

Eindnoten:
1 Tijdens de eerste jaargang verscheen de naam op de kaft in een oudere spelling. Vanaf het eerste
nummer van de tweede jaargang viel de oude uitgang ‘-ch’ na ‘Vlaams’ weg. Om te vermijden
dat ik in dit artikel de beide schrijfwijzen door elkaar zou moeten gebruiken, hanteer ik overal
de ‘nieuwe’ spelling.
2 De redacteurs die in dit lijstje nog ontbreken zijn Raymond Brulez, Bert Decorte, Raymond
Herreman, Julien Kuypers, Achilles Mussche, Fernand V. Toussaint van Boelaere, Albert Van
Hoogenbemt en Herman Vos.
3 Over de tijdschriftplannen van Vermeylen en het ontstaan van het NVT, zie Ernst Bruinsma en
Bert Van Raemdonck, ‘“Wij zijn hier eigenlijk bezig aan de derde reeks van Van Nu En Straks”.
Het ontstaan van het Nieuw Vlaams Tijdschrift’, in: ZL 2 (2002-2003), nr. 1 (oktober 2002), p.
63-82. Zie ook B. Van Raemdonck, Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw
Vlaams Tijdschrift (1946-1950), AMVC-Letterenhuis, Antwerpen 2006.
4 De bijdrage bestond uit zeven zeer kernachtige bedenkingen over de filosoof Diogenes. ‘De
hond van Diogenes’ is in feite de titel van de eerste van die zeven bedenkingen, en dus niet van
het geheel, dat eigenlijk geen titel draagt. Aangezien de andere stukjes zeer gelijkaardige titels
dragen die ook telkens de naam van Diogenes bevatten, hanteer ik de titel hier ook om het
geheel van de zeven stukjes te benoemen.
5 In verband met de spelling van ‘Zoek de(n) mens(ch)’, zie noot 1.
6 Brief van Hubert Lampo aan Herman Teirlinck, 3-12-1946, (1946). Alle brieven waarvan sprake
in dit artikel worden bewaard in het AMVC-Letterenhuis in Antwerpen.
7 Brief van Herman Teirlinck aan Hubert Lampo, 2-11-1946, (1946).
8 Brief van Johan Daisne aan Herman Teirlinck, 14-2-1947, (1947).
9 Brief van Johan Daisne aan Hubert Lampo, 10-9-1948, (1948).
10 Brief van Hubert Lampo aan Johan Daisne, 11-9-1948, (1948).
11 Brief van Johan Daisne aan Hubert Lampo, 14-1-1947, (1947).
12 Karel Jonckheere, ‘Daisne, fibroom in de Vlaamse letteren’, in: Critisch bulletin XIV (oktober
1947). p. 401-404. Jonckheere schreef het artikel naar aanleiding van de publicatie van Daisnes
verhalenbundel Schimmen om een schemerlamp (1947).
13 Brief van Hubert Lampo aan Herman Teirlinck, 10-10-1947, (1947).
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Brief van Johan Daisne aan Herman Teirlinck, 11-12-1947.
Brief van Herman Teirlinck aan Johan Daisne, 28-1-1948, (1948).
Brief van Herman Teirlinck aan Hubert Lampo, 31-8-1949, (1949).
Brief van Johan Daisne aan Herman Teirlinck, 21-7-1949.
Brief van Herman Teirlinck aan Hubert Lampo, 31-8-1949, (1949).
De tekst verscheen in jaargang V, nummer 2 (oktober 1950), p. 208-211.
Van Diogenes van Sinope wordt gezegd dat hij in het openbaar zou gedemonstreerd hebben
dat hij ook seksueel ‘aan zichzelf genoeg’ had.
Brief van Uitgeversmaatschappij Elsevier aan Hubert Lampo, 20-10-1950, (1950).
De brief van Adolf Molter aan Uitgeversmaatschappij Elsevier d.d. 2-11-1950 is niet bewaard,
maar we kennen de datum en de inhoud ervan dankzij de repliek van Elsevier op 8-11-1950.
Zie noot 23.
Brief van Uitgeversmaatschappij Elsevier aan Adolf Molter, 8-11-1950, (1950).
De trein der traagheid verscheen in jaargang III, nr. 4 (oktober 1948), p. 408-456.
Deze tekst is gebaseerd op een lezing die werd gehouden tijdens een studiedag ter herdenking
van Johan Daisne in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent,
24 oktober 2003).
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Jan Hammenecker geportretteerd door Gerard Walschap [AMVC-Letterenhuis]
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Document
Manu van der Aa
Twee brieven van Jan Hammenecker aan Gerard Walschap
De priester-dichter Jan Hammenecker (1878-1932) werd geboren in Mariekerke, een
dorpje aan de Schelde niet zo heel ver van Londerzeel Sint-Jozef, de parochie waarvan
hij in 1913 onderpastoor werd.1 Daar woonde hij tegenover de jonge Gerard Walschap
(1898-1989), met wie hij al snel bevriend geraakte. Een tiental jaren, van 1913 tot
1923, heeft Hammenecker een erg belangrijke rol gespeeld in het leven van de
toekomstige Vlaamse romancier. Op de eerste plaats opende hij voor Walschap - in
de woorden van zijn biograaf Jos Borré - ‘de poorten naar de literaire wereld’.2 Toen
Walschap op internaat zat, schreven ze elkaar haast dagelijks en tijdens de vakanties
waren ze onafscheidelijk. De priester ving Walschap ook op toen hij in 1921
weggezonden werd uit het klooster en niet meer wist van welk hout pijlen maken.
Toen Walschap in de loop van 1924 definitief naar Antwerpen verhuisd was, zagen
ze elkaar minder maar de vriendschap hield stand, al begon Walschap nu ‘hoe langer
hoe beter [Hammeneckers] gebreken’ te zien. Het ontbrak Hammenecker vooral aan
manieren, zodanig dat Walschap aan zijn verloofde moest bekennen: ‘Oh ik durf
wezenlijk met hem bij geen vreemde mensen meer komen’.3 Dat deed echter niets
af aan zijn bewondering voor de schrijver Hammenecker, getuige de twee grote
stukken in Het Vlaamsche Land (van 14 en 21 april 1923) waarin hij onder meer
schreef: ‘Ondertusschen heeft deze petit vicaire [...] zich al dadelijk, met maar enkele
werken, aangesloten bij 't gezelschap van grooten als Verhaeren en Ver-
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schaeve’. In Hooger Leven van 10 april 1927 noemde Walschap Hammenecker nog
‘wellicht de grootste’ priester-dichter sedert Cezelle. Hammenecker van zijn kant
schreef een voorwoordje bij Walschaps debuutbundel Liederen van leed (1923).
Begin 1930 liep het echter helemaal mis tussen Walschap en Hammenecker. De
priester viel over de in zijn ogen zedenloze roman Adelaide (1929) en stuurde de
auteur een door vuur aangevreten halfbedrukte bladzijde uit het boek - het einde van
hoofdstuk 4, waar Adelaïde zich inbeeldt ‘hoe het zijn zou’ als een aantal mannen
haar ‘onvoldoende gekleed’ zouden begluren - met de vlammende boodschap:
Beste Gerard
Hebt Gij dat geschreven?
Gij?
Zoon van uw Vader en Moeder!
Gij, spijts alles mij zoo dierbaar, mijn mijne Gerard! En uw kinderen, als
ze dat later lezen: Vader was nondedju 'ne smeerlap, of hoe zullen ze
vloeken? Leer ze meer als begottekens en dedju's: ze zullen milliard de
milliards vandoen hebben.
Ik ben eindeloos droef: uw boek Adelaïde; hoor, Gerard, het ligt in mijn
kachel te branden: schoone band, schoone letter op goed papier: flinke
stijl (zie Marnix Gijsen) schoone vlam: adieu, Adelaïde! Weg, Adelaïde!4
Walschap sloeg terug:
Zeer Eerwaarde Heer Pastoor
Ik heb uw invectieven ontvangen. Voor mijn kinderen bewaar ik mijn
boek, uw ‘brief’ en dit antwoord. Ik zal hun zeggen: al het kwaad dat in
mijn boek staat heb ik geleerd toen ik bij priesters en paters was en 't zelf
wilde worden.
[...] Ik zal [mijn kinderen] zeggen dat de priester die hun vader een
smeerlap genoemd heeft, door zijn dronkenschap en door zijn te
veelvuldige en te vriendelijke omgang met meisjes, ook met mijn nichten,
voortdurend ergernis heeft gegeven in 't openbaar, [...]
Ik zal hun zeggen dat ik bereid was het handschrift [van Adelaide]
ongepubliceerd te laten liggen en dat ik het aan een wijs en voorbeeldig
priester gegeven heb en hem gevraagd: mag ik dit, ja of neen, laten
verschijnen? Hij heeft ja gezegd. In geweten mag ik dus gerust zijn.5
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In het pakket brieven uit het archief Walschap dat het AMVC-Letterenhuis onlangs
verwierf, zitten twee brieven die Hammenecker in de weken na het voorval schreef
in een poging zijn vriendschap met Walschap te redden.
Beste Gerard,
Ik mag wel, denk ik, een woordje terugschrijven op uw brief van gister.6
Heeft een ernstig en voorbeeldig priester tot zelfs den passus, dien ik u
gezonden heb, goed gevonden?7 Dan begrijp ik dien priester en veel andere
dingen niet meer. Dan trek ik al mijn woorden terug. Ik trek ze toch terug
in die mate, waarin ze niet dien tekst, maar u in uw persoon konden treffen.
Gij weet heel, heel goed, dat ik me steeds heb verheugd in al wat u
verheugde; dat ik u geen kwaad hart kan toedragen; dat ik lijd als ik uw
boek niet onvoorwaardelijk kan loven. Wat gij zult vertellen aan uw
kinderen over mij? 't Dichtst bij de waarheid zou komen: dat ik u steeds
met alle genegenheid alle goed heb gegund aan u en aan de uwen. Of het
andere, dat ge verder zoudt vertellen, even waar zou mogen heeten, zullen
we God en den mulder laten scheên.
Laten we kalm zijn en niets al te tragisch opnemen. Ik althans geef me
zelf dien raad, en zal er denkelijk goed mee varen.
Ik groet u en de uwen met onverwoestbare genegenheid.
Het is niet helemaal duidelijk of Walschap op deze brief geantwoord heeft. Er is
geen schriftelijke reactie bekend maar uit de volgende bewaard gebleven brief van
Hammenecker - gedateerd ‘Sint Jan [= 24 juni] 1930’ - blijkt dat er ondertussen toch
enige vorm van contact moet geweest zijn.
Goede Gerard,
Waar wil dat heen?
Ik sta tegenover uw boek Adelaïde zoo objectief mogelijk. Ik huldig ervan
de meer dan veel kwaliteiten; want het heeft er meer dan veel; maar mijn
geweten verbiedt me goed te keuren, wat ik in uw boek niet kan
goed-keuren: namelijk de voor doorsneê-zielen gevaarlijke verbeeldingen,
of daarvan, voor velen, zeer zeker, felle suggereeringen.
't Is doodjammer, dat mijn gesprekken over uw boek u zoo slecht worden
overgebracht, of door u zoo averechts opgenomen.
Nu verder. De Academie. God toch! Heb ik gewerkt om daarvoor
candidatus te zijn? Neen! Maar aan hem, die me dit heeft gezeid: we zullen
u voordragen als 2den candidaat, heb ik, een woordje van dank gestuurd.
Wat zoudt gij gedaan hebben? 'k Was eerste candidaat: 'k wist het niet.
Dat Aug. Van Cauwelaert verkozen werd, kan ik heel goed velen, misschien
vooral om der wijze, waarop dat is gebeurd vermoedelijk.8
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Ik heb den genadigen blik des Konings, wanhopige pogingen aanwendende,
gezocht!9 Dat is werkelijk om homerisch te lachen en [om?] in een ‘revue’
te komen. Lacht, gij, die lachen kunt, of niet en kunt, lacht! Ik lach meê!
En lach ook gij, Gerard, die weet, dat het zoo niet kan geweest zijn van
mijnen kant uit.
Verneem, dat ik mijn Beevaartje met mijn volk naar Scherpenheuvel juist
had gesteld op dien dag om u te ontmoeten en Judith (?) en volk van
Mariekerke, enz..10
Ik heb u niet uitgenodigd en wèl Alfons, omdat ik hem 't plezier wilde
gunnen eens naar huis te komen en om hem bij me te hebben als diaken.11
Ik heb gejuicht om de geboorte van uw Lieven.12 Maar mijn 1e mei, en
mijn reisje naar Brugge, en mijn vergetelheid ook, ja, zijn ervan de oorzaak,
dat ik u niet tijdig heb gelukgewenscht.
Dat van die ‘prijzen van Staat en Provincie en Beernaert’ zullen we maar
onbesproken laten.13 Hebben is hebben, en krijgen is de of geen kunst. Ik
gun u dat geld: liever aan u dan aan een ander. Dat spreekt vanzelf.
Na vijftien jaar vriendschap, vijftien jaar of minder! onmin tusschen ons
beiden: dat kan ik me niet voorstellen, dat kan ik niet verdragen, dat moogt
gij niet willen: dat is geen werk, dat is bellum inter fratres.14
Laat me, bid ik u, bid ik u, mijn gedachtejes houden, mijn, ja, maar één
gedachtetje: We mogen niet zinnelijk zijn voor ons zelf - dat's klaar - noch
anderen op mogelijke wegen voor zinnelijkheid brengen. Dat is, meen ik,
oirbaar Thomistisch, en niet teveel gevraagd van een katholiek schrijver.15
Zijn we niet akkoord op dat punt, - wat ik niet geloof, - dan kunnen we
toch nog vereenigd blijven, al was 't maar in O.L. Heer.
Ik wensch u en de uwen alle goed.
Op papier kwam het allemaal wel weer goed: in een brief van begin oktober 1930
noemde Walschap Hammenecker opnieuw ‘goede vriend’, maar er was toch iets
gebroken.16 Het feit dat ze elkaar nog maar een keer ontmoetten, is veelzeggend. Eind
april 1932, enkele weken voor zijn dood, schreef Hammenecker een laatste
aangrijpende brief aan zijn ‘Beste Gérard’. De priester leed al enige tijd aan keelkanker
die nu werd behandeld met radiotherapie, wat hem veel pijn bezorgde, maar ‘uit die
pijn moet dan de genezing komen. Waarom het niet gelooven? Onderwijl weet ik,
wat lijden is’. Hammenecker stuurde een prozagedicht mee getiteld ‘Angelpijn’,
waarin de lijdende schrijver zich vergelijkt met een gevangen snoek: ‘Broeders, er
zit een haak in mijn keel.’ De pastoor besloot zijn brief met ‘Laat uw kindertjes voor
mij wat bidden’.17
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Eindnoten:
1 Over Hammenecker zie Jos. van Reusel, Jan Hammenecker. J. van In, Lier 1945.
2 Jos Borré, Gerard Walschap. Rebel & missionaris. Dedalus, Antwerpen 1990, p. 22.
3 Zie hierover Ben d'Achard van Enschut, ‘Gerard Walschap op reis met Jan Hammenecker’, in:
Omtrent Gerard Walschap, mei 2008.
4 Voor een foto van dit document, zie Veerle Daelman & Carla Walschap, Album Gerard
Walschap. Manteau, Antwerpen 1986, p. 50.
5 G. Walschap aan J. Hammenecker, 10 februari 1930, in Gerard Walschap, Brieven 1921-1950.
Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1998, p. 183-184.
6 Hoewel deze brief gedateerd is 22 februari, is hij duidelijk een antwoord op Walschaps brief
van maandag 10 februari. Ofwel vergiste Hammenecker zich in de datering (22 in plaats van
11) ofwel heeft Walschap geaarzeld om zijn brief effectief te posten.
7 Ironisch genoeg was de priester in kwestie, Jan Hallez, goed bevriend met Hammenecker. Dat
was waarschijnlijk de reden waarom Walschap de naam verzweeg.
8 August van Cauwelaert (1885-1945) werd op 30 juli 1930 corresponderend lid van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jan Hammenecker werd nooit tot lid verkozen.
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9 In 1930 werd het eeuwfeest van België gevierd en maakte de koning bij talrijke gelegenheden
zijn opwachting. Vermits Hammenecker het verderop in deze brief over zijn ‘reisje naar Brugge’
heeft is dit mogelijk een verwijzing naar de grote Guido Gezellehulde op zondag 4 mei in
Brugge die door vele letterkundigen én koning Albert I werd bijgewoond.
10 Judith Walschap (1900-1973), een van de vijf zussen van Gerard.
11 Alfons Walschap (1903-1938), Gerards enige broer die op 3 augustus 1930 tot priester zou
gewijd worden.
12 Op 1 mei werd Lieven Walschap (1930-1990), Walschaps derde zoon geboren.
13 In 1930 kreeg Walschap voor Adelaide zowel de August Beernaertprijs van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde als de Prijs voor Letterkunde van de provincie
Antwerpen. De driejaarlijkse staatsprijs voor proza ging dat jaar, enigszins tegen Walschaps
verwachtingen in, naar Maurice Roelants voor Komen en gaan.
14 bellum inter fratres: oorlog tussen broers, broedertwist.
15 Het thomisme en het neothomisme zijn gebaseerd op de leer van de kerkvader Thomas van
Aquino die het katholieke geloof tot een systematisch en dus te beredeneren geheel had gemaakt.
In deze jaren waren de meeste jonge katholieken, zoals Walschap en Hammenecker, aanhangers
van het neothomisme.
16 G. Walschap aan J. Hammenecker, 2 oktober 1930, in: Walschap, Brieven 1921-1950, p.
202-203.
17 J. Hammenecker aan G. Walschap, 29 april 1932 [Archief Walschap, Antwerpen].
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Yves T'Sjoen & Els Van Damme
René de Clercq en de leerling-tovenaar Richard Minne
Literatuur en politiek tijdens de Gentse atheneumjaren (1905-1909)
Op 1 januari 1906 ging de dichter René de Clercq aan de slag als leraar Nederlands
en Duits aan het Koninklijk Atheneum in Gent. Onder zijn leerlingen bevond zich de
toen vijftienjarige Richard Minne, een weinig in het oog springende scholier uit de
handelsafdeling met sluimerende literaire ambities. Als leraar-dichter speelde De
Clercq een belangrijke rol in de ontwikkeling van Minnes schrijverschap. Niet alleen
inspireerde en stimuleerde hij de jonge dichter, hij sprak (vermoedelijk) ook zijn
literaire netwerken aan om Minnes vroegste poëzie en prozaschetsen gepubliceerd
te krijgen. De Clercqs invloed was evenwel van korte duur. Na zijn schooltijd zocht
Minne zijn eigen weg: via een omweg langs socialistische tendensliteratuur groeide
hij langzaam maar zeker uit tot de ironische dichter van In den zoeten inval (1927).
Grijs. Dat is de kleur die de dichter, schrijver en criticus Richard Minne (1891-1965)
associeert met de jaren die hij doorbracht op de banken van het Koninklijk Atheneum
in Gent. Wanneer hij op 8 maart 1951, ruim veertig jaar na zijn vertrek uit het
‘klooster’ aan de Ottogracht, in de Vooruit-rubriek ‘In 20 lijnen’ terugblikt op zijn
schooltijd, verzucht Minne zelfs dat het ‘grijs’ van zijn atheneumjaren niet eens ‘het
parelgrijs [is], dat als een stil waas over alles ligt wat tot het verleden behoort en er
zelfs de aantrekkelijk-
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René de Clercq, 1904 [AMVC-Letterenhuis]

heid van uitmaakt, maar een grijs grijs, van dat grijs zonder zon achter en zonder
uitkomst’.1 Heimwee naar het Atheneum was Minne vreemd en hij liet zich dan ook
zeer zelden uit over zijn schooljaren. Enkel in schaarse interviews en voordrachten
evenals in een handvol columns en kritieken voor de socialistische krant Vooruit
haalde de schrijver sporadisch herinneringen op aan die periode van zijn leven. Over
Minnes doortocht in het Atheneum is bijgevolg weinig bekend. Vast staat dat de
jonge Gentenaar er
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school liep tussen 1905 en 1909, van de zesde tot de derde klas, en er drie schooljaren
lang les kreeg van de toen bijzonder populaire ‘volksdichter’ René de Clercq
(1877-1932). Tijdens die laatste schooljaren manifesteerden zich de eerste nog
aarzelende tekenen van Minnes literair kunnen, een langzaam proces waarbij De
Clercq tijdelijk optrad als mentor of - wat Marco Daane noemt - ‘een soort creatieve
aartsvader’.2 Hoewel in Minnes debuutbundel In den zoeten inval (1927) geen spoor
te bekennen is van (invloed van) René de Clercq, mag de betekenis van de
leraar-dichter voor het prille en toen al recalcitrante schrijverschap van Minne niet
worden geminimaliseerd. Aan In den zoeten inval gaat een opmerkelijke geschiedenis
vooraf die door de dichter zelf helemaal is uitgevlakt. In die voorgeschiedenis speelde
De Clercq een bescheiden maar bepalende rol, waarop Minne, wellicht diens
beroemdste literaire telg, later zelf terloops attendeerde.

De Clercq en Minne ontmoeten elkaar in het Koninklijk Atheneum van
Gent
René de Clercq, die sinds 1 januari 1906 tijdelijk was aangesteld als leraar Nederlands
en Duits in het atheneum van Gent, werd op 29 november 1907 definitief benoemd.
Net in die jaren schreef de sociaal geëngageerde dichter zijn belangrijkste literaire
werk. In 1907 verscheen Gedichten, een bundel die volgens Koen Hulpiau een
kentering betekende in de literaire ontwikkeling van De Clercq: de natuurpoëzie en
‘vroolijke liederen’ uit de vroegste fase van zijn dichterschap ruimden geleidelijk
plaats voor meer volkse en opstandige gedichten.3 Die thematische verschuiving zette
zich door in de bundel Toortsen (1909), waarin de misère van het lompenproletariaat
wordt geëvoceerd en waarin de flamingantische thematiek voor het eerst geëxpliciteerd
aan bod komt.4 Niet alleen in zijn literaire productie toonde de dichter zich
ontvankelijk voor de sociale wantoestanden, hij verleende ook actief zijn medewerking
aan de socialistische beweging in Gent en wierp zich op als een vurig pleitbezorger
voor en een intellectueel sterkhouder van de Vlaamse zaak. Zowel literair als
politiek-ideologisch zou De Clercq invloed uitoefenen op zijn leerling Minne.
In een van de zeldzame interviews met Minne, opgenomen aan het eind van diens
leven, ging de dichter kort in op zijn tijd aan het atheneum. In de televisiereeks Ten
huize van..., in een uitzending van oktober 1962, liet Minne optekenen dat hij eerst
‘de middelbare school [Rijksmiddelbareschool] en dan het ateneum tot in de derde,
handelsafdeling’ heeft gevolgd.5 De Gentse schrijver leek aanvankelijk voorbestemd
om de weg van zijn vader te volgen, namelijk die van handelsreiziger en later uitbater
van een linnengoedwinkel in de volkswijk Brugse Poort. Minne herinnerde zich nog:
‘Schitterend was [die studie] niet: ik geloof dat ik altijd de laatste van de klas ben
geweest!’.6 Liever dan zijn les handelswetenschappen te studeren zat de leerling met
zijn neus in de boeken. Volgens Minnes eigen overlevering zou hij vooral in Bavo
en Lieveken van Hendrik Conscience en in de
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fantastische verhalen van Jules Verne en de fabels van Jean de la Fontaine de grijsheid
van ‘het klooster’ zijn ontvlucht.7 Minnes gekoketteer met zijn zwakke schoolprestaties
wordt evenwel genuanceerd door zijn biograaf:
De prijsboekjes van het Koninklijk Atheneum ontvouwen in werkelijkheid
het beeld van een niet briljante, maar toch meer dan gemiddelde leerling.
In verreweg de meeste gevallen haalde Minne rustig zijn ‘accessits’ (een
score van 70 procent) en ‘eervolle vermeldingen’ (60 procent). Alleen het
derde schooljaar, 1907-1908, laat een opvallend groot aantal mindere
resultaten met een score van 50 procent zien (vier van de zes leervakken).
Meer dan normale afwezigheid in het vroege voorjaar van 1908 doet
perioden van ziekte vermoeden. Uitgerekend in dat moeilijke jaar sprongen
Nederlands en Frans er als enige uit. Ook in zijn laatste schooljaar,
1908-1909, was Minne in die vakken het best. Bij Nederlands gingen zijn
prestaties met het jaar omhoog, van 60 procent in de eerste jaren naar 80
procent in het laatste.8

Richard Minne met zijn ouders [Archief Vakgroep Nederlandse Literatuur, Universiteit Gent]
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In welke mate René de Clercq een stimulerende factor was in de spectaculaire
vooruitgang die Minne vanaf 1907 in diens schoolresultaten boekte, is niet bekend.
Toch kan uit Minnes latere uitspraken over zijn atheneumtijd worden afgeleid dat
de leraar Nederlands een gunstige invloed uitoefende op zijn wat weerbarstige leerling.
Zo schreef Minne op 8 maart 1951 in de rubriek ‘In 20 lijnen’ dat hij - met zijn afkeer
voor ‘de cursus van “commerce”’ en ‘impermeabel [...] voor alle abstracte
wetenschap’ - ‘slechts in de leergang van René De Clerck [sic] [...] enigszins weer
op mijn evenwicht kwam. Die deklameerde ons Guido Gezelle, Goethe (en ook René
De Clercq), dat de stukken er afvlogen. Daar heb ik geleerd dat het onderwijs in de
eerste plaats een kwestie van liefde en geestdrift is’.9 Een soortgelijke waardering
voor de leraar-dichter is ook tien jaar later te horen, in het vraaggesprek voor Ten
huize van... Op de vraag of hij ‘enige markante herinnering’ aan zijn schooltijd heeft
bewaard, repliceert Minne: ‘Niets speciaals. Alleen aan René de Clercq die ik als
leraar Nederlands op het ateneum had. Hij was een hardhandig man die zijn fysieke
kracht gebruikte om de tucht te bevorderen. Maar hij prentte ons de liefde in voor
poëzie. Hij gaf ons zelfs de toelating onze opstellen in verzen te schrijven’.10 Zoals
Minne zich De Clercq herinnerde, was hij een onconventionele figuur die in zijn
lessen Nederlands poëzie gaf, geregeld voordroeg uit eigen werk en met zijn leerlingen
de vrije natuur introk, omdat - geheel in de lijn van zijn mimetische literatuuropvatting
- de dichter zo dicht mogelijk bij de natuur diende te staan.11 Het beeld van De Clercq
dat uit Minnes uitspraken naar voren komt, wordt bevestigd en aangevuld door het
portret dat Hulpiau van de non-conformistische Gentse leraar schetst, waarvoor hij
citeert uit de Strijdersherinneringen van Jan Wannijn:
[Het] onvermogen om zich te laten binden aan regel of regelmaat drukt
zich ook uit in de wijze waarop [De Clercq] zich in het lerarencorps aan
het atheneum laat opmerken. Als jong leraar te Gent ‘wordt hij om zijn
volksch, ongedwongen optreden, om kleedij, manieren en taal, om zijn
jolijt in gezelschap en in burgerkring’ wel eens op de korrel genomen door
meer geaffecteerde collega's. Ze hebben kritiek op: ‘den kerel, die los en
zwierig, vijand van alle conventioneel gedoe, al zingend en fluitend als
natuurmens door 't leven gaat’. Ook als leraar viel hij buiten het gewone.
[...] Michel van Vlaenderen omschrijft [uitvoerig] zijn herinneringen aan
De Clercq, die ‘een archi-slecht leraar Nederlands was maar die ons leerde
hoe kunst bij de natuur stond. [...] De Clercq leerde ons dat ge niet leert
schrijven achter een tafel vol boeken maar dat je moest kontakt hebben
met het leven en de natuur’.12
Het gebrek aan ‘bepaalde essentiële pedagogische kwaliteiten’ evenals het
‘onvermogen om zich te plooien naar de wetmatigheid van een leven dat gebonden
is aan uur en tijd’ liggen volgens Hulpiau aan de basis van De Clercqs ‘mislukking’
als leraar.13 Niettemin heeft de ietwat wereldvreemde
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René de Clercq, 1915 [AMVC-Letterenhuis]

Richard Minne [Archief Vakgroep Nederlandse Literatuur, Universiteit Gent]

maar literair gezaghebbende dichter zijn inspirerende rol als leraar gespeeld. Met
‘de opstellen in verzen’ en de voordracht uit eigen werk wist hij Minne te boeien en
wellicht nog enige tijd te verzoenen met het ‘grijze’ schoolleven. Bovendien moedigde
De Clercq de jonge Gentse dichter aan om zijn schrijftalent verder te ontwikkelen.
In Ten huize van... merkte Minne op dat hij al tijdens zijn atheneumtijd literair actief
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was: ‘De Vlaamse leerlingen hadden een schoolkrant en daarin schreef ik prozastukjes
en gedichten. Ik was natuurlijk ook lid van De Heremanszonen en ik heb in die kring
mijn eerste voordracht gehouden over Stijn Streuvels.’14 Met ‘de schoolkrant’ doelde
Minne op het handgeschreven atheneumtijdschrift Jonge Krachten. Maandschrift
voor Jonge Elementen. Nieuwe Reeks, waarin hij vanaf 1908 enkele gedichten en
prozateksten publiceerde. Daarnaast was hij redacteur van Vlaamsche Zonen, het
periodiek van het Gentse Taalminnend Studentengenootschap Heremans' Zonen, en
publiceerde hij in het overkoepelende tijdschrift van de scholieren van het
staatsonderwijs De Goedendag. De voordracht die Minne voor De Heremans' Zonen
hield over ‘de natuurmens en realist’ Streuvels was zijn eerste publieke optreden en
had plaats in het voorjaar van 1908.15
Minne ontplooide dus zijn vroegste literaire activiteiten binnen de muren van het
atheneum en werd daarbij bijgestaan door zijn leraar
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Jonge Krachten. Maandschrift voor Jonge Elementen. Nieuwe Reeks, jaargang 1, nummer 3

Minnes voordracht over Stijn Streuvels voor De Heremans' Zonen (1908) [Archief Vakgroep
Nederlandse Literatuur, Universiteit Gent]
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Nederlands. In 1940, tijdens een voordracht over de Vlaamse poëzie, wees Minne
op de nauwe betrokkenheid van De Clercq bij die eerste schuchtere dichtoefeningen.
In een anekdote over het enige prijsboekje dat hij in zijn hele schoolcarrière - wellicht
door bemiddeling en/of op voorspraak van De Clercq - in ontvangst heeft mogen
nemen, geeft Minne inzicht in de relatie tussen de leraar-schrijver en zijn ambitieuze
leerling:
Ik begrijp zelf niet eens hoe ik dit ééne, kleine boekje verdiend heb. Maar
het is een feit dat ik het kreeg. En dat heb ik te danken aan mijn professor
van Nederlandsch: den dichter René De Clercq.
Wellicht heeft René De Clercq mij dezen prijs toegekend als belooning,
niet voor mijn grammatische kennissen, maar voor mijn eerste
dichtproeven, die ik af en toe aan hem onderwierp. Een tijdje geleden zijn
deze produkten toevallig weer onder mijn oogen gekomen, bij het opruimen
van oude papieren. In een vlaag van misplaatste schaamte heb ik deze
povere stamelingen aan de zuiverende
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vlammen van mijn kachel toevertrouwd. Het spijt me thans, want men
moet nooit beschaamd zijn over zijn verleden, ook al is dit verleden
allesbehalve schitterend geweest. En mijn dichtproeven in kwestie waren
ook allesbehalve schitterend. Dat waren rijmkes zooals:
Vlug, vlug, vlug,
onder de brug
wipt de mug
en dergelijke onnoozelheden meer.16
Deze door Minne aan het vuur toevertrouwde ‘stamelingen’ en ‘onnoozelheden’, het
vroegste literaire werk dus van de jonge Gentenaar, zouden volgens Henri Bossaert
overwegend hebben bestaan uit natuurgedichten die het stempel van De Clercqs
sociaal geëngageerde en flamingantische liederen droegen.17 Naast deze eerste
‘dichtproeven’, die in de categorie ‘plattelands- of natuurpoëzie’ moeten worden
ondergebracht, schreef Minne opstellen over opgelegde onderwerpen als ‘de winter’
en ‘de luiaard’. Uit deze schrijfoefeningen sprak geregeld de dwarse natuur van de
leerling. Zo was de uiteenzetting over de luiaard naar verluidt een opstel dat - conform
het onderwerp, aldus Minne - amper twintig regels telde, wat hem op een reprimande
kwam te staan en een strafwerk van tien bladzijden opleverde.18 Ook één van de
‘opstellen in verzen’ voor De Clercq diende hij in ‘met kwaad gevolg: mijn
uiteenzetting was niet conform en ik werd bij de prefekt ter verantwoording geroepen
en kreeg daar een flinke bolwassing met de bedreiging buiten te vliegen’.19 In het
nogal vileine opstel had Minne gerapporteerd over het bezoek van de kort tevoren
beëdigde koning Albert aan Gent. De sarcastische toon waarmee hij dat koninklijk
bezoek over de hekel haalde, leverde hem inderdaad een bolwassing bij de prefect
en twee dagen schorsing op.20 De Clercq zelf zou ten aanzien van Minnes fratsen
steeds mild gestemd zijn geweest. Dertig jaar na datum besloot Minne een herinnering
aan zijn leraar met de opmerking dat ‘René De Clercq een uitzonderlijk sterk
zenuwgestel moet bezeten hebben om aan de verzoeking, mij uit de klas te gooien,
te hebben weerstaan’.21 De onconventionele leraar zag Minnes tegendraadsheid
blijkbaar graag door de vingers.
De Clercqs invloed op Minne bleef wellicht niet beperkt tot het louter artistieke
vlak. Het is aannemelijk dat de sociaal geëngageerde dichter, die met overtuiging
partij koos voor de flamingantische oppositie in de stad Gent (1910-1912), Minne
ook met zijn politieke geestdrift heeft weten te bekoren. Politiek-ideologisch paste
De Clercq volledig in het profiel van het Gentse atheneum. De school was een
broeinest van zowel socialistische als flamingantische signatuur en had toen al een
schare prominente figuren uit de Vlaamse en de prille sociaaldemocratische beweging
voortgebracht. Edward Anseele, Maurits Basse, Oscar de Gruyter, Jacob Heremans,
Hippoliet Meert, Emile Moyson en Julius Vuylsteke zijn allen als leraar of als leerling
in het Atheneum aan de Ottogracht gepasseerd. Die verstrengeling van Vlaamsgezinde
en socialistische ideeën is ook terug te vinden in het (aanvankelijk) grillige
ideologische parcours van Minne.
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De sterke flamingantische traditie binnen het atheneum was vooral een reactie op
het Franstalige beleid van de schoolleiding. Hoewel enkele leraren ijverden voor het
Nederlands en hun lessen in de moedertaal verzorgden, werden de meeste vakken
in het Frans gedoceerd. De bourgeoisie volgde de eentalig Franse sectie, waarin zelfs
het vak Nederlands in het Frans werd onderwezen. De kleine burgerij, waar Minne
toe behoorde, kreeg enkele vakken in het Nederlands. In het interview voor Ten huize
van... schetste Minne een gekleurd beeld van de taalpolitieke keuzes die toen moesten
worden gemaakt. Op de vraag of de lessen toch niet vooral in het Frans werden
gegeven antwoordde hij: ‘Nee, dat was toen reeds fifty-fifty, geloof ik. We kregen
de helft van de vakken in het Nederlands. Daarnaast was er natuurlijk ook een
volledige Franse sektie waar de zonen van de grote bourgeoisie hun wetenschap
meekregen. Die hadden natuurlijk het grootste misprijzen voor ons en zagen ons
gewoon niet staan.’22 Vooral die kloof tussen kleinburgerszonen en verfranste ‘fils
de bourgeois’ zal Minne zich later herinneren. Er was in de vooroorlogse jaren een
duidelijk klassenverschil merkbaar in het gereputeerde Gentse atheneum: de
middenstandskinderen spraken Nederlands, of beter een Gents dialect, en de
bourgeoisie - die sterk vertegenwoordigd was in Gent - bediende zich uitsluitend van
het Frans. Minne werd er voor het eerst nadrukkelijk geconfronteerd met sociale
tegenstellingen én met taalpolitieke kwesties. Hoewel Daane Minnes
Vlaamsgezindheid minimaliseert - met als belangrijkste argument dat de francofilie
zich bij de jonge Centenaar al vroeg manifesteerde en dat het flamingantisme hem
eenvoudig niet interesseerde - was Minne vanaf het schooljaar 1907-1908 wel lid
van het flamingantische studentengenootschap De Heremans' Zonen. In de
hoedanigheid van Heremans' Zoon liet Minne zich aanspreken als ‘Rijkaard’, een
‘vervlaamsing’ van de Franse voornaam Richard die wijst op een (tijdelijke en
zelfbewuste) belangstelling voor het flamingantische gedachtegoed.
Niet alleen cultuur- en taalpolitiek speelden een rol in het dagelijkse leven van het
Gentse Atheneum, ook de gestage groei van de arbeidersbeweging en het syndicalisme
in het ‘Belgische Manchester’ Gent liet zich voelen binnen de schoolmuren. Van
meet af aan aangetrokken tot de sociale strijd die in Gent in alle hevigheid woedde,
zou Minne zich al vroeg politiek engageren. Zijn tijdelijke nom de plume ‘Rijkaard’
mag dan al enigszins blijk hebben gegeven van zijn bewustzijn van de sociale
klassenstrijd, het is toch vooral na de vroegtijdige beëindiging van zijn studie dat
Minne zich als socialistisch militant manifesteerde. Nog maar net de invloed ontgroeid
van zijn directe mentor De Clercq trad hij toe tot de pacifistische en Vlaamsgezinde
Socialistische Jonge Wacht (SJW), een marxistische jongerenbeweging die een actieve
rol wilde spelen in de klassenstrijd en al vanaf 1905 operationeel was in Gent. Als
actief lid van de SJW ontpopte Minne zich als een zelfbewuste rebel en een theoretisch
onderlegde autodidact die zich door de ideeën van het historisch (economisch)
materialisme en de klassenretoriek liet leiden. Tijdens de oorlog kwam het echter tot
een hevig conflict tussen de SJW en de overkoepelende Belgische Werklie-
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den Partij (BWP). Het door de SJW georkestreerde verzet tegen de oorlogspolitiek van
de BWP, de steun voor de vredesconferentie van Stockholm en de contestatie van het
eenheidsdenken van de Centse partijbons Edward Anseele hebben uiteindelijk geleid
tot de uitsluiting van de rebellerende jongeren. De fricties en finaal het conflict tussen
de SJW en de BWP luidden een beslissende kentering in het ontluikende schrijverschap
van Minne in.

Waar is de eerste morgen? Dageraad van een dichterschap
In de wetenschappelijke studie van Minnes literaire werk wordt de kloof tussen het
zogenaamde jeugdwerk en de ‘rijpere’ literaire productie voortdurend benadrukt.
Minnes officiële debuut wordt immers verbonden met de publicatie van de
gedichtencyclus ‘Drie liedjes aan den wandelaar’ in het enige bekende nummer van
het Gentse literaire periodiek Regenboog (1918). Alleen deze reeks uit Minnes
jeugdwerk is opgenomen in de bundel In denzoeten inval van 1927. Wat de Gentse
schrijver tevoren schreef en in haast onvindbare schooltijdschriften (Jonge Krachten,
Vlaamsche Zonen, De Goedendag) en in de Volksalmanakken (1909/1914) van
Vooruit publiceerde, verschilt inderdaad qua toonzetting, thematiek en stijl opvallend
van de ironiserende en woordkarige poëzie die in de maanden voor de oprichting
van 't Fonteintje (juni 1921) is ontstaan en die in de periode 1921-1924 in dit
neoclassicistisch Gents-Brusselse tijdschrift is gepubliceerd. In de schooltijdschriften
en de Volksalmanakken zijn de kiemen van Minnes dichterschap te vinden.
Tijdens en na zijn afgebroken studie aan het Koninklijk Atheneum werkte Minne
mee aan enkele met de hand geschreven en op een eenvoudige wijze gereproduceerde
schoolblaadjes, die in beperkte oplage onder klasgenoten en vrienden werden
verspreid. In de nalatenschap van de dichter bevindt zich één enkele aflevering van
het gekalligrafeerde, in een schools handschrift vervaardigd vrijzinnig tijdschrift
Jonge Krachten, waar Minne redacteur van was en dat zich onder het motto ‘Jonge
Krachten is de spiegel van een jonge generatie’ aandiende. In het derde nummer van
de eerste jaargang (1908/1909), waarin een tekening is opgenomen van de sociaal
geëngageerde dichter en Franstalige Vlaming Emile Verhaeren, verschenen een
gedicht en een verhaal van Minne. Voor het gedicht ‘Oproer-lied’ ontving de
zestienjarige Minne ‘den Prijs voor 't Gedicht voor 1908’, de poëziewedstrijd die
Jonge Krachten had uitgeschreven. In de aankondiging staat te lezen: ‘Kleine
kronieken [/] Prijskamp voor 't gedicht - Deze is niet bevredigend geweest... misschien
hebben de vacanties daaraan geholpen? Mr. R. Minne wint den Prijs voor 't Gedicht
voor 1908. 2e & 3e prijzen konden niet toegekend worden...’.23 Het winnende gedicht
is een onbehouwen geschreven socialistisch propagandagedicht, dat in een eenvoudige
klassieke versstructuur van zesregelige strofen een stevige brok sentimentaliteit en
hoogdravende retoriek biedt. Het gedicht dat oproept tot opstand ‘van dien machtgen
menschenhoop’ is een rebellerend pamflet vol gezochte woordsamenstellingen
(‘dreunend-zwaar’, ‘eenzaam-
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“Oproer-lied” in de eerste jaargang van Jonge Krachten

Portret van Emile Verhaeren in Jonge Krachten [Archief Vakgroep Nederlandse Literatuur, Universiteit
Gent]
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stil’). ‘Oproer-lied’ mist niet alleen de gemelijke spot, de dwarsigheid en het
(zelf)relativisme die het latere werk van Minne zullen typeren. Ook vergrijpt de
jonge, aanstormende dichter zich nog onbezonnen, verblind door geestdrift en niet
gehinderd door enig beheerst métier, aan euforische hyperbolen (‘dreunt nu het lied
van overwinnings-strijd’) en geestdriftige en hoopvol gestemde imperatieven (‘Der
fier’ en moedge strijders hoop is zegen!’). Dit ongenuanceerde, jeugdig beleden
idealisme contrasteert fel met het sarcastische understatement en de ironische
kwinkslagen die de poëzie in In den zoeten inval een eigen status verlenen, en die
pas vanaf het eind van de jaren tien tot Minnes idioom gingen behoren.
Ook Minnes scheppend proza ontkomt niet aan die retorische gekunsteldheid. In
‘'n Ontmoeting’, eveneens gepubliceerd in het schoolblaadje van 1908-1909, vertelt
een oud vrouwtje het treurige verhaal van haar leven aan de zelfkant van de
maatschappij. De auteur tracht in deze schets een concreet verhaalgegeven enige
universele envergure te verlenen. In de aanklacht wordt niet zozeer de misère van
dit personage geëtaleerd, het is veeleer
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een vanuit mededogen en sociaal engagement geschreven pamflet tegen de
verpaupering en het onmenselijke bestaan van het proletariaat: ‘Nu had ik het wel
gezien. En dit oudje was niet een éénige, maar verbeeldde de massa, de oneindig
zwoegende massa, het laag gezonken proletariaat, ten onder gedrukt en gehouden
door eenige machtigen, die “iedere poging tot verzet bestraffen met honger”...’.24
Minne maakte in dit verhaal in Jonge Krachten nogal omstandig gebruik van allusies
op en fragmenten uit Multatuli's toneelstuk Vorstenschool. Hij doorspekte zijn korte
verhaal - veeleer een prozaschets - met citaten die de uitzichtloze ‘condition humaine’
van de werkende klasse moesten evoceren. Ook dit scheppende proza mist de
kwaliteiten die later prozawerk zullen kenmerken: het literaire wordt louter ten dienste
gesteld van een ideologische opvatting of is het resultaat van een dweepzieke adoratie
voor bewonderde schrijvers. De moraliserende tendens en de opgeschroefde
beeldspraak zorgden ervoor dat dit vroege werk door de oudere Minne terzijde is
geschoven. In interviews heeft hij er zich openlijk van gedistantieerd en uit brieven
aan Raymond Herreman in de jaren twintig, toen er plannen bestonden voor een
bundel met novellen, blijkt dat hij geenszins dacht aan een bundeling van die kleine
‘jeugdzonden’ waarmee hij voor het eerst het publieke forum heeft betreden.
Zowel ‘Oproer-lied’ als ‘'n Ontmoeting’ werd zes jaar later woordelijk
overgenomen in de (gedrukte) Volksalmanak Vooruit voor Noord- en Zuid-Nederland.
Ook het verhaal ‘Heenleven’ verscheen eerst in Jonge Krachten en werd later nog
eens gepubliceerd in de breed verspreide jaarlijkse almanak. Minnes eerste gedrukte
publicaties in Volksalmanak Vooruit dateren echter al van 1909 en kwamen er
vermoedelijk na bemiddeling door De Clercq. De leraar-schrijver speelde dus niet
enkel een stimulerende rol voor het jonge beloftevolle schrijftalent, hij wendde ook
zijn netwerken aan om de beginnende schrijver publicatiemogelijkheden te bieden.
Dat De Clercq (mogelijk ook Minnes generatiegenoot en vriend Jozef de Graeve)
voor Minne de poort naar Vooruit heeft geopend - de krant waaraan hij tot aan zijn
overlijden in 1965 verbonden zal blijven - is trouwens beslissend gebleken voor het
schrijversleven en de journalistieke carrière van de Gentse auteur.
In 1909 verschenen in Volksalmanak Vooruit het gedicht ‘Vrijheid!’ en het verhaal
‘'n Leven’, allebei ondertekend ‘Gent '08’ en dus ontstaan in dezelfde periode als
‘Oproer-lied’ en ‘'n Ontmoeting’. ‘Vrijheid!’, Minnes eerste gedicht in druk, is een
ode aan de vrijheid in de beste René de Clercq-traditie:

Vrijheid!
Wanneer uit sombre donkre nachten,
eens lichten zal de zonne lach;
wanneer uit bittre menschenklachten,
eens dagen zal de vrijheidsdag,
en geestdrift in de morgen-luchten
van vrijheid zwanger hangen zal,
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bij 't luid gegalm der strijdgeruchten,
uit schâm'le hut, en krot en stal...
Dan zal, o licht, o Vrijheid, zegen:
dan zal uw naam niet meer een schijn,
maar Vrijheid uit den nood gestegen:
Dan zal de Vrijheid, Vrijheid zijn!25

Zowel qua compositie als op het gebied van de clichématige beeldentaal is dit gedicht
klassiek te noemen. Minnes gebruik van het eindrijm is gezocht en de stijlfiguren
zijn archetypisch voor de belerende, verheerlijkende dichtkunst die in
propagandistische, ideologisch gekleurde uitgaven werd verspreid: het personifiëren
van abstracte begrippen, de hymnische ‘o’-kreten, de euforische slotstrofe met het
ontluikende toekomstbeeld, de klemtoon op begrippen door opzichtige
woordherhalingen springen onmiddellijk in het oog. Het is duidelijk dat Minne in
die eerste bijdragen gedwee De Clercqs socialistische poëzie navolgde en vlijtig de
procedés van zijn leermeester imiteerde. Minnes vroegste gedichten en verhalen
stijgen dan ook nergens uit boven het wat belegen en propagandistische
almanakniveau en vertonen een gebrek aan stilistische of idiomatische eigenheid.
Hier is een jong schrijver aan het woord die zich onder de invloed van nog
onverwerkte voorbeelden een eigen weg tracht te banen. Het is een proces dat
moeizaam verloopt en pas enkele jaren later de eerste vruchten zal afwerpen. De
kiemen van Minnes latere canonieke literaire status moeten we, ondanks (of misschien
wel dankzij) alle tekortkomingen en het opzichtige imiteergedrag, in het jeugdwerk
van de schoolkrantjes en de Volksalmanakken zoeken.
Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog publiceerde Minne socialistisch
tendensproza in De Jonge Socialist (1912-1914) en in Roode Jeugd (1917-1919),
het orgaan van de internationalistisch-marxistische SJW en de dissidente Vredesgroep
der Socialistische Partij. Deze bijdragen bevatten voornamelijk maatschappijkritische
en marxistisch geïnspireerde bespiegelingen over de ontvoogding van het proletariaat
en zijn geschreven vanuit een afkeer voor elke vorm van ‘burgerlijke cultuur’. Het
gedicht ‘Vóorzang’ in het scholierentijdschrift De Goedendag (1909!) is al een vroege
getuige van Minnes socialistische sympathieën en rode toekomstvisie:
Wen eens den arbeid wereld-vorst zal zijn,
en eens zijn wil des menschen éenge plicht;
wen eens den arbeid troost zal brengen dàar
waar lijden is, en smart, en dag waar nacht,
Wen eens des werkers arbeid zal erkend,
en komen zal het recht tot eigen recht;
wen eens de werker groot als mensch zal zijn,
als mensch behandeld, en als mensch geëerd,
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Dan zullen wij zingen, en juichen, en tieren,
en feesten 't grootsch-schoonste der wereldsche feesten,
en heil zal onz' vreugd zijn, en vreugd ons bestaan.
En fier wij dan zwaaien het breed-plooige vaandel,
en juichen hoog-sterk, uit nog hoog-sterkre borsten
den zang van de zegen, de wereld zijn won'!26

Deze onverholen lofzang op het socialisme is een voorbode van de meer uitgesproken
tendentieuze, politiek geladen gedichten die later in De Jonge Socialist en in Roode
Jeugd verschenen. Dat Minnes literaire publicaties tot 1916/1917 vrijwel uitsluitend
ideologisch gekleurd waren, op enkele meer uitgesproken bellettristische
uitzonderingen na, lag zowel aan het forum dat hem werd geboden als aan een
gedreven politiek militantisme waarvan hij zelfbewust getuigenis wilde afleggen.
Die uitgesproken stellingname, ook in het scheppend werk, was onmiskenbaar te
wijten aan een jeugdige politieke én literaire geldingsdrang. Deze ambivalente houding
van Minne als strijdvaardig socialist en als beginnend literator loopt als een grillige
rode draad doorheen Minnes leven.

Van ‘aartsvader’ De Clercq tot ideoloog Van der Goes
Amper weg van de schoolbanken had voor Minne de linkse theoreticus Frank van
der Goes (1859-1939) de rol van ideologisch scherpslijper en de positie van geestelijk
mentor van René de Clercq overgenomen. In 1911 volgde Minne in het Horta-huis
in Brussel uiteenzettingen van Van der Goes, waarbij hij zich bijzonder ontvankelijk
toonde voor het historisch-materialistische discours van Hegel en Marx. Ook Minnes
reflecties op het concept ‘socialistische literatuur’ getuigden toen steeds meer van
een doxa die marxistisch gegrondvest was. Men zou kunnen stellen dat de auteur in
de post-atheneumtijd politiek was doorgeschoten naar een ideologische visie waar
hij zijn literaire productie - enige tijd - dienstbaar aan stelde.27 In de jaren 1911-1917
verdedigde Minne nog altijd een mimetische kunstopvatting en probeerde hij kortstondig en oppervlakkig - aansluiting te vinden bij een naturalistisch literair
discours. In de beschouwing ‘Over onze nieuwe Litteratuur’ stelde hij bijvoorbeeld
expliciet dat de ‘ware kunst’ zich had aangediend in het naturalisme van Buysse en
Streuvels, in Zola's L'Assomoir, La Terre en Germinal en in het werk van de
Nederlandse schrijvers Herman Heyermans, Israël Querido en Lodewijk van Deyssel.28
Tegelijk, en dit is de poëticale koerscorrectie ten opzichte van de literaire
atheneumproductie, moest de ‘nieuwere literatuur’ voor Minne idealiserend en
ontvoogdend zijn. Ze zou ‘de weg [openen] naar het groote, menschelijke ideaal,
naar de bewustwording der macht van het proletariaat, naar zijn zege’.29 Minnes
poging tot adaptatie van een naturalistische traditie bleek echter niet verzoenbaar
met de marxistische (idealistische) ideologie die hij tezelfdertijd verdedigde. In die
periode, na de korte passage van De Clercq,
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‘De Zee’ van Willem Kloos, door Minne overgepend in een cahier [Archief Vakgroep Nederlandse
Literatuur, Universiteit Gent]

verkondigde Minne een didactisch gerichte socialistische kunstopvatting, maar zijn
prozateksten schreef hij nog overwegend ‘in de sentimentele traditie van Conscience,
Snieders, de gezusters Loveling en Mevrouw Courtmans-Berchmans’.30
Pas in Zondagsblad (1915/1917), het letterkundig bijblad van Vooruit, komt Minnes
eigengereide idioom tot ontwikkeling. In dit door Volksdrukkerij uitgegeven periodiek
van de BWP kreeg de zoekende schrijver voor het eerst een forum aangereikt waar
hij zich nadrukkelijker literair kon ontpoppen en zijn nieuwe (theoretische) inzichten
kon ‘proberen’. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, op het ogenblik dat hij al lang uit
het blikveld en de invloeds-
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sfeer van De Clercq was getreden, zette Minne voor het eerst zijn zinnen op het
schrijverschap zelf. Sindsdien interfereerde de politieke boodschap almaar minder
met de literaire arbeid. Politiek en literatuur situeerden zich voor Minne gaandeweg
op een ander plan: literatuur was niet langer uitsluitend de spiegel van de
maatschappij. Zijn politieke engagement kreeg nog alle ruimte in Roode Jeugd
(1917/1919), waarvan hij samen met Maurice Machtelynck en Karel Hutse redacteur
was. Nadat hem als subversief SJW'er de toegang tot de partijlokalen van de BWP was
ontzegd en hem publicatie-mogelijkheden werden ontnomen, hanteerde hij in zijn
literaire teksten almaar duidelijker de ironie. In Regenboog (voorjaar 1918) klinkt
inderdaad de literaire stem die we vandaag nog kennen. Minne moet tijdens de
oorlogsjaren stilaan hebben leren leven met dat Januscomplex: de houding van een
politiek militant en marxistisch/socialistisch autodidact enerzijds en die van een
apolitiek, geleidelijk steeds nadrukkelijker ironisch en sceptisch literator anderzijds.
René de Clercq wees zijn Gentse leerlingen erop dat niet de schrijftafel of de
zolderkamer maar de natuur en de buitenwereld de biotoop van de schrijver zijn.
Minne, die ontvankelijk bleek voor een socialistisch realisme, zag in zijn dagelijkse
leefomgeving de ellende van het proletariaat dat de tol van het wilde kapitalisme
betaalde. Toen hij de literatuur ontdekte, schoolde hij zich met vallen en opstaan in
het schrijverschap. Minne toonde zich een verwoed lezer van onder anderen Streuvels
en Upton Sinclair, over wie hij in 1908 en 1909 publieke spreekbeurten verzorgde
voor De Heremans' Zonen, en ‘leerde’ het dichterschap door gedichten van De
Régnier, Baudelaire, Van de Woestijne en Kloos in cahiers over te pennen. Uit de
teksten die Minne publiceerde tijdens zijn jaren op het Gentse atheneum, blijkt echter
dat de schrijftechniek nog achterop hinkte ten opzichte van de lectuur en de studie
van de literaire werken die hij apprecieerde en probeerde na te volgen. Meer dan
epigonenwerk of onvoldragen probeersels zijn die eerste gedichten en prozaschetsen
niet.
Vroeger dan verwacht, al in de derde klas, verliet Minne het atheneum omdat zijn
vader dat zo wou. De zeventienjarige aspirant-dichter zou helpen in het familiebedrijf
en de stiel van handelsreiziger leren. In 1909 ging hij aan de slag als klerk van de
sigarenfabriek Manufacture de Cigares Fins aan de Rietgracht in Gent, maar al snel
bleek dat hij niet was voorbestemd voor de ‘commerce’. Dat werd een regelrecht
fiasco. In zijn schooltijd had hij zich geleidelijk gedistantieerd van het liberalisme
van zijn kleinburgerlijke ouders uit de Gentse middenstand en gekozen voor de
literatuur en het socialisme. De volgende jaren zou hij gedreven en met een steeds
grotere intellectuele bagage op zoek gaan naar de aard en het wezen van de
socialistische literatuur die hij beoogde te schrijven. Vanaf 1911 zou hij zich in
Volksalmanak en Zondagsblad van de socialistische partijkrant Vooruit begeven op
het gebied van de essayistiek en het kritisch proza. Pas dan komt de theoreticus en
literaire criticus in Minne aan de oppervlakte. René de Clercq en ‘het klooster’ aan
de Gentse Ottogracht zijn voor Minne dan al verre schimmen.

Zacht Lawijd. Jaargang 8

Eindnoten:
1 R. Minne, ‘In 20 lijnen. Het “klooster” op de Ottogracht’, in: Vooruit, 8 maart 1951, p. 2.
2 Marco Daane, De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965. De Arbeiderspers,
Amsterdam/ Antwerpen 2001, p. 43.
3 K. Hulpiau, René de Clercq (1877-1932). Een monografie. Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1986, p. 146.
4 Matthijs de Ridder, Ouverture 1912. Literatuur en Vlaamse Beweging aan de vooravond van
de Grote Oorlog. AMVC-Letterenhuis, Antwerpen 2008, p. 90.
5 J. Florquin, ‘Richard Minne’, in: Ten huize van... Ontmoetingen met Vlaamse kunstenaars en
andere vooraanstaanden. Tweede reeks. Davidsfonds, Leuven 1964, p. 23-56, p. 25.
6 Florquin, ‘Richard Minne’, p. 25.
7 R. Minne, ‘Geluk en ongeluk van het lezen’, in: Over het geluk van het lezen. Verzamelde
gedachten van auteur, lezer en uitgever. Stok, Den Haag/Antwerpen 1957, p. 45-47, p. 45.
8 Daane, De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965, p. 42.
9 Minne, ‘In 20 lijnen. Het “klooster” op de Ottogracht’, p. 2.
10 Florquin, ‘Richard Minne’, p. 25-26.
11 Over de natuurvisie en de poëtica van René de Clercq, zie Hulpiau, René de Clercq (1877-1932).
Een monografie, p. 101 e.v.
12 Hulpiau, René de Clercq, (1877-1932). Een monografie, p. 144.
13 Hulpiau, René de Clercq (1877-1932). Een monografie, p. 144.
14 Florquin, ‘Richard Minne’, p. 26.
15 Daane, De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965, p. 46.
16 ‘Richard Minne spreekt over Vlaamsche poëzie’, in: Vooruit!, 19 september 1940, p. 3.
17 H. Bossaert, Richard Minne. Desclée De Brouwer, Brugge 1968, p. 14.
18 Daane, De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965, p. 43.
19 Florquin, ‘Richard Minne’, p. 25-26.
20 Daane, De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965, p. 43.
21 ‘Richard Minne spreekt over Vlaamsche poëzie’, p. 3.
22 Florquin, ‘Richard Minne’, p. 26.
23 Jonge Krachten. Maandschrift voor jonge elementen, 1 (1908-1909), nr. 3, p. 96.
24 R. Minne, ‘'n Ontmoeting’, in: Jonge Krachten. Maandschrift voor jonge elementen, 1
(1908-1909), nr. 3, p. 73-79.
25 R. Minne, ‘Vrijheid!’, in: Volksalmanak Vooruit voor Noord- en Zuid-Nederland, 29 (1909),
p. 80.
26 R. Minne, ‘Vóorzang’, in: De Goedendag, 16 (1909), nr. 4, p. 4-5.
27 Over Minnes poëticale en ideologische stellingname na 1909, zie Y. T'Sjoen, ‘“Nieuwere
litteratuur”: weifelend tussen politiek manifest en literair programma. Vóór het officiële literaire
debuut: het vergeten werk van Richard Minne in schoolblaadjes en in “Volksalmanak Vooruit”
(1908-1914)’, in: Vlaanderen, 49 (2000), nr. 2, p. 80-85.
28 R. Minne, ‘Over onze nieuwe Litteratuur’, in: Volksalmanak Vooruit voor Noord- en
Zuid-Nederland, 31 (1911), p. 94-96, p. 95.
29 Minne, ‘Over onze nieuwe Litteratuur’, p. 96.
30 D. van Berlaer-Hellemans, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie.
Heideland-Orbis, Hasselt 1975, p. 61-62.

Zacht Lawijd. Jaargang 8

62

Houtsnede door Jacques Beltrand, uit Abel Lefranc, Maurice de Guérin d'après des documents inédits
(1910)
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Hedwig Speliers
De romantische prozadichter Maurice de Guérin en de receptie in
Nederland
Maurice de Guérin (1810-1839) en Aloysius Bertrand (1807-1841) zijn veruit de
twee belangrijkste vernieuwers van het Franse prozagedicht in de negentiende eeuw.
Als voorloper van Rimbaud en met Rimbaud is Guérin bovendien de geheimzinnigste
dichter in de Franse literatuur. Hij moest priester worden, maar werd dichter.
Daarom bleef hij in het grijze Parijs, ver van het zonnige Languedoc waar hij als
kind was opgegroeid. Deze verarmde landjonker probeerde de eindjes aan elkaar
te knopen als repetitor klassieke talen. Bij leven publiceerde hij slechts één gedicht.
Een handvol vrienden die in zijn genie geloofden, kopieerden zijn teksten. Als kopie
zijn ze bewaard gebleven, want zijn autografen vernietigde hij uit wanhoop en
zelfonderschatting. Hij woog elk woord op een schaaltje, zodat hij schrikwekkend
weinig schreef. Toch kent hij met Le Cahier Vert, een klassieker onder de ‘journaux
intimes’ en met drie teksten van pakweg tien bladzijden een ‘succes d'estime’ op
wereldniveau. Rilke vertaalde in 1911 zijn meesterwerk Le Centaure. Zowel in het
Nederland van de negentiende als van de twintigste eeuw duikt de naam van Maurice
de Guérin geregeld op.1

H.P.G. Quack
De bekende historicus van het socialisme H.P.G. Quack was de eerste om het
romantische schrijverspaar Maurice en Eugénie de Guérin in Nederland te
introduceren. Hij deed dit in 1865 in het januarinummer van De Gids met een bijdrage
van veertien bladzijden, getiteld ‘Broeder en Zuster’.2
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Henri P.G. Quack [AMVC-Letterenhuis]

Als redacteur van De Gids van 1863 tot 1894 schreef Quack naast meer dan honderd
politieke bijdragen achttien grote essays over Franse dichters, Franse chansonniers,
Franse politici en markante adellijke personages. Zijn kennis van de Franse literatuur,
politiek en adel is merkwaardig te noemen, zeker voor een Nederlander en wie deze
bijzondere man van dichtbij wil meemaken moet zijn Herinneringen lezen.3 In de
winter van 1860-1861 kwam hij in contact met Conrad Busken Huet en wisselde hij
van ideeën over Lacordaire, Ozanam, Taine en Sainte-Beuve.4 Hij vertelt nog hoe
de officieren met wie hij tafelde, toen hij in Haarlem werkzaam was, meestal Frans
spraken.5 Hoe hij in 1862 uitgenodigd werd door Johannes Potgie-
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ter, de drieënvijftigjarige hoofdredacteur van De Gids, om als redacteur buitenlandse
politiek mee te werken aan zijn tijdschrift naar het voorbeeld van de Franse journalist
Eugène Forcade in de Revue des deux Mondes.
Hoewel hij in zijn Herinneringen slechts terloops verwijst naar zijn artikel over
Maurice en Eugénie de Guérin6 en in zijn Guérinbijdrage in De Gids van 1865 geen
bronnen vermeldt, laat een aandachtige lectuur van ‘Broeder en zuster’ toe vast te
stellen dat de toen 30-jarige Gids-redacteur zo goed als zeker de eenmalig verschenen
oeruitgave van Guérin heeft gelezen, het tweedelige verzamelwerk Reliquiae.7 In het
eerste deel staat een 71 bladzijden tellende inleiding van Sainte-Beuve. Quack heeft
deze nauwkeurig gelezen, ja zelfs hier en daar geparafraseerd. We kunnen stellen
dat hij, alvast in zijn Guérinbijdrage, schreef à la manière de Sainte-Beuve: een
empathisch geschreven mix van biografie en literatuurbeschouwing op converserende
toon.8 Hoe objectief-rationalistisch en wetenschappelijk hij ook was opgeleid, zijn
benadering is zuiver gevoelsmatig. Hij laat zijn woorden gloeien en gaat met zijn
hart aanleunen tegen dit van Maurice en Eugénie. Hij verplaatst zich in zijn
geportretteerde personages. Hij wordt één met hun emoties en hun poëzie. Kortom,
hij koestert hen als een vriend en een broer. Een feitelijke kritische benadering kan
men deze heerlijke bijdrage van Quack zeker niet noemen.
Als in 1915 de Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913
verschijnen, duikt ook daarin nog eventjes de naam van de Guérins op. Dit gebeurt
op het einde van het derde hoofdstuk waarin de hoog bejaarde Quack zijn ‘zwerftocht
in de maatschappij’ behandelt.9 ‘Er waren oogenblikken’, schrijft hij, ‘dat ik als 't
ware een compromis met de wereld kon sluiten. Vrijmoedigheid brak door, langs
den schroom van weleer. Ik had mijn eigen doel als uit 't oog soms verloren. Mijn
schip dobberde dan stuurloos over de golven. Ik schertste met de anderen mede. Wel
kwam soms een droeve toon dan weder boven. Ik liet dien toon hooren in een opstel
over de Guérins in “De Gids”. Maar 't was voorbijgaand. Ik miste de religieuze sfeer
van vroeger. In den ongeloovigen tijd dreigde ook mijn geloof te breken...’

Conrad Busken Huet versus H.A. des Armorie van der Hoeven
Wie aandachtig zijn Curriculum Vitae leest, zal zien dat Herman Agatho des Amorie
van der Hoeven (1829-1879) een glansrijke loopbaan doorliep.10 Des Amorie van
der Hoeven was aanvankelijk advocaat en procureur in Nederlands-Indië en later lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Toen hij in 1869 naar Nederland
terugkeerde, ging hij over tot de rooms-katholieke kerk wat voor heel wat opschudding
zorgde. Daarover schreef hij in 1870 Mijne terugkeer tot de Kerk van Christus.11
Uitgerekend dit boek wordt gelegd onder het geslepen scalpel van Nederlands meest
gevreesde literaire scherprechter van die tijd, Conrad Busken Huet.
Het leven en het werk van Busken Huet is genoegzaam bekend en sinds de lijvige
biografie van Olf Praamstra is zijn belangrijke rol zowel in de
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kerkgeschiedenis, als in de literatuur- en cultuurgeschiedenis van Nederland uitgebreid
belicht.12 Toen Busken Huet zijn bestaan voorgoed in literatuur had verdisconteerd,
werd de Franse beroepscriticus Sainte-Beuve zijn grote voorbeeld en paste hij op
zijn literaire portretten de kritische methodiek van Sainte Beuve toe, zijn leermeester
en geestverwant.13 Het leven van een kunstenaar mocht niet losgekoppeld worden
van zijn werk, aangezien een werk het resultaat is van het temperament van zijn
auteur. Historisch, biologisch en sociaal milieu van de kunstenaar spelen daarbij een
grote rol. Dit parcours kan men volgen in de 26 delen van zijn Litterarische fantasien
en kritieken. Dit moralistische of personalistische standpunt zullen Menno ter Braak
en E. du Perron een halve eeuw later in Forum tot populariteit weten te brengen.14
Aan Busken Huets spottende bespreking uit 1871 van Mijne terugkeer tot de Kerk
van Christus hebben we te danken dat de beide Guérins voor een tweede keer
opduiken in de Nederlandse literatuur.15 Net als Sainte-Beuve zoekt hij portretterend
zijn weg en brengt hij Armorie van der Hoeven aan de
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hand van Eugénie de Guérin en haar broer Maurice in beeld. En dan bewijst Huet
hoezeer hij zelfs het werk van Eugénie de Guérin kent, want hij vervolgt: ‘Het waren
nagelaten brieven en een nagelaten dagboek van Eugénie de Guérin, de dochter van
een arm, maar aanzienlijk geslacht, jong en ongehuwd gestorven, eene vreemdeling
in hetgeen men de wereld noemt, alleen te huis in de ouderlijke woning op het land,
en vervuld met maar één hartstogt: bezorgdheid voor het zieleheil van een begaafd
broeder, die van geloovig christen, ten gevolge van allerlei aangeknoopte betrekkingen
te Parijs, waaronder wijsgeerige en wereldsche zoowel als kerkelijke, pantheist
geworden was en behagen schepte in eene op antieke leest geschoeide natuurdienst’.16
Busken Huet is kennelijk zeer goed op de hoogte van het leven van broer en zus
Guérin. Verder is hij buitengewoon scherp op dreef met zijn verwijt hoe ‘bedroevend
oppervlakkig’ het geschrift van Mr. Van der Hoeven is ‘tenzij een aangeboren gebrek
aan wetenschappelijken zin mede tot de redenen behoort die hem het katholicisme
deden omhelzen’.17 De ex-predikant en ex-gelovige Huet formuleert op schitterende
wijze het opiumkarakter van de godsdienst, waar hij schrijft: ‘De geloovige kan er
niet toe besluiten het leven te nemen gelijk het is; elken dag eenvoudig dat te doen
wat zijn beter ik hem ingeeft; te berusten in de algemeene onwetendheid omtrent 's
menschen herkomst en bestemming’.18

Reinier van Genderen Stort
Puur als schrijver komt Maurice de Guérin pas in 1921 voor het voetlicht met de
vertaling van zijn bekendste prozagedicht Le Centaure. De vertaler is Reinier van
Genderen Stort, een thans efemere dichter en romanschrijver uit de eerste helft van
de twintigste eeuw. Zijn vertaling verscheen in het tweede nummer van De Stem,
het (boek)tijdschrift dat Dirk Coster en Just Havelaar sinds 1921 redigeerden.
Reinier van Genderen Stort werd op 1 mei 1886 geboren in Nederlands-Indië,
ruim twee maanden na de dood van zijn vader. Toen hij drie jaar was, lieten zijn
moeder, zijn zus Nelly en het zoontje zich verschepen naar Nederland. Reinier was
een overgevoelige jongen met een zwakke gezondheid. Als Guérinvertaler zal hij
zich ongetwijfeld hebben herkend in de frêle, zwakke en jong gestorven Franse
dichter. Op zijn achttiende woonde Reinier in een huis aan de Havenkade te
Scheveningen en ging hij Frans studeren. De Franse literatuur zou hem zijn leven
lang blijven inspireren.
In het nawoord bij zijn vertaling geeft Van Genderen Stort enkele rake
karakteristieken van Guérins werk. Daaruit blijkt zijn kennis van en vertrouwdheid
met de Franse letteren, in het bijzonder zijn kennis van het onderwerp zelf hoewel
hij geen bronnen aanbrengt en we daardoor niet weten op welke uitgave hij voor zijn
vertaling terugvalt. Waarschijnlijk maakte hij gebruik van de toen nog steeds
onvolledige uitgave van Guérins werk die in 1909 werd samengesteld door Remy
de Gourmont (1858-1915), symbolistisch dichter en invloedrijk criticus van het
symbolisme
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Uit G.H. 's-Gravesande, Sprekende schrijvers (1935)

in Frankrijk. Wie aandachtig het nawoord van Van Genderen Stort leest, ontdekt tal
van referenties aan de teksten die Remy de Gourmont opnam.
Ons voorstellingsvermogen schiet te kort om de 35-jarige inmiddels blind geworden
Reinier van Genderen Stort de pen te zien oppakken om dit Franse meesterwerk te
vertalen. ‘Voortaan dicteerde hij zijn boeken en brieven en liet hij zich voorlezen,
doorgaans door vriendinnen’, zo lezen wij.19 Treffend heeft G.H. 's-Gravesande het
geformuleerd. Hij was zowel kunstredacteur voor het dagblad Het Vaderland als
leverancier van schrijversportretten voor het maandblad De Gulden Winckel. Hij
beschrijft raak en ontroerend zijn bezoek aan Reinier van Genderen Stort op het
ogenblik dat de blinde schrijver het heeft over een mogelijke uitgave van zijn
Guérinvertaling. We vernemen hoe Van Genderen Stort ‘in onderhandeling was met
den uitgever Hijman te Arnhem betreffende de uitgave van zijn vertaling van den
“Kentaur”, het proza-gedicht van Maurice de Guérin, met een kleine narede indertijd
[= 1921] verschenen in De Stem. Marsman schijnt de leider te zijn van een
serie-uitgave, die onder den algemeenen titel van “kleine prozastukken” bij
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gezegden uitgever zal verschijnen, en hij had die vertaling aanbevolen’.20 Zo verscheen
in 1926 de 26 pagina tellende vertaling De kentaur van Reinier van Genderen Stort
bij de uitgever Hijman Stenfert Kroese & van der Sande.
Wat Victor E. van Vriesland destijds in zijn artikel ‘Coquette literatuur’ over Van
Genderens novellenbundel Het Avontuur, en andere verhalen uit 1930 schrijft, geldt
evenzeer voor de vertaling van Le Centaure: ‘Van Genderen Stort's voorkeur voor
kunstproza kan zich, hoewel onvergelijkelijk minder moeizaam tot zijn vorm
doorworstelend, van het bewuste streven naar schoonheid niet loslaten. Meer door
zoeken naar, dan door aandrang tot stijl gedragen, meer door verfijnden smaak dan
door verfijnende scheppingsdrift beheerst, vervalt deze schrijver in werktuiglijk
herhaalde cliché's en geaffecteerd maniërisme. De geraffineerde toepassing en
herhaling van gekunstelde stijlfiguren, laat een indruk van leegheid en onechtheid
na’.21 Het wordt wachten dus op de definitieve vertaling van Le Centaure. Die komt
er aan in 1990 aan de hand van de moderne vertaler Maarten Elzinga.

Martinus Nijhoff
In 1928 publiceerde Martinus Nijhoff in De Gids een bespreking van, of eerder een
beschouwing over ‘Maurice de Guérin’ naar aanleiding van Van Genderen Storts
vertaling van Le Centaure.22 Met zijn bijdrage komt Maurice de Guérin opnieuw in
focus in Nederland. Nijhoff denkt als het ware mee met Guérin. Hij verwondert zich
over een aantal aspecten van de dierlijke verschijning van de mens in de loop van
de geschiedenis. J.J. Oversteegen heeft opgemerkt ‘dat er, tenslotte, een duidelijke
verschuiving vastgesteld kan worden in Nijhoffs aandacht, van het specifiek-literaire
af naar het levensbeschouwelijke toen [...]. Het is een algemeen verschijnsel in de
jaren rond 1930...’.23
Guérin heeft de kentaur als metafoor van zijn persoonlijke dualiteit gekozen. De
homo duplex is overal waar Guérin is, op psychologisch zowel als metafysisch vlak.
Hij gebruikt de mythologie niet om te vertellen, maar als een raster waarop hij zijn
twijfel aan de God van zijn jeugd uittekent. De kentauren van Guérin zijn eenzame
wezens van dubbele, zelfs driedubbele aard: god, mens en dier. En Nijhoff mijmert
mee over ‘de geschiedenis van de “verdwijning van het dier” uit onze
lichaamsvoorstelling’.24 De Kentaur-vertaling van Reinier van Genderen Stort is een
welkome gelegenheid om te sympathiseren met de ‘dierlijke’ mensopvatting van
Guérin.
In het centrale gedeelte van zijn vertoog behandelt Nijhoff de persoon van Guérin.
Hoewel hij slechts vijf artikels over de Franse letteren heeft gepubliceerd en inzake
kennis van de Franse literatuur niet kan vergeleken worden met Quack of Busken
Huet, heeft hij kennelijk de brieven van Maurice gelezen en weet hij met één zin een
karakteristiek van Guérin op te roepen. ‘Te Parijs een zeer Parijs bestaan voerend’,
zo merkt hij terecht op, ‘behoort hij, als De Musset, als Sainte-Beuve, tot die tweede
generatie der
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Martinus Nijhoff rond 1920 [AMVC-Letterenhuis]

Romantiek, toen het hooghartig superioriteitsbesef van Chateaubriand plaats maakte
voor het eenzame uitzonderingsgevoel dat naar verbanning en uitgestotenheid
zweemt.’25 Nijhoff denkt dat Guérin ‘de “verdwijning van het dier” [...] wellicht als
een noodlot [heeft] bemijmerd, maar in zijn droom zag hij een tegengestelde wending
der ontwikkeling: naar mate het lichaam weder in het dier terugverdween, naar die
mate werd het weer edel, ademend, en gezond en vertrouwd in de oude betrekkingen
der natuur opgenomen’.26 In essentie beschrijft Nijhof het panteïstische natuurgevoel
van Guérin. Met het opsommen van de stijlkenmerken van Le Centaure bewijst hij
zijn vermogen als dichter om zich in te leven in het werk van een ander dichter. En
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over de vertaling van Van Genderen schrijft Nijhof dat ‘het geen geringe verdienste’
is ‘iets in het Nederlands [...] terug te vinden’ van ‘de zware, broedende, donkerblauwe
toon van het Frans proza, dat herinnering oproept aan de tint van Claude Lorrain, de
taal van Vergilius en aan Italiaanse muziek, vredig en zwaarmoedig, gepolijst maar
in de diepte glanzend’.27

Jan Cornells Versluys. Maurice de Guérin in de marge
Op dinsdag 8 oktober 1929 verdedigde de Hagenaar Jan Cornelis Versluys zijn
proefschrift Essai sur le caractère de Lamennais in aanwezigheid van zijn professor
romanistiek Salverda de Grave (1863-1947).28 Met Versluys kreeg Salverda de Grave
een gehoorzaam luisterende student en met Lamennais koos hij een Franse theoloog
en dichter die tijdens de negentiende eeuw tot ver buiten Frankrijk beroemd was en
in behoudsgezinde katholieke kringen gevreesd en berucht. Tweemaal werd abbé
Lamennais door paus Gregorius XVI veroordeeld. In 1832 werd de banvloek
uitgesproken over zijn dagblad l'Avenir met de encycliek Mirari vos. Spoedig daarna
werd zijn profetische dichtbundel Parole d'un croyant verketterd in de encycliek
Singulari vos (1834). Tussen beide data viel abbé Lamennais ten prooi aan een fatale
crisis.29 Hij trok zich terug in La Chênaie, een malouinière nabij Dinan, en richtte er
met een handvol jonge intellectuelen een geestelijk cenakel op dat op bevel van de
Franse bisschoppen spoedig werd ontbonden. Meteen hing hij zijn toga aan de haak
en was hij priester af.
Maurice de Guérin verkeerde, na een mislukte liefdesaffaire, evenzeer in een felle
crisis toen hij in La Chênaie arriveerde. Hij kwam er rust zoeken voor zijn
getormenteerde ziel, dacht in een oprisping er opnieuw aan om priester te worden
maar wist in feite niet wat hij wilde. Zo komt Guérin op een tragisch moment in het
leven van abbé Lamennais. Hij wordt op twaalf plaatsen geciteerd in het proefschrift
dat Jan Cornelis Versluys heeft gewijd aan het karakter van Lamennais. Guérin was
immers een kroongetuige en heeft scherp de fysiek en het karakter van de toekomstige
apostaat beschreven. Voor zijn karakteronderzoek doet Versluys beroep op Heymans
en zijn fameuze kubus. Met de kubus van Heymans en de toepassing binnen het
kader van de filologie wordt de experimentele psychologie van het interbellum levend
en zien we hoe met nauwelijks een paar jaar verschil - Jan Cornelis Versluys op 8
oktober 1929 en Johanna Margaretha Van Wouden-Veldkamp op 27 februari 1932
- een modische tendens als een virus gaat nestelen in academisch geschoolde
hersenen...

Johanna Margaretha Van Wouden-Veldkamp
Halfweg het interbellum lijkt de fameuze kubus van Heymans een intellectueel
speeltje te zijn geworden. Maurice de Guérin. Proeve van een psychografie, een
academisch proefschrift ‘ter verkrijging van den graad van doctor in de
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Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen’ en in het openbaar
verdedigd op zaterdag 27 februari 1932 door de geboren Groningse Johanna
Margaretha Van Wouden-Veldkamp is opnieuw een werkstuk dat volkomen steunt
op de nieuwe psychologie in het algemeen en op Heymans in het bijzonder.
Zo komt in 1932 met enige academisch gewicht Maurice de Guérin opnieuw in
de Nederlandse letteren binnengetuimeld. Het proefschrift verschijnt bij Uitgeverij
Paris die voor en na de Tweede Wereldoorlog geregeld opduikt met allerlei
merkwaardige uitgaven. Ook het proefschrift van Van Wouden-Veldkamp blijkt zo'n
merkwaardige uitgave, waarin professor Sneyders de Vogel en de Heer Boulan voor
de taal- en letterkundige vorming, wijlen professor Heymans en professor Brugmans
voor het onderricht in psychologie en pedagogiek en mejuffrouw dr. Neurdenbrug
voor de kunsthistorische oriëntering worden bedankt.
Johanna Margaretha Van Wouden-Veldkamp deed veldonderzoek ter plekke. Zij
was in de Languedoc en kwam in aanraking ‘met alles, wat in betrekking stond tot
mijn onderwerp en de uitwerking daarvan vergemakkelikte’.30 Dit betekent dat zij
voor het schrijven van haar proefschrift de grote Guérinspecialisten van dat ogenblik
persoonlijk heeft ontmoet. Élie Decahors had pas zijn Maurice de Guérin. Essai de
biographie psychologique op basis van onuitgegeven teksten en documenten
gepubliceerd bij Bloud & Gay in Parijs (1932) en drie jaar daarvoor verscheen Eugénie
de Guérin, een tweedelige biografie van Émile Barthés, bij J. Gabalda in Parijs (1929).
Samen met de andere Guérinkenner abbé C. Barthe worden plannen gesmeed om te
starten met het tijdschrift l'Amitié Guérinienne. In Parijs kon de Groningse doctoranda
bovendien aankloppen in het Collège de France waar de Rabelaisspecialist en eerste
Guérinbiograaf Abel Lefranc (1863-1952) Franse literatuurgeschiedenis doceerde.
Wie is Johanna Margaretha van Wouden-Veldkamp? Op haar zo Hollandse
uitgebreide naam na weten we weinig of niets van haar. Zij is geboren op 9 maart
1899 te Groningen en op de notities na, aangebracht in haar proefschrift, weten we
zo goed als niets over haar persoon, behalve dat zij tweeëndertig jaar was toen ze
haar proefschrift verdedigde.31 Wat we wel weten is dat zij steunde op de
psychologische verworvenheden van haar tijd en daarbij schatplichtig was aan de
‘heriditeitsenquête Heymans en Wiersma’, aan de classificatie van Heymans en ook
aan het psychografisch schema van William Stern, geput uit zijn Differentielle
Psychologie.32 Zowel bij professor Heymans als professor Brugmans had zij cursussen
gevolgd en beiden bouwden als psychologen en pedagogen via de Universiteit van
Groningen een enorme reputatie op.
Gerardus Heijmans (1857-1930) werd op 18 juni 1890 tot hoogleraar te Groningen
benoemd in de faculteit der letteren en wijsbegeerte en kreeg een waaier van
opdrachten, zo moest hij onderwijzen in de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica,
de metafysica, de zielkunde, de economie, de rechtswetenschap en de wijsbegeerte.
Hij richtte aan de universiteit het eerste psychologische laboratorium in Nederland
op. Dit onderzoek naar
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psychische eigenschappen deed hij met behulp van zijn psychiatrische collega
Wiersma en vestigde zo een internationale faam. Op grond van de psychische
eigenschappen stelde Heymans voor de verschillende karaktertypen zijn beroemde
‘kubus’ samen.33 De kubus van Heymans is de beschrijving van een
persoonlijkheidstypologie en met deze typologie wilde hij ordening brengen in de
persoonlijkheidspsychologie van zijn tijd. Heymans zag in het functioneren van de
persoonlijkheid drie dimensies: activiteit, emotionaliteit en een primair of secundair
functionerend aspect, de mate waarin aandoeningen, voorvallen of voorstellingen
nawerken, in verhouding tot hun belang. Zet men deze drie dimensies uit volgens de
hoogte, breedte en diepte van een kubus dan komt men tot acht types op de hoekpunten
van de kubus: een amorf, een sanguine, een nerveus, een choleriek, een apathisch,
een flegmatisch, een sentimenteel en een passioneel type.
Door slaafs te steunen op deze typologieën krijgt de lijvige studie van Van
Wouden-Veldkamp een strikt analytisch karakter. Haar boek valt uiteen in vele
deeltjes, zij zelf valt in voortdurende herhaling. Maar hoe gedefragmenteerd ook, zij
is enorm goed ingelicht over de biografische achtergrond van alle personages die
een rol hebben gespeeld in het leven van de jong gestorven prozadichter Maurice de
Guérin en zij geeft vele voortreffelijke karakteristieken van zijn zus Eugénie, van
zijn Bretoense en Parijse vrienden, van zijn platonische minnaressen zoals Marie de
la Morvonnais en Henriette-Marie de Maistre en van zijn creoolse kindvrouwtje
Caroline de Gervain. Zij herleidt daarbij de psyche van de prozadichter tot het
fenomeen van een zwakke persoonlijkheid, maar beseft (net als haar promotor) op
geen enkel ogenblik dat die inertie en immobiliteit het gevolg zijn van de
allesomvattende angst van de dichter om te mislukken in het enige waarvoor hij
belangstelling vertoont, met name de literatuur en de persoonlijke expressie van wat
hij betracht: het creëren van zijn beide prozagedichten Le Centaure en La Bacchante.
Van Wouden-Veldkamp steunt vooral op de correspondentie en in de eerste plaats
op Le Cahier Vert, het journal intime van Maurice de Guérin. Het is bijzonder
eigenaardig dat zij de zelfdestructieve analyses van Guérin als tekortkomingen van
zijn psyche heeft geïnterpreteerd en niet als creatieve faalangst.

Elisabeth G.C. Winkler
Neophilologus is een ‘driemaandelijks tijdschrift voor de wetenschappelijke
beoefening van levende vreemde talen en van hun letterkunde en voor de studie van
de klassieke talen in hun verband met de moderne’ en bestaat sinds 1916. Een van
de medeoprichters was J.J. Salverda de Grave, promotor van Jan Cornelis Versluys'
Essai sur le caractère de Lamennais waarin Guérin een belangrijke rol speelde. In
1939 verscheen in dit tijdschrift een artikel van ongeveer twintig bladzijden met de
titel Deux traductions du Centaure de Maurice de Guérin. De auteur ervan heet
Elisabeth Gesina Catharina Adèr-Winkler, geboren in Amsterdam op 3 februari 1911
en aldaar gestor-
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ven op 20 februari 2003. Zij behaalde in 1935 een doctoraat in de Franse literatuur
aan de Universiteit Amsterdam. In 1950 publiceerde ze in de Pariareeks bij De
Driehoek, 's-Gravenland een studie van ongeveer honderd dertig bladzijden, Marcel
Proust. Op zoek naar het volmaakte. Bovendien vertaalde zij in het Frans dertien
gedichten van de dichter-dokter Kees Winkler (1927-2004), die mogelijk een broer
of een neef van haar was.34
In haar essay Deux traductions du Centaure de Maurice de Guérin35 vergelijkt
Elisabeth Winkler op eminente en heldere wijze de vertalingen die Reinier van
Genderen Stort en Rainer Marie Rilke maakten van Le centaure, Guérins pièce de
résistance. De schriftuur van zijn roman Die Aufzeihnungen des Malte Laurids Brigge
(De aantekeningen van Malte Laurids Brigge) had Rilke, naar zijn eigen zeggen,
van zijn creativiteit beroofd. In een poging weer te gaan schrijven besloot hij een
aantal vertalingen te maken, waar onder
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Le centaure.36 Sommigen zien omwille van een analoge attitude tegenover de natuur
in deze vertaling een aanzet tot het schrijven van de Duineser Elegien en de Sonnetten
an Orpheus. Maar Winkler weerlegt dit. De natuuropvattingen van Guérin en Rilke
zijn te uiteenlopend. Bij Guérin is de liefde voor de natuur een gevolg van zijn
erotiserende temperament, Rilke daarentegen heeft een ander natuurconcept: de
natuur is voor hem een Godssymbool, een passage naar God. Maar beide dichters
zijn hoe dan ook geobsedeerd door metafysische problemen en zijn zo goed als
spirituele broers van elkaar zodat Rilke zich aangetrokken voelt tot Guérin.37
Wat de benadering van Elisabeth Winkler vooral zo boeiend maakt is haar
uitgebreide comparatieve activiteit. Zowel voor het gebruik van het substantief, het
adjectief en het werkwoord legt ze reeksen tekstgedeelten van Guérin en Rilke naast
elkaar. Zo ontdekt ze dat Rilke door de dagdagelijkse semantiek van Guérin te
verrijken roofbouw pleegt op de muzikaliteit. Le Centaure is niet langer meer een
poème symphonique. Kortom, de semantische verrijking wordt een syntactische
verarming. Eveneens verhelderend is haar vergelijkend werk inzake de vertaling van
Van Genderen Stort. Meer, zij legt nu drie teksten naast elkaar: die van Guérin, van
Rilke en Van Genderen Stort. De Nederlander is nergens de slaaf van de Franse tekst,
maar vertaalt dan weer te vrij, ja te vrijpostig. Hij staat niet in dienst van Guérin,
maar is de auteur van de Kleine Inez met zijn ietwat ceremoniële en bloemrijke stijl.38
En hoewel Van Genderen stort een ‘zeer elegant en sonoor Nederlands’ hanteert, is
de innerlijke muziek en de atmosfeer van het Franse origineel volledig zoek. Elisabeth
Winkler vindt in de vertaling van Van Genderen Stort ‘geen trouwe weergave van
de Franse tekst’ en ‘geen respectvolle hommage aan het oeuvre van Guérin’. Stort
slaagt er niet in een persoonlijke Kentaur te creëren zoals Rilke en is niet bij machte
om de Franse tekst correct te vertalen.39 Kortom, dit essay van Elisabeth Winkler is
een heerlijk staaltje van tekstontleding en een treffende les voor alle vertalers.

Ferdinand Frans Joseph Drijkoningen
In zijn Stelling 11 bij zijn proefschrift Temps et journal intime. Essai sur l'oeuvre
de Maurice de Guérin40 schrijft Ferdinand Frans Joseph Drijkoningen: ‘Men doet de
persoon van Maurice de Guérin ernstig onrecht, wanneer men beweert, dat hij een
abnormaal zwakke wil had (Cf. Hanny van Wouden-Veldkamp, Maurice de Guérin.
Proeve van een psychografie, Amsterdam 1932, p. 177)’.41 Samuel (Sem) Dresden
(1914-2002) trad op als promotor. Dresden werd in 1947 benoemd tot hoogleraar
Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden en was onder meer een eminent
specialist van het Franse symbolisme.42 Van 1975 tot 1981 bekleedde hij daar de
leerstoel algemene literatuurwetenschap. In die hoedanigheid begeleidde hij
Drijkoningen bij een aller voortreffelijkste, hoogstmerkwaardige en goed
onderbouwde studie over Le Cahier Vert, het intieme journaal van Maurice de Guérin
en een hoogtepunt van dit genre in de Franse Romantiek.

Zacht Lawijd. Jaargang 8

76
Drijkoningen - in 1928 geboren in Rotterdam en gestorven in 2003 - werd in 1974
gewoon hoogleraar in de Franse Taal- en Letterkunde na de Middeleeuwen aan de
Universiteit van Amsterdam. Dichtertaal en revolutie is de titel van de rede die de
46-jarige professor uitsprak bij het aanvaarden van zijn ambt.43 Hierin brengt hij het
fundamentele verschil aan tussen de taalopvattingen van de surrealistische dichter
André Breton en de maatschappij-hervormer Leo Trotzky. Drijkoningen is bovendien
een van de samenstellers van het themanummer van Forum der Letteren ‘Lezen en
interpreteren’ dat opgedragen is aan S. Dresden. Hij participeert daarin met zijn essay
‘De nacht van de heliotroop’ waarmee hij het surrealistische model van lezen en
interpreteren verduidelijkt. We komen dus opnieuw uit bij Breton en zijn écriture
automatique.44 Voeg daarbij het vuistdikke boek Historische Avantgarde dat
Drijkoningen in 1982 heeft samengesteld samen met J. Fontijn en waarin hij alle
avant-gardistische manifesten van 1920 tot 1940 heeft gebundeld,45 en we kunnen
min of meer de literaire voorkeur en smaak van deze professor Frans reconstrueren,
die gaat duidelijk uit naar de revolutionerende literatuur van het interbellum en het
surrealisme van Breton.46
‘Het is geen simpele zaak’, schrijft Drijkoningen in zijn inleiding tot de Historische
Avantgarde, ‘om de grenzen van het gebied dat met de term “historische
avantgarde-bewegingen” wordt aangeduid nauwkeurig af te bakenen. [...] Sommige
critici willen teruggaan tot het eind van de 19e eeuw; anderen zien avantgardisme
als een romantisch verschijnsel en gaan dan terug tot aan het begin van de
romantiek.’47 Tot deze laatsten behoort Ferdinand Drijkoningen. Hij gaat inderdaad
terug tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Tot Maurice de Guérin, de schepper
van het symbolisch georiënteerd prozagedicht en daardoor de voorloper van Rimbaud.
Het is Maurice Barrès, een vurige fan van Maurice de Guérin, die in zijn tijdschrift
Taches d'encre (1884) vermoedelijk voor het eerst de term ‘poésie symbolique’
gebruikt.48 Drijkoningen schrijft: ‘De kunstenaar wendt zich af van het maatschappelijk
gebeuren en sluit zich op in zijn ivoren toren. Het is de periode van “l'art pour l'art”,
waarvan de theoretische basis door Théophile Gautier in 1834 wordt gelegd in het
voorwoord tot zijn roman Mademoiselle de Maupin. Het betreft de eerste variant van
een algemener instelling ten opzichte van kunst die men met de term “esthetisme”
of “estheticisme” pleegt aan te duiden en die in de tweede helft van de 19e eeuw en
het begin van de 20e eeuw zijn (voorlopige?) hoogtepunt vindt in symbolisme en
decadentisme. Het is niet onverantwoord, en ook niet ongebruikelijk, om in deze
reflexieve periode de eerste aanzetten tot avantgardisme te zien’.49 Met zijn promotor
Sem Dresden is de link tussen de Romantiek en het symbolisme gelegd. Drijkoningen
werd als een inspirerend docent literatuur ervaren, maar heeft ook gewerkt aan
dwarsverbindingen met de literaturen en zelfs schilderkunst in andere moderne talen
en culturen.50
Drijkoningen is in de Guérinliteratuur de man die het scherpst het ontstaan, de
groei en de betekenis van Guérins dagboek Le Cahier Vert uitdiept en de link tussen
het dagboek en de creatieve teksten onderstreept. Hij weerlegt bovendien op een
overtuigende wijze de thesis van de biograaf
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en Guérinspecialist Decahors als zou Guérin zijn dagboek hebben geschreven uit
ontgoocheling na het blauwtje dat hij had opgelopen bij zijn vriendin Louise de
Bayne. Hij bewijst hoe Guérin met dit dagboek de ultieme dichter van de natuur is
geworden die we kennen uit zijn prozagedichten Le Centaure en La Bacchante.
Kortom, Temps et Journal intime van F.F.J. Drijkoningen is in vele opzichten een
instructief en origineel werkdocument, een must voor elke lezer die Maurice de
Guérin beter wil leren kennen.
Het is niet zo verwonderlijk Drijkoningen, tien jaar na zijn proefschrift omtrent
Maurice de Guérin, te zien schrijven over ‘De genetische kritiek van Georges Poulet’
(1969) als we weten dat deze Belgische literatuurcriticus in het eerste deel van zijn
Études sur le temps humain, La distance intérieure (1952), een uitvoerig hoofdstuk
wijdt aan Maurice de Guérin.51 Dit boek werd toegejuicht door Franse critici van
uiteenlopende signatuur zoals Maurice Nadeau en Albert Béguin. Lang voor Poulet
had Béguin een hoofdstuk aan Guérin gewijd in zijn beroemde boek L'âge romantique
et le rêve.52 Zo te zien werd er constant in dezelfde wateren gevist.

Maarten Elzinga
Maarten Elzinga is geboren in Maastricht in 1957 en woont in Utrecht. Hij studeerde
romanistiek en vergelijkende literatuurwetenschap in Utrecht, Straatsburg en
Princeton. Na diverse baantjes als docent Frans werd hij in 1992 zelfstandig literair
vertaler uit het Duits, Frans en Engels. Hij vertaalde werk van onder anderen Stefan
George, Victor Segalen, Alain Finkielkraut en William Styron. In 1997 verscheen
zijn bloemlezing uit de poëzie van Les Murray, De slabonenpreek en in 1999
publiceerde hij De Kentaur en De Bacchante van Maurice de Guérin.53 In 2007 kwam
daar nog de prestigieuze verzamelbundel van de Australische dichter Robert Gray
bij.
Omstreeks 1975 las iemand hem Der kentaur, Rilkes vertaling van het Franse
prozagedicht, voor maar de kennis van zijn levensloop en van Guérins andere werk
bleef jarenlang beperkt tot die vertaling en Rilkes nawoord.54 Pas halverwege de jaren
tachtig kocht Elzinga als student romanistiek in Straatsburg de door Fumaroli ‘zo
voorbeeldig bezorgde en toegelichte Gallimard-pocket, las en herlas La Bacchante
en al die andere adembenemende, ademschenkende bladzijden, het Cahier vert, de
Pages sans titres...’.55 Omstreeks 1980 keerde Elzinga, na een studie Comparative
Literature in Amerika, zich definitief af van de theoretische benadering en vatte hij
het plan op om vertaler te worden.
Tussen 1994 en 2008 vertaalde Elzinga eenentwintig boeken. Een vijfde van die
vertalingen is gewijd aan de Franse auteur Patrick Modiano. In 2000 vertaalde hij
Victor Segalen, een dichter die hem net als Maurice de Guérin om zijn symbolistische
portee kennelijk heel nauw aan het hart ligt en ‘zeker een van de eerste grote Franse
auteurs die door Guérin werden geïnspireerd’.56 Hij verwijst naar Segalens Essay sur
l'Exotisme met onder meer deze zeer interessante opmerking omtrent Guérin: ‘Maurice
de Guérin s'est
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Maarten Elzinga

d'abord pénétré de la nature, puis il s'en est complètement retiré. Cependant que ses
contemporains romantiques n'ont fait de la nature que le corollaire de leur moi, et
n'en ont rendu que des aspects particuliers’.57
Voor een betere kennis van de figuur Elzinga moeten wij de keuze van zijn
vertaalobjecten zoals Guérin en Segalen zien in het licht van zijn eigen voorkeur en
kunstopvatting. Segalen is voor hem een schrijver ‘bij wie “vorm” en
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“vent” onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Sterker nog: zijn leven doet denken
aan een min of meer bewust geënsceneerd en gestiliseerd kunstwerk, een gedicht
waarin elke regel een nieuwe ontdekking, een etappe, een reis is.’58 Hetzelfde geldt
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voor Maurice de Guérin en met die zelfherkenning trekt Elzinga op vertaalavontuur.
Zijn vertwijfeling als vertaler vertoont verwantschap met de twijfels die de
negentiende-eeuwse prozadichter zijn leven lang heeft gekend en bracht hem intens
dicht bij zijn onderwerp.59
De aantrekkingskracht die Maurice de Guérin op hem uitoefende, kwam
voornamelijk door ‘dat ritme en klank van zijn poëzie, het ritme ook van zijn beelden,
de hypnotische monotonie van zijn vocabulaire’. Guérins teksten zijn voor hem
‘schitterende choreografieën, ze verleiden en dwingen je deel te nemen aan elke
beweging van de kentaur, aan de reidans van de bacchanten’. Maar een compact
corpus van teksten als beide prozagedichten vertalen is geen sinecure. Hoe gering
de respons op zijn vertaalactiviteit ook was, een zeldzame witte raaf schrijft:
‘Uiteraard erg pakkend in het Frans, maar ook in deze gedragen vertaling nog vol
creatieve
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genade’.60 Deze recensent heeft volkomen gelijk, zoals mag blijken uit de aanhef van
Le Centaure/De Kentaur in de vertaling van Maarten Elzinga. Let op de speciale
zegging ‘j'ai reçu la naissance’ in de plaats van ‘je suis né’. Let op de
meervoudsvormen ‘antres’, ‘montagnes’, gouttes primitives', ‘les ténèbres’ die het
prozagedicht opentrekken en tijdloos maken. Let op de alliteraties en de assonanties,
dat alles binnen een bijna banale woordenschat. In die drie eerste zinnen beschrijft
Guérin op mythische wijze zijn geboorte en de geborgenheid binnen het landschap
van le Cayla:
J'ai reçu la naissance dans les antres de ces montagnes. Comme le fleuve
de cette vallée dont les gouttes primitives coulent de quelque roche qui
pleure dans une grotte profonde, le premier instant de ma vie tomba dans
les ténèbres d'un séjour reculé et sans troubler son silence. Quand nos
mères approchent de leur délivrance, elles s'écartent vers les cavernes, et
dans le fond des plus sauvages, au plus épais de l'ombre, elles enfantent,
sans élever une plainte, des fruits silencieux comme elles-mêmes.
(In een van de grotten van dit gebergte kwam ik ter wereld. Gelijk de
stroom van dit dal, waarvan de oorspronkelijke druppels in het holst van
een spelonk aan een wenende rots ontspringen, zo viel het eerste ogenblik
van mijn leven in de schemer van een afgelegen verblijf, en zonder zijn
stilte te verstoren. Wanneer hun verlossing nadert, trekken onze moeders
zich in de ondergrondse holten terug en zoeken de meest ongerepte, waar
de schaduw het dichtst is, om daar zonder één klacht een vrucht te baren
die even stil is als zijzelf.)
Met zijn dertien bladzijden tellend ‘nawoord’ bewijst Maarten Elzinga een van de
beste hedendaagse Guérinkenners van Nederland te zijn. Helder en instructief
portretteert hij zowel de schrijver als de man in wiens ‘nalatenschap geen enkel
literair manuscript werd aangetroffen’.
In dit ‘nawoord’ citeert Elzinga een brief uit mei 1835 waarin Guérin schrijft: ‘Ik
zeg u in één woord dat ik heb gebroken met elke vorm van publicatie. Van alle
symbolen van de oudheid houd ik het meest van de god Harpocrates, die zijn
wijsvinger tegen zijn lippen drukt’.61 Terecht verwijst de Nederlandse vertaler naar
het moderne karakter van Guérins teksten die ‘in weerwil van het archaïsche en soms
geaffecteerd aandoende taalgebruik, een ontegenzeggelijk modern karakter’ bezitten
wat hem ‘maakt tot een voorloper van dichters als Mallarmé, Hofmannsthal en Rilke,
die eveneens bijna verstomden doordat zij er niet in slaagden een taal te scheppen
die aan hun absolute eisen kon voldoen’.62
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Besluit
Het is duidelijk dat Nederland al zeer vlug na de publicatie van het verzamelde werk
van Maurice de Guérin in 1861 reageerde op deze zonderlinge en uitzonderlijke
Franse romantische prozadichter. Die reacties waren aanvankelijk van inhoudelijke
aard, pas in de twintigste eeuw kwam het literair-esthetische aspect aan bod. H.P.G.
Quack toont zich zelf een romanticus in zijn benadering van romantici als Maurice
en Eugénie de Guérin en door hem vangen we een verlate echo van de romantiek in
Nederland op. Met Busken Huet zitten we volop in de polemiek en zijn de Guérins
slechts een aanleiding om met een andersdenkende zoals Herman Agatho des Amorie
van der Hoeven af te rekenen. Met Renier van Genderen Stort komt, nogal zwaar op
de hand, de eerste Nederlandse Guérinvertaler naar voren en dit gebeurt voornamelijk
op basis van poëtische gelijkgestemdheid en gelijke gemoedsgesteldheid. Martinus
Nijhoff reageert op zijn beurt met strikt persoonlijke beschouwingen. Maurice de
Guérin en zijn vertaler Van Genderen Stort zijn vooral een aanleiding om te mediteren
over onze menselijke staat. Daarmee is het rijtje beroemde Nederlanders afgewerkt
en komen we met Versluys, Van Wouden-Veldkamp, Adère-Winkler en Drijkoningen
in het domein van de literatuurwetenschap terecht. Pas op het einde van de twintigste
eeuw wordt de creatieve prozadichter Guérin weer opwaarts gestuwd door de eminente
vertaler Maarten Elzinga.63
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met een specialisatie in de negentiende-eeuwse letterkunde, aan de Universiteit van
Amsterdam. Recente publicaties zijn De Nederlandse Literatuur in de Romantiek en
De Gemaskerde Eeuw. Op dit moment werkt ze aan een persoonlijke
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opkomst van de belangstelling voor het verleden. In de wat verdere toekomst zal ze
een biografie van Jacob van Lennep schrijven.
Bert Van Raemdonck (Gent, 1977) is wetenschappelijk medewerker bij het Centrum
voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB-KANTL); in samenwerking met het FWO en
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rond het tijdschrift Van Nu en Straks. Eerder publiceerde hij het oorlogsdagboek van
Virginie Loveling online en een boek over het ontstaan van het NVT (Allemaal zeer
aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift 1946-1950). In 2009
verschijnt zijn editie van de correspondentie tussen Karel van de Woestijne en
Emmanuel de Bom.
Manu van der Aa (Turnhout, 1964) promoveerde op ‘Ik heb de liefde liefgehad’.
Het leven van Alice Nahon (2008). Hij is verbonden aan het ISLN van de Universiteit
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Universiteit Gent. Ze bereidt een proefschrift voor over het literatuurkritische werk
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Ongehoord bevat een keuze uit zijn gedichten 1957-1997. Hij schreef tussen 1995
en 2003 een biografische Streuvelstrilogie. In het najaar 2009 verschijnen zijn
biografie Dichter naast God. Tragisch portret van de romantische dichter Maurice
de Guérin 1810-1839 en de bundel Guéringedichten Len de l'el. In het najaar van
2009 verschijnt in opdracht van het Poëziecentrum en in samenwerking met de
Nederlandse vertaler Maarten Elzinga een keuze uit het Verzameld Werk van Maurice
de Guérin.
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[Nummer 3]
Woord vooraf

Michel Seuphor in 1928. Foto: Florence Henri

Michel Seuphor (pseudoniem van F. Berckelaers, 1901-1999) was zo'n beetje de
Jean Cocteau van Vlaanderen: hij schreef literatuur, was actief als beeldend
kunstenaar, was bemiddelaar, tijdschriftredacteur en stond aan de wieg van talrijke
clubjes en verenigingen. Met name met het mede door hem geredigeerde tijdschrift
Het Overzicht heeft Seuphor vanaf eind 1922 een belangrijke rol gespeeld in de
verspreiding van het werk en de ideeën van de internationale avant-garde in
Vlaanderen.
Seuphors wortels liggen aan de randen van de Vlaamse beweging, maar al spoedig
sloeg hij zijn vleugels uit en richtte hij zijn aandacht op wat er internationaal in de
kunst aan de orde was. Bezoeken aan Berlijn en Parijs, waar hij zich na 1925 blijvend
zou vestigen, gaven richting aan zijn belangstelling. Hij verkreeg gaandeweg een
uitgebreid netwerk.
Seuphor is nauwelijks samenvattend te bestuderen en in een aflevering als deze
Zacht Lawijd-special kunnen onmogelijk alle aspecten van zijn leven en werk aan
de orde komen.
Maar we doen ons best.
In deze aflevering wordt aandacht besteed aan zijn Nederlandstalige gedichten,
aan zijn relatie met de Vlaamse graficus Victor Delhez, aan zijn betrekkingen met
de Italiaanse futurist F.T. Marinetti, aan de manier waarop hij reageerde op de
concurrenten van 't Fonteintje, aan de verhouding van het Antwerpse Het Overzicht
tot de Brusselse avant-garde, aan de relaties tussen Het Overzicht en de Nederlandse
schilder Carel Willink, aan zijn vroege Parijse tijd en de autobiografie die hij daarover
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schreef, aan het mede door hem opgerichte constructivistische gezelschap Cercle +
Carré en aan de religieuze wending die zijn leven in de loop van de jaren dertig nam.
Het nummer wordt afgesloten met een interview dat Michel Seuphor op latere leven
gaf over zijn jonge jaren.
Manu van der Aa, Sjoerd van Faassen, Hans Renders & Johan Vanhecke
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Chronologie
1901

Geboorte te Antwerpen op 10 maart van
Fernand-Louis Berckelaers.

1918

Gebruikt voor het eerst, in een
clandestien blad, het pseudoniem
Seuphor, anagram van Orpheus.

1921

Richt samen met Geert Pynenburg (ook
bekend onder zijn pseudoniem Geert
Grub) het literair, cultureel en politiek
tijdschrift Het Overzicht op. Het eerste
nummer verscheen op 15 juni en zal al
snel de verdediging opnemen van de
abstracte kunst. Deze tendens zet zich
door wanneer, vanaf nummer 13, Jozef
Peeters, de geometrisch-abstracte
schilder, de plaats inneemt van
Pynenburg.

1922

Reis naar Berlijn samen met Jozef
Peeters, waar hij kennis maakt met onder
anderen F.T. Marinetti, Enrico
Prampolini, Lazlo Moholy-Nagy, Walter
Gropius en vele anderen.

1923

Tijdens zijn talrijke verblijven te Parijs
ontmoet Seuphor onder meer de dichters
Paul Dermée, Ivan Goll, Céline Arnauld,
Tristan Tzara, Joseph Delteil, René
Crevel, Jean Cocteau en Blaise Cendrars
alsook Robert Delaunay, Fernand Léger,
Albert Gleizes, Constantin Brancusi,
Pablo Picasso en Piet Mondriaan. De
ontmoeting met Mondriaan is het begin
van een jarenlange vriendschap. In
hetzelfde jaar legt hij in Nederland
contacten met de architecten J.J.P. Oud
en H.P. Berlage. In Amsterdam verblijft
hij bij de schilder A.C. Willink.
Het Overzicht krijgt meer en meer een
internationaal karakter; de hele Europese
avant-garde komt aan de beurt met
artikels, gedichten of reproducties van
werken. Om er maar enkele te noemen:
Delaunay, Prampolini, F.T. Marinetti,
Tzara, Dermée, Goll, Wassily Kandinsky,
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Léger, Kurt Schwitters, Juan Gris,
Moholy-Nagy, en bij de Belgen onder
anderen Victor Servranckx, E.L.T.
Mesens, Jozef Peeters, Karel Maes, Felix
de Boeck, Paul van Ostaijen en Paul
Joostens.
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Michel Seuphor voor zijn bibliotheek in Parijs, jaren 1990

1924

Reis in het Zuiden van Frankrijk en
Tunis. Te Parijs is hij eerste getuige bij
het huwelijk van Paul Joostens, naar
aanleiding waarvan hij Mariage filmé
schrijft, een werk in de dadaïstische lijn,
zoals zijn andere geschriften uit die tijd.

1925

Het laatste nummer van Het Overzicht
verschijnt. In maart vestigt Seuphor zich
definitief te Parijs. Op het einde van het
jaar maakt hij in Menton kennis met
Georges Vantongerloo.

1926

Tijdens een reis naar Italië ontmoet
Seuphor onder meer Marinetti,
Prampolini, Francesco Cangiullo,
Giacomo Balla en de ganse groep van
futuristen.
Te Rome schrijft hij L'éphémère est
éternel. Mondriaan maakt er hetzelfde
jaar nog decorontwerpen voor. Het stuk
zal evenwel pas in 1968 opgevoerd
worden.
Hij maakt kennis met Jean Arp en Sophie
Taeuber. Zij worden, met Mondriaan en
Dermée, zijn beste Parijse vrienden.
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1927

Hij publiceert met Paul Dermée het enige
nummer van Documents internationaux
de l'Esprit Nouveau en organiseert met
hem een serie van elf literaire avonden in
de Galerie Le Sacre du Printemps. Een
verblijf tijdens de zomer en de herfst in
Spanje levert inspiratie en notities op voor
een studie over El Greco die in 1931 zal
verschijnen.

1928

Seuphor reist naar Italië, Centraal Europa
en bezoekt het Bauhaus te Dessau. Hij
legt telkens contacten in de avant-garde
milieus.

1929

Zijn ontmoeting met de schilder Joaquín
Torrès-Garcia zal leiden tot het stichten
van de groep ‘Cercle et Carré’. In juli en
augustus verblijft hij in België en bezoekt
James Ensor, Constant Permeke, Frits van
den Berghe, Gust de Smet en Georges
Minne. Hij schrijft tijdens dat verblijf Un
renouveau de la peinture en Belgique
flamande, dat pas drie jaar later zal
verschijnen.

1930

In april, tentoonstelling van de groep
Cercle et Carré, in de Galerie 23, rue de
La Boétie, met Jean/Hans Arp,
Schwitters, Mondriaan, Kandinsky, Willi
Baumeister, Vilmos Huszar, Le
Corbusier, Léger, Taeuber, Marcelle
Cahn, H.N. Werkman, Vantongerloo en
enkele anderen.
Hij leidt de publicatie van de drie
nummers van het tijdschrift van de groep.
Seuphor wordt ernstig ziek en gaat naar
Grasse om te herstellen.

1931

Cercle et Carré is tijdens Seuphors
afwezigheid overgegaan in de groep
Abstraction-Creation. Eens terug in
Parijs, wendt hij zich meer en meer af van
de wereld van de beeldende kunst. Het is
het begin van een grote inwendige
ommekeer en een terugkeer naar het
katholicisme.
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1932

Hij verblijft in Zwitserland, waar hij
werkt aan een nooit gepubliceerde tekst
over zijn metafysische opvatting van de
kunst.

1933

Hij maakt een groot aantal ‘unilineaire’
tekeningen die te Lausanne
tentoongesteld worden.
Seuphor sluit vriendschap met Jacques
en Raïssa Maritain. Hij schrijft
Informations, waarvan uittreksels,
gekozen door Maritain, zullen uitgegeven
worden in 1944.

1934

Huwelijk met Suzanne Plasse. Ze
vestigen zich in het afgelegen Anduze.

1935

Geboorte van een eerste zoon Clément,
die na vier maanden overlijdt.
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1936

Geboorte van de tweede zoon, Régis.

1939

Publicatie van Les Évasions d'Olivier
Trickmansholm, een sleutelroman.

1943-1944

Seuphor is actief in het verzet.

1945

Seuphor verhuist met zijn gezin om
gezondheidsredenen van Anduze naar
Bagnols-sur-Cèze waar vrienden hem
verwachten, en zal er drie jaar wonen.

1948

Seuphor keert met zijn gezin terug naar
Parijs. Hij hoopt aansluiting te kunnen
vinden met de Parijse literaire wereld.
Dat lukt niet. Wel gaan de deuren van de
wereld van de plastische kunst voor hem
open. Hij schrijft op verzoek van Aimé
Maeght, directeur van de gelijknamige
galerij, L'art abstrait: ses origines, ses
premiers maîtres.

1949

Organiseert, samen met Louis Clayeux,
de tentoonstelling ‘Les premiers maîtres
de l'art abstrait’.

1950

Reis naar New-York in het spoor van
Mondriaan, die de vier laatste jaren van
zijn leven in deze stad doorbracht. Hij
ontmoet er onder anderen Jackson
Pollock, Willem de Kooning, Mark
Rothko, Marcel Duchamp, Barnett
Newman.

1951

Hij maakt zijn eerste ‘dessins à lacunes
à traits horizontaux’.

1956

Publicatie van Piet Mondrian. Sa vie,
son oeuvre.

1957

Publicatie van Dictionnaire de la
peinture abstraite

1962

Gelijktijdige publicatie in vijf talen van
La peinture abstraite: sa genèse, son
expansion. Dit werk zal twee jaar later
op zeer grote schaal verspreid worden in
een pocket-uitgave. Hij wordt Ridder in
de Orde van Kunst en Letteren.

1963

Publicatie van De abstracte schilderkunst
in Vlaanderen. Naar aanleiding van deze
publicatie heeft een officiële viering
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plaats in de Koninklijke Opera te
Antwerpen. Seuphor geeft er een korte
historische uiteenzetting.
1966

Retrospectieve in het Museum van
Schone Kunsten te Nantes.

1969

Met André Berne-Joffroy organiseert hij
de grote tentoonstelling van Mondriaan
in het Museum van de Orangerie, Parijs.
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1971

Het boek L'art abstrait: ses origines, ses
premiers maître daterend van 1949, wordt
door de galerie Maeght in een luxueuze
en herziene versie gepubliceerd.

1978

Tentoonstelling het Musée National d'Art
Moderne Georges Pompidou van de door
Seuphor geschonken werken van onder
anderen Mikhail Larionov, Robert
Delaunay, Baumeister, Peeters,
Werkman, Joosten en Jean Atlan.

1980

Tijdens de volgende jaren blijft Seuphor
actief als auteur, criticus en beeldend
kunstenaar. Hij publiceert, stelt ten toon,
reist tot op hoge leeftijd.

1999

Seuphor overlijdt op 12 februari in het
Parijse ziekenhuis Hôpital Laënnec.
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Michel Seuphor, uit Wenduyne aan Zee (1924) [Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,
Antwerpen]
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Manu van der Aa
Een valse start in de letteren: Michel Seuphor als Nederlandstalig
dichter
Michel Seuphor verwierf bekendheid als Franstalig schrijver. Toch ambieerde deze
geboren Antwerpenaar en kortstondige flamingant begin jaren '20 naam te maken
met Nederlandstalige poëzie. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan deze tot
dusver onderbelicht gebleven beginperiode van zijn schrijversloopbaan.
In de biografie van Michel Seuphor, pseudoniem van de in 1901 te Borgerhout
geboren Fernand Berckelaers, zit er een niet zo opvallend hiaatje van zowat anderhalf
jaar tussen eind 1919, wanneer het tweede en meteen laatste nummer van het
jongerenblad Roeland verscheen en 15 juni 1921, de datum waarop het eerste nummer
van Het Overzicht het licht zag. Seuphor, die eind 1918 zijn middelbare studies aan
het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Antwerpen had opgegeven, kwam in die tijd aan
de kost als achtereenvolgens loopjongen bij een dagblad, bediende in twee
verschillende bedrijven en hulptekenaar bij twee architecten. Zowat het enige andere
biografische feit voor het jaar 1920 is zijn deelname aan de legendarische 11
julioptocht tijdens dewelke Herman van den Reeck het leven liet. Seuphor stond,
naar eigen zeggen, vlakbij en zou zelf gewond geraakt zijn door een sabelhouw van
de chargerende gendarmen. Van schrijversactiviteiten uit die periode is weinig bekend.
Volgens zijn Franse biograaf, Michel Germain, zou hij enige tijd reporter geweest
zijn, maar wanneer precies of bij welke krant blijft een raadsel. Henri-Floris Jespers
meldde dat ‘de
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zelfverzekerde Berckelaers [...] niet alleen her en der in efemere studentenblaadjes
gedichten gepubliceerd [had], maar ook in de krant De Schelde, orgaan van de
Antwerpse Frontpartij’.1 Uit de bibliografie opgenomen in de monografie van Herbert
Henkels blijkt om welke ‘blaadjes’ het zou gaan: De Smeden, Herleving, Kunstleven,
Herkenning en De Patroelje.2 Tot dusver werd nauwelijks aandacht besteed aan deze
Nederlandstalige poëzie van Seuphor. Omdat de kwaliteit ervan belabberd was,
althans volgens de moderne beschouwers, is dat misschien terecht.3 Toch loont het
de moeite Seuphors valse start in de letteren eens van naderbij te bekijken.
Het belangrijkste of althans meest gelezen blad waarin Michel Seuphor vanaf 1920
trachtte gedichtjes geplaatst te krijgen, was de krant De Schelde. Dit
Vlaams-nationalistisch dagblad was in december 1918 in Antwerpen opgericht als
Het Vaderland maar om verwarring met de gelijknamige kranten in Vlaanderen en
Nederland te vermijden, was het in april 1919 omgedoopt tot De Schelde. In juli
1919 was de bekende literator Pol de Mont op aandringen van de uitgever, Gust
Janssens, hoofdredacteur geworden. Hij drukte meteen zijn stempel op de krant door
een wekelijks op zondag verschijnend letterkundig bijblad in het leven te roepen.
Het eerste nummer daarvan verscheen op 17 augustus. De belangrijkste redacteur
van het bijblad was Fritz Francken, pseudoniem van de oud-strijder Frederik Clijmans,
die zelf poëzie schreef en door Paul Kenis beschouwd werd als ‘de meest
caracteristieke van onze oorlogsdichters’.4 Naast bijdragen over grote Vlamingen als
de componist Peter Benoit, de jonggestorven dichter Albrecht Rodenbach of de
toneelschrijver Nestor de Tière, bevatte het bijblad recensies (meestal van Pol de
Mont of Fritz Francken) én ingezonden proza en poëzie van bekende maar vooral
van beginnende jongere auteurs. Velen van hen zijn totaal onbekend gebleven, enkelen
van hen hebben in min of meerdere mate naam gemaakt, zoals Alice Nahon, Geert
Pynenburg, Maria de Lannoy, Ward Hermans en Willem van den Aker.
In de rubriek ‘Spreekkamertje’ van het Kosteloos Bijblad voor het Zondagnummer
van 21 november 1920, stond volgend bericht aan M. Seuphor: ‘Gelief een
mededeeling te komen halen’. Twee weken later op 5 december 1920, luidde het:
‘Kunt gij ons antwoord komen halen? Het andere stuk is gezet en verschijnt vast in
het volgende nummer’. Het redelijk lange gedicht ‘Weelde’, verscheen onder de
auteursnaam M. Seuphor - eigenaardig genoeg onmiddellijk gevolgd door de
mededeling: ‘(Pseudoniem van F. Berckelaers)’ - in De Schelde van 12 december
1920.5 De eerste strofen ervan luiden:
Als je zoo heel rustig sluimert op mijn arm,
melieveken van 't jaar,
mag ik dan je handen, als juweelen
van ivoor, streelen
met mijn vrije hand, zoo beedlend arm?
Heel zachtjes maar
en loom,
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om je niet te wekken
uit de blauw' vertrekken
van je droom.

En eindigde met
Ik weet..., o 'k weet nog zooveel mooie dingen;
maar 'k weet alleen maar niet
hoe dat ik die in woorden, looze woorden,
uit mijn ziel moet wringen.

Uit De Schelde, Kosteloos Bijblad voor het Zondagnummer, 5 december 1920 [privécollectie]
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Men kan van alles zeggen over dit gedicht maar niet dat het inhoudelijk blijk geeft
van enige Vlaamsgezindheid of vormelijk getuigt van vernieuwingsdrang. Het is niet
meer dan een banaal, clichématig liefdesgedichtje, wat de dichter zelf - getuige de
laatste vier verzen - blijkbaar zelf maar al te goed besefte. Toch ging hij door met
wringen: op 1 januari 1921 lag er weer een mededeling voor Seuphor op de redactie
van De Schelde en op 6 maart kreeg hij van een ietwat geïrriteerde redacteur te horen:
‘Gelieve, als het niet te veel gevraagd is, de bewuste dingen terug te halen’. Met een
volgende pennenvrucht had hij meer succes: ‘Ik voel wel wat voor deze proef, maar
ze is heel lang en hier en daar te verbeteren. Wilt gij? Haal ze eens’, zo luidde het in
het ‘Spreekkamertje’ van 27 maart 1921. In het bijblad van 15 mei 1921 kreeg hij
eindelijk weer wat geplaatst, waarschijnlijk ging het om de bijgeschaafde lange proef,
‘Vraag niet Meilieve...’. Hoewel de titel opnieuw een liefdesgedicht doet vermoeden,
gaat het hier vanaf de tweede strofe een heel andere kant uit. De dichter komt met
allerlei niet al te geslaagde metaforen voor de dag om zijn ongeluk in tijden van
eenzaamheid vorm te geven. Vormelijk scheert de eerste strofe langs het
Gezelleplagiaat: het gierend/zwierend/tierend-trio komt rechtstreeks uit diens bekende
gedicht ‘Gierzwaluwen’.

Uit De Schelde, Kosteloos Bijblad voor het Zondagnummer, 12 december 1920 [privécollectie]
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Op 26 juni 1921 berichtte De Schelde in het bijblad over de verschijning, op 15 juni,
van het eerste nummer van Het Overzicht ‘waarvan de inhoud haast geheel geleverd
werd door medewerkers van ons eigen “bijblad” [...] Wij vinden er bijdragen in van
Alice Nahon, Geert Pynenburg, F. Berckelaers en anderen, en deze bijdragen verraden
aanleg en nog iets, dat niet minder geschikt is, om ons te behagen: een groote
onbevangenheid in gevoel en gedachte...’. De redactie hoopte alleen dat het tijdschrift
levensvatbaar zou zijn en raadde de jongeren aan ervoor te zorgen dat het blad een
eigen karakter kreeg. Dat zag men wel in de Manifest-inleiding van het eerste nummer
maar veel minder in de daaropvolgende bijdragen.

Kerstmis 1920, met van links naar rechts: Edmond van Dooren, Michel Seuphor, Alice Nahon, Leo
Michiels, Geert Pynenburg (met bril), Maria de Lannoy, Magda Stuyts, Victor Delhez, Flora de
Lannoy en Margaretha Stuyts-Lambeaux

Geert Pynenburg, 1920
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In de eerste twee nummers van Het Overzicht publiceerde Seuphor geen poëzie.
Het bijblad van De Schelde bracht op 17 juli nog wei zijn idyllische gedicht ‘Lied’.
In totaal kreeg Seuphor dus met moeite drie gedichten geplaatst in De Schelde. Geen
van deze drie getuigt van een uitzonderlijk talent. In zijn autobiografische sleutelroman
Les évasions d'Olivier Trickmansholm schetste de auteur zelf echter een heel ander
beeld van zijn pril dichterschap:
Trickmansholm écrivait ses premiers vers. [...] C'était d'ailleurs un sonnet
parfaitement classique où il parlait de son grand âge, du lourd fardeau de
la vie, d'une cloche qui tinte, du vent d'automne et des feuilles mortes du
parc avec lesquelles les enfants jouent insouciants.6
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[Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen]

Uit De Patroelje, 11 juli 1921 [Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen]
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Hier verwijst Seuphor naar zijn poëziedebuut in Roeland. Weekblad voor alle
Vlamingen, het tijdschrift dat hij met Jules van Beeck had opgericht en waarvan op
1 november 1919 het eerste van slechts twee nummers zou verschijnen. Het is
onduidelijk waarom dit blaadje in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
het predikaat ‘activistisch’ meekreeg, want behalve Seuphors flauw flamingantische
‘Kennismaking met den lezer’ en een overdruk van René de Clercq Vlaams
strijddichtje ‘De Blauwvoet vliegt!’, allebei in het eerste nummer, verscheen er voorts
weinig Vlaamsgezinds in het tijdschrift.7 Ook Seuphors sonnet ‘Rust’ is vormelijk
zowel als inhoudelijk inderdaad perfect klassiek, zoals uit de eerste strofe mag blijken:
Hoe vreedzaam in z'n zilveren schemerpracht
ligt op de stad de sterrennacht te gloren;
geen daagsch gerucht komt nog de rust verstoren
dan schuinend bladgeruischel fluistrend zacht

De dichter had dit Shakespeare-sonnet naar eigen zeggen gemaakt
comme ça, sans penser à rien, presque par hasard, et ce premier petit
chef-d'oeuvre fut suivi de beaucoup d'autres - poèmes en prose, sonnets,
ballades, impromptus, églogues. [...] Ils [= les vers] plurent assez facilement
à cause de leur romantisme. Toutes les revues de chapelle en publièrent,
en redemandèrent [...]8
Het lijkt alsof Seuphor het hier ironisch heeft over de ‘meesterwerkjes’ van zijn alter
ego Trickmansholm, maar dit fragment wijkt in toon nauwelijks af van die van de
hele roman, die een monument is van schaamteloze zelfverheerlijking. In
werkelijkheid lag er meer dan een jaar tussen het verschijnen van ‘Rust’ en zijn
volgende publicatie ‘Weelde’ in De
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Schelde. Paul van Ostaijen had het later wellicht niet zonder reden over Seuphors
‘overtuiging in de a-priorische knapheid van zijn vulpen’.9 Zelfs Seuphors jeugdvriend
Pieter Verrijken kon in zijn over het algemeen erg positieve ‘Karakterstudie van F.
Berckelaers’ evenmin onvermeld laten dat zijn studieobject ‘nogal onder den indruk
van zich zelve’ was.10
Tussen Van Ostaijen en Seuphor heeft het, zoals bekend, nooit geboterd. In het
eerste nummer van Het Overzicht had Seuphor Bezette stad ietwat uit de hoogte
besproken: de bundel had hem een ‘aangenaam uurtje laten doorbrengen’, maar hij
kon zich niet inbeelden dat de dichter ‘artistieke bedoelingen’ had. Hij noemde het
werk ‘verdienstelijk [...] maar dikwijls ook verward, met 'n grote mangel aan
duidelijkheid, wat onder alle opzichten 'n gebrek - zijn gebrek? - is’. Nu stond Seuphor
in die tijd niet alleen met zijn kritiek op Van Ostaijens poëzie, maar uitgerekend
Geert Pynenburg, zijn mederedacteur bij Het Overzicht, had in het bijblad van De
Schelde van 31 juli 1921 toch meer begrip getoond: ‘Als 'n geestig spel zonder diepere
zin, het ijlen van een koortslijder, ziet het er soms uit, maar het zijn vastgehouden
beelden van de moederstad die de uitgewekene meenam. Beeldend geeft hij soms
de syntheze der stad, wier hartslag ge hoort, en hier en daar stijgt haar droeve
noodkreet als in Dode Zondag, met het suggestieve metafoor, roerend 'n beeld heel
de vereenzaming uitdrukkend’.
In de eerste reeks van Het Overzicht publiceerde Seuphor overigens slechts één
eigen gedicht, namelijk ‘Irrequies I’ in het dubbelnummer 3-4 van augustus 1921,
waarbij Jespers terecht opmerkte: ‘geen treffender verschil, inderdaad, dan tussen
Bezette stad, de gedichten waarmee Van Ostaijen zich wenste te cureren van lyrische
hogeborstzetterij, en de verzen van zijn jonge, overmoedige criticus’.11
Zowel Pynenburg als Seuphor bleven ondertussen naar afzetgebieden zoeken voor
hun pennenvruchten, die ze blijkbaar niet allemaal in Het Overzicht konden of wilden
publiceren. Van beide redacteurs vinden we immers enkele gedichten terug in het
Antwerpse geïllustreerde weekblad Kunstleven waarvan op 17 september 1921 het
eerste nummer verscheen. Het blad - waarvoor Leclercq en De Ridder reclame
ronselden - berichtte uitgebreid over het Antwerpse aanbod op het vlak van theater,
muziek en film en in mindere mate over literatuur en beeldende kunst.12 De meeste
bijdragen verschenen anoniem of onder initialen, maar occasioneel leverden ook
bekende namen als Lode Baekelmans en Jozef Muls een bijdrage. Heel af en toe nam
het blad gedichten op, zo in de eerste jaargang van A.W. Grauls, Marnix Gijsen en
Geert Pynenburg en op 7 oktober 1921 ‘Kerkhof’ van Michel Seuphoor [sic], dat al
eind 1919 geschreven werd en duidelijk beginnerspoëzie is. Hetzelfde gold voor zijn
gedichten die verschenen in de echt marginale bladen Herleving (5) en De Patroelje
(1).13 Van deze twee kende alleen het in 1920 opgerichte maandblad van de Algemeen
Vlaamsch Normalistenbond Herleving een wat ruimere verspreiding. De Smeden,
waarin Seuphor volgens Henkels vier gedichten geplaatst kreeg, is zo marginaal dat
ik ze niet teruggevonden heb.
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In het januarinummer 1922 van het studententijdschrift De Goedendag figureerde
Seuphor met ‘Passie’, opnieuw een vrij traditioneel gedicht (geschreven in november
1920) dat in moderniteit niet kon wedijveren met de gedichten van onder meer Karel
Ruys en Victor J. Brunclair in hetzelfde nummer:14
'k Heb in de rijken van je passie meegedraafd,
maar noch droesem noch boôm
heeft de gouden beker die m'n lippen laaft;
noch droesem noch boôm.
Ik heb me gulzig aan je mond bedronken,
aan je welige mond,
nooit moe gebrast en nimmer leeggeschonken;
je welige mond.
'k Heb me aan je schenke lippen zat gezopen,
en de brandende wijn
blijft overvloedig langs je lippen lopen;
de brandende wijn.
En 'k zag de afgrond van je zwarte ziel gegrift
in je smachtende blik,
vlammend in de lust van aardse helle-drift;
je smachtende blik.
Toen heeft mijn geest in stille neveldroom gewaad:
op je deinende borst
golven van je haar, en op mijn bleek gelaat.
Je deinende borst....
Ik heb me gulzig aan je mond bedronken
en op het deinen van je borst in droom gezonken.

In Kunstleven verscheen in april 1922 ‘Mijn ziel’, een voor zijn doen erg kort gedicht
dat al in maart 1920 was ontstaan.15 Het is vreemd dat Seuphor dit oude werk nog
geplaatst wilde krijgen op een moment dat hij in Het Overzicht stilaan modernere
paden ging bewandelen met, bijvoorbeeld, in het nummer van oktober 1921 een
gedicht van Brunclair en lino's van Edmond van Dooren en Victor Delhez. De
publicatie van ‘Mijn ziel’ viel zelfs ruim nadat Seuphor de lezing van Theo van
Doesburg in het atheneum van Antwerpen had bijgewoond op 2 december 1921 en
waarover hij later getuigde: ‘De lezing [...] en de lichtbeelden [...] betekenden een
schok voor mij, een ware intellectuele ommekeer’.16
De eerste min of meer modern aandoende niet-beschouwende tekst die Seuphor
publiceerde, was de prozaschets ‘Werkeloos’ in Het Overzicht van
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Victor J. Brunclair [uit Vandaag, 1 september 1929]

november 1922. Op echte poëzie was het nog een half jaar wachten want pas in het
mei-juninummer 1923 verscheen ‘Te Parijs in Trombe’, later dat jaar volgden nog
‘Zomer 1923’ en ‘Daggeknetter’. Geert Buelens noemde deze poëzie zeer terecht
‘epigonenkunst pur sang’.17 Zuiver chronologisch bekeken kwam Seuphor ook een
jaar of twee te laat. Ondanks verwoede pogingen zou hij die voorhoede van Vlaamse
dichters, aangevoerd door Van Ostaijen, nooit meer kunnen bijbenen. E. du Perron
merkte in dit verband op dat Seuphor razend jaloers was op Paul van Ostaijen ‘omdat
iedereen in Antwerpen wist wie P.v.O. was, terwijl alleen zijn goede vrienden wisten
dat “de Naant” ook dergelijke verzen schreef.’18 Dat gevoel van miskenning zou ook
de belangrijkste reden worden voor Seuphors definitieve vertrek naar Parijs.
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Maar zover was het nog niet. Vooral door de connecties van de Antwerpse
constructivist Jozef Peeters, die in 1918 al de kring Moderne Kunst had opgericht
en die eind 1922 de plaats van Geert Pynenburg in de redactie van Het Overzicht
had ingenomen, kon het tijdschrift zich toch ontwikkelen tot een gerespecteerd
avant-gardeblad. Peeters introduceerde Seuphor in de avantgardistische kringen in
Berlijn en Parijs, waar de stichter van Het Overzicht wonderwel gedijde en vaak ook
de sympathie van belangrijke spelers wist te winnen. Bijvoorbeeld van Herwarth
Walden, de directeur van het internationaal gereputeerde expressionistische tijdschrift
Der Sturm. In het juninummer van 1923 kreeg Seuphor ‘Arbeitslos’ geplaatst, een
vertaling door Carel Willink van ‘Werkeloos’, het prozastukje dat eerder in Het
Overzicht stond. In dezelfde jaargang volgden andere vertalingen en in maart 1924
figureerde hij zelfs met een voorheen ongepubliceerd Nederlandstalig gedicht, wat
duidelijk een brug te ver was voor de Duitse zetter gezien de onfortuinlijke drukfout
in de titel: ‘Wenduyne-aan-zeek’. Daarmee zal in die dagen ongetwijfeld wat
afgelachen zijn in de Hulstkamp, het aan de De Keyserlei gelegen stamcafé van Paul
van Ostaijen en zijn artistieke vrienden.
Wenduyne aan Zee, zoals de correcte titel luidde, werd later dat jaar evenals Te
Parijs in Trombe en Carnet Bric-à-Brac als plaquette uitgegeven door Het Overzicht.
In Les évasions d'Olivier Trickmansholm heeft Seuphor het over slechts ‘deux grands
receuils de poèmes’, waarvan de eerste, Poèmes getiteld, oudere impressionistische
gedichten bevatte en die door de kritiek doodgezwegen werd. Seuphor moffelt zijn
vroege, Nederlandstalige gedichten dus niet helemaal weg, al werden ze in
werkelijkheid nooit gebundeld. Over de tweede gefictionaliseerde bundel, Vie, lezen
we dat het ging om:
un innomable bric-à-brac de proses et de vers où le flamand, le français
et même i'allemand se mélangent. On y sent les influences de Tzara et de
Cocteau, mais avec une note plus effrontée peut-être. A côté de poèmes
philosophiques, synoptiques, onomatopiques et cyniques, on trouve par
endroits d'étonnantes réussites d'expression synthéthique, que dépare
malheureusement un zèle constant d'enlever au dadaïsme la palme de
l'absurde.19
Uiteraard deelde de kritiek die visie niet. Seuphor heeft het vervolgens over de
‘exécution capitale de Graal et de Trickmansholm’ en over ‘des longues chroniques,
des feuilletons entiers que les journaux lui consacrent’.20 In werkelijkheid kan men
het aantal besprekingen van de drie bundeltjes op twee handen tellen en met de lengte
ervan viel het ook nogal mee. Wat dat laatste betreft, spande Gerard Walschap in het
Antwerpse weekblad Het Vlaamsche Land de kroon met wat wellicht de kortste
recensie aller tijden is - ik citeer in extenso: ‘Prullen’.21 Dat de kritieken vol venijn
zaten zoals Seuphor in Les évasions d'Olivier Trickmansholm schreef, klopte wel.
Zo verwees Emmanuel de Bom de auteur van Carnet Bric-à-Brac naar de Antwerpse
psychiater Dr. Sano, ‘die wel meer zulke klanten onder zijn patiënten moet hebben’.22
De - voor zover mij bekend - enige Nederlandse criticus die zijn licht liet schijnen
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[Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen]
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over Seuphors prille poëzie, Martin Premsela, dacht in dezelfde richting en stelde in
Den Gulden Winckel dat Carnet Bric-à-Brac ‘slechts waarheden en waarden bevat,
die in verhouding zijn tot de primitieve ziel van den heer Seuphor-zelven’.23 En Lode
Monteyne vroeg zich naar aanleiding van dezelfde bundel af: ‘gelooft Seuphor
werkelijk aan hetgeen Fernand van Berkelaers [sic] eens over hem schreef in Der
Sturm, nl. dat hij was de grootste dichter van het moderne Vlaanderen?’.24 Een jaar
later schreef Monteyne over de twee andere ‘onooglijke’ brochures: ‘Men zoekt in
dit aartsslechte scholieren-proza te vergeefs naar één woord met suggestieve kracht’.25
In 7 Arts twijfelde Maurice Casteels eraan of hij Wenduyne aan Zee en Te Parijs in
Trombe wel tot de Nederlandstalige productie mocht rekenen, want ‘J'y trouve des
mots flamands, français, anglais, allemands’ en vond vervolgens ‘aucune émotion
et peu de plaisir’ in Seuphors ‘lignes d'inégales longueurs’. Toch las hij ook dingen
‘qui valaient la peine d'être lues’, al zag hij in toekomstig werk graag ‘des idées
interessantes en une prose correcte’.26 Geert Pynenburg, die door Seuphor in november
1922 aan de kant was geschoven als redacteur van Het Overzicht, toonde zich in de
recensie die hij onder het pseudoniem Geert Grub schreef voor het marginale
tijdschriftje De Akker opvallend mild: ‘M. Seuphor is geen gek, geen dwaas. Het is
'n man die nadenkt en opmerkt... doch helaas te oppervlakkig om iets groots te geven.
Z'n geest is meer gespitst op 't schieten van 'n opppervogel wat geestigheid en
goedkope spot betreft, dan op 't delven van 'n waarheid als 'n hefboom’. En hij besloot:
‘Laat dit wilde haren zijn [...] wachten we de toekomst af om te oordeelen over de
waarde van z'n werk in de opbouw van de nieuwe kunst in Vlaanderen’.27 Aartsrivaal
Paul van Ostaijen ten slotte wijdde in zijn ‘Quelques notes sur la situation artistique
en Flandre’ drie zinnen aan de werkjes van Seuphor. Twee daarvan zaten vol venijn:
‘M. Seuphor a fait une tentative louable vers un rapport nouveau, mais je crains fort
que, sa grande indépendance de l'orthographe et de la grammaire mise à part, il n'y
ait réussi. M. Seuphor, qui est assez sensible pour se méfier du sérieux de notre
Flandre apathique, n'a eu que ce seul tort de prendre lui-même trop au sérieux’.28
Maar het stuk dat Seuphor het meest gekwetst heeft, kwam van Victor J. Brunclair
- althans als we de versie in Les évasions d'Olivier Trickmansholm mogen geloven,
waar de boosdoener de weinig verhullende naam Victor Brun kreeg. In de
sleutelroman wordt Trickmansholm na de publicatie van Bruns
opschuddingverwekkend artikel ‘Parsifal ou Monsieur le nègre’ op straat en in de
cafés uitgelachen (‘Tiens, Monsieur le nègre’) of misprijzend genegeerd. Het woord
‘neger’ komt echter niet voor in Brunclairs stuk in Vlaamsche Arbeid, ‘De Windzijde
van het Vlaams ekspressionism’, wel bij Monteyne, die zijn recensie van Carnet
Bric-à-Brac afsloot met: ‘Dan zien wij al hoe, om dezen onbehendigen profaneerder
van ontaarde negerkunst: de negers lachen / lijk negers kunnen lachen!’.29 Brunclair
was evenmin vriendelijk en noemde Seuphors dichtkunst onder meer ‘een stijlloze
mengelmoes, een soldenhuis van beelden’ en ‘een mislukte truc’. De dichter zelf
heette ‘de gochelaar [sic] die vergat een valse bodem in zijn hoed te steken’, lid van
‘het gild der literaire voddenrapers’ en een ‘trapezist in het luchtledige’. En dan
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was Brunclairs bijdrage niet eens bedoeld als een stuk tegen Seuphor, maar veeleer
als een afrekening met Willy de Hous, de toenmalige hoofdredacteur van De Schelde,
die Seuphor ‘ex-kwekeling van maëstro de Mont’ een ‘waardig vertegenwoordiger
van het dadaïsm’ had genoemd en Wies Moens, Paul van Ostaijen en Brunclair zelf
te licht had bevonden.30 Ook Karel Ruys nam Seuphor in bescherming in De Schelde.31
Na een lange, gewichtige maar warrige inleiding waarin hij probeerde uit te leggen
wat dadaïsme en surrealisme is - hij had de klok wel horen luiden maar wist niet
waar de klepel hing - noemde hij Seuphors bundels ‘slechts een verre echo van het
Fransche Surrealisme. Het werk is nog te veel impressionistisch om de uiterste
grenzen van het superreëele der wereld avant-garde te betreden’. Sommige verzen
uit Wenduyne aan Zee getuigden van ‘een hooge menschelijke waarde en verschillende
aphorismen zijn zeer aardig’. Al bij al nogal zuinig qua lof maar Ruys had ook nog
een appeltje te schillen met de liberale literatuurkritiek:
We sluiten dit artikel met een blaam uit te spreken voor hen die dezen
jongen kunstenaar het recht ontzeggen in de categorie der begenadigden
te treden, omdat ze niet begrijpen, niet willen begrijpen of als critisch
recensent van dagblad of tijdschrift te lui zijn geweest hun letterkundige
geschiedenis die tot '80 of 90 gaat verder bij te werken. Nummer éen in
dit zoete spel der gemakkelijke critiek die aanvangt met het woord ‘idioot’
en eindigt met ‘dubbelen idioot’ is Emmanuel de Bom, litterair adviseur
bij ‘De Volksgazet’ vriend van Herman Teirlinck, Brusselaar en vernieuwer
der Vlaamsche Tooneelkunst, die hem telkens een stuk rijker maakt
wanneer hij de kunst of den godsdienst ridiculiseert. Nummer twee, Lode
Monteyne, leeraar in het Middelbaar onderwijs, Hoofdopsteller van ‘Het
Toneel’ medewerker aan den ‘Vlaamschen Gids’ gesubsidieerd tijdschrift
der intellectueele Vlaamsche Liberalen, ex-Nationalist en verder auteur.
[...] Er zijn niet te veel gentlemen tusschen de Vlaamsche liberalen.
In Les évasions d'Olivier Trickmansholm organiseert de ontgoochelde dichter een
groot feestmaal om zijn oude vrienden, onder wie Victor Brun, opnieuw voor zich
te winnen. Dat lukt min of meer, maar op weg naar huis wordt Trickmansholm door
een paar dokwerkers in elkaar geslagen, wat voor hem de druppel is en hem doet
besluiten om naar Parijs te vertrekken. In de loop van maart 1925 verhuisde Michel
Seuphor inderdaad definitief naar Parijs. Op dat moment waren alleen de stukjes van
De Bom en Walschap, de eerste kritiek van Monteyne en de polemiek van Brunclair
verschenen, maar Seuphor was uiteraard danig teleurgesteld in deze beperkte en bijna
uitsluitend negatieve respons op zijn bundels. Voortaan zou hij alleen nog in het
Frans schrijven. Het zal echter duidelijk zijn dat er aan hem geen belangrijk noch
beloftevol Nederlandstalig dichter verloren is gegaan.
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Gedicht uit Carnet Bric-à-Brac (1924) [Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen]
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Johan Vanhecke
Michel Seuphor en Victor Delhez
Grasduinend in de briefwisseling van Victor Delhez
Victor Delhez is een kunstenaar over wie in de context van Seuphor weinig gesproken
wordt, terwijl Seuphor hem nochtans ‘le meilleur ami de ma jeunesse anversoise’
genoemd heef.1 Daarbij hebben ze een enigszins parallelle levensloop gehad. Net
als Seuphor verliet Delhez Antwerpen in het midden van de jaren twintig en maakte
internationaal furore. Ze zijn hun hele verdere leven met mekaar in contact gebleven.
In 1943 verscheen Michel Seuphors roman La Maison Claire ou les trois faces de
la vie attentive met op de eerste bladzijde deze uitgebreide opdracht:
A Victor Delhez,
Flamand d'Argentine,
xylographe.
Ami lointain et pourtant le plus proche, ce livre est pour toi. Sa variété te
réjouira. Il te fera penser, j'en suis sûr, à nos vivacités et à nos faims
d'autrefois. D'autrefois? Elles se sont précisées seulement. Ni toi ni moi,
en ces vingt ans, n'avons beaucoup changé. Nous sommes de cette graine
qui ne peut apprendre à vivre au détriment de l'amour, de la joie. Il paraît
que nous devenons rares. S'il faut en croire le visage actuel de la société,
nous serons bientôt des spécimens ahurissants d'une faune disparue.
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Michel Seuphor, La Maison Claire (1943), opgedragen aan Victor Delhez
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Quel triste reflet dans les lettres - ne trouves-tu pas? - de ce monde morose.
Ici, depuis quelques années, on n'y voit que grisailles et récits monocordes.
Et cependant, France, diversité, chatoiement, ampleur, comment peut-on
vivre parmi ton sol sans aimer toutes les couleurs, passant ‘du grave au
doux, du plaisant au sévère’?
France, richesse mais simplicité, éclat mais modulation; plaisir des sens
mais joie de l'esprit, creuset d'idées, merveille des nations, clavier universel.
Riant regard, à cette heure voilé... salut!
M.S.
Toen Michel Seuphor de woorden ‘nos vivacités d'autrefois’ neerschreef dacht hij
ongetwijfeld aan de jaren kort na de Eerste Wereldoorlog, toen hij en Delhez
behoorden tot een groepje dat zich de Graalridders noemde. Andere leden waren de
anarchist Geert Pynenburg, de criticus Mare Edo Tralbaut, de dichteres Sylvia de
Ridder, de dichtende zussen Flora en Maria de Lannoy, Jules van Beeck en wellicht
ook de dichter Victor Brunclair en de schilder Edmond van Dooren.
Geert Pynenburg, ook bekend onder het pseudoniem Geert Grub, fungeerde een
beetje als leider van de groep. Seuphor noemde hem de ‘dirigent’. Hij was ‘de meest
levenslustige kameraad, de meest meeslepende en hij had ideeën voor tien’.2 Delhez
herinnerde zich hem als ‘die magere jongen met lange zwarte platte bles over dat
gebazaneerd gelaat met scherpe geestdriftige trekken. Herinner me dat opstandig
vers dat ge immer moest deklameren op 't eind van woelige vergaderingen’.3
De naam Graalridders vinden we terug in een paar brieven van Alice Nahon,
waarin zij Pynenburg het ‘prachtexemplaar der Graalridders’ noemt.4 Alice Nahon
kwam op vraag van haar vriendin Maria de Lannoy in 1920 Kerstmis vieren met de
groep, maar het is mogelijk dat zij al eerder in contact was met de club. ‘Het is in
ons clublokaal aan de Beggaardengang dat ik Alice Nahon voor het eerst ontmoet
heb. Ze is daar gekomen met Victor Delhez. Dat was in het voorjaar van 1920, geloof
ik’, vertelde Seuphor later.5 Ook Delhez herinnert aan de naam in een briefje aan
Flora de Lannoy: ‘Hoe ver zijn we nu van die Graaluuren nietwaar? Met de Geert,
de Nant, Lode’. Dat clublokaal was een kamer die de Graalridders huurden twee
hoog in de Beggaardenstraat, toen een steegje tussen de Sint-Kathelijnevest en de
Sudermanstraat, bij de Eiermarkt. Ze lazen er hun gedichten voor bij een glas bier
en een pijpje, discussieerden over politiek en kunst of zongen liederen, onder meer
van Jef van Hoof.
Michel Seuphor beschreef hoe het allemaal eindigde:
Nous y faisions parfois beaucoup de bruit, ce qui provoquait autant de
bruit en retour des voisins irrités. Cela s'est terminé dans un désordre
destructeur tout à fait fou. Je me vois encore dans un ultime duo avec
Victor Delhez. In ne restait plus q'une scie à main toute neuve
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et une pile de livres. Delhez, de l'autre bout de la pièce, me lançait un
bouquin que j'attrapais sur la scie et que je déchiquetais. Table rase!
révolution culturelle: il faut construire un monde neuf.6
Delhez was ook present op het beruchte kerstfeest in Brasschaat in 1920, waarbij
Seuphor in de tuin een revolverschot loste, uit frustratie omdat Nahon zat te flirten
met de folklorist Leo Michiels.7 Volgens Pynenburg zou Delhez daarna gezegd
hebben: ‘Alice wil niet enkel als dichteres aanbeden en vereerd worden, doch ook
als vrouw. En daar is de Nand of nog niet rijp voor, of de man niet voor’.8
Die revolver zou opnieuw een rol spelen in het leven van Seuphor en Delhez toen
ze, wellicht kort daarna, samen met hun jeugdvriend Piet Verrijcken, Alice Nahon
gingen bezoeken in Tessenderlo.
We kwamen met de trein tot in Diest en vandaar ging het te voet naar
Tessenderlo. Onderweg gingen we in een bosje zitten om te eten. We
openden enkele blikjes sardines en hingen de lege blikjes aan een tak. Ik
had een pistool bij me en we hebben op die blikjes geschoten om ons te
oefenen. In het klooster zochten we Alice op in haar kamer, een heel grote
en lichte kamer. Victor Delhez speelde met mijn pistool. Plotseling ging
er een schot af. Niemand wist dat er nog een kogel in de loop zat. Iedereen
was verbijsterd. Enkele ogenblikken hing er een doodse stilte in de kamer.
We vonden de inslag van de kogel in de muur. Met een draad en een meter
hebben we de baan van de kogel nagemeten. Het bleek dat de kogel op
één centimeter van mijn voorhoofd voorbij vloog.9

Leerjaren
Victor Delhez werd, exact een week na Fernand Berckelaers, geboren op 17 maart
1901 in het Hotel des Sports (Statieplein nr. 32), recht tegenover de zoo. Zijn vader,
Antoine Delhez, eigenaar van het hotel, had ook een garage (in de Lamorinièrestraat
25) waarin hij auto's van Franse (Labuire) en Duitse merken verkocht. Antoine was
een bekende figuur, vooral omdat hij geregeld op stap ging geflankeerd door twee
enorme Deense doggen. Victor liep school in het nabij gelegen atheneum, maar moest
door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog voor het afwerken van zijn middelbare
studies uitwijken naar het buitenland, de Ecole Lafayette in Parijs en de Ackland
School in Londen. Vanaf 1916 tot 1918 volgde hij les in de bouwkunst aan de
Antwerpse Academie. Tegelijkertijd kreeg hij les in tekenen en schilderen bij Felix
Gogo en in architectuur bij Pol Berger. Voorwaar een drukke tijd die hij oproept in
een brief aan Edgard Ernalsteen:
Heeft [Paul Smekens] u nooit verteld dat tydens de eerste wo ik als stagiare
[sic] door Pol Berger was aangenomen die het teknisch bureel
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van het toen ‘Land en Stedenschoon’ bestuurde en waar Smekens ook
werkte als bouwmeester en perspectivist. Schone tyd niettegenstaande die
oorlogsdagen waar ik nog aan terugdenk me afvragend hoe ik het gedaan
kreeg zoveel dingen tegelykertyd te doen. 's Morgens teken- en
schilderlessen aan de akademie, guitenstreken aan de haven en het
schipperquertier, lezingen in de Conscience-boekery. 's Namiddags by Pol
Berger. Na zes uur topographie aan de De Koninckschool: 's avonds
architectuur met Van Dyck, Dens en Bilmayer en natuurlijk onafgebroken
kwapoetseryen tydens de lessen en na de lessen in de verdonkerde stad,
op de romantieke daken van de akademie en in hare mysterieuze kelders.
Opmetingen van oude deuren, vensters en poorten van het oude Antwerpen
en opzoeken van anticuaria voor het Vleeschhuys doorheen profiterend
van alle twee of drie weken de opschorsing van vier dagen klas als straf
voor myn slecht gedrag aan de aka[d]emie. De afmetingen werden in het
net gezet by Berger die ook myn akwarellen van landschappen rond
Antwerpen die ik 's zaterdags en zondags tezamen met Richard Couteau,
architect en tekenaar by Berger per fiets gingen uitvoeren. Smekens
observeerde me doorheen zyn grote met hoorn omringde brilglazen. En
toen zei hy eens bedachtzaam: ‘Fik. Weet gy dat gy een zeer verstandig
ventje zyt?’ Ik werd er vuurrood van, heb het nooit vergeten en zal het
ook nooit vergeten.10
Na de oorlog mocht Delhez gaan studeren aan de Faculteit voor Exacte
Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar hij in 1923 het
diploma van landbouwkundig ingenieur behaalde. Zijn studies daar combineerde hij
met tekenlessen aan de Provinciale Academie van Leuven.
Wanneer precies de vriendschap tussen Seuphor en Delhez ontstond, is niet
duidelijk. In ieder geval waren ze allebei in 1919 actief bij de Graalridders. Marc
Edo Tralbaut ontmoette hen beiden geregeld en haalde daaraan herinneringen op
tijdens zijn openingstoespraak op de Delhez-tentoonstelling in Breda (1966):
Ik zie ze nog allebei voor mijn geest, zoals ik ze in die reeds lang vervlogen
dagen - Berckelaers bijna dagelijks, Delhez herhaaldelijk - ontmoette. De
eerste: flink uit de kluiten gewassen gestalte met een lichte neiging om
het hoofd een weinig vooruit te steken zodat hij een hoge voorovergebogen
rug scheen te hebben, weinig spraakzaam, voortdurend pijprokend. De
tweede: tengere verschijning met in de uitdrukking van zijn grote
kinderogen iets van zekere serafijnen uit de Barok-sculptuur, steeds een
poosje nadenkend vooraleer zijn gedachten te uiten. Doch allebei, zodra
de konversatie voor een poosje stilviel, afwezig, dromerig.
Zelf vond Delhez die herinneringen van Tralbaut heel merkwaardig. Aan Geert
Pynenburg schreef hij dat hij: ‘den indruk [had] hem het eerst in myn
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Victor Delhez en Michel Seuphor rond 1922

leven ontmoet te hebben in 1959. Nochtans schreef hij me veel vroeger over dingen
die we samen beleefden maar waar ik niets van wist’.11 Hij kan ook moeilijk Tralbaut
met Seuphor en Pynenburg associëren, terwijl ze toch samen op foto's staan en samen
uitgegeven hebben. Tralbaut vertelde die avond nog iets interessants, wat zeer
geloofwaardig is, hoewel het indruist tegen de algemeen aanvaarde Seuphorlegende,
dat Berckelaers zijn pseudoniem koos voor een clandestien gestencild tijdschriftje
tegen de franskiljonse leraars van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, waar hij school
liep.
Wellicht mag ik terloops een klein geheimpje aan de openbaarheid prijs
geven, dat Berckelaers zelf mogelijk mettertijd vergeten heeft. Wij
woonden op enkele stappen van elkaar, hij in de Vanderkeylen-
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Victor Delhez, eind 1959

straat, ik in de Boerhavestraat. Zekere namiddag waren wij op weg naar
Victor Delhez, die vlak tegenover het centraal Station [...] verbleef. Ter
hoogte van de Drukkerij Gust Janssens [uitgever van onder meer de krant
De Schelde, het weekblad Tybeert de Kater en Paul van Ostaijens bundel
Music-Hall], aan de Kerkstraat, hielden wij halt. Wij moesten namelijk
de schuilnamen optekenen, die wij zopas gevonden hadden. Laat mij er
duidelijkheidshalve aan toevoegen: voor mekaar. De mijne, waaronder ik
effektief in Staatsgevaarlik een paar besprekingen ondertekende, bleef
slechts een eendagsvlieg. Animadverto, ik neem op met
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de ziel, leek me algauw té cerebraal. Mijn gesprekspartner wenste iets in
de aard van Orpheus. Zo kwam tenslotte door or naar het einde van het
woord te verplaatsen en de tweede lettergreep, omgekeerd naar voren te
brengen, Seuphor uit de bus.’
Staatsgevaarlik was een project van Tralbaut en Geert Pynenburg. Het verscheen
vier keer tussen 1 september en 25 oktober 1919, en er werden bijdragen van M.
Seuphor aangekondigd. Die verschenen nooit, want Staatsgevaarlik stopte omdat
Tralbaut voor De Volksgazet ging werken. Een week later verscheen het eerste
nummer van het tijdschrift Roeland, dat Berckelaers samen met Jules van Beeck
redigeerde en waarin hij het pseudoniem Seuphor hanteerde, wellicht voor het eerst.
Want in De Klauwaert, zijn tijdschrift waarvan in januari en februari 1919 vier
nummers verschenen, is van het pseudoniem Seuphor geen sprake, maar daar
publiceert Berckelaers onder de naam Flandriamator. Het clandestiene schoolblaadje
van tijdens de oorlog waarin de naam Seuphor zou voorkomen, is nergens te vinden.12
Het was waarschijnlijk de bedoeling dat Delhez, die als karikaturist aan Vlaamsch
leven meewerkte en als student af en toe exposeerde in Leuven, zou meewerken aan
Staatsgevaarlik, maar ook hij werd in snelheid gepakt. Voor Roeland viel hij opnieuw
uit de boot, want dat blad gaf al na twee weken de geest.
Geert Pynenburg stapte over van Staatsgevaarlik naar Roeland en kon het goed
vinden met Michel Seuphor. Dat leidde niet alleen tot het vriendenclubje, de
Graalridders, maar in 1921 ook tot een tijdschrift dat in Seuphors roman Les Evasions
d'Olivier Trickmansholm de naam Graal meekreeg en in de realiteit Het Overzicht
heet.

Het Overzicht
Delhez wordt zelden of nooit vermeld als kunstenaar van Het Overzicht, en hij vond
dat onterecht. Aan Pynenburg schreef hij: ‘Herinnert ge u nog dat ik ook by de groep
van het eerste facies van Overzicht behoorde? Met u, Vereycken (wereldpolitiek) en
anderen. Ik sneed twee postertjes (met die knipogende uil) een zelfportret en een
byvoegsel (een illustratie voor Het Jongetje van Borel) en schreef ook een artikeltje
over Servaes’.13 En later, meer klagend:
In meer dan één zin was ik toch medestichter van dit tijdschrift. Het is
maar van relatief standpunt natuurlyk, want toen het blad zijn historische
waarde verwierf als pionier der abstrakte kunst, was ik er niet meer. Echter
dit beweer ik: ik was op het terrein der houtsnede de meest gevorderde
abstrakte uit dit tijdperk en ook degene die het meest levend bleef tot heden.
[...] verder: Wie was de eerste plastische medewerker van H.O.? Gy hebt
nog het jongetje als plastisch byvoegsel, maar er was ook een zelfportret,
een refe-
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rentie aan de guldensporenslag en in de boekenwinkels hongen er kleine
affichen met die pinkende uil ‘lees en verspreidt het overzicht’ Ook een
artikel over de Kruisweg van Servaes die toen algemeen op het index stond
en waar gy vorm hebt aan gegeven. [...] Maar toen deed mijn afwezigheid
wegens mijn studies aan Leuvense Hogeschool myn medewerking
verslappen en opschorsen.14
Dat neemt niet weg dat Delhez in Leuven de vertegenwoordiger werd van Het
Overzicht.
Delhez' bijdrage aan Het Overzicht beperkte zich dus tot de beginperiode, namelijk:
twee affiches ter promotie van het tijdschrift; in nr. 1, bladzijde 6: ‘Houtsnee’, een
zelfportret; in nr. 2 op bladzijde 18 de houtsnede ‘Vraag (1302-1921)’, bij de
‘Borms-Lofzang’ van Pynenburg; in hetzelfde nummer op pagina 17 een anoniem
verschenen beschouwing ‘Servaes-Kruisweg’; in het dubbelnummer 7-8 ten slotte
verschenen van zijn hand drie kleinere lino's, sobere titelvignetten en fleurons en,
als bijlage bij datzelfde nummer, ‘Het Jongetje in de Kerk’ (bij de roman Het Jongetje
van Henri Borel).
Verder gaf Het Overzicht in 1922 de map Tien Vlaamsche Koppen uit, die Delhez
samen met Maurits Lambreghts maakte. Seuphor schreef daarvoor een inleiding, die
hij ‘Voorhang’ noemde. ‘De map werd uitverkocht in de spanne van een maand.’15
Het project eindigde in een belachelijke ruzie, zoals Delhez in december 1973 aan
Pynenburg schreef:
Zo ook vind ik nu bvb haast komiek dat ik woedend was met de Nant die
de betalingen van de 10 Vl. K. encaisseerde zonder er my noch Lambreghts
over in te lichten. Het kwam zeer na een vechtparty. En hij scheurde zyn
voorhang uit al de overige mappen die ik hem verplichtte me af te leveren.
Een paar jaar duurde onze scheiding. Maar wy werden weer vrienden en
eens schreef hij me, uit Anduze was het dunkt me, dat ik de enige vriend
was die hem overbleef.16
Wanneer Seuphor in 1961 informeerde naar Delhez' actieve deelname aan de abstracte
kunst in België moest Delhez diep in zijn geheugen graven, want in het begin hield
hij geen aantekeningen bij over zijn tentoonstellingen.
Il se peut que quelques peintures ou gravures aient été exposées quelque
part (à Namur je crois) [...] Je me rappelle aussi que quelque part j'ai fait,
au début des années 20 une exposition de choses constructivistes avec des
éléments comme boites d'allumettes, pipes etc. en compositions de tendance
sculpturale. A Louvain [...] j'ai montré des productions qui furent regardées
comme folies par les plus modernistes et qui sans aucun doute étaient plus
avancées, dans le terrain de l'abstrait pur, que celles de Van Doren, Peeters,
Joostens etc. Hélas je ne peux te dire lequel des douzaines (ou centaines?)
de personnes sont ‘retrouvables’ qui les ont vues et qui n'y attachaient
aucune importance’17
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Promotieaffiche voor Het Overzicht, ontworpen door Victor Delhez

Maar Delhez herinnerde zich wel dat Seuphor zelf in 1923, 1924 of 1925
verscheidene van die stukken gezien heeft in de Lamorinièrestraat, die hem
‘interessaient vivement’. In feite was hij de enige die er enthousiast over was.18
In 1924 werd Victor medebeheerder van het auto-agentschap en de garage van
zijn vader in de Lamorinièrestraat. In dat jaar werd ook de vriendschapsband met
Michel Seuphor hersteld en bezocht Delhez Seuphor geregeld te Parijs. ‘Ik
[...]gebruikte elke gelegenheid om naar Parys te gaan om 't een of 't ander met het
hoofdagentschap van Labuire te regelen, maar zette er natuurlijk nooit de voet
binnen.’19 Op die manier spaarde Seuphor soms portokosten uit, zoals blijkt uit de
brief die hij aan zijn moeder van 29 mei 1925: ‘Dit briefje komt met Victor Delhez;
geef hem 2 volledige luxe-reeksen (nr. 13 à 24) van Het Overzicht, en 2 eksemplaren
van elk der 3 Seuphor-brosjures’. Ondertussen bereidde Delhez de bundel 15
houtgravures voor, waarvoor
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Jozef Muls de inleiding zou schrijven en die in 1925 verscheen bij uitgeverij
Buschmann. Hij maakte ook covers en illustraties voor het tijdschrift Zaire.
Op 11 oktober 1924 kreeg Victor Delhez een flinke opdoffer te verwerken toen
zijn ouders een zwaar auto-ongeval hadden in 's-Gravenbrakel. Zijn vader stierf ter
plaatse, zijn moeder drie dagen later. Hij was genoodzaakt de leiding van het bedrijf
op zich te nemen. Eind 1925 werd het hem allemaal te veel: hij deed afstand van zijn
erfdeel en besloot de wijde wereld in te trekken.

Zelfportret van Victor Delhez in Het Overzicht nr. 1

Houtsnede van Delhez bij de Borms-lofzang van Geert Grub in Het Overzicht nummer 2
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Internationale carrières
Minister Camille Huysmans deed vlak voor zijn vertrek nog een belangrijke
kunstaankoop bij Delhez, en burgemeester Frans van Cauwelaert betaalde de hut op
de cargoboot ‘Eglantier’ waarmee Delhez op 17 december als enige passagier naar
Zuid-Amerika vertrok. Hij bracht zijn tijd aan boord door met het maken van abstracte
foto's. Experimenteren met fotografie was gedurende enkele jaren een van zijn dada's.
De boot, die bijna in een storm verging, deed bijna alle Zuid-Amerikaanse havens
aan. In Buenos Aires, dat hem het best beviel, ging Delhez aan land.
Eind 1926 kwam Delhez, opnieuw met de steun van Frans van Cauwelaert, even
terug naar Europa met de ‘Macedoniër’ Lloyd Royal Belge, en
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Kleinere lino's van Delhez in het dubbelnummer 7-8 van Het Overzicht
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Illustratie van Delhez bij Het Jongetje van Borel, als bijlage bij het dubbelnummer 7-8 van Het
Overzicht
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Victor Delhez en Camille Huysmans tijdens de vernissage van de Delhez-tentoonstelling in C.A.W.
op 16 oktober 1959

bezocht hij Seuphor in Parijs. Hij wilde voeling hebben met de ‘representatieven van
de ultramoderne strekking in Europa’ om op die manier ‘ingang te vinden in een
moderne revista van Buenos Aires’.20 Seuphor introduceerde hem bij Mondriaan. Na
het overlijden van Mondriaan herinnerde Delhez Seuphor aan dat bezoek. Delhez
was Mondriaans werk altijd blijven volgen, maar hij achtte hem als mens interessanter
dan als kunstenaar. ‘Ses moyens d'expressions après une absence trop prolongée de
sa personne ne peuvent et ne pourront jamais supporter à elles-seules le poids de sa
personnalité et de sa volonté comme artiste.’21
Op het appartement van Paul Dermée bespraken ze de plannen rond het Esprit
Nouveau project. Seuphor wilde met Paul Dermée diens tijdschrift L'Esprit Nouveau
nieuw leven inblazen onder de titel Documents internationaux de l'Esprit Nouveau.
Delhez zat al een half jaar op het eerste nummer te wachten dat hij in Zuid-Amerika
wilde verspreiden. Het was de bedoeling dat Prampolini het tijdschrift zou bekostigen,
maar die verdween met de noorderzon en liet Seuphor achter met de financiële kater.
In het eerste (en enige) nummer dat in 1927 verscheen en gedrukt werd bij Kockelberg
in Sint-Niklaas, werd Victor Delhez opgenomen als vertegenwoordiger voor
Zuid-Amerika.
In de aanloop van de verschijning werden in de Parijse galerij Le Sacre du
Printemps de ‘soirées de l'esprit nouveau’ georganiseerd, waaraan onder meer
Mondriaan, Marinetti, Russolo, Arp en Léger deelnamen. Aan de
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muur hing werk van Delhez, een reeks abstracte en constructivistische tekeningen
en aquarellen, hoewel Seuphor hem dat pas eind 1959 zou vertellen.22
Terug in Buenos Aires probeerde Delhez op allerlei manieren aan de kost te komen:
als bouwkundig tekenaar, ondernemer, architect, constructeur, publiciteitsagent,
fotograaf en decorateur. Als hij zich kunstzinnig kon uitleven, oogstte hij succes,
zoals toen hij de derde verdieping met de kinderkamer van het huis van architect
Juan Manuel Acevedo mocht ontwerpen en versieren. In 1929 stelde hij zijn
modernistische fotografie ten toon. Maar het zijn vooral zijn portretten, linosneden
en houtgravures, die hem in staat stelden om rond te komen. In 1932 en 1933 maakte
hij 60 houtsneden van 23 op 30 cm, zijn geliefde formaat, als illustratie bij Les Fleurs
du Mal van Charles Baudelaire. De twee tentoonstellingen in Buenos Aires die het
publiek en de critici met dit werk lieten kennis maken, vestigden zijn reputatie. In
mei 1934 werden ze tentoongesteld in Parijs, in de beroemde Galerie Petit. Er
verscheen geen enkele bespreking, maar onrechtstreeks vernam Delhez dat er veel
belangstelling was.23 Als hij recensies wou, moest er geld neergeteld worden, minstens
500 frank, en als het enthousiast moest zijn 1000 frank.24 Onrechtstreeks wil wellicht
zeggen: via Michel Seuphor. Wanneer Delhez in 1937 in Brussel exposeerde in het
Paleis voor Schone Kunsten zorgde Seuphor zelf voor een uitgebreide en persoonlijke
bespreking in Le xxème Siècle.25 De Vlaamse pers baseerde zich hoofdzakelijk op
een begeleidende tekst van Jozef Muls.

L'Esprit Nouveau. Enige nummer
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L'Esprit Nouveau. Met vermelding van Victor Delhez als vertegenwoordiger voor Zuid-Amerika, en
Paul van Ostaijen als vertegenwoordiger voor België
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Car l'art de Victor Delhez est fait de joie sereine et de méditation, Ses
planches ne sont pas des conquêtes. Malgré leur grande surface (surface
limite de la gravure sur bois) elles attirent moins l'attention que les très
petits bois de Masereel. Je serais tenté de dire qu'on ne les voit pas. Et
elles sont effectivement moins faites pour être vues que pour être lues,
c'est-à-dire pour être caressées du regard et lentement découvertes. On se
sera dix fois lassé d'un bois de Masereel, de Jan Cantré ou de Van Straeten,
quand on commencera seulement à aimer une gravure de Delhez. Que l'on
ne m'entende pas dire du mal de l'art de ceux que je viens de nommer: les
tempéraments sont tout différents, et les techniques, et les sujets, et les
objectifs. Mais j'affirme que les gravures de Delhez contiennent une plus
grande sédimentation de vie profonde, d'humanité secrète, ce qui fait que
cet art est destiné à conquérir plus sûrement, à parler plus longuement à
l'homme, à s'unir plus intimement à l'amalgame de secrets qui constitue
la vie de notre âme. On parlera de technique inouïe, d'incroyable patience.
Mais ce n'est pas cela qu'il faut dire. Il faut dire: amour, amour inlassable
et du métier et de la chose à dire. Car il n'y a vraiment sur chacune de ces
grandes surfaces vivantes, mystérieusement habitées dans leurs clartés et
dans leurs pénombres, pas un millimètre carré qui n'ait été entrepris avec
une grande tendresse, avec un amour calme et profond. |Michel Seuphor,
fragment uit ‘Victor Delhez xylographe’, in: Le xxème Siècle (Bruxelles),
21 maart 1937]
Kunstminnend Argentinië was zo dol op Delhez dat ze hem een leerstoel aanboden,
die hij aanvankelijk aanvaardde. Maar het werd hem algauw te druk, en wanneer zijn
Antwerpse vriend en kunstenaar Edgard Ernalsteen hem uitnodigde naar zijn landgoed
in Cocaraya in Bolivië, aarzelde hij geen moment.
En zo ontvluchtte ik in het jaar 1933 Buenos Aires waar ik dank zy twee
achtereenvolgende tentoonstellingen een ontzaglyk sukses ontving en ik
reeds een personaliteit werd [maar ik weigerde| een persoonlijkheid te
dragen op de basis van het weinige dat ik toen van kunst afwist en het vele
dat ik me in staat voelde nog te leeren. Ik liet dus mijn leraarschap aan de
Escuela Superior de Bellas Artes, de hoogste positie die hier voor een
kunstenaar te beryken (sic) is, en dat ik slechts gedurende eenige maanden
vervulde. [...] dat ik me niet in stand gevoelde om op den ouderdom van
32 jaar de aanbidding of den tegenstand van leerlingen te weer staan.26
In Cocaraya ontwierp en bouwde hij ‘met een bende indianen’ een finca, een landhuis
voor hen beiden, zodat ze rustig konden werken.27 Hij leerde
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Les Fleurs du Mal, De Blinden. Houtsnede, 1933
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er de Quichua-Indianen beter kennen en besloot de vier evangeliën te illustreren met
Bolivië en de indianen als decor. Naast een goeie veertig Bijbelillustraties maakt hij
21 houtgravures bij de sprookjesachtige verhalenbundel A dreamer's tales van de
Ierse fantasy-schrijver Lord Dunsany. Vier jaar lang bleef hij in Cocaraya, maar
omdat Ernalsteen wegens een zware ziekte een tijdlang terug naar Europa moest,
werd de finca verkocht. Delhez trok via La Paz naar Santiago de Chile, waar hij
verder werkte aan zijn Evangelies. In 1938 keerde hij naar Argentinië terug en begon
aan een reeks van 36 Dodendans gravures, een cyclus waaraan hij tot in 1956 werkte.
Hij vond een definitieve stek in Chacras de Coria, in de buurt van Mendoza, aan
de voet van de Andes. Het leven lachte hem toe: vanaf 1939 werd hij professor
grafische technieken aan de Universiteit van Cuyo, en leerde er Alicia (‘Liske’)
kennen met wie hij in 1942 huwde. Hij kocht er een landgoed, waarop zijn kinderen
nog steeds wonen.
Nous vivons sur une petite propriété (un peu plus de 5.000 m. carrés) au
milieu de vignes, dans une grande maison, à coté d'une piscine. Nous avons
raisin, pomme, poire, pèche, cerise etc. et le chemin de fer à une 40taine
de m. passe deux ou trois fois par jour. A angle droit, environ à soixante
m. de la maison le rio seco (rivière sèche) pittoresque chemin, quand quatre
ou cinq fois par an n'y passe, durant quelques heures, l'eau tumultueuse et
terrible des averses de la haute montagne qui fait notre horizon. Sauf le
train, les crapauds, les moineaux, les poules; silence.28
Seuphor van zijn kant ontmoette in 1933 Suzanne Plasse, met wie hij een jaar later
trouwde. Het echtpaar verliet Parijs voor Anduze, in het zuiden van Frankrijk, waar
ze tot het einde van de Tweede Wereldoorlog bleven. Het was niet de gemakkelijkste
maar wel een creatieve periode in Seuphors leven. Ze viel ook samen met Seuphors
intense katholicisme.29 De Anduzejaren omvatten de periode die Delhez het best ligt.
Het is helaas ook de periode die het minst gedocumenteerd is.
Van de drukke briefwisseling tussen Seuphor en Delhez zijn er in het
Seuphor-archief, dat zich in het Letterenhuis bevindt, slechts elf brieven bewaard,
wat ontzettend jammer is, want de beide heren waren erg close, en de brieven van
Delhez zijn zalig leesvoer.30 Toch zijn er nogal wat sporen over intense contacten
terug te vinden. Zo beweerde Delhez in een brief van 12 september 1945: ‘je t'ai
envoyé au moins deux lettres pour chaque carte postale que j'ai reçue de toi, et j'en
ai recues pas mal’. En voorts:
J'ai été au courant de tes maladies et je remercie Dieu qui enfin t'a laissé
la bonne santé et la force pour continuer ton oeuvre qui chaque fois plus
belle, plus profonde et plus élevée. J'ai bien reçu le Petit papier avec ta
dédicace imprimée déjà et je t'en ai écrit longuement en te remerciant et
t'expriment mon grand orgueil.31
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Victor en Liske Delhez met hun drie oudste kinderen, Mario Régis, Alberto en Aixita (1951)
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In de brieven van Seuphor aan zijn moeder staan zinnen als: ‘Or Delhez est tellement
gentil pour moi que je ne veux pas le faire attendre lorsqu'il me demande quelque
chose’ en ‘J'ai reçu une lettre de Victor Delhez, d'Argentine. Il s'inquiète beaucoup
du sort de ses soeurs et de notre sort à tous. Je l'ai tranquillisé de mon mieux dans
ma réponse, du moins pour mon propre cas.’32

Wederzijdse bewondering
Seuphor deed zijn best om het werk van Delhez te promoten:
J'ai eu l'occasion, tout récemment, de faire exposer à Marseille douze
gravures de notre ami Delhez. Elles ont suscité un très grand intérêt, surtout
parmi la colonie étrangère. Depuis six mois je n'ai aucune nouvelle de
Victor. Mais je crois qu'il va bien. Vous savez sans doute qu'il est en plein
dans son Dostoïevski.’33
Aan de andere kant van de oceaan deed Delhez gelijkaardige inspanningen voor
Seuphor:
Persoonlyk heb ik tydens verschillende jaren getracht hem te Argentinië
bekend te maken door zijn heerlyke romans, zyn gedichten, aforismen
enz. Deerlyk is het me mislukt. De wereld rond geraken is gemakkelyker
doenbaar met kopstandjeswerk dan met degelyk doordacht en doorgevoerd
werk.34
Delhez volgde het werk van Seuphor op de voet, en ging er prat op bijna alles van
hem te bezitten, waaronder een volledige collectie van Seuphors getypte
tweemaandelijkse tijdschrift uit de jaren dertig, La Nouvelle Campagne. Het nummer
19 van de vierde jaargang (november 1937) is trouwens geconcipieerd als een lange
brief van elf bladzijden aan Delhez in Bolivië. Helaas was Delhez toen net naar Chili
vertrokken.
Toen Delhez zijn definitieve stek gevonden had, stuurde Seuphor hem zelfs
manuscripten toe. Zo heeft Delhez jarenlang het handschrift van Les évasions d'Olivier
Trickmansholm in zijn bezit gehad, evenals een van de eerste handgeschreven versies
van Le style et le cri, dat Seuphor schreef in de jaren 1932-1933.35 Pas in de jaren
zestig bezorgde hij het terug.
Bien sur je serais heureux de recevoir le Style et [le] Cri dont je ne connais
pas la version définitive qui ne correspond pas au manuscrit que j'ai
conservé ici des années et rendu il n'y a pas si longtemps. En outre le
catalogue de Mondrian à l'Orangerie. J'aurai ainsi ta production presque
complète et je suis certain que fort peu de gens en ont tant que moi.36
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La Nouvelle Campagne, november 1937
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Ook boeken uit zijn eigen collectie stuurde Seuphor op, zoals L'apocalypse de St
Jean van H.M. Féret, uit 1943, dat meer dan twaalf jaar bij Delhez zou blijven en
een grote inspiratiebron was voor de 49 Apocalypsus-gravures ‘de moeielykste die
ik maakte. Vooral op intellektueel gebied. De vertolking van het duisterste en minst
eenstemmig besproken Heilig Boek, zet me voor verantwoordelykheden die ver de
grens van de graveur voorbygaan. Zooals in alle zulkdanige gevallen noopt die
toestand de kunstenaar zich teknis te overtreffen.’37
Delhez gaf ook commentaar op Seuphors eigen publicaties: ‘Silence et Christophore
[1944] rappellent évidemment tes Diaphragme et Lecture élémentaire, mais sont
arrivés à une maturité, une noblesse et une hauteur qui laissent très loin en arrière
ces poésies de ta vingtaine’.38 Onderaan de brief voegde hij nog toe: ‘J'ai bien reconnu
ma gravure dans Le Silence c'est beau comme interprétation, mais cela surpasse en
poésie’.
Seuphors vertalingen van Gezelle vond Delhez aan het onmogelijke grenzen:
Pour un Flamand ce seront toujours des attentats, mais ce n'est pas
imaginable de se rapprocher plus à la langue et à la poésie de notre prêtre
et même à sa musique. Je suis resté bouche-bé en lisant Het Schryverke
traduit en français.39
Delhez heeft Seuphor als dichter altijd heel hoog aangeslagen. Hij was vol lof over
de sonnetten in L'ardente Paix (1936) en hun vervolg in La Nouvelle Campagne:
J'ai lu plusieurs fois ces sonnets à mes élèves qui ne comprennent pas le
français mais qui sont très sensibles à la Construction et la musique de tes
vers. Je les traduis d'ailleurs littéralement ce qui est je crois la seule façon
de traduire des sonnets. Sais-tu que parmi mes élèves [...] il ya un garçon
de 21 ou 22 ans qui est tout bonnement un grand poète? Il est parfois
terriblement inquiétant.40
Toen Delhez in oktober 1945 La Maison Claire kreeg, was hij niet alleen verrukt
over het feit dat het boek aan hem was opgedragen, hij vond het ook Seuphors beste
roman:
Je ne sais comment tu fais pour conserver dans ton livre cette force qui
est toujours douce, toujours harmonieuse. Beaucoup plus douce que le
sentiment de douceur et beaucoup plus harmonieuse que l'harmonie de
l'art. C'est que je crois que tu dépasses l'art et que tu dépasses l'harmonie
(tu méconnais presque la mélodie et pourtant parfois tu la jettes nue comme
une ligne qui sangle ou dessine) comme seulement l'ont fait les grands qui
à force de dépasser nature ont abouti à une nature autre où reigne en
raccourci toute la splendeur, la profusion et la générosité de la première.
Aussi la
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Apocalyps, XI, 3-14, De twee getuigen, Houtgravure, tweede staat
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cruauté et l'inconscience qui en somme ne seraient que générosités et
grandeurs formulées mais incompréhensibles. Tu portes tout cela en toi
et tu sembles ne pas en sentir le poids quand tout cela se loge dans la fluide
et la précision de ta prose. Cela se heurte, se brise et renait mil fois et
l'homme heurté et brisé arrive à la fin entier, sain et vertical. C'est comme
tu dis dans un de tes aphorismes Semence plus que Imitation. Et c'est de
la poésie et heureusement pas de la poésie nouvelle (frison nouveau)
pléonasme qui sans exception désigne exactement ce qui dans la poésie
est contingent en excès et actuel extrapoetique. Excuse-moi, cher Michel,
de me mettre dans cette ‘camisa de once vara’ en parlant de ton livre. Tu
peux sourire mais tu ne peux pas douter que je suis un lecteur véritable et
auquel diffi[ci]lement tu échapperas.41

Breuk
Vanaf ongeveer half 1948 volgde een grote stilte in de relatie tussen Delhez en
Seuphor. Eind juni 1950 scheef Delhez aan Jozef Muls
dat wy sinds ongeveer twee jaar praktisch geen betrekking meer hebben.
Ik was een diep bewonderaar van al wat hy schreef gedurende
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zijn katholieke periode, ongeveer sinds 33 tot 47. Zyn romans en zyn
gedichten vond ik geniaal. Op zijn Visage de Senlis schreef ik een kritiek
waar ik zijn overgave aan de fransche erotiek afkeurde. En daar brak de
draad onzer broederlyke betrekking. Hy schreef ook ‘Il faut faire l'Homme
universel’ waar zyn afbraak met het Katholicisme, dat zich reeds aanvoelen
deed in ‘maison Claire’ is uitgedrukt. Het boek van Francis Bernard
‘Itinéraire spirituel de Michel Seuphor’ komt dit alles toelichten. Het
beweert dat de geestelyke evolutie van Seuphor zyn katholicisme
overschreed en overtrof.42
De (of een) brief waarin Delhez kritiek gaf op de hierboven genoemde titels mag
nochtans vrij gematigd genoemd worden. Seuphor heeft er een aantal zinnen in
onderstreept of gemarkeerd:
J'ai constaté le fait fort curieux que à mesure que tu t'éloignes du
catholicisme tu perds un peu de ta force et de ton originalité et tu confirmes
ainsi des choses que toi même tu as dit dans d'autres livres. [...] je crois
sentir un certain recul dans ta pensée et même dans le contenu de tes deux
dernières oeuvres. Je ne me pose pas comme catholique rigide: je suis très
loin de là, et je ne me sentirais plus digne de fraternité si je ne te ferais pas
part des impressions que me laissent ta littérature. [...] Ton homme
universel se détache de la réalité et prend un vol utopique et c'est la
première fois que j'ai eu pareille impression en te lisant. [...] L'idée de la
punition totale dans Tout Dire est donc infiniment plus élevée, plus efficace
et plus optimiste réellement, que l'optimisme suranné et déjà un peu périmé
de ton Homme Universel. Je crois en outre rencontrer dans ton écrit une
exigence humaine qui ne garde aucune proportion avec les forces de
l'homme comme tel. L'homme seul ne pourra jamais réaliser l'Homme
Universel.43
Delhez vulde twee bladen met zijn commentaar. Maar er is niets dat op een komende
breuk wijst. Hij besloot: ‘Il est fort probable que dans cette lettre j'ai dit un tas de
bêtises, que je n'aie pu te suivre dans ta trajectoire dernière. J'espère bien que dans
ce cas tu m'enseigneras fraternellement’.
Een paar maanden later volgde een vertwijfelde brief:
Sais-tu que ta dernière lettre est du 3 février? Je t'ai écrit le 21 mars et à
cause de ton silence je suis un peu inquiet. J'ai peur d'avoir écrit de choses
qui peut-être t'on porté offense. Dans ce cas j'espère bien que notre ancienne
bonne amitié et la sureté que je te donne que c'est n'était pas dans mon
intention de t'ennuyer, seront suffisantes pour que tu me pardonnes. En
tout cas je préfère que la raison de ton silence soit due à une offense de
ma part ou à une insuffisance de ma part et non pas à une cause de maladie,
de déboire ou d'indifférence. [...] J'attends avec beaucoup d'impatience un
mot de toi, sur ta vie, ton travail, tes éditions. T'embrasse fraternellement
Victor
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Verzoening
Het lot was de oude vrienden uiteindelijk gunstig gezind: eind oktober 1957 woonde
Jeanne Delhez, Victors zus, Seuphors lezing over ‘Mondrian, l'inactuel’ bij in het
Museum voor Schone Kunsten en bracht daarover verslag uit bij haar broer:
une magnifique conférence, Vic, et quel orateur. Toujours le même flegme
et le même calme, malgré qu'il transpirait. [...] Comme c'était fini, j'ai été
la première a le féliciter, je lui disait que je t'avais écrit que j'allais venir
l'entendre et que tu en était heureux, cela lui faisait beaucoup plaisir, alors
je lui demandait si il n'était plus en correspondance avec toi, il m'a dit non,
mais dites lui que je désire beaucoup recommencer cette correspondance.
Figures toi j'allais près de lui alors que personne ne bougeait je lui disait,
bonjour Fernand, il me regardait, il ne me reconnaissait plus, je lui dis, la
soeur de ton ami Victor, mon Dieu, dit il m'elle Delhez, et il me prenait
par les épaules, il en était ému, pas longtemps, car c'est tout ce que je
pouvais lui parler, de suite presque toute la salle venait le féliciter. J'étais
contente d'y avoir été, et surtout qu'il me demandait pour renouer votre
correspondance.44
Wellicht stuurde ze de catalogus mee van de Seuphortentoonstelling die op dat
moment in een Antwerpse galerij liep, want op 20 januari 1958 vertrok een brief uit
Chacras de Coria vol lovende woorden over de leemtetekeningen van Seuphor:
Je veux donc dire que les figures de tes dessins vibrent et palpitent comme
des êtres pleins de la possibilité d'existence au delà de la suggestion simple.
Ce sont des choses pures, fragiles, pas transparentes, ni fluides ni
lumineuses (la luminosité ne va sans modulation) Leur corporéité est tribut
de la netteté de leur profil et de leur cohérence plane. C'est la luminosité
de tes fonds, leur perspective en plan horizontal qui par une rétribution
mystérieuse plastique fait la verticalité de tes figures et leur donnent leur
couleur et fait en sorte que ces figures ne soient pas seulement des
psaligraphies à rebours, qu'elles soient autre chose que des ombres
blanches.45
De correspondentie tussen Delhez en Seuphor uit de jaren 1958 toont ook twee
bezorgde vaders. Ze hebben het over postzegels voor Delhez' zoon Mario en over
de lange dienstplicht van Seuphors zoon Régis in Algerije. Het vernieuwde contact
met Seuphor, gaf Delhez ook zin om nog eens naar Europa te komen. Maar zonder
financiële tussenkomst was de overtocht niet denkbaar. Daarop liet Delhez aan Jozef
Muls weten dat hij tijdens de zomermaanden twintig nieuwe tekeningen voor de
Apocalypsreeks gemaakt had:
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Grafische Kunst. Houtsnede, 1946

Dit zou dan het getal op 49 (7 × 7) brengen. En met die volledige serie
had ik wel gaarne een reisje ondernomen in 't begin van toekomend jaar.
Moesten er eenige officieele instellingen van België de Universiteit van
Cuyo vragen me te zenden, dan ware het mogelyk dat ik die reis doen kon
als professor van deze Hogeschool. Ik ben tenandere leerling van de
Katholieke Universiteit van Leuven geweest en ware er dus kans van
kultuuruitwisseling.46
Een jaar later is het enthousiasme al wat getemperd. ‘Voor 't oogenblik is de
universiteit hier maar weinig vatbaar voor reizen te betalen aan profesoren.’47 Nochtans
had Delhez er serieus op gehoopt, want nog in januari had hij het Antwerpse
stadsbestuur gevraagd een brief te schrijven aan zijn bestuur, ter aanvulling van de
brieven die in 1958 door onder andere het Antwerpse Comité voor Artistieke Werking,
het Museum voor Sierkunst (Gent) en het Rijksbureau voor Kunsthistorie (Den Haag)
naar de rector van de Universiteit van Cuyo geschreven waren om hem aan te zetten
Delhez uit te sturen ‘als vertegenwoordiger der Argentynse kultuur of als element
voor kultuurbetoon wederzyds’. De Hogerer Raad zou de brieven op 13 februari
bekijken.48 Het werd 23 september 1959 voor Delhez met de Giulio Cesaré naar
Europa kon afvaren. Op 8 oktober kwam hij aan in Napels, verbleef vervolgens een
week in Rome (waar op dat moment ook een tentoonstelling van hem liep) en
arriveerde in Antwerpen op 15 okto-
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ber, de dag voor de vernissage van zijn tentoonstelling in de zaal van het Comité
voor Artistieke Werking aan de Meir. Daarna volgde een Keur van houtsneden in
de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Daarop trok Delhez naar Parijs om er enige
dagen bij Seuphor te logeren. Hij bracht er onder meer verslag uit van zijn bezoek
aan Geert Pynenburg.49 Het waren aangename dagen, maar hij voelde zich beter thuis
in Rome.50 Het is dan ook niet verwonderlijk dat Delhez na nog een korte periode in
Antwerpen en Brugge, zijn Europees avontuur afsloot met een rondreis door Italië.

De abstracten
In Seuphors grote werken over de abstracte kunst uit de jaren zestig, werd Delhez
steevast opgenomen, op z'n minst als een van de pioniers. Delhez vond dat maar wat
logisch. Aan Roger Avermaete verklaarde hij:
In de lyn van Peeters ben ik nooit geweest. Ik WAS abstrakt (en ben het
nog) Peeters was meestal niet figuratief dekoratief, en het beste van zijn
werk ligt in de tittelbladen van Het Overzicht. Ook is het niet waar dat
sinds 20 alle kabels tussen abstrakt en expressionisme by my gebroken
zyn. Tot heden toe zyn die strekkingen by my nog even vinnig als in de
jaren twintig, alleen maar schaarser kwantitatief.
Hij schreef voorts dat zijn Belgische en Hollandse tentoonstellingen allemaal door
zijn zusters werden samengesteld.
Hun keus ging naar de grote platen waar er zoals ge zegt inderdaad een
klemtoon op het surrealisme dat inderdaad myn geliefkoosde strekking is,
zoals by vele noorderlingen. Maar op die manier gingen vele andere soorten
uitingen van my voor de bezoekers gans teloor. Zo het expressionistische,
het photographisch figuratieve, het abstrakte. Zoeven verschenen de 4
delen van L'Art abstrait. In deel II staan er twee myner abstrakten tegenover
zes van Van Dooren, Peeters en Maes. Het is niet moeilijk uit te maken
wie van de vier de werkelyke abstrakte is.51
Voor La Peinture abstraite, sa genèse, son expansion koos Seuphor uit een pakket
van 73 bagatel-lino's en ander recent modernistisch werk dat hij van Delhez in 1958
toegestuurd kreeg. Het leverde hem in het boek ook de commentaar op ‘Est revenu
à la gravure abstraite en 1958 tout en poursuivant son oeuvre figurative’ (p. 190),
terwijl Delhez hoofdzakelijk werk uit 1952 had opgestuurd. Over zijn modernistisch
werk schreef Delhez: ‘Je t'enverrai quelques petites compositions modernistes que
j'ai coupées quelques fois par conviction, mais plus souvent par ennui, par désir de
me moquer ou de me convaincre du contraire’.52 Wat Seuphor ervan vond, schreef
Delhez aan Edgard Ernalsteen:
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Ik zond hem een reeks van mijn modernistis werk, inbegrepen de
bagatel-linos (ge weet die serie die ik maakte in scherts met de modernistise
strekkingen) en hy schreef me: ‘Quelle richesse, quelle diversité! La
générosité du tempérament Flamand se manifeste partout. Je vois avec
plaisir que tu as repris aussi quelques thèmes abstraits d'autrefois’.53
Delhez werd ook om advies gevraagd: ‘[Seuphor] verzocht me een keuze te doen
onder de abstrakten der drie Provincies van Cuyo voor zyn capo-labore “L'Art
Abstrait” in vier delen waar ik onder de pioniers figureer’.54 Hij volgde het allemaal
nauwkeurig op: ‘Est-ce que Scilipoti et Hector Rodriguez figurent dans les notices
du tome II? Et le premier qui a envoyé une gravure, a-t-elle été refusée’.55
En uiteraard werd er, net als in de overige briefwisselingen van Delhez, heel wat
‘geroddeld’ over medekunstenaars en critici. Zo vertelde hij over een ontmoeting
met de kunstcriticus Cordoba Iturburu, die een tentoonstelling kwam openen in
Mendoza:
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Très pauvre. Je le trouve un peu fat. On causait aussi un peu de Pet[t]oruti
et il me raconta qu'il avait de lui un dessin ou une peinture, je ne me
rappelle pas, de 1908 abstrait pur!!! Si on ne l'arrête pas il en montrera de
fin de siècle XIX.56
In 1973 opperde Seuphor de gedachte om samen met Delhez te exposeren, zo blijkt
uit een brief van Delhez aan Geert Pynenburg, waarin hij eens te meer de lof zingt
van Seuphors leemtetekeningen.
Persoonlyk hou ik zeer veel van zyn dessins à lacunes. Ik heb hem meer
dan eens geschreven dat hij als plastieker tot de figuratie behoort, jazelf
tot het surrealisme, dat hy geestdriftig verafschuwt. Maar dat zyn technische
houding abstrakt is, abstrakt in de zuiverste zin, abstrakt zonder de minste
ambachtsfout. Zyn zuiver abstrakte d[essins] à l[acune] zyn van zeer hoog
gehalte. Ik schreef hem dat meer dan eens, maar hy blyft me mordikus
antwoord daarop schuldig. [...] In zyn laatste brief stelde hy me voor eens
samen met hem te exposeren. Ik heb hem gezegd dat me dat veel plezier
zou doen; toch, afwykend, dat ik er niet kon by zyn gezien de hachelyke
omstandigheden waar dees land in verkeert. Myn leven in rust en stilte
geef ik niet graag prys en betaal er zonder morren de tol voor. In geld
uitgedrukt zou er dat zeer veel zyn. Het allergrootste gedeelte van myn
rond de 500 one-man-shows is zonder myn aanwezigheid gebeurd. De
duizenden knipsels daarover bewaar ik in elf dikke albums. Pryzen, stille
pryzen heb ik wel, geldpryzen geen. Maar met die albums stel ik me
tevree.57
De laatste ontmoeting tussen Delhez en Seuphor vond plaats in de zomer van 1981,
toen Delhez nog eens naar Europa kwam, samen met Liske deze keer. Ter gelegenheid
van zijn tachtigste verjaardag had het AMVC een tentoonstelling opgezet. De Delhez
keerden via Parijs en Rome terug naar huis.58 Aixita Delhez, Victors oudste dochter
herinnert zich dat Seuphor ziek was toen haar vader naar Europa kwam, maar dat hij
speciaal uit bed was gekomen om zijn oude vriend te kunnen zien. Eind 1980 had
hij er speciaal op aangedrongen dat Victor zou langskomen, mocht hij voor die
retrospectieve in zijn geboortestad naar Europa komen. Hij voelde zich zelf op z'n
tenen getrapt omdat Antwerpen aan zijn tachtigste verjaardag voorbij was gegaan:
Je te pose toutes ces questions paree que j'aurai moi-même une exposition
au Musée de la Boverie à Liège. Elle ouvrira le 6 mars, ensuite j'irai à La
Haye où j'aurai aussi une exposition (à la Galerie Nouvelles Images, où
j'ai déjà exposé 4 fois) qui a son vernissage le 8. Quelques jours plus tard,
il y aura une petite fête intime chez mon éditeur, Jean-Michel Place, à
Paris. Voilà pour mon anni-
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versaire à moi. Le flamingant sera reçu officiellement à Liège! A Anvers,
rien. Ce paradoxe est assez plaisant ne trouves-tu pas? Nous sommes les
survivants d'un autre monde. Il y a au moins 6 siècles entre notre jeunesse
anversoise et aujourd'hui.59

Liske Delhez. Houtsnede uit 1946-1947 met rechts Victor Delhez en links Mario Régis
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Archieven van Michel Seuphor, Jeanne Delhez, Edgard Ernalsteens, Jozef Muls,
Marc Edo Tralbaut, Geert Pynenburg en Roger Avermaete. Tenzij anders vermeld
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Met dank aan Aixita Delhez en Chris Rom.
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Portret van Filippo Tommaso Marinetti met opdracht (ongedateerd)
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Matthijs de Ridder
‘J'aime la vitesse (comme Marinetti), mais je lui préfère l'espace’
Fernant Berckelaers, F.T. Marinetti en de hobbelige weg naar
(wan)orde
In zekere zin was Michel Seuphor de succesvolste Vlaamse avant-gardist van allemaal.
Hoewel hij als de Antwerpse activist Fernand Berckelaers nooit uit de schaduw van
zijn nemesis Paul van Ostaijen wist te komen, bouwde hij als de kosmopolitische
avant-gardist Michel Seuphor een bewonderenswaardig netwerk op. Zowel Mondriaan
als Marinetti behoorden tot zijn kennissenkring. Maar welke poëticale en ideologische
positie nam deze dichter/schilder, die balanceerde op de smalle lijn die activisme,
futurisme en constructivisme met elkaar verbindt, eigenlijk zelf in?
In nummer 21 van Het Overzicht, gedateerd april 1924, constateert de redactie van
dit Vlaamse avant-gardetijdschrift het volgende:
MARINETTI noemt ‘futurist’ al wie helpt nieuw leven te brengen in de kunst.

In zijn laatste manifest ‘Le Futurisme Mondial’ geeft hij een overzicht
van zijn troepen en vernoemt voor Vlaanderen: De Troyer, Berckelaers,
Peeters, Joostens, Servrancks, Maes, Moens.1
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Marinetti had in Le futurisme mondial inderdaad een nogal extensieve lijst opgenomen
van moderne kunstenaars die hij allemaal onder dezelfde vlag wilde scharen. Zijn
vlag. Ongeacht de stromingen die deze kunstenaars vertegenwoordigden, werden zij
allemaal in één klap tot futuristen verheven, door de simpele techniek van het
veralgemeniseren van een voorheen zeer specifieke term. Op die manier werd het
futurisme verrijkt met namen als Stravinski, Walden en Mondriaan, mensen die we
tegenwoordig niet snel met het label ‘futurist’ zouden associëren.
In januari 1924 leidde de publicatie van Le futurisme mondial echter niet tot felle
protesten. Ondanks het feit dat iedereen die op deze lijst figureerde zijn eigen ideeën
koesterde over wat moderne kunst precies was, leek niemand er echt een probleem
mee te hebben dat Marinetti zo'n beetje elke publicerende modernist rekruteerde voor
zijn leger. De militaire metafoor die Het Overzicht quasi gekscherend overnam van
Marinetti, verraadt natuurlijk wel een zekere reserve, maar toch overheerste vooral
de trots. De delegatie Vlaamse futuristen was immers uitsluitend samengesteld uit
medewerkers van Het Overzicht, en dat betekende internationale erkenning.
Marinetti was overigens lang niet de enige die een poging waagde om een algemene
term te lanceren voor alle verschillende vernieuwingsbewegingen. Herwarth Walden
had het - sprekende over ‘avant-gardisten’ - graag over expressionisten. Tristan Tzara
deed hetzelfde met dada en Theo van Doesburg bracht menige moderne kunstenaar
in verband met zijn tijdschrift De Stijl.2 En ook de Vlaamse avant-gardisten hadden
pogingen gedaan om de moderne geesten te verzamelen onder één welluidende term.
Voor zowel Paul van Ostaijen als Victor Brunclair was een vooruitstrevende jonge
(Vlaamse) kunstenaar een activist.3
Elke term had zijn voor- en nadelen. Maar tegen het globale idee om alle
vooruitstrevende krachten te bundelen, leek weinig bezwaar te bestaan. Zeker niet
bij de hoofdredacteur van Het Overzicht die zelf steeds concretere ideeën ontwikkelde
in die richting. Berckelaers liet dan ook niet na om Marinetti zijn gelukwensen te
sturen voor het manifest. Al moest hem toch een kleine grief van het hart. Niet alle
Vlamingen hadden immers Marinetti's lijst gehaald. Van Ostaijen, Burssens en
Brunclair ontbraken bijvoorbeeld, maar dat scheen Berckelaers koud te laten. Het
deed hem vooral verdriet dat de ferme Italiaan zijn alter ego Michel Seuphor was
vergeten. ‘Merci pour m'avoir rappelé le nom de Seuphor’, antwoordde Marinetti,
die duidelijk geen idee had dat Berckelaers zelf schuil ging achter deze in herinnering
gebrachte naam. In de toekomst zou hij die naam niet meer vergeten, zo beloofde
hij.4
Dit leek het begin te zijn van een vruchtbare samenwerking tussen de ‘futurist’ en
de ‘activist’. Berckelaers had Marinetti namelijk meteen op de hoogte gebracht van
zijn plannen om een groot congres over de moderne kunsten te organiseren in
Antwerpen. En aangezien Marinetti zich met enige zwier had opgeworpen als de
vaandeldrager van deze beweging, had Berckelaers een grote rol in gedachten voor
de opperfuturist. Een grote gemeenschap van nader te definiëren vooruitstrevende
artiesten leek in de maak.
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Leek.
Uiteindelijk bleef het bij plannen en halve afspraken. Daar lagen vooral praktische
bezwaren aan ten grondslag, maar het was toch ook maar de vraag of al die
avant-gardisten zich wel in één beweging konden laten vangen. Het was met andere
woorden de vraag of de vele verschillende ismen echt inwisselbaar waren. Een aantal
stromingen wilde immers wel wat meer dan alleen nieuw leven brengen in de kunst.
Behalve naar een artistieke revolutie streefden zij ook naar een maatschappelijke
hervorming, die vaak met evenveel, zoniet meer radicaliteit gepaard ging. Die politieke
dimensie mag dan voor sommige kunstenaars een surplus zijn geweest, voor een
aantal anderen vormde ze het uitgangspunt van hun artistieke bedrijvigheid. Op dat
punt leek er dan ook weinig concrete overeenstemming te bestaan, wat het moeilijk
maakte om van een echte eenheidsbeweging te spreken.
Kon Seuphor zich bijvoorbeeld wel vinden in de uitgangspunten van het futurisme?
Of dichter bij huis: wilde Nant Berckelaers, die zijn voornaam zeer opstandig met
een t spelde, wel een echte activist zijn? Want ondanks de politieke start van Het
Overzicht leek de moderne kunst zich voor hem steeds verder in de richting van het
algemeen-menselijke te bewegen. Was hij met andere woorden wel bereid om de
uiterste consequenties van de stromingen waarmee hij in verband werd gebracht te
aanvaarden? Hoorde hij wel thuis in de ‘troepen’ van Marinetti, in de scharen van
het activisme of onder de paraplu van de evenmin neutrale term ‘avant-garde’? De
antwoorden op deze vragen leveren een beter inzicht op in de moeizame verhouding
van zowel Fernant Berckelaers als zijn alter ego Michel Seuphor met de Vlaamse en
(een deel van) de internationale avant-garde.

Berckelaers een activist?
Toen Het Overzicht in juni 1921 voor het eerst verscheen, profileerde dit tijdschrift
zich meer als een open podium voor ‘de intelektuelen van Vlaanderen’, dan als het
avant-gardistische kunsttijdschrift dat de geschiedenisboeken is ingegaan. Hoewel
de ondertitel van het blad - kunst - letteren - mensheid - suggereerde dat de plastische
kunsten en de literatuur de boventoon zouden voeren, werden zeker de eerste nummers
voornamelijk gevuld met politiek-maatschappelijke artikelen (‘mensheid’ dus). Het
Overzicht was dan ook minder een echt overzicht van wat cultureel Vlaanderen zoal
te bieden had, dan een tijdschrift met een maatschappelijke missie. ‘Abonneren op
Het Overzicht is medewerken aan Vlaanderens geestelike bevrijding’, klonk het in
het korte mission statement, dat tot en met het dubbelnummer 3-4 zou worden
herhaald. De promotie van nieuwe kunstvormen en de emancipatie van Vlaanderen
gingen met andere woorden hand in hand.
Het Overzicht claimde daarmee een plek in het progressieve deel van de Vlaamse
kunst- en literatuurscène van net na de Eerste Wereldoorlog, die een zeer politieke,
internationalistisch georiënteerd nationalistische inslag
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Michel Seuphor (ongedateerd)

had. Het tijdschrift richtte zich op de jonge garde die zich niet alleen de artistieke
voorwacht waande, maar die zich ook opwierp als wegbereider van de Vlaamse
Beweging. Bijna zonder uitzondering hadden deze jongeren zich tijdens de Eerste
Wereldoorlog overgegeven aan het activisme (medewerkingsbereidheid met de
bezetter) en zich ingezet voor Vlaams zelfbestuur of zelfs Vlaamse onafhankelijkheid.
Een groot deel van hen was
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daardoor in problemen gekomen met het gerecht. Sommigen waren het land ontvlucht
(Paul van Ostaijen, Firmin Mortier kortstondig), velen waren er van afgekomen met
enkele weken voorarrest, en een aantal mensen had daadwerkelijk een straf uitgezeten
(Wies Moens, Gaston Burssens).
Alleen de personele invulling van de Vlaamse avant-garde zorgde er dus al voor
dat deze beweging een uitgesproken politiek karakter had. Toch was de term ‘activist’
meer dan een geuzennaam voor de leden van deze opstandige generatie die zich bijna
collectief aan de collaboratie had gebrand. Het artistieke en het politieke activisme
waren nauwelijks van elkaar te onderscheiden.5 Bovendien was ‘activisme’ vanaf
het ontstaan van de Vlaamse avant-garde de meest geschikte term gebleken om het
gehele project van de literatuurvernieuwers te omschrijven. Om even heel kort door
de bocht te gaan: activisten waren geen moderne dichters die óók politiek actief
waren; de politieke idealen lagen ten grondslag aan de kunst. De activistische
kunstenaars wilden met andere woorden (onder andere) via hun kunst de werkelijkheid
veranderen.
Deze innige verstrengeling van politiek en literatuur vond haar oorsprong vóór de
Eerste Wereldoorlog, maar kreeg definitief vorm in een even invloedrijk als
paradigmatisch essay van Paul van Ostaijen, getiteld ‘Nasionalisme en het niewe
geslacht’ (1916).6 ‘Elk[e] jongere is een aktivist’, stelde Van Ostaijen daar
vooruitstrevend. En even verder: ‘Nasionalisme, beredeneerd en geen sentimenteel
geklets, is het uitgangspunt van onze generasie’. Dat gold ook en vooral voor de
‘jonge’ kunst, want: ‘Kunst is eerst en vooral nasionaal, door dit [via deze fase, MdR]
wordt zij algemeen’.7 Dat deze stelling bepaald geen dode letter was, had Gaston
Burssens al in oktober 1915 helder laten zien:
Als eenige mogelijke oplossing der Vlaamsche kwestie wordt geëischt en
moet verkregen worden hetgeen de Ieren voor Ierland, de Polen voor Polen,
de Finnen voor Finland vragen, een ‘home rule’, zelfbestuur voor
Vlaanderen! En dát moet nu voorbereid worden.8
Dit was het antwoord van de activistische jongeren op decennia Vlaamse politieke
terughoudendheid en artistiek conservatisme. Artistieke agitatie en concrete politieke
actie kenmerkten de Vlaamse avant-garde, die in veel opzichten verder ging dan
menige andere avant-gardebeweging. Waar Peter Bürger, de belangrijke theoreticus
van de avant-garde, stelt dat het voornaamste doel van de vernieuwingsbewegingen
was om een ‘Angriff auf den Status der Kunst’ te plaatsen, lijkt in Vlaanderen de
aanval op de staatsinrichting veel belangrijker.9 Een activist kon simpelweg geen
genoegen nemen met een revolutie in of van de kunst, als daar geen politieke
consequenties aan verbonden waren. Paul van Ostaijen schreef in zijn hierboven
reeds geciteerde essay bijvoorbeeld: ‘Zo bijv. kan ik best over de baan met een
nasionalist, die nochtans mijn estetiese opvattingen niet deelt, maar een met mij
esteties eensgezind mens, die m'n nasionale overtuiging niet
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zou delen, laat me vrij koud’.10 Het nationalisme kwam dus op de eerste plaats, de
kunst volgde.
Het bleef overigens niet bij woorden alleen. De activisten waren erop gebrand om
hun programma ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Ze waren bereid om daarvoor
veel meer te doen dan het schrijven van gedichten en wervende artikelen. Gaston
Burssens nam in 1918 bijvoorbeeld dienst bij het door de Duitsers vervlaamste
ministerie van landbouw. En Paul van Ostaijen maakte het datzelfde jaar nog bonter.
Hij was de beoogde kapitein-adjudant van de Vlaamsche Rijkswacht, een soort
paramilitaire politiewacht van de activistische Raad van Vlaanderen.11
Dit laatste biografische gegeven lijkt in strijd met het humanitaire discours dat
Van Ostaijen tegelijkertijd hanteerde. In zijn dichtbundel Het sienjaal was de dichter
immers uit op wereldvrede, absolute vrijheid en een algehele verbroedering van alle
verlichte geesten over de hele wereld, of in ieder geval Europa: ‘Komt, gij allen die
mijn broeders zijt aan de Tafel, daar is de dis van het Leven!’12 Maar ook in deze
zeer typerende O-Mensch!-poëzie zat een activistisch element vervat.13 Het ideale
eindpunt van dit streven zou namelijk niet zonder slag of stoot bereikt kunnen worden.
Immers: ‘Wie gaat om zege, gaat uit op roof en door bedrog.’14 Die zege - ook al
leidde ze naar pacifistische en menslievende wereld - móest worden behaald. En daar
mocht veel voor wijken. Het motief van het offer, dat tot in het aan Kurt Hiller
ontleende motto in ‘Het sienjaal’ verwerkt is (‘Held ist wer sich opfert, nicht wer
geopfert wird’), mag dan ook best letterlijk gelezen worden. In het beste geval gold
dat de dichter/held, maar ook collateral damage kon niet uitgesloten worden. Want
‘[w]at niet mee wil, wordt meegerukt door de stroom’.15 Ook dit ideaal van universele
liefde moest met andere woorden actief (activistisch), dat wil zeggen tot in het uiterste
nagejaagd worden.16
Na de oorlog werd deze radicale politieke overtuiging, vaak met evenveel
humanitair pathos én politieke vastberadenheid verder gezet. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in Staatsgevaarlik (1919), het tijdschrift met de veelzeggende titel dat
in zekere zin de voorloper was van Het Overzicht. Een zuivere voortzetting van
Staatsgevaarlik was Het Overzicht overigens niet, maar het blad wierp zich wel op
als testamentaire uitvoerder van het eerstgenoemde. Niet alleen was Het Overzicht
het nieuwe project van een van de hoofdredacteurs van het subversieve tijdschrift
(Geert Pynenburg), tot ver in de eerste jaargang werden ook de vier verschenen
nummers van Staatsgevaarlik - waarvan de inhoud volgens de twee redacteurs niets
aan ‘aktualiteit’ had ingeboet - te koop aangeboden. Daardoor maakte niet alleen het
activisme van tijdens de oorlog, maar ook de ‘realisierungspolitik’ - een doorgedreven
vorm van activisme - die men in Staatsgevaarlik had voorgestaan, deel uit van de
traditie waarin Het Overzicht een plaats zocht.17
Iedereen die zich in Vlaanderen met moderne kunst wilde bezighouden, moest
zich in ieder geval weten te verhouden tot alle aspecten van het activisme. Wat dat
betrof was Berckelaers een erg late bekeerling. In 1917 had hij nog geprotesteerd
tegen de mensen die de antiflamingantische kardinaal Mercier hadden uitgefloten
tijdens een bezoek aan Ant-
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werpen. Hij was dus in het verweer gekomen tegen Paul van Ostaijen én zijn kompaan
Geert Pynenburg, die beiden bij dit incident betrokken waren. Het was eigenlijk pas
na de oorlog dat Berckelaers zich voegde bij het groepje recalcitrante
kunstvernieuwers, annex activisten.
Op zich was dit niet uitzonderlijk. Er waren veel meer mensen die zich tijdens de
oorlog op de vlakte hadden gehouden, en die na de oorlog onder invloed van de wat
onverzoenlijke houding van een zeker deel van de Franstalige pers in de richting van
het activisme opschoven. Willem Elsschot is daar een voorbeeld van, evenals Paul
Kenis die de oorlog nota bene als Belgische ambtenaar in Le Havre had doorgebracht.18
Berckelaers toonde zich zeker gevoelig voor de soms lasterlijke campagnes in de
Franstalige pers, maar op latere leeftijd heeft hij bij herhaling verklaard dat er ook
nog iets anders speelde.19 Zijn plots opspelende flamingantisme was een manier om
zich af te zetten tegen het autoritaire franskiljonse milieu waarin hij was opgegroeid.20
Alhoewel er niet getwijfeld hoeft te worden aan de oprechtheid van het
flamingantisme dat Berckelaers eerst in zijn obscure studentenblaadje De Klauwaert
(1919) en later in Het Overzicht aanhing, lijkt het er toch op dat diens (naoorlogse)
activisme veel meer dan een onwankelbaar uitgangspunt, een recalcitrante ‘houding’
was. Dat kwam in het eerste nummer van Het Overzicht bijvoorbeeld al tot uitdrukking
in de ‘Manifest-inleiding’. Daarin presenteerden Berckelaers en Pynenburg een zeer
open programma met tal van referenties aan inmiddels sinds lang aanvaarde stellingen.
Zo stond daar bijvoorbeeld te lezen:
Wij staan in ons vlaams-zijn met een breed voelend en sterk denkend
nationalisme: het zelf-zijn van ons volk in Groot-Nederland ligt op de
rechte weg naar internationalisme. Door zelfkennis tot De Kennis; door
zelf-ontvoogding tot de wereld-ontvoogding.21
Hoe de twee initiatiefnemers van Het Overzicht die wereldontvoogding wilden
bewerkstelligen was vervolgens een beetje duister. Ze spraken wel over ‘de daad’,
maar meer dan ‘tribuunbezorgers of impressarios’ wilden ze eigenlijk niet zijn. De
daad bestond er dus voornamelijk uit bewustzijn te kweken bij de ‘vlaamse
intelektuelen’.
De idealen van Berckelaers en Pynenburg kwamen duidelijk overeen met (waren
zelfs afgeleid van) die van Van Ostaijen, Burssens, Brunclair en zelfs met de mannen
van Staatsgevaarlik. Maar tussen het ‘God geve dat wij Staatsgevaarlik wezen!’ uit
het inleidende manifest van dit laatste tijdschrift en de nogal makke oproep:
‘Vlaanderen heeft u nodig, de wereld heeft u nodig, en wij wachten op sterke armen’,
zat meer dan een nuanceverschil.22
Berckelaers moet op dit weinig concrete manifest zijn aangesproken. Zonder
precies te vermelden wie met welke reden de ‘Manifest-inleiding’ precies gewraakt
had, ging hij in de dubbelnummers 5-6 en 9-10 uitvoerig in op de uitdaging om zijn
standpunten te verduidelijken. Opmerkelijk genoeg bewogen de aanvullingen op het
oorspronkelijke programma
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zich in twee aan elkaar tegenovergestelde richtingen. Enerzijds vulde hij het tot dan
toe wat vage concept ‘breed voelend en sterk denkend nationalisme’ concreter in,
waardoor de lezer zich ervan kon overtuigen dat ook Fernant Berckelaers uitkeek
naar ‘de eenskomende sosiale revolutie, die de kiemen van 'n Groot-Europese
Bonds-Republiek zal doen gedijën’. Hij pleitte bovendien voor een daadkrachtige
campagne die deze boodschap langs de heersende machten (‘de oorlogs-woekeraars,
zeepbarons en parvenus “qui se piquent d'intellectualité’”) moest manoeuvreren,
teneinde de ongefilterde boodschap - en níet de modieuze variant daarvan - bij het
ontvankelijke deel van de bevolking te krijgen. Hij sprak zich dus uit voor: ‘een daad
stellen zonder meer, met als enkel kriterium spontaan en echt te zijn’.23
Anderzijds vluchtte Berckelaers in de metafysische theorie om het grote gelijk
van de jonge generatie te bewijzen, zonder daarbij zijn handen vuil te hoeven maken.
De onverzoenlijke oppositie tussen de jongeren en de ouderen was volgens hem een
gevolg van de conjunctuur van de kosmos en dus volstrekt logisch. Dat geschil
uitvechten was verloren energie, energie die beter geïnvesteerd kon worden in het
uitdragen van de eigen overtuiging. Anders dan bij bijvoorbeeld Paul van Ostaijen
- die rond deze tijd de Vlaamse communisten opriep om naar analogie met de
‘bevrijding’ van Polen door de Sovjets, Vlaanderen te ‘bevrijden’ van het oude
regime24 - paste Berckelaers voor de concrete actie: ‘Geen machtsmisbruik, maar het
woord en het voorbeeld dat sticht en vrucht draagt, - want spieren werken enkel op
spieren, maar de geest werkt op geest en spieren’.25
Er school in Berckelaers geen revolutionair van de daad. Met zijn pleidooi voor
een intellectuele campagne ter bewustmaking van de geesten, sloot hij eerder aan bij
Henri Barbusses Clarté. Ook Barbusse ging er vanuit dat als alle gelijkgestemde
intellectuelen consequent voor een internationale broederschap zouden pleiten, eerst
het volk en daarna de ‘konservatieven’ en machthebbers vanzelf overstag zouden
gaan. In de woorden van Berckelaers:
Inmiddels ligt onze taak helder voor ogen: onszelve ontvoogden en
opvoeden, en met de vruchten ervan ook onze buurman, onze vriend en
onze broeder voeden - om in groot getal klaar te staan als het woord zal
vlees geworden zijn. Nu reeds is de geschiedenis der komende geslachten
te vatten.26
In Vlaanderen kende de Internationale van de Geest een kort bestaan. Onder anderen
Gaston Burssens, Victor Brunclair en Paul Kenis rekenden zich een tijdje tot de
rangen van Clarté. Maar vooral Burssens en Brunclair verloren al snel hun geloof in
het feit dat de massa de intellectuele voorhoede zou volgen. Paul van Ostaijen was
dat geloof al veel eerder kwijt geraakt. Hij had zich al in 1919 tegen het voor hem
veel te weinig concrete ‘frasen-internasionalisme van Romain Rolland en Henri
Barbusse’ gekeerd.27
Zonder Paul van Ostaijen nu als absoluut model naar voren te willen schuiven
voor dé Vlaamse avant-gardist, geven de principiële verschillen tussen zot polleken
en Nant Berckelaers - zeker met het oog op de verhou-
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ding tussen Berckelaers/Seuphor en Filippo Tommaso Marinetti - wel een mooi beeld
van waar Berckelaers nu precies afweek van de radicale tak van de (internationale)
avant-garde. Want waar Van Ostaijen met argusogen keek naar het al te utopische
project van Barbusse en Rolland, schoof Berckelaers Rolland juist naar voren als de
denker bij uitstek van de moderne tijd. Al in het eerste nummer van Het Overzicht
zag hij in ‘Anti Nietzsche’ in de profeet van de universele liefde de welkome
tegenhanger van de prediker van de Wille zur Macht en de angstaanjagende
Uebermensch: ‘Wat valt er nog te zeggen over Nietzsche? - Wij hebben Tolstoj,
Romain Rolland’.28 Weer was dit een keuze voor een doorgevoerd pacifisme en tegen
een filosofie waarin des mensen hang naar macht centraal stond. En dat terwijl de
gedroomde daadkrachtige ‘aktivist’ van Van Ostaijen zijn oorsprong onder andere
vond in de sterk door Nietzsche beïnvloede filosofieën van M.B. Ledegouwer en
Kurt Hiller.29
Fernant Berckelaers zocht met andere woorden wel een plek in het modernistische
Vlaamse project, maar hij schrok ervoor terug om er de uiterste consequentie van te
dragen. Waar activisten als Van Ostaijen, Burssens, Brunclair het uiteindelijke doel
van hun streven ‘hoe dan ook’ wilden bereiken, haalde Berckelaers - die zich uiterlijk
van het activistische discours leek te bedienen - de angel en daarmee eigenlijk ook
het fundament uit dit ideaal. Een typische illustratie hiervan vormt de manier waarop
hij een nagelaten artikel van Herman van den Reeck zeer selectief aan de lezers van
Het Overzicht presenteerde.
Herman van den Reeck was een icoon van het activisme, sinds hij op 12 juli 1920
was overleden aan de gevolgen van de schotwond die hij een dag eerder had opgelopen
tijdens de totaal uit de hand gelopen Guldensporenviering. Een betere martelaar
hadden de jonge flaminganten zich niet kunnen wensen. Van den Reeck was een
idealist van nog geen twintig jaar die - zo luidde de populaire interpretatie - was
vermoord door het repressieve gezag. Het zuivere idealisme was met andere woorden
uitgeschakeld door het perverse regime. Dit was een beeld dat een grote massa mensen
aansprak en tientallen dichters wist te verleiden tot het schrijven van een gedicht.
Ook in de biografie van Berckelaers is de dood van Herman van den Reeck een
belangrijke gebeurtenis. Zowel in zijn autobiografische roman Les évasions d'Olivier
Trickmansholm (1938) als in het invloedrijke televisie-interview met Joos Florquin
geldt dit evenement als de apotheose van zijn/het Antwerpse flamingantisme.
Berckelaers claimt in die verhalen zelfs arm in arm met Van den Reeck naar de Grote
Markt te zijn gewandeld. In de chaos die daar ontstond, raakte hij de jonge flamingant
kwijt, waarna hij vanaf veilige afstand zag dat Van den Reeck getroffen werd door
een politiekogel.30
In hoeverre hier enige dichterlijke vrijheid aan te pas is gekomen, is een moeilijk
te beantwoorden vraag. Feit is wel dat Seuphor zichzelf graag middenin het woelige
Antwerpse flamingantisme plaatste. Zo centraal dat hij gemakkelijk zelf slachtoffer
had kunnen worden van zijn overtuiging. In Les évasions d'Olivier Trickmansholm
wordt de gelijkenis tussen Van den Reeck (Lode Vermael) en Fernant Berckelaers
(Trickmansholm) zelfs heel dik in de
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verf gezet. Terwijl Vermael ligt te sterven, staat Trickmansholm verweesd midden
op straat. Plots merkt hij dat hij hevig bloedt. Door alle commotie heeft hij niet
gemerkt dat hij zelf een klap van een politiesabel te verwerken heeft gekregen. De
tijd lijkt stil te staan. Zelfs als een patrouille de straat schoonveegt, heeft
Trickmansholm niet de tegenwoordigheid van geest om zich te verplaatsen: ‘Que
l'armée belge lui passe sur le corps!’ Hoewel er geen twijfel over kan bestaan wie
het grootste slachtoffer van de dag is, lijkt Seuphor te suggereren dat ook hij, of liever
Trickmansholm, slachtoffer is geworden van het buitenproportionele optreden van
de sterke arm van het gezag.
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In iedere ‘activist’ school een Herman van den Reeck, zo lijkt de boodschap te luiden.
Maar veel meer dan een romantisch soort mijmering over een woelige tijd kon deze
passage niet zijn. De gelijkenissen tussen Van den Reeck en Berckelaers waren
namelijk zeer relatief. Want ook in dit geval weigerde de hoofdredacteur van Het
Overzicht de uiterste consequentie van het streven van zijn generatie te aanvaarden.
Van den Reeck doet in de biografie van Berckelaers dienst als een krachtig symbool
van een heldhaftig soort jeugdige opstandigheid, maar dat beeld is wel bewust
gemanipuleerd. De martelaar moest namelijk onschuldig blijven. Toen mederedacteur
Geert Pynenburg de hand wist te leggen op een nagelaten artikel van de gevallen
zoon, aarzelden beiden om dit epistel in zijn geheel af te drukken in het
‘Guldensporennummer’ van 1921 (nummer 2). Het onschuldige kind Van den Reeck
kwam er namelijk heel wat minder engelachtig uit naar voren dan verhoopt. Er werd
besloten om slechts enkele passages te publiceren, vergezeld van commentaar van
Berckelaers. En dat gebeurde zeer selectief. De ‘editeur’ Berckelaers wist nog wel
een draai te geven aan Van den Reecks oproep om ‘zich gewapenderhand te verzetten’.
Voorbijgaand aan de opmerking dat een vrijheidsstrijd ‘wel door enige slachtoffers
mag gekocht worden’, las hij daar een oproep in tot verhevigd protest. ‘Ja, we doen
waarlik gek en belachelik met op de knieën te kruipen voor onze vijanden om hun
ons recht af te smeken’, was zijn commentaar.31 Maar dat Van den Reeck dit heel
letterlijk had bedoeld, dat ging in de woordenstroom van Berckelaers verloren. Dit
terwijl vooral het slot Van den Reecks artikel - dat wijselijk werd weggelaten - niets
aan duidelijkheid te wensen overliet:
Organiseer U, sticht geheime revolutionaire bonden die zich gereed maken
tot de supreme strijd, bewapen u in alle stilte, oefen u zo mogelijk; voor
alles: zoek aansluiting bij de makkers van vreemde steden en de
groeperingen die hetzelfde doel beogen. Zoek aansluiting bij de soldaten
enerzijds, bij de socialisten anderzijds; daar ligt het heil.32
Vlak voor zijn dood was ‘het kind’ Van den Reeck dus zover dat hij het gewenste
eindpunt van het jonge Vlaamse streven ook daadwerkelijk wilde bereiken, of liever:
forceren. En hoezeer Berckelaers ook hoopte dat dit soort radicalisme terug te voeren
zou zijn op jeugdige onbezonnenheid, de wil om in de realiteit te verwezenlijken wat
het fantasiescenario als ideaal voorspiegelde, was inherent aan het discours.
Berckelaers schrok er duidelijk voor terug om het lot in eigen handen te nemen.
In zijn artikelen bleef hij erop hameren dat het de plicht was van de intellectuelen
om de geesten rijp te maken voor een socialistische omwenteling. Dat was in zichzelf
al niet zo'n helder project, omdat er nergens concrete ideeën geformuleerd werden
over hoe de voorziene ‘Groot-Europese Bonds-Republiek’ precies gestalte zou moeten
krijgen. Maar daar ging het mensen als Berckelaers natuurlijk ook niet om. Het was
het ideaal, het
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eindresultaat dat telde. Bovendien bood dit concept hem de gelegenheid om een
cruciale vraag uit de weg te gaan. Een algehele socialistische omwenteling maakte
immers ook meteen een einde aan de Vlaamse kwestie. Maar helemaal waterdicht
was deze strategie niet. Ook in een Europese Bondsrepubliek moesten de afzonderlijke
naties in een bepaalde staatsvorm vertegenwoordigd zijn. En aangezien Het Overzicht
zich al vanaf het begin had gekant tegen ‘de gehallusineerde staat België’, lag het
voor de hand dat de ‘Republiek Vlaanderen’ lid zou worden van de grote Europese
Staat.33 Daarmee kwam het probleem dat Berckelaers zo graag uit de weg ging via
een achterdeurtje weer binnen.
Vroeg of laat moest Berckelaers zich toch eens buigen over het machtsvacuüm
dat er in zijn denken was ontstaan. Als er - in welke vorm of constellatie ook - een
staatkundige eenheid Vlaanderen moest komen, dan moest die eenheid immers geleid
worden. Het was alleen de vraag wie daar in zijn pacifistische denken toe gemachtigd
was. Zelf de macht grijpen (zoals de meeste activisten zouden doen), leek uitgesloten.
Een vreemde macht aanvaarden ook. En dus leek het erop dat alleen een mirakel
Berckelaers nog uit deze impasse kon halen:
Waarom de stad vandaag in feest en wit bevlagd is zal ik je vertellen: Jezus
de man van Nazareth is op weg naar onze stad, hij brengt de lang gewachte
vreugde de lang gewachte Lente meê.34
Een nieuwe lente en... een vertrouwd geluid. In ‘Antwerpen maart zon’ zocht Michel
Seuphor zijn heil in de Heiland, die als perfecte socialist de wereld uit de duisternis
kwam bevrijden. Werkelijk iedereen kreeg van hem zijn zin en niet in de laatste
plaats de Vlamingen: ‘Hij zal Breughel en Uilenspiegel verheerliken, Borms bevrijden
en de Vlamingen een hogeschool geven’. Zo simpel werkte dat. Seuphor was er althans in zijn eigen logica - in geslaagd om zowel zijn pacifistische idealen in ere
te houden als de Vlaamse kwestie te slechten. Maar erg veel bijval kreeg hij niet
voor deze pseudo-socialistische zoektocht naar het ‘rijk der liefde’. Voor activisten
als Van Ostaijen waren dit toch maar vergezochte en bovendien irreële denkbeelden,
die nauwelijks serieus te nemen waren. Ondanks het pacifistische voorkomen van
het naoorlogse activisme werd een al te passieve strategie als die van Berckelaers
niet echt gewaardeerd. Mede hierdoor zou hij nooit echt opgenomen worden in het
selecte gezelschap van Vlaamse (Antwerpse) activisten (avant-gardisten). Zelf hield
hij echter vol dat hij de enige humane uitweg had gevonden uit een politiek explosieve
situatie. Steeds vaker zou hij het opperwezen inroepen om gerechtigheid te doen
geschieden. Uit ‘Vrijheid en Geus’:
Later zal de enige uitkomst zijn:
aan de mode offeren
en tot de katholieke godsdienst overgaan.
Einde goed alles goed.35
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Berckelaers een futurist?
Berckelaers heeft het nooit echt kunnen verkroppen dat hij in Vlaanderen zo weinig
erkenning heeft gekregen, terwijl hij zonder twijfel de meeste internationale contacten
had en zich moeiteloos bewoog in het Parijs van Picasso, Gris en Mondriaan. Zijn
status van Vlaamse avant-gardist met de meeste internationale uitstraling, leverde
hem nauwelijks krediet op, althans niet bij de selecte groep mensen die zich eerder
activist dan avant-gardist zouden noemen.
In hun ogen had Seuphor namelijk niet in eerste instantie een bijdrage geleverd
aan de noodzakelijk internationalisatie van de Vlaamse avant-garde, zoals ook Van
Ostaijen, Burssens, Brunclair en anderen die voorstonden. Seuphors optreden op het
internationale podium werd eerder gezien als een vlucht voorwaarts. De man die er
niet goed in slaagde om een duidelijke positie in te nemen in de Vlaamse kunstwereld
(die in zijn geval grotendeels kan worden teruggebracht tot het Antwerpse activisme),
zocht zijn heil op een hoger plan. En hoewel Seuphor zich al snel wist te omringen
met tot de verbeelding sprekende artiesten, verzaakte hij - in de logica van het
thuisfront - eens te meer aan de uitgangspunten van de Vlaamse avant-garde. Hij gaf
zijn locale avant-garde met zijn bijzondere kenmerken en eigen wetten immers niet
zozeer een breder publiek, hij verving in tegendeel die Vlaamse avant-garde
simpelweg door een internationale, zogezegd universele, en dus veel minder
concreet-politieke variant.
Dat leverde hem in Antwerpen niet meteen een staande ovatie op. Maar
tegelijkertijd moet ook worden vastgesteld dat Seuphors streven naar een universele
taal van de internationale vernieuwingsbewegingen de enige écht succesvolle
internationaliseringsstrategie was. Terwijl iemand als Van Ostaijen, die trouw bleef
aan de concrete uitgangspunten van het activisme (na Bezette stad in zijn grotesken),
en daardoor in zekere zin ‘vertraagd’ werd in zijn internationale ontwikkeling
(profilering), kon Seuphor zich vrijelijk bewegen zonder zich nog zorgen te hoeven
maken om een te verwezenlijken ideaal of een te ontvoogden publiek.36 In de loop
der jaren zou hij zelfs het internationalisme aannemen als zijn nieuwe vaderland. En
hoewel dat ook voor menige activist het ideaal was, konden zij zich daar niet aan
overgeven zolang het eerste doel van het fantasiescenario - een ‘vrij’ Vlaanderen nog niet gerealiseerd was.
Seuphor liet zich steeds minder aan deze regionale reflex gelegen liggen. Hij begon
al vroeg na te denken over een manier om een groot aantal vernieuwingsbewegingen
bij elkaar te brengen. Primair om elkaar beter te leren kennen, maar zeker ook om
Vlaanderen op te stoten in de vaart der avant-gardebewegingen. Zijn grote plan was
het om in 1926 een groots opgezet congres over de moderne kunst te houden in
Antwerpen. Die locatie was gezien de frictie tussen de organisator en de locale scène
gewaagd. De keuze voor Filippo Tommaso Marinetti als zijn spitsbroeder was om
dezelfde reden zeer opmerkelijk.
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Berckelaers leefde een tijdje in de veronderstelling dat Marinetti zijn belangrijkste
internationale handlanger was. Vanaf de eerste ontmoeting in 1922 in Berlijn waren
er vriendelijke contacten met een aantal Italiaanse futuristen geweest. Marinetti,
Prampolini, Russolo en Vasari hadden geregeld medewerking verleend aan Het
Overzicht. Er werden over en weer teksten en foto's uitgewisseld en er kwam zelfs
openlijke erkenning van Marinetti, toen deze in zijn manifest Le futurisme mondial,
de zogezegde Vlaamse futuristen vooral in de rangen van Berckelaers had gezocht.
Dit betekende artistieke én internationale waardering van één van de grootste namen
uit de kunstwereld van dat moment. En daar zat Berckelaers al een tijdje om verlegen.
Aangezien Marinetti zelf al een aanzet had gegeven tot mondialisering van de moderne
kunst alias het futurisme, leek de pompeuze Italiaan Berckelaers' belangrijkste
wapenbroeder. Toch was het de vraag of de overeenkomsten en gezamenlijke idealen
zich niet slechts aan de oppervlakte bevonden.
Bij een nadere vergelijking lijkt het erop dat de gemankeerde activist Berckelaers
zo mogelijk nog minder gelijkenissen vertoonde met zijn gedroomde futuristische
partner in crime dan met zijn bête noir Paul van Ostaijen. Natuurlijk, het was alweer
even geleden dat Marinetti de oorlog had aangeprezen als het krachtigste
schoonmaakmiddel dat er was (1911) en vanaf het begin van de jaren 1920 had het
futurisme zich enigszins van de politiek afgekeerd en zich weer meer op het artistieke
domein toegelegd, maar dat maakte van de futuristische leidsman nog geen
pacifistische adept van Romain Rolland of Henri Barbusse.37 Op 10 oktober 1919
was Marinetti zelfs nog stevig uitgevaren tegen de ‘ironische’ en ‘sceptische’ Barbusse
wiens appel op de intellectuele klasse op hem geen oprechte indruk maakte.38 Clarté
was hem veel te soft, net als de rest van de internationale pacifistische beweging,
waar de leider van Het Overzicht juist zijn hoop op had gevestigd. Het leek dus
onwaarschijnlijk dat Berckelaers het ooit eens zou worden met de man die de filosofie
van Nietzsche niet verwierp omdat die leidde tot onproductief nihilisme, zoals hijzelf
had gedaan, maar omdat het denken van deze in se traditionele filosoof (sic) niet ver
genoeg ging.39
Toch was het niet zo heel vreemd dat Berckelaers bij Marinetti een sterke
internationalistische drive meende waar te nemen. Die tendens was er namelijk wel
degelijk. Ook in het futurisme werd er nagedacht over een internationale revolutie,
maar het vaderland Italië werd daarbij nooit vergeten. De hoop bestond er eerder uit
dat er een groot internationaal samenwerkingsverband van hypernationalistische
‘arbeiders’ zou ontstaan. Niet zozeer om tot een wereldrevolutie te komen, maar wel
om er zeker van te zijn dat de bourgeoisie een definitieve nederlaag zou zijn
toegediend. Deze vorm van internationalisme was dan ook eerder het resultaat van
een antiburgerlijke redenering dan van een sociale. De vernietiging van het bestaande
stond centraal en niet de vestiging van een socialistische heilstaat.40
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Ook in de internationalisering van de kunstwereld hanteerde Marinetti een opmerkelijk
soort internationalisme. Het belangrijkste aandachtspunt was namelijk niet het
gemeenschappelijke ideeëngoed, maar: Italiaanse vertegenwoordiging. Daarbij was
het dus belangrijker dat Italië als natie vertegenwoordigd was dan dat er een bepaald
supranationaal idee, of supranationale esthetiek werd uitgedragen. Het mondiale
futurisme was met andere woorden een conglomeraat van locale futurismen dat nooit
het vaderlandsloze Rijk der Liefde zou opleveren dat Berckelaers voor ogen stond.
Ook deze ideologische verschillen zijn weer terug te voeren op de rol die het
individu, en in het bijzonder de kunstenaar, zou moeten spelen in de wensscenario's
van Berckelaers en Marinetti. Teneinde de wereld te kunnen bevrijden van het juk
van de bourgeoisie - het ultieme doel van alle avant-gardebewegingen - moest de
kunstenaar zich volgens Marinetti daadkrachtig opstellen en de wereld naar zijn hand
zetten. De futurist was een militante Uebermensch die niet zo mocht heten en die
ook niet onverwant was aan zijn doorgaans iets bedeesdere, maar niet minder
vastberaden collega de activist. Wilde Berckelaers samen met Marinetti een
gemeenschap stichten van avant-gardisten, die hij pour le bien de la cause best
futuristen wilde noemen, dan moest hij op een internationaal niveau afrekenen met
dezelfde ongemakkelijke waarheid die hij in Vlaanderen vakkundig uit de weg was
gegaan.
Hulp van boven hoefde hij deze keer ook niet te verwachten. ‘[A]an de mode
offeren/en tot de katholieke godsdienst overgaan’ behoorde niet tot Marinetti's
geprefereerde opties. Meer nog: een grotere papenvreter was er in Italië niet te vinden.
Het katholicisme beschouwde hij als een middeleeuws reliek en het Vaticaan was
volgens hem een ‘vijand onder ons eigen dak’.41 Een door de avant-gardisten gesticht
‘Rijk der Liefde’ leek in deze constellatie met andere woorden een mooie maar
onbereikbare droom.

Berckelaers vs. Marinetti
Wellicht was de poging van Berckelaers om bij Marinetti in het gevlij te komen een
bevlieging tegen beter weten in. Een bevlieging die bovendien gevoed werd door de
allerhartelijkste contacten die Berckelaers niet alleen met de opperfuturist zelf, maar
ook met diens vrouw en diens adjudant Enrico Prampolini onderhield. De eerste
maanden van 1926 reisde Berckelaers door Italië en voerde verscheidene gesprekken
met de beoogde voorzitter van het ‘congrès international des avant-gardes’, dat hij
in november dat jaar wilde organiseren. Iedereen leek enthousiast. Marinetti had vlak
voor het vertrek van Berckelaers laten weten dat diens ‘idée du congrès futuriste à
Anvers [lui] plait beaucoup’.42 Hij was vereerd met de uitnodiging om het
voorzitterschap waar te nemen en Prampolini zegde toe om het affiche te maken.
Mevrouw Marinetti daagde Seuphor zelfs uit om een toneelstuk te schrijven. Die
uitdaging nam hij aan, met L'Ephémère est éternel als resultaat.43
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Al deze stimulerende gebeurtenissen maakten het feit dat Marinetti uiteindelijk niet
bereid bleek om ook financieel in het plan te stappen, draaglijk. Ze zouden ook bijna
doen vergeten dat Berckelaers zich altijd zeer gereserveerd tegenover het futurisme
had opgesteld. Alsof hij eigenlijk wel wist dat zijn alliantie met Marinetti tot
mislukken was gedoemd, maar zijn geloof in wonderen ook hier de overhand nam.
Feitelijk had Berckelaers namelijk alle fundamentele verschillen tussen hem en
Marinetti al benoemd. Of correcter: hij had zijn reserves tegenover de
kunstopvattingen van Marinetti helder verwoord. Ruim een jaar na de eerste
ontmoeting in januari 1922 in Berlijn gebruikte Berckelaers de aldaar gevoerde
discussie met Marinetti namelijk als aanleiding om zijn artistieke idealen in de verf
te zetten: ‘Tijdens een recent samenzijn van de Overzicht-redactie met Marinetti te
Berlijn poogde deze laatste ons, doodbedaarde vlamingen, met handen en tanden,
voorhoofd en neusvleugels te overtuigen “dat dynamiek en kunst synoniemen zijn
[...]”’. Het feit dat Marinetti de Overzicht-redactie ‘poogde’ te overtuigen, gaf al aan
dat dat niet helemaal gelukt was. Maar het had ook wel even geduurd voordat
Berckelaers doorhad waar hij het precies oneens was met de futurist par excellence.
Zijn probleem met de stelling van Marinetti zat hem in het feit dat de Italiaan zich
volledig concentreerde op ‘de spontane vindingrijkheid van zijn gevoel’, zonder dat
hij daar enige vorm van analyse op had losgelaten. Hij stond - in de ogen van
Berckelaers - dan ook diametraal tegenover een architect als Berlage die de onstuimige
exploten van de geest ook wel kende, maar ‘deze kanalizeert in hermetiese plannen
en [haar] ontheft uit de materie door de rust van een breeddeinende klassieke maat’.
Berlage onderwierp de ‘natuur’ met andere woorden aan zijn geest, terwijl Marinetti
veel dichter bij die natuur bleef en louter zijn hart liet spreken.44
Toen Berckelaers deze afweging maakte (maart-april 1923), was hij al een tijdje
in de weer met de nogal absolute tegenstelling tussen de ‘natuur’ en de ‘mens’. Echte
kunst, zo meende hij, was alleen te vinden bij deze laatste pool. Kunst was namelijk
het resultaat van een intellectueel proces en de natuur was daaraan ondergeschikt.
‘In haar verhouding tot de scheppende mens is de natuur vrouwelik’, stelde hij zelfs
in een artikel van december 1922 met de veelzeggende titel ‘De natuur, zij; de mens,
hij’. Ten overvloede onderstreepte hij vervolgens nog: ‘De mens, met zijn beheersende
en berekende geest (Apollon) als de hoogste uitdrukking van de kosmos, is de
voorbestemde meester over de natuur (Dionysos)’.45 Daarmee had Berckelaers op
papier de onstuimige natuur alvast getemd, maar hij kon niet verbloemen dat zijn
hang naar de Apollinische orde gepaard ging met een grote angst voor het
overvloedige Dionysische. Hij was er op schrift wel redelijk van overtuigd dat de
mannelijke daadkracht de natuur wel zou kunnen intomen, maar dat nam niet weg
dat hij een heilige schrik koesterde voor het vormonvaste vrouwelijke.
Wat dat betreft was het niet verwonderlijk dat Berckelaers steeds meer begon te
voelen voor de ‘mannelijke’ kunst van architecten van de sobere en strakke lijn als
Berlage, of schilders van de beheersing als Piet Mondriaan.
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Dit werk droeg, volgens hem, de ‘vrede-stempel’. Het was met andere woorden een
articulatie van de gewenste nieuwe wereld, die opnieuw en rationeel was ingedeeld
en het toonbeeld was van helderheid en orde. De werken van Marinetti daarentegen
waren overweldigende boodschappers van het overvloedige, van het onrustige en
van het conflict. Opmerkelijk genoeg associeerde Berckelaers dit soort ‘natuurlijke’
kunst dus met het vormonvaste, angstaanjagende vrouwelijke. Maar wie ook maar
een paar regels van de baldadige futurist kende, wist dat juist Marinetti zich beriep
op zijn viriele mannelijkheid. Wat voor Berckelaers chaos en overvloed was, was
voor hem snelheid en dynamiek, kortom: vooruitgang. Waar Marinetti dus inzette
op de verovering van de nieuwe wereld, durfde Berckelaers alleen het verhoopte
resultaat daarvan te omarmen: het ‘mannelijke’. Bleef over: de paradoxale gedachte
dat Marinetti een ‘vrouwelijke’ kunstenaar zou zijn. Die conclusie ging ook
Berckelaers te ver. Hij loste dit logische probleem op door Marinetti een
nog-niet-mannelijke kunstenaar te noemen. Een jongvolwassene dus, die zijn laatste
wilde haren nog wel eens zou verliezen:
De vrede-stempel op het werk van Berlage blijft spijts alles het einddoel
waartoe de drang naar beweging en strijd van Marinetti, hoe onmiskenbaar
als bemiddelings-faktor ook, het voorlaatste station vertegenwoordigt,...
want alle drang naar dynamiek is behoefte aan vermoeiënis, die voert tot
konfort, rust, orde, kontemplativiteit.46
Dat drie jaar later de poging om samen te werken met deze onvolgroeide kunstenaar
zou mislukken, stond eigenlijk al in de sterren geschreven. Hoe goed beide heren
ook met elkaar konden opschieten, beider opvattingen over wat avant-gardistische
kunst was, waren fundamenteel onverenigbaar. Het was een beetje zoals Fernant
Berckelaers het had geformuleerd in zijn helft van het samen met zijn alter-ego
Michel Seuphor geschreven ‘Mariages et divorces’: ‘J'aime la vitesse (comme
Marinetti), mais je lui préfère l'espace’.47 Snelheid, daar hield Berckelaers eigenlijk
alleen van omdat het nu eenmaal een stijlfiguur van de internationale avant-garde
was, maar zijn terrein was de ruimte, de overzichtelijke leegte, de voorzienige kosmos;
kortom: ‘de orde (gezondheid)’.48
Zoals Seuphor continu vreesde, was de weg naar die orde niet zonder gevaren.
Met lede ogen zag hij zowel in Duitsland als in Italië bewegingen opkomen die net
als hij een Nieuwe Orde nastreefden, maar die dat wel met héél veel dynamiek
probeerden te bewerkstelligen. Vol walging nam hij in 1936 definitief afstand van
Marinetti die zich veel te dicht bij Mussolini ophield en in zijn getypte tijdschriftje
La Nouvelle Campagne voer hij regelmatig uit tegen de grote groepen Europeanen
die blind achter één man aanliepen (hetzij Hitier, hetzij Mussolini).49 Zelf had hij
zich definitief ‘aan de mode geofferd’ en was ‘tot de katholieke godsdienst
over[ge]gaan’. De christelijke waarden hielpen de katholieke internationalist om
overeind te blijven in deze tijden van om zich heen grijpend nationalisme. Bovendien
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kon zijn tweede vaderland zijn grote sympathie wegdragen wegens zijn stellige
houding tegenover de totalitaire machten (in tegenstelling tot het schipperende
Engeland):
Nous ne choisirons pas entre Moscou et le fascisme. Nous ne choisirons
pas entre Baal et Belphégor.50 Nous choisirons
france
Nous choisirons justice, calme confiance en nous, Dieu humblement servi,
non en paroles mais en vie.
france soit exemplaire
il n'y a plus que toi.51

Of hoe de juiste toepassing van de verering van de juiste ‘Seigneur’ en de juiste natie,
in de belevingswereld van Michel Seuphor, tóch een waarborg kon blijven voor het
bereiken van de juiste orde.
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een boeltje”: over activisme, frontisme, zaktivisme, arrivisme, neo-activisme, Vlaamsch
idealisme, jusqu'auboutisme, Nieuw-Aktivisme, post-activisme en naoorlogs activisme’, in:
Geert Buelens, Matthijs de Ridder en Jan Stuyck, De trust der vaderlandsliefde: literatuur en
Vlaamse Beweging (1890-1940). AMVC-Letterenhuis, Antwerpen 2005, p. 162-198.
6 Zie Matthijs de Ridder, Ouverture 1912. Literatuur en Vlaamse Beweging aan de vooravond
van de Grote Oorlog, AMVC-Letterenhuis, Antwerpen 2008.
7 Van Ostaijen, Verzameld werk IV, p. 9.
8 Gaston Burssens, Verzameld proza. Elsevier/Manteau, Brussel 1981, p. 343.
9 Peter Bürger, Theorie der Avantgarde. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1974, p. 66.
10 Van Ostaijen, Verzameld werk IV, p. 9.
11 Marc Reynebeau, ‘Geschapen als activistische mannequin. Het politieke avontuur van Paul van
Ostaijen in de Eerste Wereldoorlog’, in: Spiegel der Letteren 39 (1997), nr. 2, p. 161-181.
12 Paul van Ostaijen, Verzameld werk I. Poëzie. Bert Bakker, Amsterdam 1979, p. 146.
13 Erik Spinoy stelt in een belangrijke recente bijdrage over De feesten van angst en pijn dat er
geen sprake is van de veronderstelde ‘clean break’ tussen Het sienjaal en de eerstgenoemde
bundel. Hij merkt namelijk een schijnbare discrepantie op tussen Het sienjaal en de biografische
realiteit van dat moment, een discrepantie die bij nader inzien te verklaren valt. Hij komt namelijk
tot de conclusie dat Van Ostaijens betrokkenheid bij de Vlaamsche Rijkswacht ‘het noodzakelijke
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obscene supplement [is] dat grotendeels en cachette het “vuile werk” doet van het publieke
idealistische D[iscours], waarvan het tegelijk ook de negatie vormt.’ Dat suggereert dat Van
Ostaijens humanitaire discours vrij zou zijn van militante trekjes, of zelfs verwijzingen naar de
noodzakelijkheid van het opknappen van het ‘vuile werk’. Die trekjes en verwijzingen zijn er
echter wel. Van een zuivere ‘negatie’ of ‘transgressie’ van het discours is hier dan ook geen
sprake. De utopische poëzie en repressieve politiek zijn dus ook op het niveau van het ‘publieke
idealistische D[iscours]’ geen vreemden van elkaar. Zie Erik Spinoy, ‘Verwoording van een
crisis of crisis van een verwoording? Over Van Ostaijens De feesten van angst en pijn’, in:
Freespace Nieuwzuid 8 (2008), nr. 2, p. 5-31.
Van Ostaijen, Verzameld werk I, p. 143.
Van Ostaijen, Verzameld werk I, p. 148.
Hiermee ga ik in mijn lectuur een stap verder dan Buelens (2001) die al opmerkte dat ‘het
expansieve’, in casu het extreem veralgemeniserende broederschapsdiscours, ‘iets imperialistisch’
heeft. Zie Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden. Vantilt, Nijmegen 2001, p. 76. In mijn ogen
is dit uiterlijk vredelievende streven ‘imperialistisch’ van opzet. Zie ook voetnoot 13.
Zie Kris Humbeeck, ‘God geve dat wij Staatsgevaarlik wezen! Mijn kleine oorlog en de retoriek
van het linkse activisme’, in: Hubert F. van den Berg en Gillis J. Dorleijn, Avantgarde?
Voorhoede! Vantilt, Nijmegen 2002, p. 103-122.
Matthijs de Ridder, Aan Borms. Willem Elsschot een politiek schrijver. Meulenhoff/Manteau,
Antwerpen/Amsterdam 2007, p. 67-78; Matthijs de Ridder, ‘Persoonlijk ben ik hartstochtelijk
flamingant en hartstochtelijk internationalist: Paul Kenis: flamingant, communist, anarchist,
naoorlogs activist en socialist’, in: Geert Buelens, Matthijs de Ridder en Jan Stuyck, De trust
der vaderlandsliefde: literatuur en Vlaamse Beweging (1890-1940). AMVC-Letterenhuis,
Antwerpen 2005, p. 62-91.
Vergelijk bijvoorbeeld zijn steun aan de geschriften van de Franse politicus Georges Blachon,
alias Cinéas, die met zijn Lettre d'un Français à quelques Patriotes Flamand sur la Création
d'un Parti National Flamand aandacht vroeg in Frankrijk voor wat hij een rechtvaardige zaak
vond en en passant de Vlamingen opriep een Vlaamse gezantschap te stichten in Parijs om de
plaatselijke pers beter te informeren. Ook in deze zaak - die blijkbaar volledig werd
doodgezwegen [zie Henri-Floris Jespers, ‘[Inleiding]’, in: Michel Seuphor, Cabaret. Een
eigenzinnige selectie uit de teksten van Seuphor van 1924 tot heden, voorafgegaan door een
inleiding van Henri-Floris Jespers en een gesprek met Seuphor. Jef Meert, z.p. 1997] - ging de
inmenging van Berckelaers niet veel verder dan een poging tot bewustmaking.
Zie Jespers, ‘[Inleiding]’, p. 12; Joos Florquin, Ten huize van... vierde reeks. Davidsfonds,
Leuven 1968, p. 158-160.
Het Overzicht, 15 juni 1921 (nr. 1), p. 1-2.
Respectievelijk in Humbeeck, ‘God geve...’, p. 103 en Het Overzicht, nr. 1 (15 juni 1921), p.
2.
Het Overzicht, 9 september 1921 (nr. 5-6), p. 42-43.
Zie Matthijs de Ridder, ‘Europeanism in One Country: August Vermeylen, Paul van Ostaijen,
and the International Approach to Nationalism’, in: Nele Bemong, Mirjam Truwant en Pieter
Vermeulen [eds.], Re-Thinking Europe. Literature and (Trans)National Identity. Rodopi,
Amsterdam/ New York 2008, p. 21-32; in het bijzonder p. 29-30.
Het Overzicht, december 1921 (nr. 9-10), p. 72.
Het Overzicht, december 1921 (nr. 9-10), p. 75.
Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie. Bert Bakker, Amsterdam 1971, p. 205.
Het Overzicht, 15 juni 1921 (nr. 1), p. 4.
Zie Matthijs de Ridder, Ouverture 1912, p. 260-374 & Seth Taylor, Left-Wing Nietzscheans.
The Politics of German Expressionism 1910-1920. De Gruyter, Berlin/New York 1990, p. 60
e.v.
Zie Florquin, Ten huize van... vierde reeks, p. 161-165 & Michel Seuphor, Les évasions d'Olivier
Trickmansholm. Aubier, Paris 1939, p. 74-75.
Het Overzicht, 1 juli 1921 (nr. 2), p. 13.
In: Herbert Henkels [red.], Seuphor. Mercatorfonds, Antwerpen 1976, p. 23.
Het Overzicht, 9 september 1921 (nr. 5-6), p. 41.
Het Overzicht, maart-april 1923 (nr. 15), p. 53.
Het Overzicht, januari 1924 (nr. 20), p. 135.
Zie Matthijs de Ridder, ‘Europeanism in One Country’, p. 27-31.
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37 Zie hiervoor ook het inleidende artikel ‘Het futurisme’ van Jozef Peeters in nummer 13 van
Het Overzicht. Hierin constateert Peeters dat het futurisme na een zeer politieke start een veel
esthetischer houding aannam: ‘Ten huidigen dage opent het Futurisme verre horizonnen en zijn
naam getrouw, wil het geene omschreinde en bloedarmoedige programmakunst meer
vertegenwoordigen, maar opent het breed de armen voor ieder kunstenaar die gebroken heeft
met de sleur en akademische gewoonten’. Zie Het Overzicht, november 1922 (nr. 13), p. 9.
38 F.T. Marinetti, Critical Writings. Farrar, Straus and Giroux, New York 2006, p. 236.
39 Marinetti, Critical Writings, p. 81-84.
40 Günther Berghaus, Futurism and Politics, Between Anarchist Rebellion and Fascist Reaction,
1909-1944. Berghahn Books, Providence-Oxford 1996, p. 59-62. Elders [Marinetti, Critical
Writings, p. 486] heeft Berghaus het over het ‘anti-National nationalism’ van Marinetti. Daarmee
doelt hij op het feit dat Marinetti en bij uitbreiding het futurisme hun blik niet louter op Italië
hadden gericht. Maar daarmee is het beleden nationalisme nog niet antinationalistisch. Eerder
in tegendeel. Nationalistisch internationalisme lijkt me dan ook een accuratere omschrijving.
41 Marinetti, Critical Writings, p. 323.
42 Brief van Marinetti aan Berckelaers, 11 december 1925 [Letterenhuis].
43 Zie Jespers, ‘[Inleiding]’, p. 39; Henkels, Seuphor, p. 17.
44 Het Overzicht, maart-april 1923 (nr. 15), p. 42.
45 Het Overzicht, december 1922 (nr. 14), p. 30.
46 Het Overzicht, maart-april 1923 (nr. 15), p. 42.
47 Het Overzicht, februari 1925 (nr. 22-23-24), [p. 181].
48 Het Overzicht, 15 juni 1921 (nr. 1), p. 8.
49 Zie Henkels, Seuphor, p. 174; Jespers, ‘[Inleiding]’, p. 49. Seuphor deed dit in het Franse
religieuze tijdschrift Sept, dat in onze contreien quasi onvindbaar is.
50 Twee vormen van dezelfde Moabitische en later Israëlitische duivel. Interessant detail: Baal-Peor
of Belphegor, ook wel de Heer van de Opening, werd niet alleen afgebeeld als een monstrueuze
bebaarde demon met hoorns en een open mond, maar ook als een verleidelijk mooie naakte
vrouw, met een even afgrondelijke opening.
51 Michel Seuphor, ‘Notes-réflexes au lendemain du 12 mars’, in: La Nouvelle Campagne 4 (1938),
nr. 22 (maart), p. 7.
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Michel Seuphor (1933). Foto: Filon
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Yves T'Sjoen
‘In het hoofd der critikasters van Het Overzicht is het niet pluis’
Een voetnoot in de eigentijdse receptie van 't Fonteintje
Michel Seuphor tekende van alle eigentijdse critici voor wellicht de meest spitante,
zo niet spitsvondige, uitspraak over het tijdschrift 't Fonteintje (1921-1924). In de
receptiegeschiedenis van dit Gents-Brusselse periodiek, met in de redactie Raymond
Herreman, Karel Leroux, Richard Minne en Maurice Roelants, is zijn oordeel in elk
geval het meest radicaal afwijzende. Nadat de eerste twee afleveringen van het
neoklassieke 't Fonteintje van de persen waren gerold, noteerde hij vilein dat de
opgenomen bijdragen van ‘“biblots fragiles” in hun muffe kamertjes’ het niveau van
een ‘delitanties [sic] literatuurtje en oudjes-gefleem’ niet ontsteeg. De Fonteiniers
waren niet meer dan bourgeois-gentilhommes, hoogstens verdienstelijke hobbyisten
en op burgerlijke status gerichte flaneurs die Seuphor misprijzend als ‘jonge heertjes’
omschreef. Heertjes verdwaald ‘in onze ethies-revolutionaire tijd’. Een boeiende
tijd, aldus Berckelaers, ‘en dan nog in Vlaanderen waar er heel wat taaie sosiale en
politieke stof voor handen ligt,... maar dat bevuilt soms de vingertjes’. Toen
Berckelaers-Seuphor die kritiek formuleerde, in het oktober-nummer van Het
Overzicht (1921), had Richard Minne in totaal vier gedichten (‘Nihil’, ‘Inscriptie
voor een meisjesboek’, ‘Gebed voor de galg’ en ‘Van op de hooge brug’) en de reeks
‘De zeer eerbiedige
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Rozenkrans’ in 't Fonteintje gepubliceerd, alsook het eerste vroege fragment uit de
roman-in-wording Heineke Vos en zijn biograaf.1 Naast een productieve Minne
figureren ook de redacteuren Herreman, Leroux en Roelants en de losse medewerkers
Urbain van de Voorde en Hendrik Coopman in de eerste nummers van 't Fonteintje
waarover de Antwerpse criticus zijn gal spuwde.

Gemeenschaps- en schoonheidsidealen in 1920
De ‘ethies-revolutionaire tijd’ waar Seuphor aan refereert, begin jaren twintig, verwijst
niet alleen naar Vlaanderen kort na de Eerste Wereldoorlog en de sociale en politieke
esbattementen, maar ook naar de hevige maar kortstondige poëticale strijd die tussen
de naoorlogse activisten en de humanitair expressionisten van het Antwerpse blad
Ruimte (1920-1921) én de neoclassicistische schrijvers van 't Fonteintje is gevoerd.
De oprichting van 't Fonteintje geschiedde immers op een moment dat Ruimte stilaan
de nadagen beleefde. De modernisten die zich hadden verenigd in Eugène de Bocks
blad traden zelfbewust in de sporen van andere periodieken, veelal kortstondig in
hun bestaan, zoals De Stroom (1918), het subversieve Staatsgevaarlik
(september-oktober 1919, met bijdragen van Gaston Burssens, Victor J. Brunclair
en René de Clercq) en het eigentijdse Clarté-orgaan Opstanding (1920-1921). Deze
bladen, waarin jonge revolutionairen, naoorlogse activisten en Vlaamsgezinde
studenten elkaar vonden, voerden oppositie tegen het Belgische establishment en
verdedigden het nieuwe internationalisme, zoals door Henri Barbusse en Clarté
verkondigd. In zijn Ruimte-manifest benadrukte de Antwerpse socioloog Herman
Vos de noodzaak ‘de geest zo ruim mogelijk’ te houden. Schrijvers dienden zich in
het maatschappelijke debat te mengen en een boodschap van naastenliefde en
vredelievendheid te verkondigen. De schrijver hanteerde niets minder dan een sociale
ethiek. Zijn ethische bekommernis zou de mensenharten veroveren en kon dat
klaarblijkelijk het meest overtuigend in een expressionistisch literair discours. Meer
nog, voor de Ruimte-medewerkers kon en mocht literatuur alleen maar functioneren
in een sociale, politieke, culturele en economische context en werd ze alleen binnen
die dienende functie op haar merites beoordeeld. De kunstenaar werd in zijn
revolutionair elan gedreven door een gemeenschapsideaal. Vos sprak over ‘mannen
van de daad’ die de wereldgemeenschap voorrang verleenden ten opzichte van
hoogstpersoonlijke besognes. Die besognes bleken volgens sommige critici in het
modernistische veld in het kamp van de Fonteiniers te vinden.
De uithaal van Seuphor moet tegen deze achtergrond worden gelezen. Ruimte was
het verzamelpunt voor schrijvers en intellectuelen die tijdens de Eerste Wereldoorlog
voor de zelfstandigheid van Vlaanderen hadden geijverd, daar ook in mindere of
meerdere mate voor gestraft zijn of zelfs uitgeweken naar Nederland (zoals René de
Clercq), en bij allerlei fracties van het activisme aansluiting hebben gevonden.
Medewerkers als Gaston Burssens, Marnix Gijsen, Wies Moens, Achilles Mussche,
en ook Victor
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Brunclair behoorden dan wel tot de modernistische jongeren, hun politiek-ideologische
overtuigingen en poëticale denkbeelden verschilden soms grondig van elkaar. Vandaar
dat Brunclair in de namenreeks enigszins afzijdig is geplaatst. Ze werden in de
contemporaine kritiek als ethische kunstenaars voorgesteld. Seuphor gaf met zijn
verwijzing naar de eigen revolutionaire ‘ethies[e]’ tijd aan dat, na de grootschalige
destructie en ontreddering die de Eerste Wereldoorlog heeft gebracht, kunstenaars
de gelederen moesten sluiten en ijveren voor dat nieuwe gemeenschapsideaal.
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Drie redactieleden van het tijdschrift 't Fonteintje, van boven naar beneden: Maurice Roelants, Richard
Minne en Raymond Herreman (ongedateerd)

Tegenover zoveel oproer en vernieuwingsdrang, door Herreman wel eens aangeduid
als ‘de beeldstormerij tot beginsel verheven’, plaatsten ‘de heertjes’ van 't Fonteintje
een universeel schoonheidsideaal. Zij manifesteerden zich als estheten van de vorm,
verdedigers van een art for art's sake-visie. Volgens de modernist Victor Brunclair
waren deze dichters hoogstens ‘voorbeeldige huisvaders in de literatuur’, wellicht
vervuld van goede deugdzaamheid en trouw aan de eigen huiselijke haard.
Voortbouwend op neoklassieke poëzieopvattingen, zoals van ‘le mouvement
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fantaisiste’, distantieerden de dichters van 't Fonteintje zich inderdaad van ‘O
Mensch!’-lyriek en hymnische lofzangen op de toekomstige, pacifistische
maatschappij. Deze schrijvers positioneerden zich maar al te graag in een traditie.
Reminiscenties aan neoclassicistische literatuur in binnen- en buitenland, zoals van
de école romane in Frankrijk, komen weliswaar niet zozeer in 't Fonteintje zelf voor,
maar wel in literaire kritieken die Herreman en Roelants in onder meer Den Gulden
Winckel, De Witte Mier en andere tijdschriften in de jaren twintig publiceerden. In
de Vlaamse literatuur dweepten zij vooral met Karel van de Woestijne en bij
uitbreiding met ‘de heren’ van Van Nu en Straks (1893-1894 en 1896-1901). Vandaar
dat Seuphor gewaagde van ‘(na voorgespelde les natuurlik) 'n echôtje knutselen’.
De Fonteiniers dus afgeschilderd als slaafse navolgers van de Vlaamse Negen-
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Het tijdschrift 't Fonteintje met daarin opgenomen Maurice Roelants' open brief' aan Richard Minne

tigers. Overigens, die verwijzing komt als een mantra terug in de receptie van 't
Fonteintje, en ook Herreman en Roelants hebben deze schatplichtigheid niet onder
stoelen of banken gestoken. Alleen in de derde en laatste jaargang van 't Fonteintje
heeft de redactie beschouwend proza opgenomen (met onder meer een recensie van
Jan van Nijlens Het aangezicht der aarde (1923), in casu een neoklassiek dichter
met wie zij zich verwant noemden). De Fonteiniers deelden een voorkeur voor
klassieke gebonden dichtvor-
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men, esthetische standpunten (en dus geen ethische premissen), en een behoefte om
over algemeen-menselijke waarden en gevoelens te schrijven.
Dat de contraproductieve, divergerende literatuuropvattingen begin van de jaren
twintig radicaal botsten, zeker op het moment dat Ruimte stilaan aan een zwanenzang
toe was (het blad wordt finaal opgeheven in oktober 1921) en dat 't Fonteintje als
nieuwe speler op het strijdtoneel trad, lezen we in de kritische sneer van Seuphor in
Het Overzicht. Seuphor zelfwas pas in 1921 begonnen met zijn eigen ‘formeel
expressionistische’ periodiek. Een blad dat door de inbreng van Geert Pynenburg
eerst een uitgesproken Vlaams-nationalistische redactionele koers zou varen. Het
blad behoorde tot de versplinterde modernistische strekking in het literaire veld in
Vlaanderen en zou na het verdwijnen van Pynenburg en de toetreding van Jozef
Peeters explicieter een (internationaal) forum voor de abstracte kunst (zoals van
constructivistische ideeën) worden.

Flemende heertjes en kwakzalvende wiewaaien
Voor de bredere context van deze korte beschouwing kan ik verwijzen naar de
beschikbare literatuur. In dat onderzoek wordt alleen terloops aandacht besteed aan
Seuphors reprimande (met de beschuldigingen van dilettantisme en epigonisme) aan
het adres van de Fonteintjes-‘heren’. ‘Heertjes’ dus. Een diminutief dat mogelijk ook
refereert aan de geringschattende vlag waarmee zij, na de relatief marginale storm
die Ruimte in Vlaanderen heeft teweeggebracht, eigenlijk niet meer dan een siddering
in een glas water, de neoklassieke literatuuropvatting in Vlaanderen een nieuw forum
trachtten te bieden. Een forum dat ze vooral met het oog op de bekendmaking van
de eigen literaire productie tot stand hadden gebracht. Na Regenboog (1918), dat
ook al een bijzonder kort leven beschoren was, zochten Minne & Co vooral
publicatiegelegenheid, 't Fonteintje heeft die functie vervuld.
De ploeg van 't Fonteintje heeft de terechtwijzende speldenprik van Seuphor
gevoeld. En prikte prompt tegen. De eerste gelegenheid is aangegrepen om de messen
te wetten en die modernistische ‘kwakzalvers’ lik op stuk te geven. Het verslag van
Vlaamsche Arbeid-redacteur Jozef Muls over de ‘Driejaarlijksche wedstrijd in de
Nederlandsche Letterkunde (XVe tijdvak 1918-1920)’ was voor onze ‘heertjes’ de
dankbare stok om terug te slaan. Immers, Muls had in zijn juryrapport de
modernistische schrijvers in Vlaanderen een hart onder de riem gestoken en zich
luidkeels verzet tegen de dichters die klassieke schoonheidsidealen koesterden.
Maurice Roelants heeft die aanval niet alleen betreurd, in scherpe bewoordingen
haalde hij er meteen ook de kritische oprisping van Seuphor bij teneinde beide
‘critikasters’ in een beweging van repliek te dienen. Als door een bij gestoken
reageerde Van de Woestijnes zwager in zijn ‘Open brief aan Richard Minne’.2 Elke
tegenbeschuldiging kon blijkbaar dienst doen. Het leek wel op een rondje laatdunkend
bakkeleien met Seuphor, zoals hij dat later met J. Greshoff uitvoeriger zou doen.
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‘Het Overzicht’ houdt niet op u, mij en zooveel anderen als doodgeboren
kinderen te gedenken.3 Onze positie is bijgevolg veel minder aangenaam
dan de hunne: gesteld dat ‘Het Overzicht’ ons als de ware genieën van het
jonge Vlaanderen huldigde, wat een vreugde zou het niet wezen tot Fernant
[sic] Berckelaers te zeggen: ‘Gij mist misschien geen geld om een
tijdschrift te leiden. Gij mist al de rest!’, terwijl wij hem dit thans van uit
onze ongenade aan het verstand moeten brengen, wat tenslotte in mindere
mate plezierig is. Het moet niettemin gebeuren. Het eerste nuttige werk
om degelijke critiek mogelijk te maken is: de snullen die zooiets als critiek
plegen vóór hun eigen gelul te plaatsen. Wij kunnen weliswaar niet al hun
dwaasheden overzien: één kolommetje sticht echter afdoend.
Aan deze geringschatting van het niveau van de literatuurbeschouwing in Het
Overzicht ging ook nog een psychische veroordeling van Seuphor vooraf: ‘Wij zullen
vroeg of laat in 't Fonteintje met ernst over hen schrijven die ernst verdienen, maar
vooraleer met een Wies Moens of zelfs een Brunclair op waardige wijze ruzie te
zoeken, is het noodig dat wij accoord gaan over het onomstootbaar feit dat het in het
hoofd der critikasters van “Het Overzicht” niet pluis is’. Roelants stelt ook nog vast
dat er ‘aarzeling noch twijfel [is] in zoo'n Berckelaers' hoofd, dat zich fier verheft
tusschen schimmen en geraamten’. Seuphor als een bloedeloze rigor mortis. Verderop
wordt Seuphor een ‘wiewaai’ genoemd, en alsof het vitriool niet op raakte, sloot hij
ook nog af met een bedenking over Berckelaers' status als avant-garde kenner en de
slinkse wijze waarop hij internationale modernisten opvoerde teneinde de eigen
positie in Vlaanderen als vernieuwer te profileren, zo niet te legitimeren. Minne had
Jozef Muls al eerder een ‘smokkelaar’ genoemd die in diens juryrapport geen literaire
maatstaven hanteerde maar ‘politieke uitspraken’ had gedaan (‘Uitgezonden op zoek
naar kunstenaars, speurt gij naar heiligen’, zo schreef Minne. Die ‘heiligen’ alluderen
op onder meer Marnix Gij sens lange humanitair-expressionistische gedicht
‘Lof-litanie van den H. Franciscus van Assisië’, dat in de eerste jaargang van Ruimte
is gepubliceerd).
Mijn beste Richard, [...] Berckelaers [aarzelt niet] om [zijn] zoogenaamd
avant-gardeproza in de Vlaamsche letterkunde te smokkelen onder de vlag
van sommige buitenlandsche schrijvers met talent, zooals Philippe
Soupault, die naar alle waarschijnlijkheid geen Vlaamsch verstaat en niet
vermoedt met wie hij vaart of hoe erbarmelijk zijn stuk is vertaald.
Om te besluiten dat ‘jongelieden à la Fernant [sic] Berckelaers’ een specimen uit het
geslacht der ‘kwakzalvers’ zijn. Deze citaten zijn een staaltje van de wijze waarop
de polemiek tussen modernistische en neoklassieke schrijvers in Vlaanderen is
gevoerd, met meer oog voor de man dan voor de bal, en hoe diametraal de
schoonheidszoekers en de
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avant-garde kunstenaars tegenover elkaar stonden. Ja, met getrokken messen en niet
verlegen om een beschuldiging meer of minder. Polemieken die inmiddels lang zijn
weggegleden in de nevel van de tijd.
Naast Roelants publiceerden Herreman en een uitzonderlijke keer ook Minne een
kritisch verslag in hun Fonteintje. Berckelaers speelt daarin veeleer impliciet de rol
van te wantrouwen figurant die ‘appelen voor citroenen vent’.4

Ach, lafbekken, parasieten. Arrivisten. 't Fonteintje als Manneken Pis
Seuphor reageerde nog een keer op de reeks aantijgingen, in het bijzonder op de
kanttekeningen van respectievelijk Herreman, Minne en Roelants in het
januari-nummer van 't Fonteintje van 1924, en putte daarvoor uit een gelijkgestemd
repertoire van denigrerende oprispingen en gratuite verdachtmakingen. Bedenkelijke
eretitels als neodecadenten (‘langharige heertjes’) en epigonen (‘de mauw [sic] flemen
van pâ en mâ’) waren nooit veraf. Heertjes en flemers, in die termen karakteriseerde
de Antwerpse redacteur van Het Overzicht tot tweemaal toe de dichters van de
poëticale tegenstrever.
't Fonteintje heeft zijn formaat van 12 × 16 tot 14 × 19 vergroot. Petit à
Petit l'enfant grandit. Reeds wil het iets in het huishouden te vertellen
hebben; maar de mauw [sic] flemen van pâ en mâ, en met hen tegen de
broers en zusters samenspannen is 'n beetje laf, 'n beetje geparasiteer, ook
een droevig stieltje om er te komen, want op die wijze groeit men nooit
tot een fontoin. - Die langharige heertjes moeten natuurlik tonen dat ze
deftige scholen bezochten waar ze leerden lezen en schoon schrijven. Nu
echter hebben ze aan hun mooie verzekens, die tot nogtoe nooit het gehalte
van Alice Nahon genaakte, een kritiek-rubriek toegevoegd, waarin ze
praktiese kennissen van sofistiek ten toon spreiden en handig hun
kleingeestig geuit onder het woord ‘rede’ verschuilen. Ze ontdekten n.l.
dat Jozef Muls twee verschillende betekenissen gaf aan het woord
‘literatuur’, en Het Overzicht moet mee de ketel in voor een minder
verzorgde boekbespreking, - en daarover 32 bladzijden a.u.b.! Nooit deed
het getater van deze... (gesensureerd) zó denken aan een ander fonteintje
van Brussel dat beroemd is.5
Tenzij ikzelf iets heb gemist, is dit het enige noemenswaardige wapenfeit tussen 't
Fonteintje en Het Overzicht gebleven. De Fonteintjes-‘heertjes’ en Seuphor hadden
elkaar wellicht niets meer van enige verdere importantie mee te delen.
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3 De omschrijving van de Fonteiniers als ‘doodgeboren kinderen’ is te lezen in F. Berckelaers,
‘A.W. Grauls: “Het Jonge Vlaanderen”’, ‘Boekbesprekingen’, in: Het Overzicht nr. 18-19
(oktober 1923), p. 119.
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Amsterdam/ Antwerpen 2001, p. 157.
5 F. Berckelaers, ‘'t Fonteintje’, in: Het Overzicht 20 (januari 1924), p. 140.
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Michel Seuphor (1938). Foto: Florence Henri
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Frederik Leen
Michel Seuphor, Het Overzicht en de Brusselse avant-garde van de
jaren twintig
In de kunstgeschiedenis is Michel Seuphor, eerder dan voor zijn plastische werk,
vooral hekend als oprichter en redacteur van Het Overzicht, voor zijn publicaties
over Mondriaan en voor zijn in vele talen vertaalde naslagwerken over abstracte
kunst.1 De periode dat Seuphor Het Overzicht uitgaf, van 1921 tot 1925, werd
bepalend voor zijn latere activiteiten. In die vier jaar was Antwerpen de vaste honk
van de later zo mobiele Seuphor. Brussel was blijkbaar geen optie voor de flamingant,
ook niet toen Antwerpen hem dwars begon te zitten.

Situering
In tegenstelling tot de steeds teugkerende oproepen tot gemeenschappelijke actie die
de tijdsgeest kenmerkten, leidden de twee voornaamste avant-gardecentra in het
België van de eerste helft van de jaren twintig een vrij autonoom bestaan. We vinden
vanzelfsprekend kunstenaars en schrijvers uit Antwerpen terug in Brusselse
manifestaties en publicaties en omgekeerd, maar structurele samenwerking was zo
goed als onbestaande. Ook de persoonlijke contacten verliepen soms intens. Maar
daadwerkelijk gere-
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Affiche voor het 2de kongres voor moderne kunst dat plaatsvond in het Atheneum van Antwerpen
van 21 tot en met 23 januari 1922. Een ontwerp van Jozef Peeters

aliseerde nationale of internationaal opgezette of geïnspireerde projecten zoals het
tweede en derde Congres voor Moderne Kunst van 1922, respectievelijk in Antwerpen
(21 tot 23 januari) en Brugge (5 & 6 augustus) met deelnemers uit alle windstreken,
waren vrij uitzonderlijk. Dat hoeft niet te verbazen, want avant-gardekunstenaars
waren in die tijd weliswaar de mening toegedaan dat ze met hun kunst het voortouw
moesten nemen in de opbouw van een nieuwe wereld, maar ze waren er evenzeer
van overtuigd dat enkel zijzelf de enige ware versie van deze nieuwe wereld kenden.2
Zo werd er veel energie en kopij besteed aan het bekampen van kunstenaars waarvan
de maatschappelijke relevantie van het werk en de ideeën enkel verschilden in de
verbeelding van deze avant-gardistische kemphanen.
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En hoe dichter bij huis, hoe groter de animositeit. Deze gespreide slagorde van
frères-ennemis, gecombineerd met de volstrekte desinteresse, tot pure afkeer die de
rest van de maatschappij voor hun inspanningen kon opbrengen, zorgden ervoor dat
vernieuwende initiatieven nooit lang bleven bestaan. Zo doofde de avant-garde na
het midden van de jaren twintig langzaam uit. Enkel de dadaïsten overleefden de
vroege jaren twintig na heftig onderling geruzie in de Belgische variante van het
surrealisme. Ook Seuphors Overzicht zal als een der eerste bovenlokale initiatieven
in 1925 hieraan ten onder gaan. Nochtans was het helemaal anders begonnen.

Pan-Europees maar Vlaams
Toen in 1918 de vijandelijkheden werden gestaakt en men het onbeschrijflijke
menselijke en maatschappelijke onheil begon te overzien, groeide bij vele kunstenaars
het besef dat een voortzetting of herhaling van de maatschappelijke orde en de ermee
verbonden kunst die tot de oorlog had geleid, niet bepaald nastrevenswaardig waren.
Tevens hadden oorzaken en omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog in sommige
vooruitstrevende kringen ernstige bedenkingen opgeroepen ten opzichte van het
statuut van de Europese nationale staten, een statuut dat enkel tot catastrofaal
aflopende antagonismen moest leiden. De oproep die de redactie van Haro! doet in
haar eerste nummer na de oorlog is karakteristiek voor het taalgebruik van de
kandidaat-bouwers van de nieuwe wereldorde van die tijd: ‘Camarades, aidez-nous
à renverser la vieille bâtisse pourrie! Aidez-nous à faire la révolution, à chasser les
indésirables et les méchants! Camarades, venez avec nous! Serrons les rangs!’.3
Zo gebeurde het dat over de grenzen en nationalismen heen tussen de Europese
artistieke centra zich een levendig en geëngageerd artistiek verkeer ontwikkelde.
Doorheen de soms zeer kortstondige en al even rudimentaire redactiekantoren in
Europa groeide een steeds intensere stroom van gedachten, plannen en, vooral,
allerhande min of meer drukklaar publicatiemateriaal dat het bonte allegaartje
redacteuren en vertegenwoordigers van kunsttijdschriften, kunststromingen en
kunstenaarsgroeperingen met elkaar uitwisselde.
Het tijdschrift groeide uit tot hét strijdinstrument bij uitstek van de avant-garde,
op het ogenblik dat Geert Pynenburg en Michel Seuphor in juni 1921 Het Overzicht
lanceerden. ‘La revue est, en effet, l'arme favorable de la jeunesse’, schreef een
geestdriftige Roger Avermaete in 1919 in zijn tijdschrift Lumière.4 Zowel Pynenburg
(Staatsgevaarlik) als Seuphor (De Klauwaert en Roeland) hadden al enige ervaring
met dergelijke strijdschriften. De titels van deze periodieken laten weinig
onduidelijkheid bestaan over de teneur van de inhoud en lijken geïnspireerd te zijn
door Goedendag, het studentikoze, Vlaamsgezinde en polemische periodiek. Seuphor
formuleerde later zelf zijn culturele identiteit als volgt: ‘Je suis né Flamand, je le
suis resté lorsque je suis devenu Français; mais Belge, je ne l'ai jamais été!’.5
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Aanvankelijk was Het Overzicht een cultureel magazine, uitgegeven door twee
militanten uit de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Maar hun ambitie reikte verder: ze
wilden ‘door zelf-ontvoogding tot de wereld-ontvoogding’ komen.6 Aanvullend bij
zijn engagement voor de Vlaamse ontvoogding werd Fernand Berckelaers door een
vredelievende Pan-Europese gedachte geïnspireerd.7 Hij deed dit in bewoordingen
die in 1922 een onthutsend accurate voorspelling formuleerden: ‘De Europese
Bonds-Republiek, die de staatsgrenzen wegvaagt ten voordele van de vrijhandel,
internationaal gerecht en vrije evoluering van de geestelijke en economische krachten
der volken, moet de eerste stap zijn in de richting van dit verschiet’.8 Enige
Nietzscheaanse terminologie was Berckelaers ook niet vreemd. In een beschouwend
artikel over ‘Het Overmensdom’ wist hij met verontrustend vooruitzicht te melden
dat ‘Niet enkel de ariërs, heel de mensheid verwacht met ongeduld de hyperboreeërs
die nieuwe normas brengen’.9
Het tijdschrift richtte zich ook specifiek op Vlaanderen. Met de Brusselse
avant-garde was er in deze eerste periode weinig contact, en zeker geen echte
uitwisseling. Enkel L'Art Libre werd in het eerste nummer in lovende bewoordingen
besproken. Brussel was in die periode dan ook niet de meest geschikte plaats om
Vlaamse ontvoogdingsinitiatieven te ontplooien, zodat Seuphor er geen aanspraak
kon verwachten en zeker geen medestanders. Beeldende kunst kwam in de eerste
reeks van Het Overzicht weinig aan bod. De discrepantie tussen de hoogdravende
en gezwollen taal van de teksten en het uitblijven van vernieuwende kunst of literatuur
tussen de schutbladen van Het Overzicht kon de onvervulde beloften enkel
benadrukken. Seuphors eerdere ervaring met vlugschrift-tijdschriften zorgde er
waarschijnlijk voor dat de periodiek in het eerste nummer van 15 juni 1921 enigszins
overmoedig als halfmaandelijks tijdschrift werd ondertiteld. Al gauw werd het een
maandelijks verschijnend dubbelnummer en ten laatste in december werd het in de
hoofding een ‘maandschrift’, waarna het volgende nummer pas negen maanden later,
in september 1922, verscheen. Gelukkig liep Seuphor ondertussen Jozef Peeters
tegen het lijf, de gedreven abstracte kunstenaar en bezieler van de Antwerpse Kring
voor Moderne Kunst, inrichter van het eerste Congres voor Moderne Kunst op 10
en 11 oktober 1920 en initiatiefnemer van de Antwerpse Kunstenaarsraad. Peeters
opende Seuphors ogen voor de abstracte kunst en deze liet onmiddellijk zijn
waardering blijken door een artikel en een lino van Peeters op te nemen in het
decembernummer van 1921.

7 Arts
Met de komst van Jozef Peeters als co-directeur-redacteur vanaf nummer 13 in
november 1922 werd het roer drastisch omgegooid en zette Het Overzicht zijn zinnen
op de nationale en internationale artistieke scene. Peeters stak reeds in dit eerste
nummer van wal met een inleidend artikel over het futurisme, de stroming die vele
militanten van de gemeenschapskunst als een
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van de meest vooruitstrevende artistieke bewegingen beschouwden omdat ze de
politieke dimensie van kunst benadrukte. Er doken plots teksten op van onder meer
Marinetti, Belling, Huszar, Oud, Walden, Kassàk, Willink, Tzara, Soupault, Behne
en Prampolini. Ook de Vlaamse kunstenaars van de Brusselse groepering rond het
pas opgerichte tijdschrift 7 Arts kwamen regelmatig aan bod met afbeeldingen van
hun werk of zelfs met teksten.10 7 Arts was het wekelijkse tijdschrift van de Brusselse
avant-garde, dat aandacht had voor beeldende kunst, literatuur en theater, muziek en
architectuur. Het was vooral geïnspireerd door de ‘zuivere beelding’, zeg maar de
geometrische abstracte kunst. Prosper de Troyer, Karel Maes, Victor Servranckx en
Felix de Boeck waren vrienden en kennissen van Peeters, die zo de geometrische
abstracte kunst een forum wilde bieden in Het Overzicht. Ondanks bijdragen van
twee leden van het vijfkoppige redactiecomité van 7 Arts werd het belangrijke
septembernummer van Het Overzicht niet in het persoverzicht van het eentalig
Franstalige weekblad vermeld. Het was het laatste nummer met de flamingant Geert
Pynenburg als co-directeur. Maar vanaf het eerste nummer waarvan Jozef Peeters
mede de koers bepaalde, werd Het Overzicht bespreekbaar, hoewel niet zonder enig
voorbehoud. In nummer 9 van 28 december 1922 meldde de redactie dat ‘Après
avoir vivoté pendant quelque temps “Het Overzicht” vient de reparaître sous la
direction de F. Berckelaars et J. Peeters. Les articles publiés jusqu'ici sont d'une
incontestable valeur, mais, et ici repasse l'éternel MAIS... (que les directeurs nous le
pardonnent).11 Dan volgt een scherpe afwijzing van de muziekredacteur van Het
Overzicht, Paul Collaer, ‘amateur-interprète-chimiste’. Paul Collaers antwoord werd
twee weken later, op 11 januari 1923, op de eerste pagina van 7 Arts afgedrukt en
door het redactiecomité van commentaar voorzien, om te besluiten: ‘nous sommes
obligés de dire à Paul Collaer: “RELISEZ VOTRE ARTICLE”’.12 Dergelijke
schermutselingen tussen in wezen gelijkgestemden waren legio in het
avant-gardewereldje van de vroege jaren twintig. Het hoeft niet te verbazen dat in
hetzelfde nummer, in een rubriek met ‘Conférences flamandes suivies de débat’,
Jozef Peeters en 7 Arts-redacteur Karel Maes worden aangekondigd met een lezing
over respectievelijk schilderkunst en beeldhouwkunst. Het Overzicht en Jozef Peeters
‘co-directeur de la bonne revue Het Overzicht qui mène le bon combat chez nos
frères de langue flamande [...] un des plus militants représentants de la plastique
pure’ kreeg geregeld aandacht in 7 Arts.13 Ook de activiteiten van ‘nos confrères de
Het Overzicht’ werden vermeld en artikels besproken.14 Het Overzicht plaatste zelfs
een advertentie in 7 Arts.15 Het respect van 7 Arts voor de beginselvaste Peeters neemt
zelfs apologetische vorm aan. In het nummer van 12 maart 1925 heeft 7 Arts-redacteur
René Coppe de euvele moed om een afficheontwerp van Peeters als kruiswoordraadsel
te omschrijven, waarbij de letters zonder verband met de waarde van de typografie
blijven. Coppe had objectief gelijk als het op de (on)leesbaarheid van de tekst
aankwam. Maar reeds in het volgende nummer betuigde 7 Arts haar onvoorwaardelijke
steun aan Peeters door ieder scherp kantje van Coppes redenering vakkundig af te
ronden en haastig op te merken
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dat ze Peeters vanaf hun eerste jaargang hebben getoond. Peeters' demonstratieve
antwoord in hetzelfde nummer bestaat uit een keuze van typografische ontwerpen
voor affiches, boekomslagen en briefhoofden.16

Maurice Casteels
Michel Seuphor, toch de oprichter en organisator van Het Overzicht, kwam in 7 Arts
aanvankelijk niet aan bod. Dat gebeurde pas op 2 april 1925 in een artikel over
Nederlandse literatuur, opgesteld door Maurice Casteels, op de eerste pagina van het
nummer 22.17 Seuphor had Het Overzicht enkele weken voordien opgedoekt en was
naar Frankrijk verhuisd. ‘On m'envoie encore une critique imbécile de “7 Arts”...
dans lequelle il est dit que je n'ai pas de sensibilité!’, schreef hij op 6 april vanuit
Parijs aan Paul Joostens, zijn vaste correspondent in Antwerpen.18 Precies een jaar
eerder, in april 1924, mocht Maurice Casteels, ‘deze wakkere jonge kracht’ nog het
hoofdartikel schrijven voor het nummer 21 van Het Overzicht.19 En in de
tijdschriftenrubriek werd 7 Arts een ‘zeer interessant brussels weekblad’ genoemd.20
Maar in april 1925 was Seuphor niet meer zo opgetogen over diezelfde Casteels, die
over hem geschreven had
Seuphor n'est pas modeste. Seuphor est internationaliste, comme tout le
monde et dadaïste. [...] je n'y trouve aucune émotion et peu de plaisir.
Pourtant, Tristan Tzara, dont il semble vouloir être le disciple, se lit sans
ennui. Mais Tzara n'a pas de recette, comme le croit Seuphor, il n'a qu'une
sensibilité que Seuphor n'a pas.21
Dergelijk misprijzen uit de pen van een vroegere medewerker te moeten lezen op de
eerste bladzijde van het trendy 7 Arts, een ‘bevriend tijdschrift’ bovendien, moet
hard zijn aangekomen bij Seuphor. Casteels, geboren in 1890, was 11 jaar ouder dan
zijn slachtoffer. Hij had zich reeds in oktober 1912 in het tijdschrift La Foi Nouvelle,
in anarchistische zin uitgesproken over de aftakelende maatschappelijke orde en over
de noodzaak om deze van de grond af herop te bouwen. Hij besloot met de in terugblik
akelig juiste voorspelling ‘sinon périsse et recommence le monde’.22 Na medewerking
aan Les Jeunes, Haro! (eerste reeks), Demain littéraire et social en Le Geste, werd
Maurice Casteels, boekhouder van beroep, in 1925 huisauteur van 7 Arts. Zijn artikel
was echter niet zo negatief bedoeld als Seuphor het opvatte, want hij besluit zijn
paragraaf over Seuphor met een gunstig vooruitzicht:
J'ai néanmoins vu de Seuphor des choses qui valaient la peine d'être lues.
C'est un indice, il y a donc une manière qui est la sienne. Ouand il y
revienda (quand même), il exprimera probablement des idées intéressantes
en une prose correcte.
En une prose correcte: de schrijver aangepakt op zijn meest essentiële kunde.
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Brief uit 1923 van Maurice Casteels aan Michel Seuphor over Casteels eerste bijdrage aan Het
Overzicht. Seuphor vertaalde Casteels' tekst over Felix de Boeck, voor nr. 16 van mei-juni 1923

Hoe dan ook, de kritiek van Casteels bleef Seuphor dwars zitten. Hij sprak er in
Parijs zelfs met Tzara over en enkele dagen later, op 9 april 1925, schreef hij aan
Joostens: ‘Il [Tristan Tzara] m'a aussi déclaré aimer beaucoup les Seuphors et il
désapprouve entièrement les critiques qui parlent d' “imitations de Tzara” ou de
“manque de sensibilité”’.23 Het kan verbazing wekken dat Seuphor gekrenkt was
door deze onvriendelijke kritiek, want
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Maurice Casteels (1924) met opdracht aan Jozef Peeters.

V.l.n.r. Pierre Bourgeois, Michel Seuphor, Pierre Louis Flouquet, Edmond Humeau op bezoek bij
kunstenaar Luc Peire in Knokke, september 1961

uit een brief die E. du Perron op 8 februari 1925 aan Peeters schreef, blijkt dat Seuphor
‘eerlijkheid’ verlangde, zeg maar ‘niet-zo-aardige’ kritiek als het nodig was.24 Het
had op dat ogenblik echter allemaal niet meer zoveel belang, want hij was niet van
plan nog naar België terug te keren. Hij veronachtzaamde zijn banden met de
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wegkwijnende Antwerpse kunstvernieuwers en integreerde zich in de progressieve
Parijse kunstwereld. ‘Vous ne savez pas encore que je me suis brouillé avec Peeters’,
schreef Seuphor nog op 9 april aan Joostens. ‘Il m'a écrit une lettre-professeur pleine
de réprimandes sur ma conduite. Je la lui ai retournée avec l'annotation “verdere
briefwisseling wordt ongeopend teruggezonden”’.25 Einde maart - begin april 1925
was een cruciaal moment in het proces van grote veranderingen die zich in Seuphors
leven voltrekken en die hem laten uitgroeien tot eminent Mondriaankenner en een
van de eerste officiële historiografen van de abstracte kunst. ‘En revanche je crois
que Piet Mondrian va devenir un excellent ami. Lui aussi est un malheureux solitaire
et puré’, vervolgt Seuphor zijn mededeling over de ruzie met Jozef Peeters. Deze
laatste had ondertussen niet stilgezeten en gaf diezelfde maand april nog het eerste
nummer van het maandschrift De Driehoek uit. De uitgeverij met dezelfde naam,
opgericht door Du Perron en Jozef Peeters, ging reeds in september of
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begin oktober 1924 van start, dus nog voor het laatste nummer van Het Overzicht
werd gepubliceerd.26 In het tweede nummer van De Driehoek zinspeelt één laconiek
zinnetje van Jozef Peeters op zijn rancune tegenover Seuphor: ‘Nummer 22 [van 7
Arts] bevat een artikel van Maurice Casteels “Littérature Néerlandaise” waarin hij
behandelt Duco Perkens, Seuphor en Houwink’.27

Bruxelles ne s'inspire que de Paris
Peeters besefte echter nog niet dat het voor hem zelf bijna voorbij is. Voor
geometrische abstracte kunst, de zogenaamde zuivere beelding, was de Vlaamse,
Brusselse en Waalse kunstwereld nog niet klaar. Ook De Driehoek, zijn oorspronkelijk
samen met Paul van Ostaijen gepland uitgeversavontuur waarin ook Du Perron een
belangrijke rol speelde, haalde maar net 1926. Een van de redenen van Peeters'
onvrede was Seuphors verder opschuiven in de richting van Dada. Toch laat de anders
zo onwrikbare geometrische abstract Jozef Peeters in het eerste nummer van De
Driehoek van april 1925 zijn pen welgevallend het eerste (en enige) nummer van
(AEsophage beschrijven. Hij vindt René Magritte en E.L.T. Mesens, de twee
protagonisten van dit dadaïstisch geïnspireerde tijdschrift, zelfs beurt om beurt geestig,
en dat hoeft op zich niet te verbazen.28 ‘Hop-là -Hop-là’, beginnen ze het nummer,
want ‘Notre entreprise est folle comme nos espérances’ en dat laatste moet ook de
intelligente Peeters over zijn Driehoek-avontuur hebben gedacht.29 Daarmee wordt
nog het best de ludieke ernst beschreven van de animositeit en de geest van na-ijver
die op dat ogenblik, in het voorjaar van 1925, doorheen het kleine, versplinterde
Brusselse avant-gardewereldje waarde. Uiteindelijk zullen in België enkel de tot
surrealisten geëvolueerde dadaïsten de malaise overleven die vanaf de tweede helft
van de jaren twintig de kunstwereld van de avant-garde inpalmde.
Seuphor probeerde ondertussen in Parijs materieel te overleven. Zijn vriend
Mondriaan maakt voor hem de decorontwerpen voor zijn toneelstuk L'Ephémère est
éternel, die, toch opmerkelijk, 7 Arts twee jaar later, in maart 1928, zou publiceren.30
In Brussel duurde de avant-garde dus wat langer, maar voor Seuphor is deze stad
nooit een optie geweest. Nochtans wijdde een van de stichters en hoofdredacteuren
van 7 Arts, de dichter Pierre Bourgeois, in mei 1927 een volledige, gematigd lovende
bijdrage aan de bespreking van Diaphragme intérieur et le drapeau. Al in de eerste
zin van zijn betoog bevestigde Bourgeois de indruk die rijst als de eigentijdse
commentaren op Seuphors persoonlijkheid ernstig worden genomen: ‘Beaucoup
diront de Seuphor, avec une solennelle indulgence: “encore un qui a voulu épater
les gens”’. Maar Bourgeois wilde niet vooraf oordelen: ‘Quant à moi, je préfère me
pencher sur cette âme avec confiance et sympathie, quand même’.31 Daarna volgt
een bespreking waarin literaire en persoonlijke elementen door elkaar lopen.
Bourgeois is opgetogen over de inhoudelijke kwaliteiten en de psychologische eenheid
met de dichter. Anders is het echter gesteld met zijn inschatting van het dichterlijke
vakmanschap van Seuphor:
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Le poème est un objet construit, a dit Max Jacob. Aussi l'absurde n'est il
valable littérairement que par l'organisation. La qualité humaine du cri de
Seuphor constitue une promesse sentimentale. Que, découvrant l'admirable
ingéniosité créatrice du fait moderne, Seuphor nous dise donc son tourment
selon l'esprit constructif d'aujourd'hui!32
‘Zeg het nu maar eens in de constructieve geest van vandaag’ is vanzelfsprekend
stellen dat Seuphor het op dat ogenblik niet beheerste. Bourgeois stond vrij neutraal
en welwillend ten aanzien van Seuphor, maar dat maakt zijn kritiek des te treffender.
Zeker omdat ze gericht is op de vormaspecten, die toch de kern vormen van de
kunstrichting waarvoor Seuphor zich sinds zijn ontmoeting met Peeters in 1921 altijd
had ingezet. Ook Casteels had Seuphor ex negativo een formeel deficiet aangewreven
door te hopen dat hij later zijn ideeën zou uitdrukken en une prose correcte. De
deskundige vertegenwoordigers van de Brusselse avant-garde spraken zich dus twee
keer openbaar, expliciet en uitgebreid uit op papier over het literair amateurisme van
Seuphor. Twee keer werd Seuphor op de poëtische vingers getikt; één keer misprijzend
en één keer belerend, beide keren over zijn gebrekkig vakmanschap.
Het wordt duidelijk waarom de flamingant uit een Franstalige Antwerpse familie
nooit interesse had betoond voor de Brusselse kunstwereld. Het taalkundig misprijzen
van zijn Franstalige Brusselse collega's ondervond hij niet in het minder door
taalkwesties geïnspireerde Parijs. In 1929 schrijft Seuphor in zijn wat tegendraads
overzicht van de schilderkunst in Vlaams België dat ‘Bruxelles est plus modeste
qu'Anvers. Elle ne s'inspire que de Paris, faisant à lui sa révérence et se souciant peu
d'être flamande’.33 Waarschijnlijk zit in deze zin de reden verborgen waarom Seuphor
in maart 1925 rechtstreeks naar Parijs reisde en niet in Brussel stopte. Want waarom
zou je tevreden zijn met een kopie als het origineel binnen bereik is?
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Du Perron (links) en Willink in een bordkartonnen auto, Amsterdam, circa 1924. Op de achterkant
een inscriptie voor Peeters: ‘Serieus-Hartelijke Groeten uit Amsterdam: C.A. Willink, Duco Perkens
mitarbeiter des Δ's’
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Sjoerd van Faassen & August Hans den Boef
De ontwikkeling van Carel Willink in een kritiek stadium. Het duo
Michel Seuphor en Jozef Peeters als katalysator
De Nederlandse schilder A.C. (Carel) Willink (1900-1983) verbleef vanaf de lente
van 1920 in Berlijn, keerde in het najaar van 1923 in zijn geboortestad Amsterdam
terug en vertrok vervolgens eind 1926 voor enige tijd naar Parijs. Daar ontwikkelde
hij zich mede onder invloed van het werk van Pablo Picasso en Fernand Léger tot
de neoclassicist die - weer op Amsterdamse thuisbasis - zijn bestemming in het
magisch-realisme zou vinden. Maar in de tussenliggende jaren experimenteerde hij
achtereenvolgens met stromingen als expressionisme, futurisme, kubisme en
constructivisme. In die vroege jaren twintig had Willink regelmatig contact met
Michel Seuphor en Jozef Peeters (1895-1960), de twee redacteuren van het Antwerpse
tijdschrift Het Overzicht (1921-1925). Dit contact resulteerde in het deels mislukte
avontuur van De Driehoek (1925-1926). Gedurende het kortstondige bestaan van
dat constructivistische tijdschrift keerde Willink - aangespoord door zijn vriend, de
schrijver E. du Perron (1899-1940), die een parallelle ontwikkeling doormaakte zich gaandeweg af van de ideeën van Seuphor en Peeters. Beiden kunnen, elk op hun
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eigen wijze, als katalysator voor Willinks ideeën over kunst worden beschouwd. Niet
alleen voor de ambitieuze Vlamingen, maar ook voor Willink was het een tijdperk
waarin zij pogingen ondernamen hun internationale netwerk op te zetten en uit te
bouwen.1

‘Hoe vèr is hij?’
Op 13 februari 1925 schreef Carel Willink aan Jozef Peeters: ‘Gij zult het afgesproken
artikel voor het eerste nummer van de Δ niet ontvangen. Elke avond van de afgeloopen
week, schreef ik een bladzijde, om haar tenslotte met een hartelijk gelach te
verscheuren. Mij komt elke zin over “moderne beweging”, elke wijsheid, elke
beschuldiging zoo lachwekkend, onbenullig en onbelangrijk voor, dat ik als het ware
de pen uit de vingers voel glijden, (letterlijk). Zelfs onze besprekingen (Du Perron
en ik) leidden tot een negatief resultaat. Het eenige wat ik werkelijk op papier zou
kunnen brengen, zouden onbeheerschte en ongecontroleerde gevoelsuitingen zijn,
die een dusdanig onsamenhangend geheel zouden vormen, dat gij dit heterogeen
scheldpartijtje zeker niet capeeren zoudt’.2
E. du Perron en Peeters bereidden op dat moment het tijdschrift De Driehoek voor,
dat in april 1925 zou gaan verschijnen. Willink moest, als het aan Du Perron lag, de
eerste aflevering openen met een artikel dat voornamelijk gericht zou zijn ‘tegen de
weltevreden dommel van Holland, met een enkel woord over Vlaanderen’.3 Het
verzaken van Willink maakte het Peeters gemakkelijk het initiatief alsnog naar zich
toe te trekken, want het eerste nummer van De Driehoek opent met zijn theoretische
beschouwing ‘Over kunst’.
De manier waarop Du Perron Peeters bij de lancering van hun tijdschrift in een
bijrol probeerde te manoeuvreren, doet vermoeden dat hij op dat moment mogelijk
al niet meer zo gecharmeerd was van diens opvattingen en modus operandi. Een
overeenkomstige ergernis blijkt uit Willinks latere reconstructie van Peeters'
uitgangspunt: ‘De vraag was niet: Hoe schrijft of schildert die schrijver of schilder?,
de vraag luidde pertinent: Hoe vèr is die schrijver, hoe vèr is die schilder? Dat “vèr”
hield in: Hoe abstract is hij reeds? In deze houding was Peeters onvermurwbaar en
dat hing Eddy du Perron al spoedig de keel uit’.4 Dat lijkt de constatering van Du
Perrons toenemende reserve te bevestigen, maar het is de vraag of de zaak niet iets
genuanceerder ligt en of Willinks geheugen hem vijftig jaar na dato geen parten
speelde. In het vijfde en laatste deeltje van zijn dagboekachtige Cahiers van een lezer
schrijft Du Perron op 26 februari 1929 immers: ‘In '24, in Brussel en Antwerpen, de
karakteristieke ijver van de bekeerling [...]. Willink en ik zeiden tegen elkaar: “hoe
vèr is die man? Dat wilde zeggen: hoe “modern”?’5 Deze versie situeerde hen dan
nog voluit in het gezelschap van de modernistische zeloten, al liet dat Du Perrons
irritatie over Peeters' starheid waarschijnlijk onverlet.
Du Perron duldde ook niet dat ‘mede-modernisten’ in hun komende tijdschrift
onheus worden bejegend. Want in de brief waarin Du Perron

Zacht Lawijd. Jaargang 8

117

Carel Willink

Seuphor door E. du Perron

aan Peeters de verantwoordelijkheid voor de schilderkunst toebedeelde, maar
tegelijkertijd voor Willink het openingsartikel opeiste, stelde hij ook de teneur van
de literaire kritiek in De Driehoek aan de orde. Over Seuphor schreef hij in die brief:
‘De boekbesprekingen kunnen verzorgd worden door V. Ost.[aijen] en misschien
Burssens en mij; voor mijn part ook door Seuphor wanneer die zich “fatsoenlijk”
kan houden. We drukken niet één onhebbelijke kritiek af, en zeker niet over
medemodernisten. Met de z.g. “eerlijkheid” van Berckelaers die niet verder ziet dan
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zijn neus lang is - een merkwaardig slechte eigenschap voor een revuedirecteur mogen wij ons niet (of nog niet) inlaten.’ Gezien het cholerische temperament van
Du Perron brengt deze uitspraak, komend uit zijn mond, op het gezicht van de lezer
een milde en ironische grimas teweeg. Maar gelijk had hij wel: Marsman,
bijvoorbeeld, zal, met Seuphors bespreking van zijn bundel Verzen (1923) in het
achterhoofd, na een uitnodiging om mee te werken aan De Driehoek op 18 februari
1925 aan Peeters schrijven: ‘Uw aanbod bevreemdt mij een weinig: mijn werk werd
in 't Overzicht destijds ± een verzwakt mengsel van v.d. Woestijne en expressionisme
genoemd’.6
Nadat ze hadden kennisgemaakt, werd Willink voor Du Perron een belangrijke
intellectuele slijpsteen en hun omgang versterkte over en weer hun bedenkingen ten
opzichte van beide redacteuren van Het Over-
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zicht. Vanaf hun eerste ontmoeting liep de ontwikkeling van Willink en Du Perron
parallel, resulterend in een definitieve verwijdering tussen hen en beide voorlieden
van de Antwerpse avant-garde. ‘Ik hield nog in mijn modernisme stand, ondanks de
opkomende twijfel’, erkende Willink later.7 Maar met een verwijzing naar het retour
á l'ordre van Picasso, wiens werk hij in Parijs kan hebben gezien en dat eveneens in
Nederland geregeld werd geëxposeerd,8 zegt hij in dezelfde passage: ‘In mijn abstracte
schilderwerk bracht ik toch - eerst voorzichtig, later met meer aplomb - elementen
uit de werkelijkheid aan. [...] Mijn neiging om méér de werkelijkheid te volgen hield
een breuk met Peeters in. “Willink heeft de zaak van het constructivisme verraden,”
luidde zijn standpunt, dat hij in aanwezigheid van anderen hardnekkig zou blijven
herhalen.’

Willink in Berlijn
Carel Willink arriveerde voorjaar 1920 in Berlijn om daar bij de eerbiedwaardige
Staatliche Hochschule für Bildende Künste een schildersopleiding te volgen. De
Amsterdamse academie was hem als ‘overtuigd modernist’ te min.9
In de twee jaren daarvoor had hij een niet-afgemaakte studie tot bouwkundig
ingenieur in Delft gevolgd. Willink heeft ooit verteld dat de voorjaarstentoonstelling
van de schildersvereniging De Onafhankelijken in mei-juni 1914 - waar onder meer
werk van Alexander Archipenko, Marc Chagall, Kees van Dongen, Wassily
Kandinsky, Francis Picabia en Diego Rivera te zien was - hem de ogen voor moderne
kunst opende. ‘Ik begon te vermoeden dat schilderkunst nog wat anders kon zijn dan
een weemoedige sereniteit, en de kiem werd gelegd tot het verlangen zelf ook dingen
te gaan maken die mij en de beschouwer een soortgelijke schok moesten geven.’
Zijn ‘ogen waren zoozeer door de kubisten verleid’ dat hij prompt geen belangstelling
meer kon opbrengen voor de oude meesters in het Rijksmuseum die hem tot dan
hadden geboeid. Naar zijn zeggen was vooral Rivera's kubistische dubbelportret van
de in Parijs verblijvende Japanse schilders Riichiro Kawashima en Tsughuharu
Foujita uit 1914 hem bijgebleven.10
In Delft begon hij mede onder invloed van zijn schilderende medestudent Charles
Roelofsz zelf te schilderen en te tekenen. Mogelijk volgde hij in dat stadje op enige
afstand de activiteiten van Kunstzalen In die Coornschuere en maakte hij zo niet
alleen kennis met het werk van een aantal jonge expressionistische Nederlandse
kunstenaars maar verdiepte hij ook zijn kennis van de moderne kunst. F.M. Huebner
hield daar in december 1919 een lezing over het Duitse expressionisme, ter
gelegenheid waarvan in In die Coornschuere het werk van enkele internationale
grootheden zoals Archipenko, Chagall, Kandinsky, Paul Klee en Oscar Kokoschka
te zien was. In deze periode nam Willink eveneens kennis van het programmatische
De nieuwe beweging in de schilderkunst van De Stijl-voorman Theo van Doesburg,
die hij later in Berlijn zal ontmoeten.11
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Eenmaal in de Duitse hoofdstad verwisselde hij de academie al snel voor de
privé-school van de socialistische schilder Hans Baluscheck. Overigens waren beide
Berlijnse kunstopleidingen tamelijk traditionalistisch - vreemde keuze voor een
zelfverklaard ‘overtuigd modernist’ -, de eerste ‘reactionair tot in haar grondvesten’,
de tweede geleid vanuit een ‘bewolkte maatschappijvisie’. Willink was enige tijd
geïnspireerd door het maatschappijkritische werk van Otto Dix en Georg Grosz,
zoals blijkt uit tekeningen als Berlijns café (1920), De verleiding (ook: Sonntag,
1921) of een voorstudie daarvoor uit 1920.12
Berlijn was op het moment dat Willink er toekwam het brandpunt van de
internationale avant-garde, waarin alle modernistische stromingen zoals
expressionisme, futurisme, kubisme, dadaïsme, constructivisme en nieuwe
zakelijkheid bijeen kwamen en elkaar beïnvloedden. De Amsterdamse student leverde
zich echter in zijn werk zeker niet halsoverkop over aan het modernisme in zijn meest
extreme uitingsvormen, al stortte hij zich naar eigen zeggen ‘in het milieu van de
jonge revolutionairen van de beeldende kunst’. Het constructivisme dat Willink en
Peeters omarmden en het dadaisme dat Seuphor blijvend beïnvloedde, lagen destijds
in elkaars verlengde.
Anders dan bij Seuphor en Peeters, die eind 1922 Berlijn bezochten, is niet bekend
met wie Willink dan wel in die stad omging. Willink bezichtigde tentoonstellingen
van moderne schilders, maar hij verwierp het werk van expressionistische kunstenaars
van de Neue Berliner Sezession als Willy Jäckel, Ludwig Meidner, Max Pechstein
of Karl Schmidt-Rotluff. Er is in zijn archief een aantekening uit januari 1921 bewaard
gebleven waarin hij zich afwijzend uitlaat over het werk van de schildersgroep Die
Brücke (waartoe Schmidt-Rotluff behoorde).13 Wel werd Willink ‘geïmponeerd door
het geweld van Lovis Corinth’, wiens werk hij echter in zijn hart ‘foeilelijk’ vond.
‘Maar Der Sturm trok ons aan, en de avond dat Kurt Schwitters zijn Gloriereiche
Revolution zu Revon voordroeg en zich zelf begeleidde op een handorgeltje, zal ik
nooit vergeten.14 Wij zagen Kandinsky, Paul Klee en Chagall. De gevolgen bleven
niet uit.’ In zijn ‘memoires’ zegt Willink: ‘Ik leefde in een wereld van kleurvlakken
en arabesken, ver van elke natuurvorm verwijderd. Landschap en stadsomgeving
scheidde ik probleemloos van mijn werk. [...] Het idee afstand te hebben gedaan van
alle traditionele kunstmiddelen, deze bevrijding en deze ascese in het schilderen,
bedwelmde mij’.15 Of hij toen ook al had kennis gemaakt met het werk van Carlo
Carrà, Giorgio De Chirico, Ernst Fritsch en voormalig De Stijl-medewerker Gino
Severini, die hij in 1931 zei allen te bewonderen, is niet bekend. De pittura metafisica
die de eerste twee na de Eerste Wereldoorlog introduceerden, heeft Willinks
ontwikkelingsgang in elk geval diepgaand beïnvloed en vormde de opmaat tot zijn
latere magisch-realisme.16
In juni 1922 vond Willink als een van de weinige Nederlanders aansluiting bij de
Novembergruppe, waarvan de leden in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog de
kans schoon dachten te zien hun radicale ideeën over de inrichting van de
maatschappij te verwezenlijken. Ze zagen zich zelf als ‘Revolutionäre des Geistes’.17
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Net als Willink deed Peeters inspiratie op bij de Duitse ontwikkelingen: de opvattingen
van de aan de Novembergruppe gelieerde Arbeitsrat für Kunst keerden terug in het
door hem vier jaar later - nog voor zijn eerste daadwerkelijke bezoek aan Berlijn gepubliceerde artikel ‘Over kunstenaarsraden’. In dit stuk, dat als een soort programma
van de Antwerpse Kring Moderne Kunst kan worden gezien, claimt Peeters onder
meer: ‘De massa kan zich zelf niet uiten, daarom is de kunstenaar tegenwoordig.
Zijne uiting is geene massa uiting, maar eene incarnatie der samengebalde behoefte
der massa’.18
In Berlijn maakte Willink een snelle ontwikkeling door van expressionistische
figuratie, - zoals in de al genoemde houtskooltekening Berlijns café (1920) en de
aquarel Twee maagden (1920) - via het futurisme van Konstruktion '22 (ook Nacht
in de metropool, 1922) en collages in de trant van Schwitters, naar een rigide
constructivistische abstractie, juist in een periode dat hij in Berlijn kennismaakte met
de daar op visite zijnde Seuphor en Peeters.19 ‘Ik had zowat met elk “isme”
geëxperimenteerd. Na elke twee, drie of vier doeken wisselde ik van richting’, schrijft
Willink later.20

Kring Moderne Kunst
Het Overzicht werd in juni 1921 opgericht door Seuphor (in zijn Berckelaers-gedaante)
en de flamingant Geert Pynenburg. Het dan nog expressionistische tijdschrift wilde
vooral een rol spelen binnen het Vlaams activisme.21
Du Perron constateerde na hun kennismaking, begin 1924, al snel napoleontische
aspiraties bij Seuphor. In een dagboekachtige aantekening herinnert hij zich over de
tijd dat hij deze dadaïstische schrijver leerde kennen: ‘Het karakter van de man zat
bovendien zó in elkaar, dat hij inderdaad het monopolie van de moderne poëzie voor
Vlaanderen wenste. Hij was verwoed jaloers op Paul van Ostaijen (ofschoon hij hem
te vriend hield) omdat P.v.O. lang vóór hem moderne gedichten geschreven had, en
omdat iedereen in Antwerpen wist wie P.v.O. was, terwijl alleen zijn goede vrienden
wisten dat “de Naant” ook zulke verzen schreef. Ik heb hem toch even au sérieux
genomen!’.22
Seuphor was niet de enige die Van Ostaijen naar de kroon wilde steken wat betreft
het leiderschap over literair Vlaanderen. Geïnspireerd door het in april 1920 in De
Stijl gepubliceerde literaire manifest van Van Doesburg, Mondriaan en Antony Kok
begeerde ook de schilder Floris Jespers die positie. Diens goede vriend Van Ostaijen
- die dan net de baanbrekende bundel Bezette stad het licht had doen zien - schrijft
geamuseerd, maar ook met een zekere ergernis, begin september 1920 aan een vriend
over Jespers: ‘En tegenover deze onmogelikheid iets anders-op-zich-zelf te beoordelen
[...] voelt de Fiorenzio de noodzakelikheid te doen zoals v. Doesburg en Mondriaan
die een manifest inzake poëzie hebben gelanceerd. De Flor wil zich dus als
arbiter-leider der Vlaamse lijriek aanstellen om zich den loeft niet laten af te steken
door v. Doesburg. [...] Hoe daaraan verhelpen. Want met de hand op het hert
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gesproken te veel vertrouwen heb ik niet’.23 De vooraanstaande positie die Peeters
in de kunstwereld bemachtigde, is Seuphor binnen de Vlaamse literatuur nooit
deelachtig geworden. Waarschijnlijk werd dat mede veroorzaakt door het feit dat hij
zich pas betrekkelijk laat, na een lezing van Van Doesburg in Antwerpen eind 1921,
manifesteerde als dadaïstisch schrijver.24

Ontwerp door Jozef Peeters voor een wegwijzer voor een tentoonstelling van Moderne Kunst
(ongedateerd)

Ook Jozef Peeters' ontwikkeling kent een aantal fasen.25 Aanvankelijk schilderde
hij - net als Piet Mondriaan enige tijd - onder invloed van de theosofie symbolistische
composities. Pas in 1919 zou hij zijn eerste abstracte doek schilderen om de stijl niet
meer los te laten.
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Peeters stortte zich vervolgens op de verbreiding van de ideeën van de internationale
avant-garde. Een eerste manifestatie van die ambitie was dat hij in september 1918
in Antwerpen behoorde tot de initiatiefnemers van de Kring Moderne Kunst.26 Niet
alle Antwerpse kunstenaars onderwierpen zich aan Peeters' leiding. De gebroeders
Floris en Oscar Jespers bijvoorbeeld, die tot het netwerk rond Peeters' concurrent
Van Ostaijen behoorden, weigerden vanaf het begin lid te worden en ontbraken - in
tegenstelling tot Van Ostaijen zelf - later ostentatief in het tableau de la troupe van
Het Overzicht. En Paul Joostens, die wel zou meewerken aan Het Overzicht, keerde
zich heftig tegen de opvattingen zoals door Peeters neergelegd in ‘Over
kunstenaarsraden’ en tegen de ‘ontindividualisering’ die Peeters (en ook Van Ostaijen)
in zijn ogen voorstond.27 Hij nam overigens wel deel aan een tentoonstelling die het
tweede congres van Moderne Kunst begeleidde, door hem sarcastisch als ‘de Intern.
Piet Cong’ betiteld.28 Die congressen - drie in getal - organiseerde Moderne Kunst
tussen oktober 1920 en augustus 1922. Ze zijn voor de verspreiding van het
modernisme in Vlaanderen van groot belang geweest. Dat de kring ook in het
buitenland een zekere renommee kreeg, doet een briefje van F.T. Marinetti aan
Prosper De Troyer vermoeden, waarin de futuristische voorman eind januari 1920
aan de Vlaamse schilder schrijft: ‘Je tien beaucoup à être mis au courant du
mouvement artistique de Belgique et en particulier de celui de Anvers, dont vous me
parlez’.29
In Antwerpen had Peeters, net als Seuphor op zíjn terrein, verstrekkende aspiraties
om in de Vlaamse avant-garde een leidersrol te spelen. Zijn grootste rivaal in
Vlaanderen was Van Ostaijen, die ook Seuphors ambities in de weg stond. Seuphor
zou later over Van Ostaijen beweren: ‘Hij misprees ten zeerste al wat ik deed en
intrigeerde koud-wetenschappelijk tegen mij bij Jozef Peeters en tegen Jozef Peeters
bij mij’.30 Peeters, die doortastend en met een volslagen gebrek aan bescheidenheid
internationale contacten nastreefde, had begin jaren twintig in dat opzicht een
behoorlijke achterstand op Van Ostaijen. Die vertoefde tot 1921 in Berlijn en
verkeerde daardoor in het toenmalige brandpunt van de avant-garde. Zelfs Seuphor
schreef in maart 1924 in Der Sturm dat Van Ostaijen de eer toekwam de moderne
kunst in Vlaanderen te hebben geïntroduceerd.
Peeters probeerde het begeerde leiderschap eerst via zijn relatie met Stijl-voorman
Van Doesburg te bemachtigen.31 Maar toen dat mislukte, trachtte hij zijn netwerk op
een andere manier uit te breiden, in Nederland onder meer door het contact met de
architect J.J.P. Oud of, later, met de Groningse constructivist Wobbe Alkema.32 Zijn
ambitie strekte zich vanzelfsprekend ook tot buiten Nederland uit. Zomer 1921 bracht
hij een bezoek aan Parijs. Duitsland volgde spoedig. Peeters heeft ooit beweerd dat
hij al sinds 1919 op Der Sturm geabonneerd was. Zijn gretigheid internationaal mee
te tellen, speelde zijn herinnering wellicht parten, want waarschijnlijker is dat Peeters
pas in april 1921 abonnee werd.33 Hoe het ook zij, op die manier ontstond een relatie
die Seuphor en hij intensiveerden tijdens hun bezoek aan Berlijn eind 1922.
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Peeters naar Parijs
De Belgische avant-garde concentreerde zich deze jaren vooral in Brussel en
Antwerpen. In de Belgische hoofdstad werd een, zoals de propagandisten het
noemden, ‘constructief expressionisme’ gepropageerd door André de Ridder en
Paul-Gustave van Hecke, de leidende figuren van de in 1920 opgerichte galerie
Sélection en het gelijknamige tijdschrift, die zich vooral oriënteerden op het Franse
post-kubisme. Voorts werd in Brussel in 1922 door onder anderen Karel Maes en de
architect Victor Bourgeois het weekblad 7 Arts opgericht, dat kan worden gezien als
het antwoord op de koerswending bij Het Overzicht. Het tijdschrift kon door zijn
hogere verschijningsfrequentie de actualiteit beter volgen dan Het Overzicht en richtte
zich vooral op de Franse industriële esthetica van Le Corbusier en Léger. Het slaagde
er meer dan zijn Antwerpse concurrent in de verschillende kunstvormen te integreren.
In Antwerpen had Het Overzicht vooral concurrentie van het in 1920 opgerichte
Franstalige blad Ça Ira.34
In de zomer van 1921 legde Peeters in Parijs contact met Archipenko, Albert
Gleizes, Léger, Mondriaan en zijn aldaar verblijvende landgenoten Marthe Donas
en Georges Vantongerloo. In zijn niet aflatende ijver zijn werk en ideeën een ruime
verspreiding te geven, geraakte Peeters in deze periode ook in correspondentie met
kunstenaars uit andere brandhaarden van het modernisme, zoals onder anderen met
de befaamde kunstcriticus Adolf Behne, met Herwarth Walden (de leider van Der
Sturm) en met de al genoemde Marinetti - die allen van doorslaggevende betekenis
zijn geweest voor de internationale verspreiding van de moderne kunst. Peeters, en
Seuphor evenmin, werden in die contacten zeker niet als quantité négligable gezien,
nee, het nut was wederzijds. In een brief van begin oktober 1922 belooft Marinetti
Peeters en zijn vrienden bijvoorbeeld een tentoonstelling in de ‘la grande Salle
futuriste (qui a un merveilleux plafond lumineux de Balla)’ van de Romeinse Galleria
Bragaglia, zegt toe die winter in Antwerpen een lezing te komen geven, en is van
plan werk van Peeters af te beelden in een naar zijn zeggen spoedig te verschijnen
blad over futuristische beeldende kunst onder redactie van Enrico Prampolini.35 Op
zijn beurt probeerde Seuphor nog in 1926 in Antwerpen en Brussel onder
voorzitterschap van Marinetti een groot congres over de internationale avant-garde
te organiseren.36 Ondanks het feit dat Marinetti hem half december 1925 enthousiast
liet weten: ‘Votre idee du congrès futuriste à Anvers me plait beaucoup. J'espère
vous voir bientôt à Rome et en causer ensemble’, kwam het congres niet van de
grond.37

Kongres voor Moderne Kunst
Op het door Peeters gepresideerde tweede Kongres in januari 1922 hielden de
Nederlandse schilder Vilmos Huszár en de architect J.J.P. Oud een voordracht. De
schilder gaf in oktober 1920 al acte de présence op het eerste
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congres. Beiden behoorden tot de groep rond De Stijl. Van Doesburg, de voornaamste
theoreticus van dat tijdschrift, had op 13 februari 1920 in Antwerpen voor de Kring
Moderne Kunst al eens zijn lezing ‘Klassiek-Barok-Modern’ gegeven.
Tussen het eerste en tweede congres van Moderne Kunst, in het najaar van 1921,
hield Van Doesburg in Gent, Brussel en Antwerpen opnieuw een serie lezingen, nu
onder de titel ‘Tot Stijl’. Deze keer bevonden zich zowel Seuphor als Peeters op 2
december in hun woonplaats onder zijn toehoorders. Beide plaatsgenoten ontmoetten
elkaar bij de tweede lezing voor het eerst.38 Later schreef Seuphor zijn bekering tot
het modernisme toe aan deze ontmoeting met de leider van De Stijl. ‘De lezing die
hij gaf en de lichtbeelden die hij toonde, betekenden een schok voor mij, een ware
intellectuele ommekeer. Ik werd plots geconfronteerd met de meest sobere abstracte
kunst’, herinnerde Seuphor zich deze paulinische ervaring.39 De liefde voor Van
Doesburg en De Stijl bekoelde snel toen de beide Vlamingen geen warm onthaal bij
dat tijdschrift vonden.
Het tweede Kongres voor Moderne Kunst werd begeleid door een tentoonstelling
met een groot aantal deelnemers uit de Brusselse en Antwerpse avant-garde, maar
bovendien met indrukwekkende hoeveelheid werk van internationaal bekende
kunstenaars zoals Archipenko, Balla, Rudolf Belling, Heinrich Campendonck, Emil
Filla, de Nederlandse Sturm-kunstenaar Jacoba van Heemskerck, Klee, Ivan Puni en
Schwitters.
In zijn ‘Inleiding tot de Moderne Plastiek’ die Peeters begin februari 1922 in
Antwerpen uitsprak bij de opening van deze tentoonstelling en die gepubliceerd werd
in Het Overzicht nr. 11-12 (september 1922), serveerde hij de vigerende
avant-gardistische kunststromingen lichtelijk badinerend af: ‘Men moet begrijpen,
dat al deze benamingen: Objectivisme, Impressionisme, Luminisme, Fauvisme,
Destructivisme, Futurisme, Expressionisme, Cubisme en Zuivere Beelding,
kunststrekkingen zijn die logisch op elkaar volgen en eene evolutie der plastiek
daarstellen’. Daarvoor in de plaatst stelde Peeters zijn eigen variant, waarover hij
vol zelfvertrouwen in het al geciteerde ‘Gemeenschapskunst’ proclameerde:
‘Vlaanderen kan nu het feit boeken dat het met de gemeenschapskunst op den eersten
rang staat in de ontwikkeling der plastiek, uit reden dat deze richting gevoerd wordt
door twee plastiekers: Karel Maes en Josef [sic] Peeters of ikzelf’. Die
gemeenschapskunst van Peeters vond geen ‘vertrekpunten in de objectieve natuur’,
zoals de voorgaande stromingen, maar ‘Wij scheppen vrij uit ons zelf, een zelf dat
zijn bestaan dankt aan de gemeenschap. Wij vinden geene vertrekpunten noch in
objectiviteit, noch in abstrakte bespiegelingen’. Peeters nam, net als de waarschijnlijk
om die reden door hem genoemde Maes, van eind mei tot begin juli 1922 deel aan
de I. Internationale Kunstausstellung die toen in Düsseldorf werd gehouden en
waarop werk van alle invloedrijke constructivistische kunstenaars verenigd was. Hij
werd bovendien door Huszár als representant van de Kring Moderne Kunst op 1
december 1922 uitgenodigd deel te nemen aan de in Duitsland op te richten
Konstruktivistische Internationale.40
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Met de komst van Peeters in november 1922 veranderde Het Overzicht in een
avant-gardistisch strijdblad dat het constructivisme propageerde. Peeters kon daardoor
zijn ambities als leider van het Vlaamse constructivisme met nog meer verve proberen
waar te maken. ‘Het wordt dus een strijdblad voor den nieuwen Geest, met
internationale betrachtingen’, berichtte Peeters op 27 september 1922 aan Oud.41
Seuphor en Peeters vormden vanaf dan samen de redactie. De eerste was
verantwoordelijk voor de literatuur, Peeters voor de beeldende kunst.

Seuphor en Peeters in Berlijn
Seuphor en Peeters vertrokken eind 1922 samen naar Berlijn, op dat moment hét
brandpunt van de Europese avant-garde. Zij hernieuwden in die zinderende stad
onder meer de kennismaking met de voor hun internationale contacten belangrijke
Adolf Behne en met de beeldhouwer Rudolf Belling die beiden als een spin in het
web van het Berlijnse kunstleven zaten.42 Een andere constante factor in de Berlijnse
avant-garde is anno 1922 nog steeds Walden met zijn tijdschrift Der Sturm en de
daaraan verbonden Sturm-Galerie. ‘Ons eerste bezoek was aan Herwarth Walden’,
herinnert Seuphor zich.43 Zelfs tijdens zijn latere verblijf in Parijs zou Seuphor nog
gebruik maken van zijn contact met Walden, die in maart 1926 een verklaring afgaf
dat Seuphor medewerker van Der Sturm was.44 De ontmoeting van beide Vlamingen
met Walden resulteerde in maart 1924 in een geheel aan de Vlaamse avant-garde
gewijde aflevering van Waldens tijdschrift, dat een omslagillustratie van Peeters
kreeg. Seuphor en Peeters toonden zich in hun contacten tamelijk eclectisch en weinig
kieskeurig. Kubisten, expressionisten, futuristen en constructivisten, het leek allemaal
niet veel uit te maken, ze gedroegen zich als beginnende postzegelverzamelaars.
Seuphor noemde als nieuw verworven kennissen in het hierboven al geciteerde
interview onder anderen ook Bauhaus-directeur Walter Gropius en Das
Kunstblatt-redacteur Paul Westheim. Daarnaast ontmoetten Peeters en hij een aantal
Oost-Europese kunstenaars als El Lissitzky, Archipenko, Naum Gabo, László
Moholy-Nagy en de Italiaanse futuristen Marinetti, Enrico Prampolini en Ruggero
Vasari.
Door een groot netwerk op te bouwen, samen te werken in gemeenschappelijke
projecten en elkaars producten te bespreken construeerden kunstenaars in de jaren
twintig hun reputaties. September 1922 had Peeters bijvoorbeeld al zijn Map met 8
lino's ter bespreking toe gezonden aan Der Sturm en enkele andere buitenlandse
tijdschriften.45 ‘De evolutie wordt nu niet meer bestuurd door de werking van het
individu’, blikt Peeters eufoor terug in zijn ‘Indrukken uit Berlijn’ in Het Overzicht
van mei-juni 1923, ‘De gansche massa, waarvan de kunstenaar geen middelpunt is,
maar schakel, bevestigt de kultuur, of de draagkracht, de waarde onzer samenleving.
Nooit was er een oogenblik waarop zulke groote schare te zamen aan het werk was
om een vaag instinktief doel, duidelijk omschreven uit te spreken en daardoor
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Bijdrage door Willink in Het Overzicht nr. 16, mei-juni 1923
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te bevestigen. Overal in samenhang, zonder mekaar te kennen, of van mekaars bestaan
af te weten, in samenwerking van heel het complex der maatschappij, herleidt iedere
kunstuiting zich tot het elementaire. In Noorwegen, Holland, Hongarije, Rusland,
Amerika[,] in gansch het zuiden van Europa, er is geen plaats of wij vinden er
onverwachts ongekende broeders, die in ééne lijn met ons, zich ontvoogd hebben of
uitsluitelijk beantwoorden aan het elementaire der schilderkunst.’

Kennismaking met Willink
De precieze omstandigheden van Willinks kennismaking met Seuphor en Peeters
zijn niet bekend, maar aannemelijk is dat die eerste ontmoeting plaatsvond tijdens
het verblijf van beide redacteuren van Het Overzicht in Berlijn.46 In zijn ‘Indrukken
uit Berlijn’ rept Peeters overigens met geen woord over een ontmoeting met Willink.
Evenmin over een eventueel bezoek aan de geruchtmakende 1. Russische
Kunstausstellung die van 15 oktober-december 1922 in de Berlijnse Galerie Van
Diemen te zien was waar Seuphor en hij rechtstreeks hadden kunnen kennis maken
met het werk van de constructivistische pioniers. Ook Seuphor maakt in zijn
autobiografische roman Les évasions d'Olivier Trickmansholm (1939) geen melding
van een ontmoeting in Berlijn met Willink.
Al snel na terugkomst probeerde Peeters munt te slaan uit hun prille contact. Op
23 april 1923 bedankte hij Willink voor de gezonden kopij: ‘Wij houden ons steeds
aanbevolen. Alle werkelijk nieuw werk is bij ons welkom. Gij zult ons dus zeer
verplichten wanneer gij als bemiddelaar wilt optreden tusschen ons en in deutschland
verblijvende broeders. [...] Ik hoop dat wij een gelukkige samenwerking mogen in
stand houden. Wanneer ik nog eens te Berlin ben kom ik u zeker groeten’.47
De resultaten van hun bezoek aan Berlijn werden overigens onmiddellijk zichtbaar
in de kolommen van Het Overzicht. Niet alleen putten beide redacteuren voor hun
eigen werk uit hun Berlijnse ervaringen, maar hun verblijf in die stad had ook een
aantal bijdragen aan hun tijdschrift van enkele Berlijnse kunstenaars tot gevolg.
Andersom kwamen Seuphors literaire teksten via Willink in Der Sturm terecht en
werd Peeters' werk in de daaropvolgende jaren afgebeeld in een groot aantal vooral
Oost-Europese bladen.48
Dit was precies het sneeuwbaleffect dat de redacteuren van Het Overzicht beoogden.
Op 24 april 1923 schrijft Seuphor bijvoorbeeld aan Willink: ‘Wij vragen niet beter
dan in verbinding te komen met de jugo-slaviese kring “Zenith” [sic], zoals we dit
zijn met de biezonderste moderne tijdschriften van Frankrijk en Duitsland’.49 Verder
namen Peeters en zijn Belgische collega's Jos Léonard, Maes en Victor Servranckx
door bemiddeling van Willink in december 1924 deel aan de tentoonstelling
Internationale Junger Kunst in Bielefeld. Bij die gelegenheid werd achterin de
catalogus vermeld: ‘Über die Bewegungen der vlämischen Malerei unterricht die
Zeitung: Het Overzicht’.50
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Willink en Het Overzicht
Vanuit Berlijn schrijft Willink op 16 mei 1923 aan beide heren van Het Overzicht
om hen te bedanken voor de exemplaren van de laatste vier afleveringen van hun
tijdschrift, waaronder nr. 15 (maart-april 1923). In dat laatste nummer staat als
resultaat van Peeters' Parijse bezoek een bijdrage van Léger, maar het nummer omvat
ook bijdragen van Belling, Moholy-Nagy en Walden die Seuphor en Peeters kennelijk
vanuit Berlijn hadden meegenomen. Ook van Willink waren in Berlijn bijdragen
verkregen, al liet Seuphor op 5 juni 1923 hem wat hautain weten: ‘Na de volgende
redactie-vergadering schrijven wij u wat u verder zenden mag’. In de door
Moholy-Nagy van een omslag voorziene mei-juniaflevering in 1923 - waarin Peeters'
‘Indrukken uit Berlijn’ was opgenomen - stond Willinks ‘Kunst en krankzinnigheid’.
Dit is een prozagedicht dat deels bestaat uit een collage, deels uit een absurdistisch
betoog over kunst. Het doet in de verte aan het literaire werk van Schwitters denken.
(‘Uw eigenaardig proza-stukje’ noemt Seuphor het in een brief van 24 april). Het is
verwant aan Willinks Het weten komt langzaam, dat twee jaar later bij De Driehoek
zal verschijnen. Willink toont zich in genoemde brief ook bereid exemplaren van
Het Overzicht bij Kunstheim Twardy, tegenover Der Sturm, te deponeren, ‘die zeer
gaarne voor Uw tijdschrift hier wat propaganda maken wil’. Voorts deelt hij mee
enkele prozastukjes van Seuphor bij Der Sturm afgegeven te hebben ter opname.
Als je de correspondentie tussen Willink en beide Vlamingen leest, vraag je je af
of Willink wel wist dat Berckelaers (aan wie hij zijn brieven richtte) dezelfde was
als Seuphor. De laatste schrijft aan Willink op 24 april 1923, over zichzelf in de
derde persoon sprekend: ‘Wilt u zo vriendelik zijn de stukjes van M. Seuphor die u
in H.O. vinden zal, te vertalen en aan Walden en “Zenith” ter opname te geven’.51 Op
31 mei weet Willink te melden dat ‘Werkeloos’ van Seuphor in een van de volgende
nummers van Der Sturm zal worden afgedrukt. Willink klaagt in dezelfde brief dat
de beide Vlamingen het contact lieten verwateren: ‘Ik kan nu natuurlijk nog meer
vertalen, en verder wacht de sturm op mijn bestemming tot afdrukken van Arbeidsloos,
daar ik het gevoel heb, dat de banden van onze verbinding losser geworden zijn. Op
mijn laatste brief, heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen en ook het
Mei-nummer kwam nog niet in mijn bezit. Voor ik nu wat verder begin, mocht eerst
in bezit van een schrijven uwerzijds zijn, om op deze wijze weer wat meer in
verbinding te komen.’ In zijn brief aan Willink van eind juni wijt Peeters die
vertraging aan een recente Belgische poststaking en meldt hij het juni-nummer van
Der Sturm te hebben ontvangen. Daarin staat inderdaad Willinks vertaling van
Seuphors ‘Arbeitslos’.52 Begin juli - als hij de ontvangst bevestigt van twee
houtdrukken van Willink, waarvan er een in Het Overzicht nr. 17 (september 1923)
zal worden opgenomen - laat Seuphor weten: ‘Dank voor plaatsing in “Sturm” - Ook
mogelijk iets van Seuphor voor “Zenith” te geven?’[...] ‘Werkeloos' uitstekend
vertaald’.
Het gevoel van verwijdering had Willink desondanks nog niet verlaten, want op
21 augustus informeert hij vanuit Berlijn bij Seuphor en Peeters:

Zacht Lawijd. Jaargang 8

130
‘Hoe staat het met uw tijdschrift? Sinds ik in begin July mijn laatsten brief [...]
toegestuurd heb, mocht ik niets meer van u hooren. Het laatste nummer, dat wij
ontvingen, was het mei exemplaar. Antwerpen - Maart - Zon heeft u natuurlijk in
het Julynummer van den Sturm aangetroffen. Graag

Houtdruk van Willink in Het Overzicht nr. 17, september 1923

hoorden wij dus van u of er nog Oversichten uitgekomen zijn en of er zullen
verschijnen’. Van Seuphor werden in de lopende en de volgende jaargang van Der
Sturm inderdaad nog een aantal door Willink vertaalde teksten opgenomen.53 Een
maand later bedankte Willink beide redacteuren van Het Overzicht voor de opname
van zijn (opnieuw) Schwitteriaanse gedicht ‘Katalyse’ in nr. 17; hij meldde een
Duitse vertaling van ‘Te Parijs in Trombe’ gestuurd te hebben naar Der Sturm. Zelf
keerde hij eind 1923 terug naar Amsterdam, maar hij verzekerde dat zijn Berlijnse
studievriend Herbert Behrens-Hangeler - van wie een aantal bijdragen in Het Overzicht
is afgedrukt - zijn best zal blijven doen de betrekkingen van Het Overzicht ‘met
Duitschland staande te houden’.54 Willink maakte alleen nog na veel vijven en zessen
het omslag voor nr. 20. Ook voorzag hij na zijn terugkomst in Nederland, blijkens
een ongedateerde brief aan Seuphor, enkele Amsterdamse boekhandels van losse
nummers van Het Overzicht. Later zou hij eenzelfde rol
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Gedicht door Willink in Het Overzicht nr. 17, september 1923
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vervullen voor De Driehoek, voor welke uitgeverij hij op zoek ging naar ‘een reiziger
voor de provincie’ en naar adressen van boekhandels in Den Haag.

Seuphor naar Parijs
Gewapend met nr. 15 van Het Overzicht vertrok Seuphor begin 1923 naar Parijs. Hij
correspondeerde al eerder met Robert Delaunay, Dermée, Gleizes, Léger, Marinetti,
Mondriaan en Amédée Ozenfant, maar ontmoette in Parijs nu ook Blaise Cendrars,
Jean Cocteau, Le Corbusier, Sonia Delaunay, Tristan Tzara, Ossip Zadkine en anderen.
Enkele maanden later bezocht hij Parijs opnieuw, nu met nr. 16, de mei-juniaflevering,
in de hand. Daarin stond het verslag van het bezoek aan Berlijn van Peeters en
hemzelf.55 Later dat jaar bracht Seuphor bovendien een bezoek aan Nederland, waar
hij onder anderen de oudere architect H.P. Berlage, diens jongere collega Oud en,
blijkens Les évasions d'Olivier Trickmansholm, ook de functionalistische architecten
L.C. van der Vlugt en W.M. Dudok opzocht.56 Tijdens zijn verblijf in Amsterdam
logeerde Seuphor bij Willink.
Willink beweerde later zelf dat hij begin 1924 weer naar Nederland terugkeerde.
Het vertrek uit Berlijn blijkt echter al een aantal maanden eerder plaatsgevonden te
hebben, want op 25 september 1923 schrijft hij aan Seuphor en Peeters gezamenlijk:
‘Daar ik naar Amsterdam terugreis en ik niet weet of ik in afzienbare tijd weer naar
Duitschland, is het 't beste, dat ik u mijn voorlopig adres in Amsterdam opgeef’ en
op 21 november vertelt Seuphor aan Oud over zijn verblijf in Amsterdam bij Willink.
Zijn allengs gegroeide tegenzin in de Berlijnse avant-garde beschreef Willink al
eerder in ‘De burgerlijke situatie van Berlijn’ (De Nieuwe Kroniek, 8 maart 1923),
een stuk waarin ook een zekere teleurstelling over de teloorgang van Dada doorklinkt:
‘De pseudoexpressionist reikte in oranjeroode boeken den deernen van 't
Potsdamerplatz den koninginnetroon en den urningen den generaalsstaf. Thans zit
hij in een pseudoexpressionistisch uitgevoerd nachtlokaal en lijdt aan den elektrischen
daglichtlamp. [...] En Dada, die verlossing had kunnen brengen, werd door 't leger
van “welwillende” literaten opgevangen, voorgekauwd, gekastreerd, en alles lachte
toen opgelucht over dezen goeden mop.’ Willinks vertrek uit Berlijn moet een flinke
tegenvaller zijn geweest voor de redacteuren van Het Overzicht, want zij hadden
immers gehoopt via Willink een blijvend agentschap voor Het Overzicht in Berlijn
te hebben gevonden.
Eind 1923 ging de verschijning van Het Overzicht nog meer haperen dan tevoren.
Deels had dat te maken met het steeds frequenter en langduriger verblijf van Seuphor
in Parijs, deels met diens verslechterde gezondheid. Op 3 augustus 1924 schreef
Peeters aan Willink: ‘“Het Overzicht” zal nog een tijdje wachten alvorens te
verschijnen. Reden: Berckelaers maakt eene crisis door. Mijn plastisch gedeelte is
klaar voor 3 nummers maar Berckelaers en Seuphor [sic!] hebben geene pen
vastgenomen’. Mogelijk heeft dit Peeters - die zelf overigens ook in toenemende
mate door huiselijke beslom-
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meringen en andere zaken in beslag wordt genomen - gesterkt in de plannen die hij
vanaf die maand met Du Perron maakte voor hun uitgeverij De Driehoek.
Vanuit Amsterdam stuurde Willink op 15 november 1923 aan Seuphor de linodruk
die het omslag van het januari-nummer zal sieren. Hij kondigde aan in december een
bezoek aan Seuphor te brengen, maar hier blijft (op één briefkaart uit juni 1924 na),
voor zover bekend, de correspondentie met Seuphor steken.
Nadat in februari 1925 het laatste nummer van Het Overzicht was verschenen,
vertrok Seuphor definitief naar Parijs. Daarmee ontviel het tijdschrift zijn financiële
basis, temeer omdat de verkoop in Antwerpen ook tot een absoluut minimum daalde;
volgens Seuphor kwam dat omdat ze ‘zo ver vooruit liepen dat niemand ons nog
zag’.57 Peeters deed alsof hij door het einde van het tijdschrift verrast werd. Op 29
maart 1925 schreef hij aan Willink: ‘Berckelaers is naar Parijs zonder mij te komen
groeten. Hij heeft de gansche inboedel van H.O. dus ook mijne zaken naar zijn
ouderlijk huis op den zolder geborgen. Hiermede ook het gebruik der tijdschriften
opgeheven’. Toen Willink in 1926 geruime tijd in Parijs verbleef, was er, voor zover
bekend, geen hernieuwd contact met Seuphor.
Niet alleen Seuphors frequente afwezigheid lijkt verantwoordelijk voor de
teloorgang van Het Overzicht, er moet van zijn kant ook een toenemende weerzin
tegen de samenwerking met Peeters hebben gespeeld. In zijn betrekkelijk heet van
de naald geschreven Un renouveau de la peinture en Belgique flamande (1932)
negeert Seuphor zijn oude kompaan Peeters als schilder geheel, en noemt hij hem
slechts terloops in verband met Het Overzicht. Maar dat dan ook met een enorme
rancune: ‘Quant à Peeters peu me chaut s'il a mal compris les idées du “Stijl” ou s'il
a voulu faire autre chose, mais depuis que “Het Overzicht” ne paraît plus il a délaissé
la peinture. Il trouve de belles excuses à cette dépression et, forte tête, il est loin
d'avoir abandonné des prétentions de “dicatateur”, disant le plus sérieusement du
monde “qu'il peut attendre de se remettre au travail, ayant suffisamment d'avance
sur les autres”’.58 In Les évasions d'Olivier Trickmansholm, waarin Peeters als
Meesters en Het Overzicht als Graal figureert, zet Seuphor zeven jaar later zijn
vroegere bentgenoot weg als ‘un plagiaire ou un imbécile’.59
Al met al is Willinks medewerking aan Het Overzicht niet zo heel indrukwekkend
in getal. Een omslagontwerp, drie houtdrukken en twee prozagedichten. En dan is
bij de brieven aan Seuphor nog een soortgelijk, ongepubliceerd gedicht ‘De doelen’
bewaard gebleven. ‘Als je nu eens even uitscheidt met dat schilderen, dan kun je
best een boekje maken’, adviseerde Du Perron hem enige tijd later, maar het lijkt
erop alsof Willink die stimulans helemaal niet nodig had.60 Mogelijk vormden Willinks
dadaïstische teksten ook de ratio van het contact dat hij met Seuphor onderhield: in
ruil voor Willinks literaire bijdragen aan Het Overzicht zorgde deze voor de plaatsing
van Seuphors literaire werk in Der Sturm. Zodra Seuphor andere afzetkanalen vond,
Willink in Nederland was teruggekeerd en deze reciprociteit dus niet meer van nut
was, verliep hun contact.
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Staand: Seuphor, zittend v.l.n.r.: Du Perron, Paul Joostens en Peeters, januari 1924

Willink kreeg na zijn terugkomst in Nederland in februari 1924 een eerste
solotentoonstelling van zijn werk uit zijn Berlijnse periode in de bovenzaal van
Gebouw Heystee in Amsterdam, waar hij als ‘futurist’ werd geafficheerd. In Willinks
‘De burgerlijke situatie van Berlijn’ en zijn impliciete afwijzing daarin van een
modieus modernisme lijkt een prelude door te klinken op de latere breuk met Seuphor
en vooral Peeters. Maar voor het zover was, probeerde Willink ook voor Peeters
eerst nog een plek te vinden bij Heystee. Dit plan mislukte, vooral omdat Peeters
weinig daadkracht aan de dag legde en zich zelfs te beroerd toonde een lezing toe te
zeggen om aandacht voor die tentoonstelling te genereren.61 Curieus genoeg was
twee
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maanden later opnieuw sprake van een - nu gezamenlijke - tentoonstelling in Den
Haag, in dit geval wél met een mateloos ambitieus, maar onrealistisch
lezingenprogramma, want op 3 augustus scheef Peeters aan Willink: ‘Graag richtte
ik wanneer dit tentoonstellingsproject uitgevoerd wordt een reeks lezingen in bij
verschillende hollandsche kringen in verschillende steden. De lezingen met
lichtbeelden van avant-garde kunst [...] opgeluisterd’. Ook dit plan mislukte.

Het mislukte avontuur van De Driehoek
Ruim een jaar na zijn eerste contact met Willink maakte Seuphor kennis met Du
Perron toen deze in januari 1924 door een employee van De Nederlandsche
Boekhandel (waar wel eens een tentoonstelling van de kring Moderne Kunst te zien
was geweest) naar hem werd doorverwezen. Seuphor bracht Du Perron, die op zoek
was naar een uitgever voor zijn korte roman Het roerend bezit, vervolgens in contact
met Peeters. ‘Bijzonder goede ontvangst bij Peeters. [...] 's Avonds laat uit Antw.,
met collectie Het Overzicht. Het Spinneweb! (moderne centra over de wereld.) Poëzie
van Seuphor, waarin een nr. van het blad met een schip werd gelijkgesteld. Enorm!
er viel niet te ontkomen aan het “modernisme”. Ik schreef haastig een paar verzen’,
herinnerde Du Perron zich naderhand.62 Volgens Willink, die Du Perron in maart van
dat jaar op Peeters' atelier voor de eerste maal zal ontmoeten, oordeelde Peeters al
direct afstandelijk over Du Perron: ‘Geen vent om zeker van te zijn. Vandaag is hij
hier, morgen in Parijs, overmorgen in Lugano. En dan hoor je niets meer van hem’.63
Willink is dan nog een volbloed modernist, die volop constructivistische en kubistische
elementen in zijn werk gebruikte, al drongen er in de loop van 1924 (vanaf Compositie
met drie vrouwen en het in december geschilderde De zilveren bruiloft) onder invloed
van het werk van Léger steeds vaker figuratieve elementen door in zijn werk.64
Du Perron, die op het moment dat hij achtereenvolgens kennismaakte met Seuphor,
Peeters en Willink, nabij Brussel woonde, ontwikkelde tijdens een verblijf in Parijs
een afkeer van de nietsontziende variant van het modernisme die daar heerste, een
afkeer die hij literair vormgaf in zijn in januari 1923 in eigen beheer gepubliceerde
Manuscrit trouvé dans une poche. Chronique de la conversion de Bodor Guìla. Dat
wordt door zijn biograaf ‘een woeste aanval op het modernisme’ genoemd, maar het
modernisme zweerde Du Perron echter zeker nog niet af.65
Bij Het Overzicht verscheen in mei 1924, onder het pseudoniem Duco Perkens,
Du Perrons Het roerend bezit. Seuphor noch Peeters was enthousiast over Du Perrons
tekst, maar die wist vanwege zijn financiële superioriteit de uitgave door te drijven.
Seuphor blokkeerde vervolgens de uitgave van Du Perrons recente poëzie. Die bundel,
Kwartier per dag, verscheen om die reden niet als uitgave van Het Overzicht, maar
vormde in november 1924 de eerste uitgave van De Driehoek. Blijkens de titelpagina
was de bundel echter al in juli ter perse. Willink schrijft Peeters op 10 april 1925:
‘Van Berckelaers snap

Zacht Lawijd. Jaargang 8

136

Du Perron, mei 1924, met opschrift: ‘aan Jozef Peeters, Herinnering aan een samenwerking. Duco
Perkens’

Titelpagina van Kwartier per dag van Duco Perkens (= E. du Perron) naar een ontwerp van Jozef
Peeters
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ik ook zeer weinig. Na, wat ik met hem meegemaakt heb, had ik deze kleinzieligheid
in zake Overzicht-Roerend bezit zeker niet verwacht’. Tussen Seuphor en Du Perron
kwam het nooit meer goed. Maar misschien speelde, naast Seuphors kritische
benadering van Du Perrons werk, ook een zekere mate van haantjesgedrag een rol:
Seuphor had in die tijd namelijk een relatie met de Vlaamse dichteres Alice Nahon
en zag in Du Perron - overigens ten onrechte - een liefdesrivaal.66
Vanaf augustus 1924 maakten Peeters en Du Perron plannen voor hun uitgeverij
De Driehoek en iets later voor het gelijknamige tijdschrift, dat april 1925 gaat
verschijnen en dat 10 afleveringen zal tellen.67 Zowel de uitgeverij als het tijdschrift
was afhankelijk van Du Perrons financiële bijdragen. Seuphor werd bij de plannen
voor nieuwe uitgeverij niet betrokken. In juni 1924 schrijft Willink op zijn laatste
briefkaart aan Seuphor over diens ‘nieuwe onderneming’. Het kan dat Willink hem
zout in de wonde wreef omdat dan net in mei Du Perrons Het roerend bezit was
verschenen. Het kan ook dat Willink doelde op Seuphors Carnet bric-à-brac, Te
Parijs in Trombe en Wenduyne aan Zee die toen eveneens als uitgaven van Het
Overzicht verschenen. Die literaire uitgaven waren een nieuw fenomeen bij het
tijdschrift. Deze fris ogende start van Het Overzicht als uitgeverij verklaart dan
waarom Du Perron op 21 augus-
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tus 1924, vermoedelijk ironisch, aan Peeters schrijft: ‘Grappig dat Berckelaers zoo'n
vooruitziende blik heeft’, want toen waren Peeters en hij gezamenlijk immers juist
begonnen hun concurrerende plannen voor uitgeverij De Driehoek te ontwikkelen.
Aan Oud schrijft Peeters op 9 december 1924 enigszins schijnheilig: ‘Ik heb eene
nieuwe uitgeverij gesticht: “De Driehoek” [...] Andere uitgaven volgen welhaast.
Deze uitgeverij heeft niet de minste verwijdering tusschen mij en Berckelaers
teweeggebracht, ook heb ik daarvoor “Het Overzicht” niet prijs gegeven (voor zoover
het nog bestaat)’. Willink illustreerde met vier tekeningen Du Perrons Een tussen
vijf dat in september 1925 bij De Driehoek zou verschijnen. Van Willink zelf gaf De
Driehoek drie maanden later de prozatekst Het weten komt langzaam uit. Voor de
mapjes met prentbriefkaarten van moderne kunstenaars die De Driehoek ook uitgaf,
wordt Willink wel gevraagd, maar tot een uitgave kwam het niet.68
Seuphor annuleerde pas op 18 maart zijn voorgenomen medewerking aan De
Driehoek uit woede over Peeters' voortgezette contacten met Du Perron.69 Tegen Du
Perrons biograaf zal Seuphor later geëmotioneerd zeggen: ‘Toen het laatste nummer
van Het Overzicht verscheen, ging ik naar Parijs en ik vernam een tijd daarna dat hij
[= Du Perron] daardoor het geld gehad heeft om De Driehoek uit te geven [...]. Als
men zóiets doet in zijn leven, dan is men bezoedeld. Dat kan nìet gebeuren. Dat kan
nìet gebeuren. Het is toch gebeurd; dat een mens die zó bij zijn principes stak als
Jozef Peeters... Jozef Peeters was minstens zozeer als ik tegen Het roerend bezit. Dat
kan niet anders, dat kan niet anders. Hij was veel geweldiger als ik, ik was veel meer
toegevend, ik stond open voor allerlei dingen, Peeters niet. Hij was daar tegen meer
dan ik en hij heeft dat uitgegeven onder de benaming van de Driehoek. Waarom?’70
Wat Seuphor vergat te vertellen, was dat hij op zijn beurt in Parijs al snel doende
was samen met Theo van Doesburg een tijdschrift met de naam Code op te richten.
Er is bijna niets over dat initiatief bekend, maar iets is wellicht af te lezen uit wat
Van Doesburg op 6 juni 1925 aan Seuphor schreef over de kennelijk door deze
geconcipieerde circulaire. Van Doesburg stelde dat het tijdschrift ‘bepaalde tendenzen’
zou moeten bestrijden, maar ook: ‘Het moet echter mogelijk zijn, verschillende
nieuwe stroomingen te démonstreeren en daarbij toch radikaal te blijven.’71
Willink droeg in nr. 2 (mei 1925) van De Driehoek een houtdruk bij en in nr. 10
(januari 1926), het slotnummer, een linodruk, en publiceerde verder nog in nr. 7
(oktober 1925) zijn verhaal ‘Zwarte magie’, maar daar bleef het bij. Ook al zou
Willink zijn openingsbijdrage voor De Driehoek niet voltooien, op 9 februari 1925
weet Du Perron zijn mederedacteur nog te melden dat Willink een deel van zijn
artikel voor De Driehoek wel degelijk had geschreven. ‘Van schelden is geen sprake’,
stelt Du Perron Peeters gerust, ‘Overigens schrijft hij het geheel alleen; ik heb alleen
maar den opzet van het ding en enkele details met hem besproken. We zijn er beiden
van doordrongen dat de toon, ofschoon polemisch, rustig, hoogstens hier en daar wat
ironisch moet zijn; z.g. hartstochtelijke tiraden liggen immers algeheel buiten onze
lijn’. Maar, zoals aan het begin van ons artikel bleek, vier dagen later meldde Willink
dat hij er niet in slaagde het beloofde ‘hoofdartikel’ te voltooien. Willinks
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probeersel is helaas niet bewaard, maar Du Perron weidde op diezelfde dag tegenover
Peeters nader uit over Willinks onmacht, zodat via die omweg toch iets van diens
opvattingen bekend zijn: ‘Willink heeft bladzijden en bladzijden geschreven; goede
en minder goede; maar zoodra er een doorloopend geheel van moest komen viel het
zaakje in elkaar. Gisteravond en vandaag heb ik er mij mee bemoeid en gepoogd
vasten vorm aan de vluchtende massa te geven. Maar terwijl ik het artikel met W.
besprak verdwenen zijn theorieën, grieven, enthousiasmen. We hebben elkaar “au
pied mur” gebracht; wat ons overbleef was natuurlijk de overtuiging persoonlijk het
moderne te willen, zonder één reden te kunnen opgeven waarom een ander het ook
zou moeten doen, veel minder nog het modernisme te kunnen aanpraten. En dan,
welk “modernisme”? Het onze? het jouwe?’

Epiloog
Noch door zijn medewerking aan Het Overzicht noch door die aan De Driehoek
raakte Willink rechtstreeks in contact met Belgische collega's van Peeters als
Servranckx, Maes, Felix de Boeck of Marthe Donas, allen toch constructivistische
schilders met ook internationaal enig aanzien. Kennelijk keek hij wat België betreft
in deze tijd niet buiten Antwerpen. Maar ook in Nederland had hij gedurende zijn
constructivistische periode geen contact met potentieel geestverwante kunstenaars
als Van Doesburg en Huszár. Willink speelde na zijn Berlijnse avontuur slechts een
bescheiden rol in avant-garde netwerken - zelfs zijn vruchtbare contact met de
Groninger constructivist Wobbe Alkema had hij aan Peeters te danken - en
positioneerde zich steeds minder nadrukkelijk als modernist.
De verhouding met Peeters verkoelde snel. Willink verklaarde later in een
interview: ‘Ik schilderde in die beginjaren abstract. Ik was de abstracte schilderkunst
zeer toegedaan [...]. Hoe ik daar uitbrak en realist werd, is niet te verklaren. [...] Dat
kan onmogelijk alleen aan Du Perron gelegen hebben. [...] En die modernisten:
Peeters gebruikte hem vooral als geldschieter, heb ik de indruk, want achter zijn rug
om maakte hij denigrerende opmerkingen over Du Perron. Die liet zich evenmin
onbetuigd: hij vond zo'n Peeters en al die abstracte schilders verschrikkelijke
kleinburgers.’72 Du Perron op zijn beurt schreef in ‘Herinneringen aan “modern”
Vlaanderen: “'Militaire” kant van Peeters. Ik moest literaire critiek doen; anders
dachten de anderen dat ik het “niet kon”. Betere stukken dan Seuphor schreef ik
allicht, dus vooruit. [...] W.[illink] mocht geen personages maken (voor de
abstractheid), ik mocht niet rijmen. [...] Maar ik moest P.v.O[staijen] opzij streven,
ik moest Seuphor totaal vervangen, naast Peeters. Mijn plezier in De Driehoek raakt
op. Brief over constructieve kunst aan Peeters [...] ik geloofde niet meer aan de
beweging.’73
Net als eerder Seuphor vertrok Willink eind 1926 naar Parijs. Hij werd daar leerling
van Henri Le Fauconnier en liet vervolgens, mede onder invloed van het werk van
De Chirico en Léger, het constructivisme geheel
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Door Willink ontworpen omslag voor Het Overzicht nr. 20, januari 1924.
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Willink (links) en zijn vriend Eddy du Perron, Gistoux, 1926

Lino van Carel Willink in De Driehoek nr. 10, 1926

varen: ‘ik had het realisme eerder reeds verwerkt in De zilveren bruiloft en De
semafoor’. Dat eerste schilderij dateerde uit 1924, het tweede uit 1926. Met het portret
van Mies Blijstra-van der Meulen uit 1928 - Willinks eerste vrouw van wie hij al
snel gescheiden was - ‘gooide ik resoluut de gehele santekraam van constructivistische
elementen weg’.74 Aan zijn oude kompaan Peeters schreef Willink op 1 januari 1926:
‘Ik stuur je per gelegenheid een paar reproducties V. mijn werk, maar ge zult uw
hoofd schudden’.
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Kort na de opheffing van De Driehoek vatte Peeters zijn ideeën over
constructivistische kunst nog eens samen in een warhoofdige trialoog onder de titel
‘Jousouf met Wobbe en Bodor Guíla in de Square’.75 Met Wobbe is ongetwijfeld
Wobbe Alkema bedoeld, die door Peeters wordt opgevoerd als een constructivistische
medestander. Die was in tegenstelling tot Peeters behept met een zeker
relativeringsvermogen, zodat hij op 3 februari 1925 troostend aan Willink schrijft:
‘Ten slotte beschouw ik het Konstruktivisme even als alle andere -ismen als een
geestelijke strooming die een blijvende indruk zal nalaten maar in geen geval
allesbeheerschend zal zijn. Ge begrijpt nu wel, dat ik U heelemaal niet als een
“afvallige” kan beschouwen.’76 De tegenover Jousouf (Peeters) en Wobbe (Alkema)
geplaatste Bodor Guíla - een verwijzing naar de ondertitel van Manuscrit trouvé dans
une poche - is een sceptische letterkundige voor wie Du Perron
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model heeft gestaan. In nr. 20 van Het Overzicht - het nummer waarvoor Willink
een omslag maakte - had Peeters de veel langere ‘Samenspraak in de werkplaats van
een konstruktief kunstenaar’ gepubliceerd, waarin ook een constructivistische schilder
optreedt, maar hoewel de thematiek van deze ‘Samenspraak’ hier en daar overeenkomt
met ‘Jousouf met Wobbe en Bodor Guíla in de Square’, is de schilder in
‘Samenspraak’ beslist niet Alkema. Zou Peeters toen Willink op het oog hebben
gehad?
Peeters trok zich na het kortstondige avontuur met De Driehoek terug uit het
openbare leven. Pas na de oprichting van Forum eind 1931 zal Du Perron definitief
elke modernistische aanvechting weten te weerstaan. Willink had het roer al eerder
radicaal omgegooid. Dat is mogelijk ook de reden dat Seuphor zijn voormalige
geestverwant in 1927 negeerde toen hij in Parijs het tijdschrift Documents
Internationaux de l'Esprit Nouveau redigeerde. Evenmin dook Willink op in Cercle
et Carré, dat Seuphor vervolgens in 1930 samen met Joaquín Torrès-García oprichtte.
Eind mei 1977 bezochten Carel en Sylvia Willink het retrospectief van Seuphor
in het Centre Pompidou. De tijdens dat retrospectief gerealiseerde oeropvoering van
L'éphémère est éternel - waarvoor ook de indertijd door Mondriaan ontworpen decors
waren gereconstrueerd - woonden ze niet bij, maar ze zagen in een vitrine wel een
brief liggen die Willink ruim halve eeuw daarvoor aan Seuphor had gestuurd. Op
aandringen van zijn vrouw belde Willink Seuphor op. ‘Hoewel Carel eerst niet had
willen bellen, vond hij het achteraf toch erg aardig en wonderlijk.’77
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Met dank aan Véronique Cardon (Archief voor Hedendaagse Kunst in
België, Brussel), Hans Renders, Kees Snoek, Jan Stuyck (Letterenhuis,
Antwerpen), Johan Vanhecke (Letterenhuis, Antwerpen), Frits de Vree,
Jan de Vree en Sylvia Willink-Quiël.

Eindnoten:
1 Dit artikel maakt deel uit van een reeks over de verhouding van Nederlandse kunstenaars tot
de Vlaamse avant-garde uit de jaren twintig, met name tot het constructivistische tijdschrift Het
Overzicht en beide redacteuren Michel Seuphor en Jozef Peeters: - ‘“Kultuur op hooger plan”:
Theo van Doesburg, Paul van Ostaijen en de Vlaamse avant-garde’, in: Gierik/Nieuw Vlaams
Tijdschrift nr. 49-50 (1995-1996), p. 178-188; - ‘“Een hoek, waar bijna geen geluid doordringt”.
Over de betrekkingen tussen de Groninger Kunstkring De Ploeg en het Antwerpse
constructivisme’, in: Hubert F. van den Berg & Gillis J. Dorleijn (red.), Avantgarde! Voorhoede?
Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd. Vantilt, Nijmegen 2002, p.
67-91; - Het pseudo moderne nevens het ware. De briefwisseling van J.J.P. Oud met Jozef
Peeters en Michel Seuphor, 1921-1925. Zacht Lawijd / Garant, Antwerpen 2008; - ‘Wobbe
Alkema en het Belgische constructivisme: “Dat gaf me moed om me te handhaven tegenover
de tendensen van De Ploeg”’, in: tentoonstellingscatalogus Het absolute, het heldere. Wobbe
Alkema en het constructivisme. Groninger Museum, Groningen 2009, p. 56-71.
2 Du Perron voegde onder Willinks brief toe: ‘Ik heb getracht de taak van Willink over te nemen,
maar verklaar mij op voorhand nog meer verslagen! We hebben allebei zoo'n afgrijselijk “breede”
blik op de zaken, iets wat door samenspraken alleen maar verergert.’ De brieven van Willink
aan Peeters bevinden zich in het Archief Paul de Vree te Antwerpen, met uitzondering van een
briefkaart uit 1925, die bij het Letterenhuis te Antwerpen berust; daar bevindt zich ook een op
sommige plaatsen niet geheel accurate transcriptie van de brieven door Paul de Vree.
3 E. du Perron, Brieven 1. Van Oorschot, Amsterdam 1977, p. 45-46. Brieven van Du Perron
worden in het vervolg zonder nadere pagina-aanduiding naar deze bron geciteerd.
4 Jouke Mulder, Willinks waarheid en het dagboek van Sylvia. De Fontein, Baarn 1983, p. 35.
5 E. du Perron, Cahiers van een lezer 5. [Eigen beheer, Brussel 1929], p. 47-48; Ook in: Verzameld
werk 11. Van Oorschot, Amsterdam 1955, p. 174.
6 Paul de Vree, ‘Hendrik Marsman en het modernisme’, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 30 (1977),
nr. 9, p. 767. Seuphor had in Het Overzicht nr. 20 (januari 1924) geschreven: ‘Marsman weet
nog niet goed wat hij wil. Als poète en herbe doet hij gaarne gewichtig, maar hij gelukt noch
in Woestijniaanse serebraliteit noch in somber Duits ekspressionisme - al heeft hij van dit laatste
beter de toon gevat’.
7 Mulder, Willinks waarheid, p. 35.
8 Zie Jan van Adrichem. De ontvangst van de moderne kunst in Nederland 1920-200. Picasso
als pars pro toto. Prometheus, Amsterdam 2001.
9 Deze en volgende citaten uit Willinks ‘memoires’: Mulder, Willinks waarheid, p. 26, 27, 30-31,
42; andere biografische gegevens over Willink zijn merendeels ontleend aan: A.C. Willink, De
schilderkunst in een kritiek stadium. Van der Velden, Amsterdam 19812, p. 41-52; H.L.C Jaffé,
Willink. Meulenhoff/Landshoff, Amsterdam 19832 en Sylvia Willink & Vincent Vlasblom
(red.), Een eeuw Willink (1900-1983). Bureau Vincent Vlasblom, Benningbroek [1999].
10 Willink, De schilderkunst in een kritiek stadium, p. 41.
11 Een opsomming van het werk dat van deze kunstenaars bij In die Coornschuere te zien was bij
Toke van Helmond, Bob Hanf 1894-1944. De Engelbewaarder, Amsterdam 1982, p. 57-58. Zie
voor deze beginfase van Willink: Marja Bosma, De onbekende Willink. Het vroege werk

Zacht Lawijd. Jaargang 8

12

13
14
15
16

17
18

19
20

21

22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33
34
35

1920-1930. Centraal Museum, Utrecht 1992, p. 7-10 en Alied Ottevanger, ‘Willinks vergeten
start in Delft’, in: De Witte Raaf nr. 132 (maart-april 2008), p. 19-21.
Tentoonstellingscatalogus Carel Willink. Tekeningen en aquarellen. Stedelijk Museum,
Amsterdam 1992, p. 7 en nr. 18 (voorstudie Sonntag). Zie voor afbeeldingen van de overige
twee genoemde werken: Jaffé, Willink, p. 11 (Berlijn café) en nr. 23 (De verleiding of Sonntag).
Bosma, De onbekende Willink, p. 11.
Bedoeld is: “Ursachen und Beginn der groszen glorreichen Revolution in Revon”.
Willink, De schilderkunst in een kritiek stadium, p. 44; Mulder, Willinks waarheid, p. 30.
A.C. Willink, ‘Entre-mets’, in: Paul Citroen, Palet. Een boek gewijd aan de hedendaagsche
Nederlandsche schilderkunst. Reflex, Utrecht 19812, p. 143. Met uitzondering van Het weten
komt langzaam (1924) en De schilderkunst in een kritiek stadium (1950) zijn Willinks teksten
herdrukt in A.C. Willink tussen 1922 en nu, Mededelingen Centraal Museum Utrecht nr. 23/24
(september 1978), verwijzing op p. 13.
Circulaire van 13 december 1918. Zie Helga Kliemann, Die Novembergruppe. Gebr. Mann,
Berlin 1969, p. 55.
Vlaamsche Arbeid 12 (1922), nr. 11 (november), p. 423-428. Al Peeters' teksten zijn herdrukt
in tentoonstellingscatalogus Jozef Peeters (1895-1960). Museum voor Moderne Kunst, Oostende
1995.
Zie voor afbeeldingen Jaffé, Willink, p. 11 en nrs. 18, 34, 35 en 36.
A.C. Willink, ‘Willink over Willink’, in: Hans Redeker e.a., 8 realisten. De Toorts, Haarlem
1975, p. 21-24; herdrukt in: De schilderkunst in een kritiek stadium (1981), p. 89-95, citaat
aldaar op p. 94.
Zie over deze periode in Seuphors leven: Matthijs de Ridder, Staatsgevaarlik! De activistische
tegentraditie in de Vlaamse letteren 1912-1933. Proefschrift Universiteit Antwerpen, Faculteit
der Letteren en Wijsbegeerte, 2009, p. 661-675. Zie voor biografische gegevens over Seuphor
verder: Herbert Henkels (red.), Seuphor. Mercatorfonds, Antwerpen 1976 en Michel Grenier,
‘Michel Seuphor: zijn leven (1901-1999)’, in tentoonstellingscatalogus Seuphor.
Stadsbibliotheek, Antwerpen 2001, p. 93-151.
Du Perron, Cahiers van een lezer 5, p. 47-48.
Geciteerd naar Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie. Bert Bakker, Den Haag
1971, p. 374.
Zie Jean Paul Bier, ‘Dada en Belgique’, in: Jean Weisgerber (red), Les avant-gardes littéraires
en Belgique. Ed. Labor, Bruxelles 1991, p. 310-311.
Biografische gegevens over Peeters zijn merendeels ontleend aan: Robert Melders, Jozef Peeters
(1895-1960). De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam 1978 en
tentoonstellingscatalogus Jozef Peeters (1895-1960). Museum voor Moderne Kunst, Oostende
1995.
Zie Jean F. Buyck, ‘Jozef Peeters en de kring Moderne Kunst’, in: tentoonstellingscatalogus
Jozef Peeters (1895-1960), p. 109-120.
Paul Joostens, De cruciale jaren. Brieven aan Jos Leonard 1919-1925. Pandora, Antwerpen
1995, p. 14-15.
Briefkaart Paul Joostens aan Jos Leonard, [30 november 1921]. (Joostens, De cruciale jaren,
p. 271.)
Peter Balcaen, ‘Une âme vraiment futuriste. F.T. Marinetti, Jan Eelen en Prosper De Troyer’,
in: Zuurvrij nr. 6 (juni 2004), p. 105. Aanleiding was dat De Troyer bij Marinetti het
niet-gerealiseerde tijdschrift Sienjaal van Van Ostaijen en de gebroeders Jespers had
aangekondigd, zie Joostens, De cruciale jaren, p. 39.
Geciteerd naar Borgers, Paul van Ostaijen, p. 482.
Den Boef & Van Faassen, ‘“Kultuur op hooger plan”: Theo van Doesburg, Paul van Ostaijen
en de Vlaamse avant-garde’.
Van Faassen & Den Boef, Het pseudo moderne nevens het ware en ‘Wobbe Alkema en het
Belgische constructivisme’.
Melders, Jozef Peeters (1895-1960), p. 44.
Inge Henneman, ‘Brussel en Antwerpen, centra van de avant-garde 1917-1925’, in: Robert
Hoozee (red.), Moderne kunst in België 1900-1945. Mercatorfonds, Antwerpen 1992, p. 95-147.
Brieven van F.T. Marinetti aan Peeters, 4 oktober en 27 november 1922; geciteerd naar Giovanni
Lista (ed.), Marinetti et le futurisme. Études, documents, iconographie. L'Age d'Homme,
Lausanne 1977, p. 70. Mogelijk doelde Marinetti op de tweede reeks van het blad Noi, Raccolta
internationale d'arte d'avantguardia/Receuil international d'arte d'avant-garde die van april
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1923 tot 1925 zou verschijnen; de eerste reeks was van juni 1917 tot januari 1920 verschenen.
Zie Pontus Huiten (ed.), Futurisme & futurismes. Bompiani, Milan 1986, p. 126.
Brieven Seuphor aan Paul Joostens, 16 december 1925, 26 februari en 9 maart 1926, in: Henkels,
Seuphor, p. 123-124, 136-138. In deze tijd schreef Seuphor op aandringen van óf Benedetta
Cappa, de vrouw van Marinetti, óf de futuristische schilder Giacomo Balla zijn pas in 1977
voor het eerst opgevoerde toneelstuk L'éphémère est éternel. Zie hierover de brieven van Seuphor
aan Paul Joostens, 26 februari en 9 maart 1926, in: Henkels, Seuphor, p. 136-137; Michel
Seuphor, Het vergankelijke is eeuwig. Een theatertekst met decors van Mondriaan met een
inleiding van Henri-Floris Jespers. Jef Meert, Antwerpen 1999. Een opvoering in het Italiaans
vond plaats in 1968.
Lista, Marinetti et le futurisme, p. 72.
Zie ook: Melders, Jozef Peeters (1895-1960), p. 48-49.
Michel Seuphor, Cabaret. Een eigenzinnige selectie uit de teksten van Seuphor van 1924 tot
heden, voorafgegaan door een inleiding van Henri-Floris Jespers en een gesprek met Seuphor.
Jef Meert, Antwerpen 1997, p. 17; zie ook: Grenier, Michel Seuphor, un siècle de libertés, p.
28-35.
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Archief voor Hedendaagse Kunst
in België [AHKB], fonds Het Overzicht/Paul De Vree, inv. nr. 981. Zie ook Sjarel Ex & Els
Hoek, Vilmos Huszár, Schilder en ontwerper 1884-1960. De grote onbekende van De Stijl.
Reflex, Utrecht 1985, p. 212.
Van Faassen & Den Boef, Het pseudo moderne nevens het ware, p. 68. De briefwisseling tussen
Oud, Seuphor en Peeters worden in het vervolg zonder nadere pagina-aanduiding naar deze
editie geciteerd.
Seuphor blijft, nadat Peeters vertrokken is, nog enkele dagen langer in Berlijn, maar zoekt ‘les
grands amis de Meesters [= Peeters]’ blijkens zijn autobiografische roman niet opnieuw op, in:
Les évasions d'Olivier Trickmansholm. Aubier, Paris 1939, p. 102.
Seuphor, Cabaret, p. 19.
Bewaard in het Letterenhuis. Na januari 1924 zijn er echter geen bijdragen meer van Seuphor
in Der Sturm verschenen.
Blijkens Peeters' notitieboekje ‘Plaatsing van mijn werk’ zond hij de map tegelijkertijd ook aan
De Stijl, het Groninger Blad voor Kunst, L'Esprit Nouveau van Le Corbusier en The Little
Review van Margaret Anderson en Ezra Pound [Letterenhuis].
Willink herinnerde zich onterecht in een later interview: ‘Zelf was ik naar Antwerpen gekomen
door Seuphor. Ik had in Duitsland een paar artikelen van hem vertaald voor Der Sturm. Toen
ik weer in Holland zat, schreef hij mij dat wij toch eens kennis moesten maken. Hij introduceerde
mij bij Peeters [...].’ In: Hans van Straten, Willink over Du Perron. Een interview. Sjaalmanpers,
Utrecht/Bunnik 1984 (oorspronkelijk in Utrechts Nieuwsblad, 27 januari 1973).
De brieven van Seuphor en Peeters aan Willink berusten in de collectie van Sylvia Willink-Ouiël
te Amsterdam.
Zie voor een opgave van Peeters' bijdragen aan buitenlandse tijdschriften:
tentoonstellingscatalogus Jozef Peeters (1895-1960), p. 139-146.
Dankzij Willink, die hem in Berlijn in kennis bracht met Ljubomir Micić, was Peeters in april
1923 in de gelegenheid een viertal werken tentoon te stellen bij de aan het tijdschrift Zenit
verbonden galerie in Belgrado. De tentoonstelling werd aangekondigd in Het Overzicht nr. 21
(april 1924), p. 164. Zie voor de deelname van Peeters en Willink de in Willink/Vlasblom, Een
eeuw Willink, p. 53 afgebeelde catalogus.
Tentoonstellingscatalogus Internationale Junger Kunst. Städtisches Museum, Bielefeld 1924
[Collectie Sylvia Willink-Quiël, Amsterdam].
Brief bewaard in het Letterenhuis, waar zich ook de overige brieven bevinden van Willink aan
Seuphor en Het Overzicht, met uitzondering van een brief 21 augustus 1923 die uitsluitend in
de vorm van een microfiche bewaard is gebleven in het bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie in Den Haag berustende archief van Herbert Henkels. De aangehaalde brief van
16 mei 1923 is integraal afgedrukt in: Herbert Henkels (red.), Seuphor. Mercatorfonds,
Antwerpen 1976, p. 35.
Der Sturm 14 (1923) 6; zie ook de in Willink & Vlasblom, Een eeuw Willink, p. 42 afgebeelde
briefkaart van Der Sturm. ‘Werkeloos’ was opgenomen in Het Overzicht nr. 13 (november
1922).
‘Antwerpen März Sonne’ in Der Sturm 14 (1923), nr. 7, ‘Te Parijs in Trombe (I), Brüssel-Paris’
in Der Sturm 14 (1923) nr. 12, en in Der Sturm 15 (1924), nr. 1 ‘Te Parijs in Trombe [II]’
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(‘Antwerpen sicherer Hafen’, ‘Spaziergang’ en ‘Berlin Gefrierpunkt’) en
‘Wenduyne-aan-zeek-door’ [sic]; respectievelijk ‘Antwerpen Maart Zon’ uit Het Overzicht nr.
15, ‘Te Parijs in Trombe’ uit Het Overzicht nr. 16, terwijl Wenduyne aan zee in 1924 als
afzonderlijke uitgave van Het Overzicht verscheen. Alleen ‘Meester Jan bij valavond’ en ‘De
keerzijde’ uit nr. 14 (december 1922) van Het Overzicht werden niet in Der Sturm geplaatst.
Er is geen correspondentie tussen Behrens en Het Overzicht of zijn redacteuren achterhaald.
Seuphor liet vele jaren later opschrijven: ‘Sitôt rentrés à Anvers, Peeters et moi nous attaquons
au numéro 15 de Het Overzicht, presque intégralement consacré à un compte rendue de notre
voyage et des rencontres que nous avions faites à Berlin. C'est avec ce numéro que je pars pour
Paris moins d'un mois après mon retour de Berlin’, in: Grenier, Michel Seuphor, un siècle de
libertés, p. 59-66. Nr. 15 bevatte weliswaar bijdragen van Walden, Belling en Moholy-Nagy,
maar pas in nr. 16 publiceerde Peeters zijn ‘Indrukken uit Berlijn’. Aangezien dit nummer op
zijn vroegst in juni 1923 verscheen, klopt Seuphors tijdpad waarschijnlijk niet en haalde hij
twee bezoeken door elkaar. Op 8 april 1923 meldde Seuphor aan Oud zijn vertrek naar Parijs
en op 17 april schreef Peeters aan dezelfde dat Seuphor net terug is uit Parijs; aan Willink liet
Seuphor op 3 juli 1923 weten net terug te zijn uit Parijs.
Seuphor, Les évasions d'Olivier Trickmansholm, p. 100.
Seuphor, Cabaret, p. 26.
Michel Seuphor, Un renouveau de la peinture en Belgique flamande. Les Tendances Nouvelles,
Paris 1932, p. 46.
Seuphor, Les évasions d'Olivier Trickmansholm, p. 120.
Mulder, Willinks waarheid, p. 43.
In tegenstelling tot wat in Van Faassen/Den Boef, Het pseudo moderne nevens het ware, p. 146
wordt beweerd, zijn inmiddels uit de correspondentie tussen Peeters en Willink nadere gegevens
over dit Amsterdamse plan opgedoken.
‘Herinneringen aan “modern” Vlaanderen’, in: E. du Perron, Verzameld werk VII. Van Oorschot,
Amsterdam 1959, p. 500-501.
Mulder, Willinks waarheid, p. 35.
Zie voor afbeeldingen: Jaffé, Willink, nrs. 75 en 79.
Biografische gegevens over Du Perron zijn ontleend aan: Kees Snoek, E. du Perron. Het leven
van een smalle mens. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 2005. Zie voor Du Perrons
modernistische periode met name ook: Manu van der Aa, E. du Perron en de avant-garde.
Kroniek van een heilzame ziekte. Lubberhuizen, Amsterdam 1994.
Manu van der Aa, Ik heb de liefde liefgehad. Het leven van Alice Nahon. Lannoo, Tielt 2008,
p. 105-109, 116, 171-173; Snoek, E. du Perron, p. 344-346.
Zie voor deze periode ook: Nathalie Toussaint, ‘Jozef Peeters en De Driehoek’, in:
tentoonstellingscatalogus Jozef Peeters (1895-1960), p. 129-135.
Achtereenvolgens verschenen er mapjes met werk van Servranckx, Leonard, Peeters zelf, de
binnenhuisarchitect M. Gaspard en Maes. Geplande mapjes met werk van Oud, Alkema, de
Roemeense futurist Marcel Janco en Willink zijn om uiteenlopende redenen nooit verschenen.
De Vree, ‘Hendrik Marsman en het modernisme’, p. 775.
Interview met Seuphor door Kees Snoek, Parijs, 26 januari 1992.
Henkels, Seuphor, p. 42. Seuphors antwoord is, voor zover bekend, niet bewaard gebleven.
Ivan Sitniakowsky, Royaal, hartelijk en niet dogmatisch. A.C. Willink over E. du Perron.
Hinderickx & Winderickx, Utrecht 2003, p. 7 en 9; oorspronkelijk in De Telegraaf, 21 januari
1978.
Du Perron, Verzameld werk II, p. 501-502. Het is onduidelijk op welke brief Du Perron doelt.
Na begin mei 1925 zijn er geen brieven meer van hem aan Peeters bekend.
Zie voor afbeeldingen: Jaffé, Willink, nrs. 79, 94 en 109.
Bewaard in het Letterenhuis. Peeters' trialoog is integraal gepubliceerd in: Den Boef & Van
Faassen, ‘Een hoek, waar bijna geen geluid doordringt’, p. 89-90.
Steenbruggen, Wobbe Alkema en het constructivisme, p. 134-135.
Mulder, Willinks waarheid, p. 178.
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Michel Seuphor (1980). Foto: Photo Branchet
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Marco Entrop
De hidalgo van Montparnasse
Hoe Michel Seuphor de hemel ontdekte
Zijn eerste ontmoeting met Piet Mondriaan beschouwde Michel Seuphor als de
grootste verrassing van zijn leven. Hun vriendschap heeft hij beschreven in de roman
Les évasions d'Olivier Trickmansholm, waarbij hij opmerkelijk weinig aan de
verbeelding lijkt te hebben overgelaten.
‘Mondrian, atelier’. Op z'n negentigste maakte Michel Seuphor de balans op van zijn
leven. Hij stelde voor zichzelf een lijstje samen van de belangrijkste gebeurtenissen
vanaf 1919, voor ieder jaar een.1 Seuphor markeerde niet alleen artistieke triomfen.
Gebeurtenissen uit zijn persoonlijke leven waren niet minder bepalend geweest, zoals
zijn huwelijk in 1934 met Suzanne Plasse en de dood van hun eerstgeborene, Clément,
een jaar later. Een vakantie in De Koog op het Waddeneiland Texel was hem in
retrospectief evenveel waard als het verschijnen van zijn monografie over Mondriaan
of de uitgave van La peinture abstraite in pocketvorm. Bij het jaartal 1923 noteerde
Seuphor zijn bezoek aan Piet Mondriaan in Parijs, dat het begin betekende van
misschien wel de belangrijkste vriendschap uit zijn leven. Die eerste ontmoeting met
Mondriaan, benadrukte Seuphor meer dan eens, was ‘echt de grootste verrassing’
van zijn leven geweest.2
Zijn kennismaking en vriendschap met de negenentwintig jaar oudere Piet
Mondriaan (1872-1944) heeft Seuphor beschreven in de roman Les évasions d'Olivier
Trickmansholm uit 1939.3 Het verhaal is sterk autobiografisch, maar Seuphor, die
zelf schuilgaat achter de titelfiguur Olivier Trickmansholm,
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heeft ook wat te raden overgelaten door sommige personages achter een masker te
verbergen, zaken en gebeurtenissen een andere naam of wending te geven. Toch zijn
Wahrheit en Dichtung, zeker waar het Mondriaan betreft, doorgaans niet moeilijk
van elkaar te onderscheiden. Hij komt in de roman voor als de uit Zuid-Afrika
afkomstige schilder Mare Eentzam. Deze door Seuphor opgelegde achtergrond mag
dan wat gekunsteld aandoen en vergezocht lijken, verder heeft de schrijver niet al te
zeer zijn best gedaan het voor de goede verstaander nodeloos ingewikkeld te maken.
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Imbeciel
In april 1923 was Seuphor voor het eerst in Parijs. Vele jaren later zou hij zich
herinneren dat hij in die tijd Mondriaan slechts kende door reproducties van zijn
werk en door zijn beschouwingen in De Stijl. ‘Maar dat alles was van geen belang
meer voor me, toen ik in contact was gekomen met den mensch zelf, met de atmosfeer
van het atelier.’4 De romanwerkelijkheid is een iets andere. Olivier Trickmansholm
heeft nog nooit van Eentzam gehoord wanneer hij in Parijs arriveert. Het is de derde
keer in één jaar dat hij de stad bezoekt. Als hij op een dag voorbij de boekenstalletjes
langs de Seine slentert, valt zijn oog op een exemplaar van het tijdschrift Graal, een
nummer van het jaar daarvoor, over Parijs. Er steekt een blaadje uit bij het artikel
van Ludo Meesters, vol venijnige aantekeningen in tekenkrijt. ‘Die Meesters is een
plagiator of een imbeciel’, leest Trickmansholm in de gauwigheid. ‘Heeft het werk
van Eentzam gezien, misschien zijn boek gelezen, maar er niets van begrepen.’5
Volslagen idioot, volgens de onbekende criticaster, is Meesters' poging Eentzam bij
het kamp der gemeenschapskunstenaars in te lijven. Het werk van Meesters is zuiver
decoratief, dat van Eentzam is een hemel van de schilderkunst.
Het was, zoveel jaren later, nog een ferme stoot onder de gordel die Seuphor hier
uitdeelde. Ludo Meesters is de Antwerpse constructivist Jozef Peeters (1895-1960),
met wie Seuphor met ingang van de tweede jaargang leiding had gegeven aan Het
Overzicht, een samenwerking die in onenigheid eindigde en tegelijk de ondergang
van het blad betekende. Het tijdschrift Graal is een ondubbelzinnige verwijzing naar
Het Overzicht. Het artikel van Meesters laat zich terugvinden in het nummer van
september 1922, Peeters' lezing ‘Inleiding tot de moderne plastiek’.6 Aan het slot
van zijn beschouwing, bij de behandeling van de hedendaagse ‘ismen’, komt Peeters
te spreken over de ‘zuivere beelding’ van Mondriaan. Volgens Peeters is die een
goede stap in de richting van de door hem voorgestane gemeenschapskunst, de
Vlaamse variant van het constructivisme, maar niet de ultieme. Met deze opvatting
maakte Seuphor in zijn roman dus korte metten.

Graflucht
‘Een hemel van de schilderkunst’ - Trickmansholm is onmiddellijk vervuld van
nieuwsgierigheid. Wie is Eentzam? Hij heeft nog nooit van de man gehoord, maar
wil hem hoe dan ook leren kennen. De naam Eentzam zegt niemand wat als
Trickmansholm bij een paar galeries navraag doet. Bij een kleine galerie in
Montparnasse heeft hij beet. Volgens de galeriehouder woont Eentzam vlakbij, in
Rue du Départ, op nummer 26. Hij weet verder te vertellen dat Eentzam nooit
exposeert, omdat hij maar twee of drie doeken per jaar schildert, en die zijn dan op
voorhand verkocht aan Amerika of Duitsland. In sommige artiestencafés kent men
hem wel, maar buiten die kring is Eentzam zo goed als onbekend. Hij heeft trouwens
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een boekje geschreven over zijn schilderskunst, volgens de galeriehouder tamelijk
diepzinnig en vol nieuwe begrippen. Het heet: L'art de demain. - Vers un nouveau
langage plastique. Hij heeft het wel eens in handen gehad. Nee, Eentzam is meer
filosoof dan kunstenaar, een kluizenaar bovendien.
Eind oktober 1921 betrok Mondriaan een atelierwoning op de derde verdieping
van het pand op nummer 26 in Rue du Départ in de wijk Montparnasse, niet ver van
het station. In januari van dat jaar was bij Galerie L'Effort Moderne, van de Parijse
kunsthandelaar Léonce Rosenberg (1879-1947), zijn brochure Le néo-plasticisme.
Principe général de l'équivalance plastique verschenen. Hierin zette Mondriaan zijn
theorieën over kunst uiteen die hij eerder in verschillende bijdragen in De Stijl had
verwoord.7
Meteen de volgende dag begeeft Trickmansholm zich naar het adres op Rue du
Départ. Nummer 26 is een oud gebouw van drie etages, troosteloos en beroet door
de rook van de locomotieven van het nabijgelegen treinstation. De trap rechts op de
binnenplaats leidt naar de derde etage, een wenteltrap, donker en vuil. Er hangt een
geur van vochtige aarde, een graflucht die hem doet huiveren. Even overweegt
Trickmansholm rechtsomkeert te maken, maar de derde verdieping is gelukkig snel
bereikt.
Toen hem ruim zestig jaar later werd gevraagd het atelier van Mondriaan te
beschrijven, wist Seuphor het nog allemaal vrij precies, zelfs de geur kon hij zich
herinneren: ‘Het binnenplaatsje, waaraan de opgang naar Mondriaans atelier lag,
was heel miserabel. In het trappenhuis stonk het een beetje. En dan zijn voordeur.
Men kon zich niet vergissen: een donkerbruine deur, middenop een klein wit
visitekaartje, ongeveer vier bij zes centimeter met “Piet Mondriaan” er op. Als men
daar binnen ging was het ook donker, maar als je dan die tweede deur binnenging,
als díé openging, kwam men van de hel in de hemel. Prachtig! Dat was ongelofelijk.
Als die deur openging en men stapte binnen, was men buiten de wereld. Een
ongelofelijk gevoel van schoonheid, van vrede, van rust en van evenwicht.’8

Berustende droefheid
Zo ver zal Trickmansholm de eerste keer niet komen. Driemaal laat hij de bel onder
het naamplaatje overgaan. Ook op zijn bescheiden kloppen volgt geen reactie.
Beneden vertelt de conciërge hem dat Eentzam nooit opendoet als hij geen bezoek
verwacht. Alleen op maandag- en vrijdagmiddag kun je hem thuis treffen. 's Avonds,
na het eten, is hij altijd te vinden in Café du Dôme om er zijn vrienden te ontmoeten.
Nog dezelfde avond wandelt Trickmansholm de Boulevard de Montparnasse af
naar Le Dôme. Tijdens zijn vorige bezoeken aan Parijs was hij er een paar keer
geweest, onder anderen met Ivan Goll, Paul Dermée en de kunstschilder Léger. De
sfeer had hem toen niet echt kunnen bekoren, waardoor hij het etablissement voortaan
zou mijden. Trickmansholm ziet enkele bekenden, maar zondert zich na binnenkomst
snel af. De futuristische dichter en toneelschrijver Ruggero Vasari (1898-1968), als
vazal van
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Foto van het atelier van Mondriaan in de Rue du Départ 26 in Parijs (1926). Achteraan op het kleine
kastje de maquette voor het decor van Seuphors toneelstuk L'Ephémère est éternel

Marinetti actief in Berlijn, is de entree van Trickmansholm niet ontgaan. Eentzam
kent hij niet persoonlijk, zegt hij, maar hij weet dat de schilder in Duitse
avant-gardekringen op handen wordt gedragen. Een andere stamgast blijkt Eentzam
wel te kennen. Het is de Sloveense kunstschilder en fotograaf Veno Pilon (1896-1970).
Hij beweert wel eens reproducties voor Eentzam te hebben gemaakt. Pilon wijst
Trickmansholm op een kalende man in het groepje dat zich in een hoekje van de
zaak heeft teruggetrokken. Hij kan zijn ogen niet geloven. Is dat Eentzam?
Tegen een ontmoeting met Mondriaan, bekende Seupor vele jaren later, had hij
nogal opgezien. Door wat Theo van Doesburg (1883-1931) over hem had verteld en
na de lectuur van zijn artikelen in De Stijl, had Seuphor zich een beeld van Mondriaan
gevormd als een persoonlijkheid van geweldige importantie, maar ook iemand die
extreem rechtlijnig was, een vrijwel onhoudbare soberheid predikte en op een bijna
fanatieke wijze vasthield aan dogma's.9
Bij alles wat hem de afgelopen dagen over Eentzam ter ore kwam, had
Trickmansholm steeds een jonge man in gedachten, iemand met de allure van een
overwinnaar. Maar daar, op de bank in Le Dôme, zit een praktisch oude man, die
een zekere berustende droefheid uitstraalt. Hij is rijzig van gestalte, zoals geheel zijn
voorkomen: hoog voorhoofd, puntige kin, grote zwarte ogen, serene blik. ‘Een
hidalgo’, is het eerste wat
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er in Trickmansholm opkomt als hij Eentzam gadeslaat. Zoals hij daar zit. Eentzam
is het onbetwiste middelpunt van het groepje luidruchtige geestverwanten om hem
heen, ook al lijkt hij zich nauwelijks met hun gesprekken te bemoeien en slechts te
luisteren. Daar zit helemaal geen oude man, maar iemand die volop in het leven staat,
vrolijk is en jong van geest. Diep onder de indruk van het tafereel voor hem, beseft
Trickmansholm onmiddellijk dat hij voor het eerst van zijn leven op het punt staat
een mens te ontmoeten die volkomen zichzelf is, een idealist die niet uit is op eigen
roem, wars is van carrièremakerij en niet streeft naar werelds succes. In die
verwachting zal hij niet worden teleurgesteld.

Wijze les
Ondanks hun leeftijdsverschil - Eentzam en Trickmansholm schelen dertig jaar worden ze snel vrienden. Bij zijn eerste bezoek gedraagt Trickmansholm zich nog
wat onzeker, geïmponeerd als hij is door het opmerkelijk heldere, geheel
witgeschilderde atelier dat via een donker trapje wordt betreden. Maar ook door
Eentzams natuurlijke terughoudendheid voelt hij zich aanvankelijk een beetje
ongemakkelijk. Eentzam is duidelijk niet gewend aan betreders van zijn heiligdom.
Hij leeft alleen, kookt zijn eigen potje en bestiert een eenvoudig huishouden. Een
vrouw heeft Eentzam nooit gekend. Al twintig jaar woont hij in hetzelfde atelier.
Om het ijs te breken heeft Trickmansholm een paar oude nummers van Graal
meegebracht, evenals het blaadje met het commentaar op Ludo Meesters, dat hij in
een ervan had aangetroffen. Eentzam is geamuseerd en ziet, in tegenstelling tot ‘zijn
verdediger’, wel de kwaliteiten van het werk van Meesters, zoals hij mild is in het
oordeel over al zijn kunstbroeders. Geen kwaad woord over Picasso, als
Trickmansholm zijn bedenkingen tegen hem wil opwerpen. Picasso is een groot
kunstenaar, zoals Eentzam ook zegt evenveel te houden van Léger, Georges Braque,
Robert Delaunay, Juan Gris en Léopold Survage. Alleen, zij werken anders, vanuit
een andere idee. Hij laat zijn jonge gast een compositie zien op een witte schildersezel,
die nauwelijks afsteekt tegen de witte muur waarvoor hij is geplaatst. Het is een
vierkant doek, egaal wit geschilderd, waarop een horizontale en een verticale zwarte
lijn vier ongelijke rechthoeken vormen. De kleinste rechthoek is lichtroze gekleurd.
Langs de rand van het doek is nog een zeer fijne verticale lijn getrokken. Wat volgt
is een college van Eentzam dat - hoe kan het anders - volledig in de pas loopt met
het gedachtegoed van Mondriaan, zoals onder meer vastgelegd in zijn brochure over
het neo-plasticisme (die Trickmansholm op dat moment nog niet had gelezen).
Voor de beschrijving van het bezoek van Trickmansholm aan het atelier van
Eentzam zal Seuphor hebben rondgetast in eigen herinneringen. Maar mogelijk heeft
hij, als een soort geheugensteuntje, ook met een schuin oog gekeken naar het interview
met Mondriaan dat op 23 maart 1922 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant was
verschenen. Het vraaggesprek, naar alle
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Piet Mondriaan (1929)
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waarschijnlijkheid afgenomen door de Parijse correspondent van de krant, Hans van
Loon (1885-1942), beschrijft het bezoek van de journalist aan Mondriaans atelier in
Rue du Départ.10 Op onderdelen vertoont het interview opvallende parallellen met
de desbetreffende passage in Les évasions d'Olivier Trickmansholm. Van Loon geeft
een nagenoeg identieke schildering van het interieur en evenals Trickmansholm
ontkomt hij niet aan de wijze les van het neo-plasticisme, door de schilder gegeven
aan de hand van een aantal van zijn composities. Bovendien laat Mondriaan zich in
ongeveer gelijke bewoordingen als Eentzam uit over collega's als Picasso en Léger
en legt Van Loon de nadruk op de ingekeerdheid van de kunstenaar.

Halve waarheid
Zo dicht bij de werkelijkheid bleef Seuphor niet altijd. Over Eentzams achtergrond
is Trickmansholm te weten gekomen dat hij is geboren in Transvaal. Na de
Boerenoorlog (1899-1902) kwam hij met zijn vader, zelf ook kunstschilder, voor
een kort verblijf naar Nederland. Al snel verhuisde hij naar Parijs, waar hij, in contact
gekomen met de modernen, via het impressionisme, expressionisme en kubisme het
eindpunt van de schilderkunst zou bereiken in zijn ‘eigen’ neo-plasticisme.
Herbert Henkels vroeg zich af of Seuphor, door het personage Eentzam uit
Zuid-Afrika afkomstig te laten zijn, misschien heeft willen weergeven dat de schilder
volledig van zijn afkomst en omgeving was vervreemd. Was de geografische afstand
tussen Parijs en Zuid-Afrika niet ook een metafoor voor de geestelijke afstand die
Mondriaan scheidde, niet alleen van zijn geboorteland maar evenzeer van zijn directe
omgeving in Parijs?11 Zo ver had Seuphor het nu ook weer niet gezocht. Hij heeft
Eentzam de biografie meegegeven van Mondriaans twee jaar jongere broer Willem
Frederik (1874-1945). Halverwege de jaren negentig van de negentiende eeuw vertrok
Willem Mondriaan naar Transvaal om er een functie bij de spoorwegen te aanvaarden.
In het begin van de Boerenoorlog raakte hij als vrijwilliger gewond en werd gevangen
genomen. In 1902 repatrieerde hij naar Nederland, maar een half jaar later was hij
alweer terug op zijn post in Zuid-Afrika.12 Mondriaan vertelde Seuphor vaak over
zijn broer in Transvaal, die hij bewonderde.13
Dat vader en zoon Eentzam allebei schilderden, was de halve waarheid. Als
hoofdonderwijzer beschikte Mondriaan senior (1839-1921) over de akte tekenen zoon Piet ontving van hem zijn eerste tekenlessen. Hij liefhebberde graag in de
tekenkunst en vervaardigde een groot aantal historische gedenk- en feestplaten.
Mondriaan heeft later altijd beweerd dat hij het meest van de schilderkunst had
opgestoken van zijn oom Frits (1853-1932), de jongste broer van zijn vader, schilder
van bosgezichten en landschappen in de sfeer van de Haagse School. Van het werk
van neef Piet en zijn volgelingen, ‘met hun hoekjes en kruisjes en streepjes die zij
voor “schilderkunst” uitgeven’, moest Frits Mondriaan overigens niks hebben.14
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Tulpen
Het duurt niet lang of Trickmansholm en Eentzam vormen een onafscheidelijk koppel
in de Parijse kunstenaarsscene: de oude filosoof en zijn jonge discipel. Geregeld zijn
ze samen te vinden in de cafés van Montparnasse, waar ze het middelpunt zijn van
hun eigen wereld, soms druk in gesprek, dan weer enige tijd zwijgend, zij aan zij,
allebei verzonken in hun gedachten. Trickmansholm maakt al snel deel uit van
Eentzams selecte vriendenkring. Ze lopen met hem weg. Ze willen allemaal graag
verkeren in het gezelschap van deze ‘voorname Vlaming’, welke reputatie
Trickmansholm inmiddels heeft verworven. Zijn aanvankelijke weerzin tegen
Montparnasse en zijn coterie is hij volledig kwijt. Olivier komt nu graag in de cafés
om er met z'n vele nieuwe vrienden te verkeren. Wanneer Eentzam stipt om tien uur
weer vertrekt om nog wat te gaan werken, mengt Trickmansholm zich onder de
andere gasten. Zijn kennismaking met Eentzam heeft een compleet ander mens van
hem gemaakt en gezorgd voor een ommekeer in zijn leven.
Door zijn vriendschap met de jeugdige Trickmansholm leeft ook Eentzam helemaal
op. Zakelijk gaat het allemaal een stuk minder. Hoewel hij beschikt over een paar
trouwe liefhebbers van zijn werk in Duitsland, Amerika, Zwitserland en Nederland,
verkoopt hij te weinig schilderijen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.
Exposeren doet hij niet meer sinds zijn laatste tentoonstelling uitliep op een
teleurstelling. Ze viel samen met de publicatie van zijn brochure L'art de demain.
Eentzam hoopte op enige ophef binnen de Parijse kunstkritiek. Dat gebeurde, maar
alle commotie vond haar weerslag op de expositie die daardoor mislukte.
Bij het verschijnen van Le néo-plasticisme had Mondriaans uitgever annex
kunsthandelaar Léonce Rosenberg hem voor april 1921 een eenmanstentoonstelling
in het vooruitzicht gesteld. Die ging niet door, waarna hij Mondriaan toezegde werk
af te zullen nemen. Toen na afloop van de tentoonstelling in Calerie de l'Effort
Moderne in november 1921 geen enkel schilderij van Mondriaan bleek te zijn
verkocht, annuleerde Rosenberg zijn belofte. Mondriaan, die met negen werken was
vertegenwoordigd, schoot er hierdoor flink bij in.15
Om uit de financiële impasse te geraken, begint Eentzam bloemen te aquarelleren.
Hij wil niet worden gedwongen zijn schilderijen onder de prijs te verkopen, dus moet
hij wel zijn toevlucht nemen tot werk op bestelling. Eentzam is geliefd om zijn tulpen,
altijd hetzelfde plaatje: een witte en een rode tulp, geschilderd tegen een zwarte
achtergrond. In Amsterdam betaalt men er drie keer zoveel voor als voor een ‘abstracte
Eentzam’.
Mondriaan zag zich vaak genoodzaakt bloemen te schilderen in opdracht. In 1923
was er weer zo'n periode aangebroken. Op 25 januari liet hij aan de Nederlandse
verzamelaar Sal Slijper (1884-1971) weten, dat hij hun prijs wenste te verhogen,
‘omdat de bloemen het beter doen dan dat ik had durven hopen. Ik vroeg eerst veel
te weinig, hoewel er veel meer werk in zit en ze zijn volmaakter’.16 Slijper zocht
kopers voor Mondriaans bloemen. Alle soorten heeft Mondriaan getekend:
amaryllissen, chrysanten, dahlia's,
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V.l.n.r zittend: Ingeborg Bjarnasson, mme Exgter, mme Vera Idelson, Piet Mondriaan, mme Lucy
Glarner, onbekend. V.l.n.r. staand: Stazenski, Frits Glarner, Martini, Lancelot Ney en Michel Seuphor.
Lente 1929. Foto door mme Rosie Ney

gladiolen, goudsbloemen, irissen, lelies en rozen, maar nooit tulpen. En ook niet
meer dan één bloem per afbeelding. Seuphor had in Mondriaans atelier nooit enig
spoor aangetroffen van een levende bloem. Maar op een tafeltje, naast de deur naar
de trap, stond in een ronde vaas een kunsttulp. Mondriaan had die helemaal wit
geverfd, omdat hij de kleur groen uit zijn omgeving wilde houden [afbeelding].17
Seuphor knipoogde naar de werkelijkheid door Eentzam uitsluitend tulpen te laten
schilderen.

Verbale muziek
Geïnspireerd door de omgang met Eentzam en de nieuwe vriendenkring begint
Trickmansholm van alles te ondernemen. Hij wil zich inzetten voor het werk en het
gedachtegoed van zijn vriend door erover te gaan schrijven. Al snel geeft Eentzam
hem de opdracht zijn teksten te vertalen voor belangrijke kunsttijdschriften in Berlijn
en New York. Seuphor hielp vanaf 1925 Mondriaan bij het vertalen en de correctie
van zijn artikelen in het Frans. Zijn eerste echte artikel over Mondriaan zou hij
overigens pas in 1937 publiceren, in het Gentse kunsttijdschrift Opbouwen.18
Trickmansholm begint ook weer poëzie te schrijven, abstracte gedichten in de
geest van Eentzams schilderkunst. Die nieuwe poëzie noemt hij
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‘verbale muziek’. Het woord noch de betekenis van het woord is van belang in de
nieuwe poëzie, maar de ritmiek, de klank, de harmonieuze eenvoud van de
bewoordingen, die de ritmiek haar uitdrukkingskracht geeft. Om abstract te zijn,
moet de poëzie ontdaan zijn van iedere strekking, had Trickmansholm bedacht. Als
voorbeeld van deze nieuwe poëzie citeert Trickmansholm een van zijn composities:19
Sinn-gue sann-gue sinngue sann-gue
sinn-gue sann-gue sonng
t'es bêêête
sinn-gue sann-gue sinn-gue sann-gue
sinn-gue sann-gue sonng
t'es bêêête (bis)
ou-i ou-istiti

In 1926 publiceerde Seuphor zijn eerste dichtbundel in het Frans, Diaphragme
intérieur et un drapeau, twee jaar later gevolgd door Lecture élémentaire, een
bundeling van de gedichten die hij tussen 1925 en 1927 had geschreven. Lecture
élémentaire zou hem een plaats bezorgen in het pantheon der klankdichters, tussen
onder anderen Hugo Ball, Raoul Hausmann en Kurt Schwitters.20 Het door
Trickmansholm aangehaalde gedicht komt in geen van beide bundels voor, maar
lijkt wel heel erg veel op een proeve van de door Seuphor voorgestane poëzie in zijn
essay ‘Poétique nouvelle’, dat verscheen in het laatste nummer van zijn tijdschrift
Cercle et Carré en dat als volgt luidt:21
sinnge sannge sinnge sannge sinnge sannge
vaillance

song

sinnge sannge-sinnge-sannge-sinnge-sannge-song
vaillance
vaillance
sinng vaillance

Schaamteloos autobiografisch ging Seuphor even verderop in de roman te werk. Op
een poëzieavond in Galerie Slivinsky (die werkelijk heeft bestaan, op het adres 3,
Rue du Cherche-Midi) laat hij Olivier Trickmansholm onder veel bijval het gedicht
‘Erreur brevetée’ voordragen, waarmee het komende nummer van Le Carré parfait
zou openen, het door Trickmansholm in Parijs opgerichte avant-gardetijdschrift.
Seuphor had dit gedicht op 30 april 1930 voorgedragen in Galerie 23, in Rue La
Boéti, tijdens een literaire avond in het kader van de eerste internationale
kunsttentoonstelling van Cercle et Carré. Mondriaan bevond zich onder de
aanwezigen. ‘Erreur brevetée’ maakt werkelijk deel uit van het oeuvre van Seuphor
en werd door hem gepubliceerd in het derde nummer van Cercle et Carré en is later
gebundeld.22
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Brief van Mondriaan aan Sal Slijper [1923]: ‘Ik heb twee bloemen om je te zenden. De witte kelken
zijn nog niet geheel gereed en zend ik na Paschen.’
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Prospectus van uitgeverij Aubier voor Les Évasions d'Olivier Trickmansholm (1939) [privécollectie]

Somberder
In Lecture élémentaire bracht Seuphor ook de theatertekst L'Ephémère est éternel
(Het vergankelijke is eeuwig) onder, die hij in het voorjaar van 1926 in Rome had
geschreven. Nadat hij bij thuiskomst het stuk aan Mondriaan had laten lezen, maakte
de schilder, tot verrassing van Seuphor, een maquette voor de drie decors, één per
bedrijf.
Een toneelstuk van Trickmansholm met decors van Eentzam komt in de roman
echter niet voor. Wél maakt Trickmansholm dezelfde reis als Seuphor, die hem vanuit
Napels, via Rome (waar hij Marinetti ontmoet), Venetië en Boedapest weer naar
Parijs voert. Op dit punt in de roman beginnen Wahrheit en Dichtung wat betreft
Mondriaan en Seuphor van elkaar verwijderd te raken, net als beide romanpersonages.
Terug in Parijs zoekt Trickmansholm Eentzam in zijn atelier op. Hij vindt hem
veranderd, somberder geworden. Hun vriendschap begint te verwateren. Eentzam
maakt nog wel deel uit van de kunstenaarsgroepering rond Le Carré parfait (Cercle
et Carré), maar in andere activiteiten die Trickmansholm onderneemt, speelt hij al
geen rol meer.
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Trickmansholm ontvlucht steeds vaker Parijs. Soms blijft hij maanden weg, zoals
bij een rondreis door Spanje. Als hij weer terug is, heeft hij twee weken nodig om
moed te verzamelen om bij Eentzam langs te gaan. Eentzam is blij hem te zien en
vertelt honderduit over wat hij de afgelopen maanden allemaal heeft geschilderd en
geschreven. Trickmansholm begrijpt hem niet meer en vindt hem nog somberder
dan de vorige keer, en oud geworden.

Afscheid
Jaren verstrijken. Trickmansholm is intussen getrouwd met Laure Lahicou en verhuisd
naar Zuid-Frankrijk, naar een gehucht in de buurt van Nîmes. Vijf jaar heeft hij
Eentzam niet gesproken als Trickmansholm in 1937 een poging doet het contact te
herstellen. Maar van beide kanten ontbreekt de wil om de afstand tussen hen nog te
overbruggen. Ze zullen elkaar ook niet meer zien. Een jaar later overlijdt Olivier
Trickmansholm.
Nadat Seuphor in 1934 was getrouwd en Parijs had verlaten ‘om van vijgen te
gaan leven en mij terug te trekken in de meest bescheiden plekjes der natuur’, zag
hij Mondriaan nog maar twee of drie keer, toevallig, bij een kort bezoek aan Parijs.23
Ze zouden elkaar wel blijven schrijven. Langs die weg zal Seuphor hebben vernomen
dat Mondriaan zijn atelier in Rue du Départ, waar de kiem van hun vriendschap was
gelegd, moest verlaten omdat het complex gesloopt zou worden ten behoeve van de
uitbreiding van Gare Montparnasse. In maart 1936 betrok Mondriaan een
atelierwoning aan de Boulevard Raspail.
Ook Mondriaan en Seuphor zouden elkaar daarna niet meer zien. In oktober 1938
kwam Seuphor net te laat in Parijs aan om afscheid van zijn vriend te kunnen nemen.
Na negentien jaar had Mondriaan de stad verlaten en de oversteek naar Londen
gemaakt. Daar hoopte hij veilig te zijn voor het naderende oorlogsgevaar. Bovendien
waren veel van zijn geestverwanten inmiddels uit Parijs vertrokken. Uit Londen
ontving Seuphor zijn laatste brief.

Hunkeren naar het absolute
Het is niet bekend of een exemplaar van Les évasions d'Olivier Trickmansholm - het
boek verscheen in juni 1939 - Mondriaan ooit heeft bereikt. Een reactie van hem op
de roman is niet overgeleverd. Het jaar 1940 zou de twee vrienden voorgoed scheiden.
Mondriaan nam in september - hij was toen 68 - de wijk naar New York, waar hij
op 1 februari 1944 zou overlijden. Seuphor hoorde pas van zijn dood na de bevrijding
van Parijs.
In Parijs was de belangrijkste tastbare herinnering aan hun vriendschap inmiddels
weggevaagd, ontdekte Seuphor na de oorlog: ‘[...] ik trachtte tegen den grijzen hemel,
de plaats terug te vinden, waar het atelier was, nu ontlichaamd, waar ik zoo dikwijls
heb gezeten om te herademen, om te zien
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en te hooren wat me toen deed leven. Het beteekende meer voor mij dan een kapel,
het was een kathedraal van kleine afmetingen, waar ik geschreven vond de nieuwe
symbolen van een universeel geloof, dat mijn hunkeren naar het absolute bevredigde.
De horizontaal-verticale orde en de drie kleuren sober gebruikt, afgezonderd door
zwart en vereenigd door wit, dat zei mij alles, zelfs dat wat de dingen vanzelf niet
zeggen. En alle levenswarmte was daar ook in besloten, bescheiden en subtiel, zonder
uitbundige vreugde of woede. En als er dan nog in de vriendelijke stilte een hand
was die thee schonk, dan was het geluk volkomen, en er mankeerde niets meer aan’.24
Drie trappen op naar de hemel van de schilderkunst - verder was het niet.
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Luigi Russolo aan zijn Russolophoon voor de opening van de tentoonstelling Cercle et Carré, april
1930. Foto door Michel Seuphor
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Domitille d'Orgeval
Cercle et Carré: De constructieve actie van Michel Seuphor in Parijs
tijdens de jaren 1920-1930
Bij zijn verhuis naar Parijs in maart 1925, trachtte Michel Seuphor aanvankelijk
bekend te worden als dichter en schrijver. Hij legde veelvuldige contacten en telde
onder zijn vrienden Prampolini, Mondriaan, de broers Glarner en Paul Dermée.
Laatstgenoemde stelde hem voor om, vanaf het volgende jaar, mee te werken aan de
oprichting van het tijdschrift Documents internationaux de l'Esprit Nouveau. Seuphor
beschikte werkelijk over alle kwaliteiten om een dergelijk project te doen slagen: hij
was een man van actie, polyglot en kende dichters en artiesten in heel Europa. Van
1921 tot 1925 stichtte en leidde hij het tijdschrift Het Overzicht waarin hij een
belangrijke plaats gaf aan de avant-garde, in het bijzonder aan de Nederlandse (De
Stijl), Duitse (Novembergruppe) en Italiaanse (Futurisme) bewegingen. Van de
Documents internationaux de l'Esprit Nouveau verscheen slechts één nummer waaraan
Marinetti, Dermée, Arp, Schwitters, Baumeister, Seuphor en Joostens met hun teksten
meewerkten, en Servranckx, Léger, Prampolini, Arp, Moholy-Nagy, Mondriaan,
Flouquet, Vordemberge-Gildewart en Baumeister met hun werken. In het editoriaal
lezen we: ‘De nieuwe geest wil een wereld heropbouwen die even noodzakelijk en
meer bevredigend is voor de moderne
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Luigi Russolo en Georges Vantongerloo, 1929. Foto door Michel Seuphor

mens, dan de zogezegd natuurlijke wereld... het gaat om een internationaal
verschijnsel’. Seuphor en Dermée organiseerden elf ‘soirées d'esprit nouveau’ in de
galerie Le Sacre du Printemps, die door de eigenaar van de galerie helaas omwille
van hun luidruchtig karakter werden stopgezet.
Seuphor bleef na deze mislukking, die hem toeliet aansluiting te vinden met de
avant-garde, niet bij de pakken zitten. Ongeveer drie jaar later, nam hij deel aan de
oprichting van de groep Cercle et Carré, die een belangrijk hoofdstuk vormt in de
geschiedenis van de abstracte avant-garde.1 Aan het begin van dit avontuur stond
zijn toevallige ontmoeting in maart 1929 met de Uruguyaanse schilder Torres-Garcia
bij de tentoonstelling gewijd aan Vordemberge-Gildewart in galerie Povolozky. Ze
besloten samen om elke zondag in het appartement van Seuphor in Vanves informele
bijeenkomsten te organiseren, waaraan aanvankelijk Mondriaan, Russolo, Arp en
Taeuber-Arp, Exter, Xceron en Daura deelnamen. Het groeiende aantal deelnemers
gaf aan deze bijeenkomsten het karakter van een groep en de behoefte aan een naam
drong zich als vanzelf op: het voorstel van Seuphor, ‘Cercle et Carré’, won het van
dat van Mondrian, ‘Stop’. Deze keuze
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werd simpelweg ingegeven door de krachtige impact van de naam, en het is pas vele
jaren later dat Seuphor aanspraak maakte op de symbolische en zelfs primitivistische
dimensie ervan: ‘het was voor mij het eenvoudigste embleem van de totaliteit der
dingen. De rationele wereld en de zintuiglijke wereld, de aarde en de hemel van de
oude Chinese symboliek...’. Vanaf 1930 werden deze bijeenkomsten om de twee
weken gehouden in de Brasserie Lipp en later in Café Voltaire Place de l'Odeon. De
groep telde toen ongeveer tachtig leden, waaronder kunstenaars die tot het
neo-plasticisme, het constructivisme, het elementarisme en het futurisme behoorden,
maar ook Franse schilders die zich beroepen op de kubistische traditie.
De kans voor abstracte kunstenaars bm tentoon te stellen in Parijs was bijzonder
beperkt en allen waren erop uit hun werken te tonen aan het publiek. Aldus werd een
commissie bestaande uit Seuphor, Torrès-Garcia, Vantongerloo en Russolo opgericht
om een tentoonstelling te organiseren rond het thema ‘structuur en abstractie’. Zij
vond van 18 april tot 1 mei in de Galerie 23 (23, rue La Boétie) plaats en verzamelde
een vijftigtal artiesten. Tijdens de vernissage gaf Seuphor een recital van ‘verbale
muziek’ (fonetische poëzie), onder begeleiding van bruitistische muziek uitgevoerd
door Russolo. De catalogus, die als bijlage in nr. 2 van het tijdschrift Cercle et Carré
werd gepubliceerd, leert dat er 46 deelnemers waren, waaronder Mondriaan,
Kandinsky, Baumeister, Arp, Vantongerloo, Le Corbusier, Pevsner, Charchoune,
Gorin, Torrès-Garcia, Prampolini, Vordemberge-Gildewart, Léger, Sophie Taeuber,
Marcelle Cahn, Ozenfant. Maar de aanwezigheid van kunstenaars die een figuratief
gekleurde abstractie beoefenden (Bjarnason, Lafnet), kon enkel een zekere verwarring
in stand houden. De tentoonstelling, de enige georganiseerd door de groep, was een
bittere mislukking: ‘geen werk verkocht, schulden bij de galerie, geen enkel gunstig
geluid in de Parijse pers’, herinnerde Michel Seuphor zich vele jaren later.2
Het tijdschrift Cercle et Carré daarentegen dat ongeveer tegelijkertijd werd
gelanceerd, kende meer succes. Tussen maart tot juni 1930 verschenen drie nummers
en de oplage steeg van 1200 tot 1500 exemplaren. Michel Seuphor nam de leiding
ervan en de artikels die werden gepubliceerd gaven een belangrijke theoretische
grondslag aan de beweging. De studie van het tijdschrift door Marie-Aline Prat heeft
de aandacht helpen vestigen op het bestaan van ‘een stroming binnen de schilderkunst
die zich duidelijk aftekent binnen de abstracte kunst: die van constructivisme’.3 De
fundamentele principes van architectuur en structuur werden uitvoerig uiteengezet
in teksten onder andere ondertekend door Seuphor, Torrès-Garcia, Gorin, Mondriaan,
Vantongerloo of ook nog door Le Corbusier. Herinneren we ons dat Cercle et Carré
door de oprichters uitgedacht werd als een ‘oorlogsmachine tegen het surrealisme’
en dat volgens deze logica van het gevecht, de eis van constructieve, geometrische
en zelfs wiskundige orde een efficiënte barrière vormde tegen een kunst die gebaseerd
is op de subjectiviteit, intuïtie en persoonlijke ervaring.
Aan de onderneming Cercle et Carré kwam een einde in het najaar van 1930, toen
Michel Seuphor, om te herstellen van een borstvliesontsteking
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Contract tussen Cercle & Carré en Galérie 23. Règlement des Expositions, 12 februari 1930,
ondertekend door Vantongerloo, Russolo, Seuphor, Torrès-Garcia en Friedberger
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noodgedwongen naar Grasse vertrok. Toen hij in het begin van 1931 naar Parijs
terugkeerde, vernam hij niet zonder misnoegen dat anderen het voortouw hadden
genomen met de bedoeling de toekomstige vereniging Abstraction-Creation in het
leven te roepen: ‘Wat er gebeurd was tijdens mijn afwezigheid in Parijs? Georges
Vantongerloo, die heimwee had naar de luidruchtige bijeenkomsten, had door een
medebewoonster van mijn appartement in Vanves, de verschillende adresboekjes
van Cercle et Carré, en het kasboek in handen gekregen. Met deze waardevolle
hulpmiddelen, is Vantongerloo onmiddellijk aan de slag gegaan, bijgestaan door
Auguste Herbin en Béothy. Niemand had me op de hoogte gebracht’.4 De realiteit is
echter genuanceerder: het initiatief van Vantongerloo had tot doel de onderneming
te redden, niet die zich toe te eigenen. Toch hield Seuphor, die zich verraden voelde
maar waarschijnlijk eveneens last had van een zekere vermoeidheid, zich afzijdig
van Abstraction-Creation (1931-1936). Hij liet de strijd voor de abstracte kunst tijdens
de vooroorlogse periode aan anderen over. Toch was het nageslacht van Cercle et
Carré bijzonder vruchtbaar, want uit Abstraction-Creation onstond op zijn beurt in
1946 de eerste Salon ter verdediging van de abstracte kunst, de Salon des Réalités
Nouvelles. In 1971, in zijn voorwoord bij de heruitgave van Cercle et Carré,
verwonderde Michel Seuphor zich - niet zonder bescheidenheid - erover aan de
oorsprong gestaan te hebben van deze lange geschiedenis: ‘Dit kind heeft nauwelijks
geleefd, zal men zeggen, hoe kan het dat hij grootvader is geworden?’.5
(vertaling Geert Swaenepoel)
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[Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen]
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[Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen]
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[Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen]

Eindnoten:
1 Om meer te weten over de geschiedenis van de groep, zie Michel Seuphor, Cercle et Carré.
Pierre Belfond, Paris 1971; de zeer diepgaande studie van Marie-Aline Prat, Cercle et Carré,
peinture et avant-garde au seuil des années 30. L'âge d'homme, Lausanne 1984; de herdruk
van het tijdschrift Cercle et carré 1930. Jean-Michel Place, Paris 1994.
2 Michel Seuphor, Le Style et le Cri. Ed. du Seuil, Paris 1965, p. 118.
3 Marie-Aline Prat, ‘Cercle et Carré’, Cahiers du MNAM no 9, 1982, p. 109.
4 Seuphor, Cercle et Carré, p. 23.
5 Seuphor, Cercle et Carré, p. 26.
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In 1968, tweeënveertig jaar nadat het was geschreven, werd Seuphors toneelstuk L'éphemère est
éternel voor de eerste maal opgevoerd te Milaan in het Italiaans. Pas in 1977 werd het in de originele
taal gebracht in het Parijse Centre Pompidou naar aanleiding van een retrospectieve van het plastisch
werk van Seuphor. Een jaar later werd het een dertigtal keer opgevoerd in Brussel. Het stuk trok
telkens veel aandacht omwille van de door Mondriaan ontworpen decors. Mondriaan verraste zijn
intieme vriend Seuphor in 1926, nadat hij het typoscript van L'éphemère est éternel had gelezen, met
een maquette van een toneeldecor. Die bestond uit drie verwisselbare schermen met geometrische
composities en primaire kleuren. Deze maquette werd bij de verschillende opvoeringen nagebouwd.
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Rajesh Heynickx
Leven in een a priori. Religie bij Seuphor en Van Ostaijen
In 1934 bekeerde Michel Seuphor zich tot het katholieke geloof. De vertelstructuur
van zijn roman Les évasions d'Olivier Trickmansholm (1939) getuigt daarvan. Twee
decennia eerder vocht ook Paul van Ostaijen met zijn religieuze opvoeding. Er vallen
frappante gelijkenissen te ontdekken tussen Seuphors Les évasions d'Olivier
Trickmansholm en Paul van Ostaijens onafgewerkte Bildungsroman (1918-1919).
Seuphor had Antwerpen in 1925 verlaten en zich in Parijs gevestigd. Zijn geboortestad
aan de Schelde ervoer hij medio jaren twintig als uitermate bekrompen. Ondanks het
feit dat hij nog sporadisch, meestal voor een kort familiebezoek, in Antwerpen
terugkeerde, wenste hij zich te distantiëren van zijn aan de Sinjorenstad gekoppeld
verleden. Dat blijkt niet enkel uit zijn ambitieuze plannen uit 1926 om in Brussel,
Praag of Berlijn een wereldcongres voor de avant-gardekunsten te organiseren. Het
was ook een grondmotief van L'éphemère est éternel, zijn eerste en enige theaterstuk,
dat hij in datzelfde jaar tijdens een kort verblijf te Rome in kringen van futuristen
schreef.
L'éphemère est éternel kan onmogelijk een consistente inhoud worden toegedicht.
Het stuk was puur anti-theater. Een groep acteurs verloor zich in associatieve
woordspelletjes en allerlei onsamenhangende acties. Ze voerden een veldslag tegen
regels, principes en traditionele waarden. Kerken, zo luidde het bijvoorbeeld in het
stuk, vielen te mijden omwille van de wandluizen en dode ceremonieën die zich er
nestelden. Met het zin-
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gen van ‘Ita missa est’, de afsluitende zang van een priester in een katholieke mis,
namen twee personages afscheid van een flirtende vrouw.1
Door koers te varen op verrassingen en uitvergrote details trachtte Seuphor in
L'éphemère est éternel elk geloof in een eenvormige waarheid te ondermijnen.
Seuphor beoogde een experiment, een primitief feest. Voor hem vormde het vluchtige,
van de laatste vrouwenmode tot het nieuwste jazznummer, dé toegangsweg tot het
eeuwige. Wijsheid viel volgens Seuphor niet vast te leggen en zeker niet te
verkondigen. Kennis was provisorisch. Ze openbaarde zich in flitsen. Dat was een
overtuiging die vanaf 1923 vaak in Het Overzicht had weerklonken. In L'éphemère
est éternel, dat was geïnspireerd door de circusvoorstellingen en sportevenementen
die Seuphor samen met de dadaïst Tristan Tzara in Parijs had bijgewoond, werd die
blik op de werkelijkheid verabsoluteerd.2
De podiumkunst van Seuphor was niet enkel een mise-en-scène van een
avant-gardistische moderniseringskoorts. Het was ook de mise-en-sens van een
persoonlijke queeste naar een omlijnde identiteit. Dat het stuk van een
Lebensaüsserung getuigde, blijkt uit het feit dat Seuphor zijn eigen persoon in de
theatertekst incorporeerde. In het eerste deel van L'éphemère est éternel wendt één
van de acteurs zich naar het publiek en vraagt: ‘Kent U Seuphor? Persoonlijk? Kent
Seuphor zichzelf? Persoonlijk? We hebben dat willen onderzoeken om de waarheid
te achterhalen en het is Seuphor zelf die, de deur op een kier, ons graag heeft willen
inlichten’.3
In het stuk uit 1926 trad alleszins één basisovertuiging van de vijfentwintigjarige
Seuphor naar voor: het katholieke geloof bood geen route naar het eeuwige. Het
katholicisme was een verstikkende folklore die moest worden geëlimineerd. Deze
drang om een katholiek opvoedingsverleden te ridiculiseren tot het fait primitif van
Seuphors carrière uitroepen is meer dan verleidelijk. Seuphors radicaal afstand nemen
van een bij de geboorte niet zelf gekozen religie correleert immers perfect met het
imago van revolutionaire baanbreker dat Seuphor, niet altijd onterecht, in de zeven
decennia na de première van L'éphemère est éternel rond zijn persoon weefde.
De uitlating van de bejaarde Seuphor dat L'éphemère est éternel als een onbezonnen
maar wel krachtig beginpunt van zijn carrière moest worden begrepen, installeert
een eenduidige ontwikkelingslijn: de krachtsinspanning van de jonge avant-gardist
legde het fundament van de autoriteit van de latere kunstkenner en -theoreticus.
Dergelijke typering veronderstelt een lineaire evolutie zonder haperingen tussen de
jonge, anti-katholieke ruitenbreker en de gerespecteerde hogepriester van de abstracte
kunst. Maar wat blijft van die eenduidige lineariteit over als we weten dat Seuphor
in 1935 in het katholieke Le Journal des Poètes poneerde dat het God was ‘qui m'a
guéri de mon démon, qui m'a pris par la main pour me sortir du labyrinthe’?4 En wat
rest er nog van dat vermetel avant-gardistisch zelfbewustzijn als we, in een nummer
van Esprit uit 1933, lezen dat Seuphor zijn ‘jeunesse d'expériences coûteuses et
d'erreurs’ betreurde?5
Een weg uit een labyrint vinden, spijt hebben en, vooral, God als een gids
omschrijven: rond 1934 had Seuphor zich tot het katholieke geloof bekeerd.
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De brieven die hij aan zijn moeder in Antwerpen schreef, ondertekende hij niet meer
met ‘ton fils’ of ‘Fernand’, maar met ‘Michel’. Hij wou op die manier refereren aan
de aartsengel Michaël. Zijn naamsverandering, zo liet hij zijn moeder weten, was
onvermijdelijk: ‘Michel est le nom de quelqu'un qui s'efforce -oh! bien pauvrement
- à vivre bien et confortément à l'Evangile. C'est le nom d'un converti, et il m'est
tombé comme du ciel’.6
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Seuphor veranderde niet enkel in Michel Seuphor. Hij verliet ook het grootstedelijke
Parijs dat voor L'éphemère est éternel een vitale inspiratiebron was geweest. In 1934
trok hij zich voor een periode van veertien jaar terug in het dorpje Anduze in de
Zuid-Franse Cévennes. Daar zette hij vier romans op papier, sleutelde hij aan een
katholieke kunstfilosofie en publiceerde hij geëngageerde gedichten en artikels in
katholieke tijdschriften. Een mijlpaal in al dat bezinningswerk vormde het in 1939
verschenen Les évasions d'Olivier Trickmansholm, een semi-autobiografisch werk
waarvoor de periode vanaf zijn opvoeding in Antwerpen tot zijn leven in Anduze
model stond. Het boek betekende nog niet het einde van zijn leven als intellectuel
campagnard. Dat kwam er pas in 1948 toen hij naar Parijs terugkeerde en de periode
te Anduze als ‘een periode van niet aanwezigheid in Parijs’ begon voor te stellen.
Daarmee, en dat zou een kwaal van het Seuphoronderzoek worden, minimaliseerde
hij een belangrijk tijdvak uit zijn leven.7
Seuphor koos in 1934 voor het geloof én voor een autarkisch bestaan. In Anduze
wist hij te overleven door zijn eigen voedsel te verbouwen. Een andere bron van
inkomsten was zijn enkele pagina's tellend tijdschrift La Nouvelle Campagne. De
veertig betalende abonnees konden in het blaadje gedichten, essays en tekeningen
van Seuphor ontdekken. Daarmee trachtte deze een oriënterend ideaal uit te dragen:
enkel een oprecht katholiek geloof en een eenvoudig landelijk leven kon de moderne
mens redden. Zich bekeren en zich vestigen in het dorpje maakten bij Seuphor deel
uit van een stabiliseringproces. Hij hoopte Parijs, dat hij nu als hectisch en vals
omschreef, voor altijd te kunnen vergeten.8
In dit artikel ga ik niet in op het leven en de esthetica die Seuphor te Anduze
ontwikkelde. Noch minder staan, ondanks hun belangwekkend karakter, hier de
complexe ontstaanscontext, de ontplooiing of de beëindiging van zijn 14 jaar durend
bekeringsleven centraal.9 Ons focuspunt is een artistiek product uit de Anduzeperiode:
Les évasions d'Olivier Trickmansholm uit 1939, een Bildungsroman over Seuphors
kinder- en jeugdjaren (1901-1918), de Antwerpse periode (1919-1924), het eerste
Parijse tijdvak (1925-1932) en het verblijf in de Cévennes (1934-1938). Deze roman
kan op veel manieren worden gelezen. Zo kan een goed bedoelde maar eenzijdige
lezing bestaan uit het controleren van ‘de echtheid’ van wat vooral een sterk
autobiografisch relaas lijkt te zijn. De hoofdvraag is dan: welke historische figuur
gaat schuil achter de vermomming van dit of dat literair personage? Of nog: bezocht
Seuphor, net als het hoofdpersonage Olivier Trickmansholm, die plaats tijdens een
warme zomermaand?10
Maar moeten we Les évasions wel lezen als een autobiografisch venster op een
historische realiteit? Is het niet zinvoller na te gaan waarom en, dat vooral, hoe
Seuphor tot een literair construct als Les Evasions kwam? Als er sprake is van een
minimalisering of uitvergroting in het autobiografisch relaas, zo zal ik aantonen, dan
is die ingegeven door de vertelstructuur van waaruit Les Evasions is geschreven,
namelijk die van een conversion narrative: het presenteren van een religieuze inkering
als het logisch en onvermijdbaar eindpunt van een doelloos en turbulent verle-
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Michel Seuphor in Anduze in het Zuid-Franse Cévennes waar hij zich in 1934 voor een periode van
14 jaar terugtrok (1943)

den. Dit soort presentatie van een levenstraject kan een onderzoekspiste vormen om
het ambigu karakter van de avant-garde te ontleden. Paul Van Ostaijen, iemand met
wie Seuphor een moeizame relatie onderhield, zal doorheen die analyse voor een
contrastief perspectief zorgen.

Zacht Lawijd. Jaargang 8

182

Een dominospeler
Een bekeerling modelleert en deformeert gebeurtenissen uit zijn leven in het licht
van een religieuze canon, het geheel van leerstellingen en principes dat hij verdedigt.
Een canon is niet enkel iets waar hij losjes aan refereert, het constitueert zijn verhaal
ook. Het bepaalt wat hij vertelt en de manier waarop hij dat vertelt.11 Bij Seuphor is
die maatstaf de door hem zelf ontwikkelde esthetische theorie van ‘le style’ en ‘le
cri’, een begrippenpaar waarmee hij - ook na 1948 - de dualiteit van de werkelijkheid
(het spontane versus het gemaakte) aangaf. Voor de bekeerling Seuphor vormden
deze begrippen de steunpilaren van zijn wereldbeeld. De ‘style’ was alles wat op
artistiek vlak van academisme, berekening of trompe l'oeil getuigde en dat in brede
zin sloeg op alles wat oppervlakkig was of zich in ‘un éclatant vernis de
connaissances’ hulde. Het snobistische materialisme van Parijs was daarvan het
typevoorbeeld. De ‘cri’ betrof daarentegen het diep innerlijke en spirituele, de eerlijke
en heldere eenvoud van het geloof. De ‘cri’ kon worden opgeroepen in de natuur,
authentieke kunst en een leven in de schaduw van een dorpskerk.12
De grootstad Parijs bleek dus niet de utopische plek te zijn waar Seuphor voor
altijd boven de Vlaamse katholieke bekrompenheid kon uitstijgen. Alle dadaïstische
technieken ten spijt wist hij er geen volledige breuk met zijn verleden te
bewerkstelligen. Integendeel, via een veelvuldig spreken over de ‘cri’ verkleinde hij
als bekeerling juist de kloof die hij als avant-gardist tussen zijn ‘nieuw leven’ en zijn
‘oud leven’ had geslagen. In zijn autobiografische bekeringsgeschriften beschreef
hij het kind in hem dat zijn grootmoeder over ‘Djiezeke’ (een Antwerps diminutief
voor Jezus) hoorde praten of probeerde hij zijn eerste ontroering door de religieuze
poëzie van Gezelle op te roepen. Die retrograde beweging valt niet enkel bij Seuphor
aan te treffen. Ze diende zich bij veel avant-gardisten aan. Ondermeer bij iemand
met wie hij tijdens zijn Antwerpse periode in een moeizame verhouding had gestaan:
Paul Van Ostaijen.
Naast enkel kleinerende uitlatingen over zijn gedichten, associeerde Seuphor Van
Ostaijen met een ontmoeting uit 1927 in het café De Hulstkamp, het verzamelpunt
van de stedelijke bohème op de Antwerpse De Keyserlei. Van Ostaijen had zijn
spelletje domino zelfs niet even onderbroken voor een gesprek. Enkel een slap handje
en een ‘dag Berckelaers’ kon er van af.13 Toen Van Ostaijen in 1928 overleed aan
longtuberculose, sleutelde Seuphor in Parijs op succesvolle wijze aan de uitbouw
van de abstracte kunstenaarskring Cercle et Carré. Welke evolutie Van Ostaijen nog
zou kunnen hebben doorgemaakt was hij niet reeds in 1928 overleden, is voer voor
speculatie. Wat in dergelijke counterfactual history wel een piste kan zijn, is de rol
die religie in het denken en het oeuvre van Van Ostaijen zou zijn gaan spelen. Net
als Seuphor was hij geboren in een katholieke traditie die hij, willens nillens, diende
te interpreteren.
Van Ostaijen wist zijn verdediging van de moderne kunst immers nooit volledig
los te koppelen van religieuze categorieën. In 1917 typeerde hij bij-
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voorbeeld de schilder Paul Joostens, lange tijd ook een intimus van Seuphor, als een
‘kunstenaar van uiterst godsdienstigen aard’. De ‘mediteerende ingetogenheid’ en
‘innerlijke rijkheid’ van Joostens' werk, bestempelde hij als uniek.14 Zoals Paul
Hadermann heeft aangetoond, kunnen Van Ostaijens uitlatingen over Joostens worden
geduid als een appreciatie voor Joostens' onafhankelijkheid ten aanzien van het
zintuiglijk waarneembare. Wat Van Ostaijen zo beviel in Joostens' werk, is dat het
verder ging dan de botte verschijnselen en dus niet de traditionele opvatting van
kunst als mimesis, als imitatio volgde. Van Ostaijen, die zich in 1917-1918 nog als
de paus van het humanitair expressionisme gedroeg, stelde met plezier vast dat
Joostens een poging ondernam om een mysterie zichtbaar te maken.15 Joostens, door
Van Ostaijen ‘Paul van den hemel’ genoemd, had het transcendente geëvoceerd, iets
waar het realisme of het impressionisme niet in was geslaagd.16

Paul van Ostaijen in het atelier van Floris Jespers (1918)
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Van Ostaijens reflectie over Joostens' benadering van ‘het mysterie’ kan echter niet
enkel vanuit esthetisch perspectief worden geduid. Naast een esthetische
theorievorming speelt ook Van Ostaijens religieuze overtuiging mee. Van Ostaijen
waardeerde in Joostens' werk ook een religiositeit die niets met kerksheid te maken
had maar uit een diepe persoonlijke instelling opwelde. Ze was daardoor intuïtief,
oorspronkelijk en deed Joostens verschillen van de ‘aan een systeem-vastgeketende
menschen’.17
De afkeer voor een kleinburgerlijk geloof is ook het grondmotief van het gedicht
‘Asta Nielsen’ dat Van Ostaijen in 1921 opdroeg aan Joostens. In dat gedicht viel
Van Ostaijen een verstarrende traditie van religiositeit aan door een plechtige
spiritualiteit te profaneren. Met versregels als:
Asta bevrijd ons
Van bec-de-gaz in deze tijd
Van elektriciteit

kreeg de Deense filmster Asta Nielsen een religieuze status toebedeeld. Ze werd ook
aangesproken als ‘Onze Lieve Vrouw van Denemarken’. Het verhevene werd zo tot
iets alledaags gedegradeerd. In het gedicht werd de Heilige Maagd een hoer, week
zuiverheid voor erotiek en verbleekte een eeuwenoude liturgie bij de recente
massacultuur van de cinema.18
Van Ostaijen wou met het gedicht ‘Asta Nielsen’ provoceren en heeft ongetwijfeld
ook heel wat katholieke lezers gechoqueerd. Het gedicht was echter allerminst
a-religieus. Het bevat ook magische en metafysische categorieën. Zo nam Van
Ostaijen verwijzingen naar natuurreligies op en kan in het ritme van het gedicht de
toon van een ceremoniële bezwering worden ontdekt. Zo hard als Van Ostaijen dus
spotte met de burgerlijke beleving van religie, zo ijverig was hij op zoek naar de
spirituele dimensie van het moderne leven. Hij trachtte een onttoverde wereld terug
te betoveren.19
Het was de afkeer voor een geïnstitutionaliseerde religie, meer specifiek voor het
verderfelijk tweespan dat de katholieke kerk en de Belgische staat in zijn ogen vormde,
die aan Van Ostaijens leven een bepalende wending zou geven.20 In 1917 had hij
door zijn betrokkenheid bij een activistische betoging tegen kardinaal Mercier een
veroordeling opgelopen. Om aan een gevangenisstraf te ontsnappen, vluchtte hij naar
Berlijn waar hij in armoede leefde en geen spil van het artistieke leven was zoals in
Antwerpen. Hij sympathiseerde met de Spartakisten Karl Liebknecht en Rosa
Luxemburg en maakte begin 1919 de bloedige onderdrukking van hun revolutie mee.
Zijn humanitaire idealen leden schipbreuk en ruimden plaats voor nihilisme en
levensangst in het dadaistische werk Bezette Stad, een bundel over Antwerpen in
oorlogstijd.21
Tijdens zijn Berlijnse periode (1918-1921) - Seuphor baande zich op dat moment
een weg in de Antwerpse avant-garde - kreeg Van Ostaijens poëzie niet alleen een
cynische en grimmige toon, ze getuigde ook meer en meer van een belangstelling
voor mystiek. Van Ostaijen verdiepte zich in het werk van Plato en Kandinsky en
bestudeerde een mys-
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tiek boek als Mechtild von Magdeburgs Das fliessende Licht der Gottheit. De directe
impact van al die lectuur valt te traceren in de gedichten die hij juist voor zijn
terugkeer naar België in 1921 bundelde in Feesten van angst en pijn.22 Daarin etaleert
hij geregeld zijn kennis van diverse mystieke stromingen en benadrukt hij - net zoals
hij dat deed met het gedicht ‘Asta Nielsen’ - dat moderne dynamiek en religiositeit
elkaar niet uitsluiten. In ‘vers 5’ uit Feesten van Angst en Pijn luidt het bijvoorbeeld:
‘Ik zou willen een jazz op de melodie van frère Jacques’.23 Met het katholieke
kinderliedje Frère Jacques slaat Van Ostaijen in het gedicht een brug naar zijn
opvoeding die, zo beweren Van Ostaijens biografen, met een vrome moeder en jong
gestorven priester-broer erg katholiek was geweest. In het midden van het gedicht
duidde Van Ostaijen aan dat van die opvoeding nog maar weinig restte: ‘HALT! HIER
IS TE ZIEN DE LAATSTE KATHOLIEK’.
Door in hoofdletters te schrijven en die ook te omkaderen, werd volgens de
literatuurwetenschapper Jef Bogman de ‘bizarre tragiek van een kermisopschrift’
opgewekt.24 Het lijkt inderdaad alsof er aandacht wordt gevraagd voor een uitstervende
soort mensen die nog eenmaal valt te bezichtigen. Daardoor wordt het heimwee dat
Van Ostaijen in de eerste zinnen ventileerde (‘ik vind het jammer dat ik niet meer
triktrak kan spelen in mijn geboortedorp’), geradicaliseerd. Een verlangen naar zijn
roots - hij sprak in het gedicht zijn moeder aan: ‘moeder, hier zit de veelbelovende
knaap te midden protestantse feldwebels’ - vreet aan Van Ostaijen. Kortom, hij geeft
de indruk op een grondlaag van zijn persoonlijkheid te zijn gestoten: zijn katholieke
opvoeding.25
Van Ostaijen wil dan wel terug naar een oorsprong (‘mijn geboortedorp’), maar
hij wil de belastende erfenis, het geïnstitutionaliseerde geloof waarmee hij in zijn
jeugd werd doordrongen uitwissen. Dat wordt gesuggereerd in de op het einde van
het gedicht geformuleerde wens ‘ik zou willen naakt zijn’. Enkel als pasgeborene,
op het moment dat men niet door zijn opvoeding is gekneed, kan men echt naakt
zijn. Alleen dan is men er zeker van zich nog niet in een vastgeroeste situatie te
bevinden.
Het proces waarbij een institutionele religie de spontaniteit van een kind verknecht
en bindt aan vaste normen en waarden stelde Van Ostaijen ook centraal in de
autobiografische Bildungsroman waaraan hij in 1918-1919 begon. Tijdens zijn eerste
moeilijke jaar in Berlijn raakte hij niet ver in zijn zoektocht naar wie hij was. Hij
werkte slechts twee hoofdstukken (‘Het landhuis in het dorp’ en ‘De Jongen’) in
manuscriptvorm af. In het fragment ‘De Jongen’ komt de lezer door een
derde-persoonsverteller te weten hoe Cor Hes, de jonge Van Ostaijen, op het
Antwerpse jezuïetencollege - dezelfde school waar Joostens en Seuphor leerling
waren geweest - in opstand komt tegen het gezag. Cor Hes ergert zich aan de jezuïeten.
Meer nog: hij haat ze. Door in het Frans te onderwijzen en leerlingen uit hogere
sociale klassen (bourgeoisie) systematisch te bevoordelen, zorgen de jezuïeten ervoor
dat de Vlamingen de ‘gedweeë koelies’ van de Belgische staat worden.26 Naast het
katholieke geloof met een onrechtvaardig standsdenken te identificeren ontwaart Cor
Hes in de katholieke liturgie een amalgaam van doffe

Zacht Lawijd. Jaargang 8

186

Handschrift van ‘vers 5’ uit De Feesten van Angst en Pijn (1918-1921) van Paul van Ostaijen

Zacht Lawijd. Jaargang 8

187

Zacht Lawijd. Jaargang 8

188
riten. De eucharistievieringen worden gegijzeld door een ‘preekstoellogica’ over de
hel, het volksgebed klinkt als het gepraat van ‘oude wijven’ en de wierook heeft de
‘reuk van gewoonte, niet van heiligheid’.27 Van het Vlaamse katholieke geloof, zo
besluit Cor Hes, ging geen slagkracht meer uit, het was louter ‘behagelikheid, haven
voor zij die wensten te vermijden de elk- menselike orkanen. Godsdienst geworden
van aristocraten en van burgers: noodzakelijkheid van godsdienst voor de
wereldorde’.28

Geen erfenis zonder testament
Een vergelijking van de manuscriptfragmenten van Van Ostaijen en de twee eerste
hoofdstukken (‘L'enfance’ en ‘Le collège’) van Seuphors Les évasions d'Olivier
Trickmansholm uit 1939 levert heel wat gelijkenissen op. Zowel Cor Hes als Olivier
Trickmansholm kunnen zich niet verzoenen met de jezuïetentucht en lezen op het
college stiekem verboden boeken. Beiden worden in het aanschijn van de hele klas
door een leerkracht vernederd. Ze moeten vaststellen dat er soepelere wetten gelden
voor hun medeleerlingen die uit de Franstalige burgerij stammen. Miskend als ze
worden in hun intellectueel kunnen, dromen ze er beiden van te ontsnappen naar een
grote stad, het liefst Parijs. Aan het feit dat ze ‘anders-zijn’, twijfelt geen van beiden.
Dat verzinnen ze niet zelf, maar wordt hen verteld tijdens een gesprek op het bureau
van het schoolhoofd. Daar krijgen ze te horen dat ze niet passen in de orde van het
college. Cor Hes wordt van school gestuurd; Olivier Trickmansholm kiest er zelf
voor om de school te verlaten.
Seuphor en Van Ostaijen zijn met hun alter-ego's dicht bij de realiteit gebleven.
Van Ostaijen was in het derde middelbaar inderdaad verplicht geweest de overstap
naar het atheneum te maken. Dat Seuphor op zijn zeventiende het militeren in de
Vlaamse beweging boven de collegelessen verkoos, is eveneens juist. Dat hij daardoor
opkwam voor een gemeenschap waarvan hij de taal via zijn grootouders en het
dienstpersoneel thuis, maar niet via zijn verfranste ouders had leren kennen, had hij
ook gemeen met Olivier Trickmansholm. Een exacte bepaling van wat nu juist
Wahrheit is en wat Dichtung, is minder belangrijk dan het feit dat ze beiden tot zo'n
verhaal kwamen. Bij de ene gebeurt dit in 1918-1919 op een kamer in de
Wilhelmstrasse in het post-revolutionaire Berlijn, bij de ander in 1937-1938 tijdens
de prelude van de Tweede Wereldoorlog op het Franse platteland.
Seuphors en Van Ostaijens pogingen om meester te worden van hun autobiografisch
geheugen vertonen gelijkenissen. Van Ostaijen omschreef zijn verblijf in Berlijn als
dat van een kluizenaar net zoals Seuphor dat deed met zijn leven in de Cévennes.29
Een groot verschil prevaleert echter: Seuphor ziet in tegenstelling tot Van Ostaijen
nog heil in het katholicisme, zij het onder een non-conformistische vorm. Achter het
verhalen van zijn jeugdgeschiedenis gaat niet het verlangen schuil om een verleden
uit te wissen (terug ‘naakt zijn’ zoals Van Ostaijen stelde), maar een bewust oppikken
van bepaalde facetten ervan. Er zijn immers tal van elementen, zoals een
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hypocriete fatsoensmoraal, die Seuphor net als Van Ostaijen verafschuwt. Maar er
zijn ook geloofsaspecten die Seuphor doen verlangen terug een kind of collegestudent
te zijn. Zo vertelde hij in zijn Informations dat hij de dag toen hij op het college voor
de eerste keer kennis maakt met de poëzie van de priester-dichter Guido Gezelle
nooit zou vergeten. Gezelles poëzie was cruciaal geweest bij zijn bekering want had
hem geholpen zijn geloof terug te vinden.30 Voor Olivier uit Les évasions is het
moment dat hij op het college met Gezelles gedichten kennis maakte, ‘une oasis’ in
een dor leven. Hij had het gevoel te ontwaken. Het is een ‘cri’.31 Oliviers leraar
Nederlands, de jezuïet Hofsta, duikt terug op in Oliviers gedachten wanneer hij in
Parijs woont en avant-gardistische happenings organiseert. Bij zulke momenten wordt
Olivier overvallen door het gevoel in contact te treden met het verleden. Hij herbeleeft
het verleden en ontwaart er een heilzame kracht in:
D'où lui vient cette consolation de quinze ans? Comment fait- il que ce
souvenir n'ait pas pourri dans sa mémoire parmi tout le reste? Le professeur
commente Gezelle. La classe est silencieuse, les trente élèves ne sont qu'un
seul coeur, qu'une seule intelligence, buvant avec délices les paroles du
Père Jésuite.32
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De manier waarop Seuphor zijn herinneringen aan de leraar Nederlands inzet, is
exemplarisch voor de complexe structuur van de hele roman. Er wordt voortdurend
gewerkt met de ervaring van een flits. Iets, zoals een gedicht van Gezelle (een poëzie
waarvan Seuphor beweerde dat ze rechtstreeks aan de basis van zijn bekering lag),
doorbreekt de onmiddellijk kenbare werkelijkheid.33 Dat mechanisme is een directe
toepassing van Seuphors kunstfilosofie die rond de begrippen ‘le style’ en ‘le cri’
was opgetrokken. Beide termen duiken verschillende malen expliciet op in de roman
en geven aan dat facetten van de werkelijkheid die als een ‘cri’ kunnen worden
getypeerd (een gedicht, een wandeling in de natuur, een schilderij) bewijzen dat God
de spil is van alles wat voorbijgaat.34
God komt telkens opnieuw in de belangstelling te staan. Bij elke ‘cri’ kan Olivier
niet anders dan concluderen dat in God geest en stof, het materiële en het immateriële,
het deelbare en het ondeelbare samenvallen. God is de enige en levende waarheid
die in het alledaagse oplicht. Het verhaal van Les évasions ontleent aan die vaststelling
zowel zijn dynamiek als coherente samenhang. Zonder te moeten afwijken van een
directe verhaallijn kunnen voorvallen uit het verleden, zoals de kennismaking met
de poëzie van Gezelle, op een ander moment terug worden opgeroepen. Voor Seuphor
werd de tweepolige theorie van ‘le style’ en ‘le cri’ een verhaaltechnisch procédé.
Het hielp hem zijn herinneringen te organiseren. Door dwarsverbindingen te creëren
kon hij ze tot één geheel verweven. De theorie van ‘le style’ et ‘le cri’ was de filter
die hij tussen zijn experiences as lived en zijn experiences as remembered plaatste.
Op het moment dat hij werkt aan wat zijn Portrait of an artist as a Young Man
had moeten worden, beschikt Van Ostaijen niet over dergelijk kader dat structureert
en betekenis genereert. Hij heeft, in tegenstelling tot de gelovige Seuphor, ook geen
omlijnd project waarvoor hij dat kader zou kunnen inzetten. Zijn esthetische
theorievorming verkeert in een diepe crisis. Hij kan niet kiezen tussen de opvattingen
van de expressionisten en dadaïsten. De radicale kritiek van dada die aanstuurt op
politieke revolutie trekt hem begin 1919 aan, maar ook voor het expressionistische
principe dat kunst een geestelijke inhoud of ‘Innere Notwendigkeit’ bezit die
vormscheppend werkt, koestert hij sympathie. Hij tracht, zoals in zijn partiële
autobiografie kan worden vastgesteld, beide aan elkaar te paren, maar dat lukt niet.
Door het gebrek aan een gestroomlijnde esthetische theorie, levert Van Ostaijen een
bloedeloos traktaat af. Hij weet geen afstand tot zijn jeugdervaringen uit te bouwen
en belandt in een amechtige zelfverdediging en haat, in tegenstelling tot Seuphor,
het college over de hele lijn.35
Hoewel hij een affiniteit met zijn verleden bewerkstelligt, kan Seuphor net als
Van Ostaijen een vervreemding ten aanzien van dat verleden niet elimineren. Dat
wordt duidelijk op het einde van de roman wanneer Olivier Trickmansholm in een
diepe depressie belandt. Hij kan niet meer aarden in het dorpje in de Cévennes en
beslist om in Antwerpen bij zijn moeder terug op krachten te komen. Aan het interieur
van het ouderlijke burgerhuis is in elf jaar tijd weinig veranderd. Alle beeldjes
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en snuisterijen staan er nog. Er is enkel een radio bijgekomen. Hij voelt zich niet op
zijn gemak in het huis. 's Nachts treft het dienstpersoneel hem schreeuwend in de
woonkamer aan. Hij heeft de schilderijen van de muren getrokken en het porselein
met een hamer stuk geslagen. Op één van de wanden heeft hij in het groot ‘Est caritas’
geschilderd.36
Het vandaliseren van de burgerlijke woonkamer en het aanbrengen van evangelische
graffiti kan worden gelezen als een plastische emanatie van de begrippen ‘le style’
(de cocon van deftige interieur) en ‘le cri’ (Oliviers vernielzucht, een spreuk
aanbrengen). Maar ook op de allerlaatste bladzijden verwoordt Seuphor zijn principes
nog eens krachtig. Zo wordt Trickmansholm na de nachtelijke crisis ondergebracht
bij familie in het plaatsje Vremde, het dorp waar Seuphors Nederlandstalige
grootouders effectief van afkomstig waren. Het gezin waar Olivier logeert is een
eenvoudige schrijnwerkerfamilie. Zijn gevoelens tijdens dat verblijf zijn dubbel.
Enerzijds voelt hij zich een ‘étranger dans son propre pays’ omdat hij het Nederlands
niet meer perfect beheerst. Anderzijds is er een gevoel van grote vertrouwdheid. Hij
herkent de omgeving die hij als kind heeft bezocht. Hij raakt bevriend met de
plaatselijke pastoor De Zoomer die heel wat overeenkomsten met Guido Gezelle
vertoont. Aan hem kan hij toevertrouwen dat hij nooit het college had mogen verlaten.
Van toen af was het in zijn leven misgelopen. Hij was veel beter een schrijnwerker
geworden. Dat was tenminste ‘un métier régulier’ geweest, want als avant-gardist
had hij enkel ‘une auréole de célébrité douteuse’ verworven. Als avant-gardist was
hij vergeten dat een mens ‘un instrument intelligent entre les mains de Dieu’ moest
zijn die zijn medemensen het liefst met een eenvoudig ambacht hoorde te dienen.37
Door het beroep van schrijnwerker te leren, wandelingen te maken en lange
gesprekken te voeren met de pastoor weet Olivier uit zijn depressie te geraken. Door
te leven in de natuur komt hij met zichzelf in het reine. Nadat hij Olivier in de quasi
perfecte harmonie van Vremde heeft laten opgaan, creëert Seuphor een abrupt einde.
Hij laat een harmonieuze droom uiteenspatten door Olivier aan een hartvliesontsteking
te laten sterven. Op zijn sterfbed kan Olivier, die niet meer kan praten, nog juist twee
woorden op papier zetten: ‘Ego Flos’, de titel van een gedicht van Gezelle waarin
melancholie en bevrijding, zowel de nabijheid als de verre afstand tot God centraal
staan.38
Dit romanslot laat zien dat datgene wat veraf leek voor Seuphor eigenlijk heel
nabij was. Ergens had hij Vlaanderen nooit verlaten. Al werkend in zijn groentetuin
en al schrijvend over ‘le style’ en ‘le cri’ was hij in Anduze - net zoals hij dat had
betracht in Parijs - wel tot een andere bestaansesthetica gekomen, maar compleet
nieuw was die niet. Al levend in het Zuid-Franse dorp voelde hij een diepe affiniteit
met het leven van zijn grootouders. Zijn identiteit kwam niet uit het niets want ze
impliceerde nog altijd - en tot die conclusie was Van Ostaijen in Berlijn ook gekomen
- een onvermijdbare dialoog met een ‘vroeger’.
Het katholicisme vormde bij Seuphor en van Ostaijen, om met Hannah Arendt te
spreken, geen ‘erfenis zonder testament’.39 Voor hen gold
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wat de vrijzinnige kunstcriticus André de Ridder in 1914 schreef over zijn
katholicisme: het was een ‘dikke laag’ en het ‘afstrijken’ daarvan had hem veel tijd
en inspanning gekost.40 De Vlaamse avant-garde, die in niet geringe mate in het
katholicisme was ondergedompeld, ondervond bij het destabiliseren van een bestaande
symbolische orde een simultaan proces van afstoting en herkenning. Ze
bewerkstelligde een ‘rupture intégrante’: juist die aspecten die ze wenste te elimineren,
werden vanuit een wil om te parodiëren en te choqueren naar de voorgrond gehaald
en daardoor ten dele bestendigd. Wat vooral op een culturele amnesie moest
uitdraaien, bleek ook een culturele anamnese op te leveren.41 Het doorvoeren van
een tabula rasa op het geheugen was, ondanks vehemente pogingen zoals Seuphors
L'éphemère est éternel, onmogelijk. Daardoor had Seuphor, zonder dat hij dat toen
besefte, veel gemeen met de persoon die hem minder belangrijk achtte dan een
dominospelletje.
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Michel Seuphor voor zijn bibliotheek in Parijs, jaren 1990
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Paul Arnoldussen & Hans Renders
Michel Seuphor: Herinneringen van een dadaïst
Michel Seuphor is dadaïst, theoreticus, beeldend kunstenaar en dichter. Vanuit Parijs
berichtte hij over de kleding van Charley Toorop, de vrijgevigheid van Hans Arp en
de onbeleefdheid van Mondriaan. ‘Bij bezoek ging hij drie trappen naar beneden om
in een keukentje thee te zetten. Daarvoor liet hij zijn bezoekers alleen. Onbegrijpelijk.’
Eddy du Perron had het niet zo op Michel Seuphor. ‘Een Antwerpenaar die af en toe
naar Parijs ging, zoals de directeur van een modemagazijn dat doet, om de nieuwste
snufjes af te kijken,’ schreef hij. ‘Onwetender modernist en groter windbuil heb ik
nooit ontmoet.’ Maar hij moet toegeven: ‘Seuphor is een gelukkig mens. Ik benijd
hem niet, maar erken zijn grote superioriteit - op mij althans - wat levenslust betreft’.
Seuphor, zeventig jaar later: ‘Eddy du Perron, daar was ik héél slecht mee. We
kregen ruzie. Omdat ik helemaal niet hield van een romannetje dat hij had geschreven,
Het roerend bezit. Ik wilde dat niet plaatsen in mijn blad Het Overzicht. Dat is alles.
Hier in Parijs heb ik hem niet ontmoet’. En als hij hoort dat ze beiden in de jaren
dertig in de voorstad Meudon woonden, is hij nóg meer verbaasd. ‘Is dat zo? Ah, ah.
Wij hadden elkaar dus kunnen tegenkomen.’
Michel Seuphor is dichter, beeldend kunstenaar, schrijver, aanvoerder van de
abstracte schilderkunst, redacteur en uitgever van gerenommeerde avantgardistische
bladen als Het Overzicht en Cercle et Carré, en auteur van een
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studie over het werk van Mondriaan. Wie met enige pretentie over het kunstleven in
het interbellum schrijft, kan hem als bron niet missen. Aan het eind van zijn leven
zag hij zichzelf vooral als dadaïst. ‘Men moet kunnen spelen en de absolute vrijheid
hebben met schrijven. Dadaïsme is alles voor mij. Deze hele eeuw is niets anders
dan dadaïsme.’
We spraken in september 1997 in zijn appartement aan de Avenue Émile Zola in
Parijs vooral over de Nederlandse kunstenaars die hij heeft gekend. Maar eerst: hoe
kwam hij in Parijs terecht? Seuphor:
Ik ben eind 1922 met een compaan, Jozef Peeters, naar Berlijn gegaan.
Daar hebben we kunstenaars en intellectuelen ontmoet en allemaal spraken
ze ons over Parijs. Dat was voor hen dé hoofdstad. Ze dachten dat Parijs
heel dicht bij Antwerpen lag, en dat wij elk weekeinde naar Parijs gingen.
Terug in Antwerpen dacht ik: Ach, die mensen hebben gelijk. Er gebeurt
heel wat in Parijs en ik ben alleen maar tegen Parijs omdat ik Vlaming
ben. Maar dat heeft geen waarde. Ik begon met Het Overzicht omdat ik
veel dingen in mijn hoofd had, die niet gezegd mochten worden. Artikelen
die ik bij tijdschriften instuurde, werden geweigerd. Ik moest daarom mijn
eigen tijdschrift hebben. Om dat mogelijk te maken verkocht ik mijn
bibliotheek, om de eerste nummers te kunnen financieren. Toen het geld
op was, kreeg ik gelukkig een klein erfenisje van een familielid. In 1925
bracht ik nog één nummer van Het Overzicht uit en vertrok. Dat was een
ontdekking. Ongelofelijk!
In de jaren twintig in Parijs maakte hij plannen met Theo van Doesburg voor een
nieuw tijdschrift. Maar ze maakten te veel ruzie om ook maar tot iets gezamenlijks
te komen. Seuphor organiseerde literaire soirees, schreef een toneelstuk en bracht
vrijwel iedere zondag door met mensen als Hans Arp, Vantongerloo en Mondriaan.
Seuphor: ‘Mondriaan hield heel veel van ontvangen. Dat vond ik merkwaardig, en
onbegrijpelijk’. Waarom?
Ik kwam bij hem met bezoekers en dan gebeurde altijd hetzelfde: hij ging
drie trappen naar beneden om in een keukentje thee te zetten. Daarvoor
liet hij zijn bezoekers alleen. Dat is onbegrijpelijk. Zij zijn gekomen om
iets te horen en niet om te wachten op thee. Dat moet een dienaar doen.
Men moet bij zijn vrienden blijven. Dan maar geen thee, als je geen dienaar
hebt. Als mijn dienaar er niet is, krijgt het bezoek niets. U hebt toch ook
uw bier van mijn dienaar gehad?
En inderdaad, hoewel het gesprek al om tien uur in de ochtend begon, werden we
onthaald met een groot glas vers getapt bier, geserveerd door een keurig heerschap.
Mondriaan bracht Seuphor met ettelijke Nederlandse kunstenaars in contact. Hij
noemt de namen immer met een uitgebreid ohhh, aah, ooh, en regelmatig welt er een
traan van ontroering op in zijn ogen.
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Ohh, Charley Toorop. Mondriaan had zo'n schrik voor haar. Wij waren
uitgenodigd bij een receptie op de ambassade van Oostenrijk en Mondriaan
wist dat Charley Toorop daar ook zou zijn, in een heel opvallend rood
kleed. Wij gingen in gehuurde smokings naar de receptie, en inderdaad,
de hele samenkomst was in het zwart, maar er was één felrood kleed en
dat droeg Charley Toorop.
Mondriaan vond het verschrikkelijk, ik had daar niets tegen. Ja, Charley
was vriendelijk met mij. Ik heb haar later bezocht in Bergen.
Bladerend door de prestigieuze oeuvrecatalogus die hij van Mondriaans werk
samenstelde: ‘Mondriaan was een held voor mij’.
Een andere vriend was Louis Hoyack (1893-1967), ook publicerend onder de naam
Vladek Wirtowski. De in Rotterdam geboren Hoyack is in Nederland nu vergeten
terwijl hij een keur aan filosofische boeken heeft gepubliceerd, de meeste uitgegeven
bij Kluwer in Deventer. De jurist en filosoof Hoyack schreef onder meer: De
philosophie der verveling (1954), A. Roland Holst als denker (1956), hij stelde in
1956 een bloemlezing samen uit de poëzie van Joh. C.P. Alberts en publiceerde een
studie over Spinoza en eentje over de toekomst van de machine. Dat laatste boek
was een van de drie Hoyacks die ook in het Frans verschenen, ze werden door Seuphor
geredigeerd: Retour a l'univers des anciens études astrologiques et philosophiques
(1929), Ou va le machinisme: analyse sociologique des temps modernes (1931) en
Les aubes de l'humanité (1933). Seuphor:
Hoyack had in Amsterdam nog een atelier met Mondriaan gedeeld. In
Parijs discussieerde ik uren met hem, vooral over Duitse filosofie. Hij had
zeer reactionaire ideeën, te oninteressant om na te vertellen. Zo dacht hij
echt dat de zon om de aarde draaide. Wel sprak hij zes talen vloeiend, zelfs
vlot Latijn en Grieks. Hij en zijn vrouw Ella hadden me uitgenodigd in
zijn villa in het Zuidfranse Theole-sur-Mère.
Uit brieven die Seuphor aan zijn moeder schreef, blijkt hoe vriendschappelijk de
sfeer was.1 Hoyack is begin jaren dertig regelmatig te gast bij de Hoyacks. De klad
kwam in de vriendschap toen Seuphor met zijn latere vrouw op de proppen kwam,
de katholieke Suzanne Plasse. De Hoyacks waren zo anti-katholiek dat ze haar zelfs
niet te woord wilden staan.2 Er ontstond een patsituatie omdat de ergernis zo groot
was dat de Hoyacks Seuphor niet zijn beloofde honorarium wilden betalen voor zijn
redactiewerkzaamheden aan Les aubes de l'humanité. Seuphor kon echter niet weg
omdat hij geen geld had om een treinkaartje naar Parijs te kopen. In Seuphors
herinnering was de aanleiding tot de breuk een andere: ‘Er kwam een boek tevoor
schijn dat ik lezen moest: Mein Kampf. Dat was volgens hem een heel merkwaardig
boek dat iedereen diende te kennen’. Het was het einde van de vriendschap. Ik ben
door hem verjaagd. Hij gaf mij vijf Franse francs mee, met dat geld kwam ik tot
Nîmes, waar ik mensen kende die mij herbergden. Zo ben ik langzaam naar Parijs
teruggekomen.’
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Brief van Michel Seuphor aan zijn moeder, 12 september 1932, waarin hij tekent waar de villa van
de Hoyacks zich bevindt
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Seuphor heeft Hoyack in contact gebracht met de schilder Albert Gleizes (1881-1953),
die ook in Zuid-Frankrijk woonde. Al snel werden Gleizes en Hoyack het eens over
de grootheid van Hitier. Seuphors laatste bezoek aan Gleizes, de theoreticus van het
kubisme, kan niet onvermeld blijven.
Ik liep met Gleizes en zijn vrouw langs de Rhône en ik sprak over een
man die ik in Parijs had ontmoet. De man kreeg voor klusjes die hij
opknapte voor rijke mensen als beloning geen geld, maar een metrokaartje.
Hij leefde van de verkoop van die kaartjes. Ik vertelde dat aan Gleizes.
Hij zei: ‘Oh, il n'y a pas de pauvres, il y a que des imbéciles’.3 Ik ben
blijven staan en zij liepen met hun hondje verder. En ik heb me omgedraaid.
Ik heb de Gleizesen nooit meer van mijn leven gezien. Nooit. Maar tijdens
de oorlog hing er op hun woning een plakkaat met de mededeling dat hun
woning openstond voor de officieren van de grote Hitler.’
Na de oorlog botsten Hoyack en ik tegen elkaar op voor Café du Dôme.
En Hoyack heeft mij gezegd: ‘Gij had de goede keuze gemaakt. Uw
denkwijze is de beste geweest. Gefeliciteerd’.
Hoyack kreeg na de bevrijding, mede omdat hij als ‘lezer’ actief was geweest voor
het Lectoraat van de Afdeling Boekwezen van het Departement van Volksvoorlichting
en Kunsten, van de Ereraad voor de literatuur een verschijningsverbod van een jaar.4
Later heb ik nog bezoek gekregen van zijn vrouw Ella. Zij had een galerie
geopend in Den Haag en ze verlangde mijn hulp. Maar ik kon haar vanuit
Parijs niet helpen, na twee of drie jaar sloot de galerie weer.
Seuphor heeft geen meegaand karakter bleek meermalen in dezelfde periode. Hij
was bevriend met de tot het katholicisme bekeerde filosoof Jacques Maritain
(1882-1973).
Maar na het verschijnen van mijn roman Douce Province was die
vriendschap over. Daarin heb ik de katholieke mondainiteit van Maritain
beschreven, zijn neiging mensen te bewonderen omdat ze beroemd zijn.
Toen was het afgelopen. Maritain was een opportunist en dat kon ik niet
uitstaan.
Met Theo van Doesburg was de ruzie oppervlakkiger. ‘Hij had het tijdschrift De Stijl
en ik Het Overzicht, dat zag hij als concurrent. Hij vond Het Overzicht slecht en ik
vond De Stijl uitstekend.’ De ruzies vormden ook een soort ritueel in beider stamkroeg
Café du Dôme. ‘Eén verkeerd woord kon genoeg zijn, dan waren we vijanden voor
altijd. 's Avonds waren we weer vrienden. Dat ging altijd zo met Van Doesburg.’
Met Theo's vrouw Nellie liepen de zaken ook niet soepel. ‘Toen mijn boek over
Mondriaan verscheen, is zij heel boos

Zacht Lawijd. Jaargang 8

201
geweest. Zij heeft lang en bitter geweend. Want er stond bijna niets in over haar
man.’
Seuphor had niet met iedereen bonje. Over de schilder Otto van Rees, die een
atelier had samen met Braque en Picasso, praat hij vol vertedering. ‘Ik hield veel van
Otto en zijn vrouw. Ik heb hem geëxposeerd in Cercle et Carré, de galerie van het
gelijknamige tijdschrift. Het is niet zo absoluut als Mondriaan of Arp, maar het is
goed werk.’ Kort voor zijn dood in 1956 kwam Van Rees nog op de motor naar Parijs
en belde hij bij Seuphor aan. ‘De man was treurig, zonder twijfel moe van de
oncomfortabele reis. Hij was oud. Zijn bezoek was haastig en zonder
zwaarwichtigheid’, herinnerde Seuphor zich.
Met Van Rees deelde hij de permanente armoede. Die was tot in de jaren vijftig
vanzelfsprekend, maar hield hem toch niet af van het avontuur. Hij reisde naar
Nederland, Zuid-Frankrijk, Italië. Hij trouwde in 1934 met Suzanne Plasse, van de
paar honderd francs die ze hadden kochten ze een bouwval ten noorden van Nîmes.
Ze maakten die bewoonbaar en begonnen er een tijdschrift, La Nouvelle Campagne.
Suzanne typte ieder nummer vijfmaal uit, dankzij carbonpapier kwam de oplage dan
op vijftig stuks. Seuphor:
Zij had gelukkig een goede typewriter. Vrienden die ik overal in de wereld had,
abonneerden zich. Daarvan hebben we vijfjaar lang geleefd, ongelofelijk. We hadden
ook een tuin met vruchten en groenten, dat was niet genoeg maar het bracht wel wat
op. Ik had duiven. Elk jaar hadden we tussen vijfhonderd en zeshonderd kilo duif.
Dus u had wel dagelijks vlees. ‘Nee, we maakten er wijn van, ik spreek van druiven,
niet van duiven.’
We hebben het nog over zijn prachtige flat. Seuphor:
Het is een geschenk van Arp, een cadeau. Arp heeft mij gezegd: ‘U kunt
niet langer op die zolderkamers blijven leven. Ge moet een appartement
hebben’. Ik antwoordde: ‘Waarom zegt u dat terwijl u weet dat ik dat niet
kan betalen?’ Maar hij hield vol en hij heeft Suzanne opdracht gegeven
een appartement te zoeken. Zij kwam hier terecht, maar vond het te donker.
Dat begreep ik niet, het lag toch op het zuiden. ‘Toch is het donker’, zei
ze. Toen ging ik zelf kijken en bleek het donker omdat er allemaal grote
kasten voor het raam stonden.
Misschien had Michel Seuphor nog wel door willen praten, maar zijn zoon grijpt in.
En de bediende ruimt de glazen op.

Zacht Lawijd. Jaargang 8

202

De vier vaste vragen
Wanneer hoorde u voor het eerst van Freud?
In Antwerpen heb ik een werk van hem gehad in twee of drie boekdelen
over de droom. Dus in het begin van de jaren twintig. Het was
verbazingwekkende lectuur.
Wanneer las u uw eerste Engelstalige boek?
Haha, ik was als kleine jongen tegen Engels. Ik wou geen Engels leren.
Ik had als kleine jongen Engelse meisjes horen spreken in een café in
Antwerpen. Een taal die men kan spreken zonder te articuleren, dat
verbaasde me. Die jongedametjes spraken Engels met hun mond half open:
ahha hnkja aanh. Dat is geen taal, dacht ik. In Café du Dôme, waar
Engelsen en Amerikanen zaten, ging ik met Hongaren, Russen en Duitsers
om. Maar met diegenen die hun eigen taal bleven spreken wilde ik geen
contact, ik wilde niets van ze weten. Pas in 1939 heb ik de Engelse taal
geleerd, omdat ik zo van nut kon zijn in het Franse leger. En ik las Gone
with the Wind en de hele Shakespeare.
Waarom vocht u niet mee in de Spaanse Burgeroorlog?
Ik was voor de republiek, maar toch al een beetje te oud om er als
vrijwilliger heen te gaan. Ik heb er serieus aan gedacht maar ik leefde toen
met mijn vrouw en mijn zoon die drie of vier jaar was. Als ik toen alleen
geweest was, zou ik zijn gegaan.
Wie was de oudste figuur die u als kind heeft meegemaakt?
Mijn grootvader, een rijk geworden boer. Hij heeft me opgevoed. Ik heb
heel jong begrepen dat men juist het tegenovergestelde moest doen en
denken van wat hij deed en dacht. Hij was de enige van zijn broers die
succes had gehad en van zijn rente kon leven. Zijn broers moesten hun
hoed afnemen als ze hem begroetten, maar hij liet zijn hoed staan. Ik stond
daarbij en ik wist als kleine jongen hoe onbeleefd dat was. Hij was een
opschepper, over de oorlog van 1870 bijvoorbeeld. Hij zei dat hij in de
frontlinie had gestaan, en de Turken had horen zingen. Hij moet van rond
1845 zijn geweest.5

Eindnoten:
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1 In het AMVC-Letterenhuis ligt een stapeltje brieven van Seuphor aan zijn moeder uit 1932 en
1933. Ook zijn enkele brieven van Hoyack aan Seuphor overgeleverd. Met dank aan Johan
Vanhecke.
2 Brief van Seuphor aan zijn moeder, 1 september 1933.
3 Er zijn geen armen, alleen imbecielen.
4 Centraal Archief voor de Bijzondere Rechtspleging, Den Haag, inventarisnummer 91784 en
104196. Ook lijst van vonnissen van de Eteraden voor de Kunst, inventarisnummer 214461,
lijst literatuur 35.
5 Dit interview is eerder verkort afgedtukt in: Paul Arnoldussen & Hans Renders, Jong in de
jaren dertig. Interviews. De Prom, Baarn 1999.
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Personalia
Manu van der Aa (Turnhout, 1964) promoveerde op ‘Ik heb de liefde liefgehad’.
Het leven van Alice Nahon (2008). Hij is verbonden aan het ISLN van de Universiteit
Antwerpen en publiceert voornamelijk over de Nederlandstalige literatuur van het
interbellum.
Johan Vanhecke (Wilrijk, 1957) is als wetenschappelijk medewerker verbonden
aan het Letterenhuis. Hij is auteur van onder meer Het Antwerpen van Hubert Lampo
(1993), De Flandriens van Hugo Verriest (1997), de Halewijnstudie Het hoofd werd
op de tafel gezet (2000), en In de ban van de hobbit (2005) over J.R.R. Tolkien.
Momenteel werkt hij aan een biografie over Johan Daisne.
Matthijs de Ridder (Apeldoorn, 1979) is verbonden aan het L.P.
Boon-documentatiecentrum van de Universiteit Antwerpen. Hij promoveerde daar
onlangs op het proefschrift Staatsgevaarlik! De activistische tegentraditie in de
Vlaamse letteren 1912-1933. Verder publiceerde hij Aan Borms. Willem Elsschot
een politiek schrijver (2007) en Ouverture 1912. Literatuur en Vlaamse Beweging
aan de vooravond van de Grote Oorlog (2008), bezorgde hij de Verzamelde verzen
van Gaston Burssens (2005), De bankroet jazz van Paul van Ostaijen (2009) en is
hij co-editeur van het Verzameld werk van Louis Paul Boon.
Yves T'Sjoen (Oudenaarde, 1966) is als docent verbonden aan de Vakgroep
Nederlandse Literatuur van de Universiteit Gent. Hij promoveerde op In duizenden
varianten. Historisch-kritische uitgave van Richard Minnes Gedichten (2003). Hij
publiceert over moderne literatuur en bezorgt tekstedities.
Frederik Leen (Lommel, 1952) is conservator van het Museum voor Moderne Kunst
van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel en docent
kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was curator van de grote
overzichtstentoonstellingen Delvaux (1997) Magritte (1998), Khnopff (2004) en
Panamarenko (2006) in de KMSKB. Naast publicaties over de historische avant-garde
is hij auteur van studies over kunst van de na-oorlogse periode, zoals meest recent
Gerhard Richter (2008), Panamarenko (2008), Michelangelo Pistoletto (2009) en
Marcel Broodthaers (2009).
August Hans den Boef (Rotterdam, 1949) is essayist en publicist en werkt als senior
docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer
een monografie over Menno ter Braak, E. du Perron en het modernisme. In 2008
publiceerde hij God als hype, en voorts met Kees Snoek een essay over Pramoedya
Ananta Toer en een bloemlez-

Zacht Lawijd. Jaargang 8

205
ing uit Multatuli's uitingen over geloof en godsdienst. Samen met Sjoerd van Faassen
publiceerde hij naast ’Verrek, waar is Berlijn gebleven?’ Nederlandse kunstenaars
en hun kunstbroeders in Berlijn 1918-1945 en een editie van de briefwisseling van
J.J.P. Oud met Jozef Peeters en Michel Seuphor uit de jaren 1921-1925, artikelen
over de relatie van Theo van Doesburg met de Vlaamse avant-garde en die van De
Ploeg met het Antwerpse tijdschrift Het Overzicht.
Sjoerd van Faassen (Assen, 1949) is hoofd Collecties bij het Letterkundig Museum
in Den Haag. Hij publiceerde onder meer over J. Greshoff, de bibliofiele uitgeverij
De Blauwe Schuit, de uitgever A.A.M. Stols en het tijdschrift De Gemeenschap.
Samen met Hans Renders publiceerde hij begin dit jaar in De Boekenwereld een
artikel over de uitgever Rob van Gennep en het uitgeefklimaat in de jaren zestig.
Onlangs verscheen zijn bijdrage over Ed. Hoornik in de bundel Kritiek in crisistijd.
Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig. Momenteel
werkt hij aan een monografie van het tijdschrift Criterium.
Marco Entrop (Oostzaan, 1956) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam en is redacteur van het literair-historische tijdschrift De
Parelduiker. Hij publiceerde eerder over Piet Mondriaan als romanpersonage in het
liber amicorum voor E.W.A. Henssen: Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel
(2000).
Domitille d'Orgeval (Parijs, 1972) is kunsthistorica en promoveerde in 2007 aan
de Sorbonne - Paris IV op een studie getiteld Le Salon des Réalités nouvelles. Les
années décisives: de ses origines (1939) à son avènement (1946-1948). Ze publiceerde
recentelijk over Georges Vantongerloo, Georges Koskas, Carmelo Arden Quin en
de experimentele architecturur van de twintigste eeuw. Momenteel bereidt ze onder
andere een monografie voor over de beeldhouwer Pierre Sabatier en een
tentoonstelling over de Franse groepen ‘Espace’ en ‘Mesure’.
Rajesh Heynickx (Bree, 1977) studeerde geschiedenis en architectuurgeschiedenis
aan de University of Illinois en de KU Leuven. Hij promoveerde in 2005 op Meetzucht
en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit in Vlaanderen tijdens het interbellum.
Zijn onderzoeksdomein is de geschiedenis van de kunstfilosofie en architectuurtheorie.
Paul Arnoldussen (Amsterdam, 1949) is redacteur van Het Parool en publiceerde
onder meer het boek Rue d'Amsterdam, over Nederlandse kunstenaars in Parijs.
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).
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Register
Deze lijst bevat de persoonsnamen, tijdschrifttitels en titels van Seuphors zelfstandige
publicaties - gemarkeerd (MS) - die voorkomen in de hoofdtekst van de artikels. De
namen Fernand Berckelaers/Michel Seuphor en Het Overzicht werden niet opgenomen
in dit register.
Acevedo, Juan Manuel - 45
Aker, Willem van den - 12
De Akker - 23
Alberts, Joh. C.P. - 197
Alkema, Wobbe - 122, 138, 140, 141
Archipenko, Alexander - 118, 123-125
L'ardente paix (MS) - 52
Arendt, Hannah - 191
Arp, Jean/Hans - 44, 167-169, 195-196, 201
L'art abstrait: ses origines, ses premiers maîtres (MS) - 58-59
Avermaete, Roger - 58, 103
Baekelmans, Lode - 18
Ball, Hugo - 157
Balla, Giacomo - 123-124
Baluscheck, Hans - 119
Barbusse, Henri - 74-75, 81, 92
Baudelaire, Charles - 45
Baumeister, Willi - 167, 169
Beeck, Jules van - 17, 34
Behne, Adolf - 107, 123, 125
Behrens-Hangeler, Herbert - 130
Belling, Rudolf - 107, 124-125, 129
Béothy, István - 172
Benoit, Peter - 12
Berger, Pol - 35-36
Berlage, H.P. - 83, 132
Bilmayer - 36
Bjarnason, Ingeborg - 156, 169
Blijstra-van der Meulen, Mies - 140
Bock, Eugène de - 92
Boeck, Felix de - 107, 109, 138
Bogman, Jef - 185
Bom, Emmanuel de - 21, 25
Borel, Henri - 39-40, 43
Borms, August - 40, 42, 78
Bourgeois, Pierre - 110, 112
Bourgeois, Victor - 123
Braque, Georges - 152, 201
Breughel, Pieter - 78
Brunclair, Victor J. - 19-20, 23, 25, 66, 71, 74-75, 79, 92-94, 97
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Buelens, Geert - 20
Bürger, Peter - 69
Burssens, Gaston - 66, 69-71, 74-75, 79, 92
Buschmann (uitgeverij) - 42
Cahn, Marcelle - 169
Ça Ira - 123
Campendonck, Heinrich - 124
Cantré, Jan - 46
Carnet Bric-à-Brac (MS) - 21, 23-24, 26, 136
Carrà, Carlo - 119
Casteels, Maurice - 23, 108-112
Cauwelaert, Frans van - 42
Cendrars, Blaise - 132
Cercle et Carré - 141, 157, 162, 166-175, 195
Chagall, Marc - 118-119
Charchoune, Serge - 169
Chirico, Giorgio De - 119, 138
Clercq, René de - 17, 92
Cocteau, Jean - 21, 132
Collaer, Paul - 107
Coopman, Hendrik - 92
Coppe, René - 107
Corbusier, Le - 123, 132, 169
Corinth, Lovis - 119
Couteau, Richard - 36
Daura, Pierre - 168
Delaunay, Robert - 132, 152
Delaunay, Sonia - 132
Delhez, Alberto - 49
Delhez, Alicia (Liske) - 48-49, 60-61
Delhez, Antoine - 35, 41
Delhez, Aixita - 49, 60
Delhez, Jeanne - 56
Delhez, Mario - 49, 56
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Delhez, Victor - 15, 19, 30-61
Demain littéraire et social - 108
Dens - 36
Dermée, Paul - 44, 132, 150, 167-168
Diaphragme intérieur et un drapeau (MS) - 111, 157
Dix, Otto - 119
Documents internationaux de l'Esprit Nouveau - 44, 141, 167
Doesburg, Theo van - 19, 66, 118, 120-122, 124, 137-138, 151, 196, 200
Donas, Marthe - 123, 138
Dongen, Kees van - 118
Dooren, Edmond van - 15, 19, 34, 40, 58
Douce Province (MS) - 200
De Driehoek - 111, 115-117, 137-138, 140-141
Dudok, W.M. - 132
Dunsany, Lord - 48
Dyck, van - 36
Elsschot, Willem - 18, 71
L'éphémère est éternel (S) - 82, 111, 141, 151, 162, 176-178, 180, 192
Ernalsteen, Edgard - 35, 46, 48, 58
Esprit - 178
L'Esprit Nouveau - 44-45
Les évasions d'Olivier Trickmansholm (MS) - 15, 21, 23, 25, 39, 50, 75, 128,
132-133, 147-148, 154, 162-163, 177, 179-180, 188-190
Exter, Aleksandra - 168
Fauconnier, Henri Le - 138
Féret, H.M. - 52
Filla, Emil - 124
Florquin, Joos - 75
Flouquet, Pierre-Louis - 110, 167
La Foi Nouvelle - 108
't Fonteintje - 91-92, 94-96, 97-98
Forum - 141
Foujita, Tsughuharu - 118
Francken, Fritz - 12
Fritsch, Ernst - 119
Gabo, Naum - 125
Germain, Michel - 11
Le Geste - 108
Gezelle, Guido - 52, 182, 189-191
Gijsen, Marnix - 18, 92, 97
Glarner, Fritz - 156, 167
Gleizes, Albert - 123, 132, 200
De Goedendag - 19, 103
Gogo, Felix - 35
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Goll, Ivan - 150
Gorin, Jean - 169
Grauls, A.W. - 18
Greshoff, Jan - 96
Gris, Juan - 79, 152
Gropius, Walter - 125
Grosz, Georg - 119
Grub, Geert - pseudoniem van Geert Pynenburg, zie aldaar
Den Gulden Winckel - 23, 94
Hadermann, Paul - 183
Haro! - 103, 108
Hausmann, Raoul - 157
Hecke, Paul-Gustave van - 123
Heemskerck, Jacoba van - 124
Henkels, Herbert - 12, 18
Herbin, Auguste - 172
Herkennning - 12
Herleving - 12, 18
Hermans, Ward - 12
Herreman, Raymond - 91-92, 94-95, 98
Hiller, Kurt - 70, 75
Hitler, Adolf - 86, 200
Hous, Willy de - 25
Houwink, Roel - 111
Hoyack, Ella - 197-200
Hoyack, Louis - 197-200
Huebner, F.M. - 118
Humeau, Edmond - 110
Huszar, Vilmos - 107, 123-124, 138
Huysmans, Camille - 42, 44
Informations - 189
Jacob, Max - 112
Jäckel, Willy - 119
Janssens, Gust - 12, 38
Jespers, Floris - 120, 122, 143, 183
Jespers, Henri-Floris - 11
Jespers, Oscar - 122
Les Jeunes - 108
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Joostens, Paul - 40, 65, 108, 110, 122, 134, 167, 183-184
Le Journal des Poètes - 178
Kandinsky, Wassily - 118-119, 169, 184
Kassàk, Lajos - 107
Kawashima, Riichiro - 118
Kenis, Paul - 12, 71, 74
De Klauwaert - 39, 71, 103
Klee, Paul - 118-119, 124
Kockelberg (drukkerij) - 44
Kok, Anthony - 120
Kokoschka, Oscar - 118
Das Kunstblatt - 125
Kunstleven - 16, 18-19
Lafnet, Luc - 169
Lambreghts, Maurits - 40
Lannoy, Flora de - 15, 34
Lannoy, Maria de - 12, 15, 34
Lecture élémentaire (MS) - 157, 162
Ledegouwer, M.B. - 75
Léger, Fernand - 4, 115, 123, 129, 132, 135, 138, 150, 152, 154, 167, 169
Léonard, Jos - 128
Leroux, Karel - 91-92
Liebknecht, Karl - 184
Lissitzky, El - 125
Loon, Hans van - 154
Lumière - 103
Luxemburg, Rosa - 184
Maes, Karel - 58, 65, 107, 123-124, 128, 138
Magdeburg, Mechtild von - 185
Magritte, René - 111
La maison claire (MS) - 31-32, 52
Marinetti, Filippo Tommaso - 44, 64-67, 75, 79, 80-86, 107, 122-123, 125, 132,
143, 151, 162, 167
Maritain, Jacques - 200
Marsman, Hendrik - 117
Masereel, Frans - 46
Meidner, Ludwig - 119
Mercier, Désiré-Joseph - 70, 184
Mesens, E.L.T. - 111
Michiels, Leo - 15, 35
Minne, Richard - 91-98
Moens, Wies - 25, 65, 69, 92, 97
Moholy-Nagy, Lázló - 125, 129, 167
Mondriaan, Frits - 154
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Mondriaan, Piet - 44, 56, 65-66, 79, 83, 101, 111, 120-121, 123, 132, 141, 147,
149-163, 166, 168, 195-197, 201
Mondriaan, Willem Frederik - 154
Mont, Pol de - 12, 25
Monteyne, Lode - 23, 25
Mortier, Firmin - 69
Muls, Jozef - 18, 42, 45, 54, 56, 96-98
Mussche, Achilles - 92
Mussolini, Benito - 86
Nahon, Alice - 12, 15, 34-35, 63, 98, 136
Nielsen, Asta - 184-185
Nietzsche, Friedrich - 75, 81, 104
De Nieuwe Kroniek - 132
Nijlen, Jan van - 95
La Nouvelle Campagne - 50-52, 86, 180, 201
Opbouwen - 156
Opstanding - 92
Ostaijen, Paul van - 18, 20-21, 23, 25, 45, 65-66, 69-71, 74-75, 78-79, 81, 111,
117, 120, 122, 138, 143, 177, 181-192
Oud, J.J.P. - 107, 122-123, 125, 132, 137
Ozenfant, Amédée - 132, 169
De Patroelje - 12, 16-18
Peeters, Jozef - 21, 40, 58, 65, 96, 104, 107, 110-111, 114-125, 128-129,
132-141, 149, 196
Pechstein, Max - 119
La peinture abstraite: sa genèse, son expansion (MS) - 58, 147
Peire, Luc - 110
Perkens, Duco - pseudoniem van E. du Perron, zie aldaar
Perron, E. du - 20, 110-111, 114-118, 120, 133-138, 140, 195
Pettoruti, Emilio - 60
Pevsner, Antoine - 169
Picabia, Francis - 118
Picasso, Pablo - 79, 115, 118, 152, 154, 201
Pilon, Veno - 151
Plasse, Suzanne - 48, 147, 197, 201
Plato - 184
Prampolini, Enrico - 44, 81-82, 107, 123, 125, 167, 169
Prat, Marie-Aline - 169
Premsela, Martin - 23
Puni, Ivan - 124
Pynenburg, Geert - 12, 15, 18, 21, 23, 34-37, 39-40, 42, 58, 60, 70-71, 77, 96,
103, 107, 120
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Reeck, Herman van den - 11, 75, 76-77
Rees, Otto van - 201
Regenboog - 96
Un renouveau de la peinture en Belgique flamande (MS) - 133
Ridder, Alfons de - pseudoniem, zie onder Willem Elsschot
Ridder, André de - 123, 192
Ridder, Sylvia de - 34
Rivera, Diego - 118
Rodenbach, Albrecht - 12
Roeland - 11, 17, 39, 103
Roelants, Maurice - 91-92, 94-98
Roelofsz, Charles - 118
Rolland, Romain - 74-75, 81
Rosenberg, Léonce - 150, 155
Ruimte - 92-93, 95, 97
Russolo, Luigi - 44, 81, 166, 168-170
Ruys, Karel - 19, 25
Sano, Fritz - 21
De Schelde - 12-15, 18, 25, 38
Schmidt-Rotluff, Karl - 119
Schwitters, Kurt - 119-120, 124, 129, 157, 167
Sélection - 123
7 Arts - 23, 104-108, 111, 123
Servaes, Albert - 39-40
Servranckx, Victor - 65, 107, 128, 138
Severini, Gino - 119
Shakespeare, William - 17
Slijper, Sal - 155, 158
De Smeden - 12, 18
Smekens, Paul - 35-36
Soupault, Philippe - 97, 107
Spinoza, Baruch - 197
Staatsgevaarlik - 38-39, 70-73, 92, 103
Straten, Henri van - 46
Stravinsky, Igor - 66
De Stijl - 66, 119-120, 124, 133, 149-151, 200
De Stroom - 92
Der Sturm - 21, 23, 119, 122-123, 125, 128-130, 133, 144
Stuyts, Magda - 15
Stuyts-Lambeaux, Margaretha - 15
Le Style et le cri (MS) - 50
Survage, Leopold - 152
Taeuber-Arp, Sophie - 168-169
Teirlinck, Herman - 25
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Te Parijs in Trombe (MS) - 21, 23, 130, 136
Tière, Nestor de - 12
Tolstoi, Lev - 75
Toorop, Charley - 195, 197
Torrès-Garcia, Joaquín - 141, 168-170
Tralbaut, Marc Edo - 34, 36-37, 39, 63
Troyer, Prosper de - 65, 107, 122, 143
Tybeert de Kater - 38
Tzara, Tristan - 21, 66, 107-109, 132
Van Nu en Straks - 94
Vantongerloo, Georges - 123, 168-170, 172, 196
Vasari, Ruggero - 81, 125, 150
Verrijken, Pieter - 18, 35, 39
Le XXème Siècle - 45-46
Vlaamsch Leven - 39
Vlaamsche Arbeid - 23, 96
De Vlaamsche Gids - 25
Het Vlaamsche Land - 21
Vlugt, L.C. van der - 132
De Volksgazet - 25, 39
Voorde, Urbain van de - 92
Vordemberge-Gildewart, Friedrich - 167-169
Vos, Herman - 92
Walden, Herwarth - 21, 66, 107, 123, 125, 129
Walschap, Gerard - 21, 25
Wenduyne aan Zee (MS) - 10, 21-23, 25, 136
Westheim, Paul - 125
Willink, A.C - 21, 107, 114-141
Willink, Sylvia - 141
De Witte Mier - 94
Woestijne, Karel van de - 94
Xceron, Jean - 168
Zadkine, Ossip - 132
Zaire - 42
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[Nummer 4]

Victro E. van Vriesland [Letterkundig Museum]
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Gillis Dorleijn & Sandra van Voorst
Tussen instituut voor propaganda en Hoge Raad voor de Kunst
PEN Nederland en het naoorlogse vertaalbeleid
de zaken gaan nu veel te incidenteel en veel te slordig, ik krijg bijna elke
week uit alle hoeken van de wereld brieven met vertaalde gedichten e.d.,
voorstellen tot vertaling, verzoeken om inlichtingen over kwesties van
honoraria of auteursrechten, over Hollandsche schrijvers, enz., dit alles
gepaard met manuscripten, tijdschriftnummers enz..1
Deze verzuchting van de voorzitter van PEN Nederland, Victor van Vriesland, stond
niet op zich zelf. Het vertalen, voorheen liefhebberswerk, werd in de vroege jaren
vijftig een belangrijk agendapunt in de Nederlandse literaire wereld. Er kwam een
roep om professionals die voor kwaliteit moesten gaan zorgen en er werd ook een
beroep gedaan op de overheid om dit proces te faciliteren. De professionalisering
en institutionalisering van vertaalzaken werd in gang gezet, hoewel, zoals zal blijken,
binnen de PEN in eerste instantie op nogal amateuristische wijze.
Betrekkelijk snel na de oprichting van de internationale PEN (Poets, Essayists and
Novelists) in 1921 door Catherine Dawson Scott met John Galsworthy als eerste
voorzitter zag ook in Nederland een PEN-afdeling het licht. Evenals de
moederorganisatie was de plaatselijke PEN-club, waartoe
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P.C. Boutens, Herman Robbers, M. Nijhoff, Frans Mijnssen en J.W.F. Werumeus
Buning in 1923 het initiatief hadden genomen, een vereniging die zich ten doel stelde
contact en samenwerking tussen schrijvers, dichters, essayisten, historici, vertalers,
critici, uitgevers, journalisten en scenarioschrijvers in binnen- en buitenland te
bevorderen, onafhankelijk van politieke of andere overtuigingen. De Nederlandse
auteurs leken aanvankelijk vooral de gezelligheidsdoelen, die nu eenmaal nauw
verbonden zijn met genootschappelijkheid, op het oog te hebben; het ging er om
elkaar als schrijvers zo nu en dan eens te ontmoeten, ‘niet op de gewone
onvermijdelijke vergaderingen’, maar op ‘een paar goede jaarlijksche maaltijden’.2
Niettemin kan de oprichting van de PEN in Nederland worden gezien als een verdere
institutionalisering van het moderne auteurschap, die al eerder uit de oprichting van
de Vereeniging van Letterkundigen (in 1905) was gebleken. De VVL wilde in de
eerste plaats de materiële belangen van schrijvers behartigen. PEN Nederland had
meer oog voor immateriële belangen en voor de positie van de auteur in de moderne
samenleving.
Toch bleven de materiële belangen binnen de PEN niet geheel buiten beeld. Zo
werd in de jaren dertig, waarin de PEN-club internationaal en nationaal te maken
kreeg met de dan heersende politieke onrust, door sommige leden het belang van
een internationaal vertaalbeleid aan de orde gesteld.3 Johan Schotman bijvoorbeeld,
die actief bestuurslid was van de in 1932 opgerichte Vereeniging ‘Nederlandsche
Vertalingen’, wist meermalen bij Hermon Ould van PEN International gedaan te
krijgen om tussen allerlei heikele onderwerpen zoals de vrijheid van meningsuiting
en de voor velen ongewenste politisering van de literaire wereld het vertalen als
bespreekpunt op de agenda van de internationale PEN-congressen te zetten. Het ging
daarbij ondere andere om ‘de bestudeering en bestrijding der heerschende
wantoestanden op vertaalgebied’ ten einde tot een internationale regeling van de
vertaalproblemen te komen.4
Het regelen van het vertalen, wat in feite inhield dat ervoor gezorgd moest worden
dat de kwaliteit van vertalingen op peil kwam èn dat ervoor betaald werd, heeft
vanzelfsprekend te maken met de toenemende professionalisering en
institutionalisering van de literaire wereld. Dat Nederland anders dan België
schandelijk laat was met toe te treden tot de Berner Conventie, waarin het
auteursrecht/copyright op grensoverschrijdend publiceren was geregeld, is bekend.
Maar toen Nederland het verdrag in 1912 had geratificeerd, was er een wettelijke
basis gekomen, ook voor de vertaalpraktijk. Vertalingen van Nederlandse auteurs in
het buitenland konden niet meer vrijelijk verschijnen en vice versa: de rechthebbende
kreeg controle over zijn werk in het buitenland en kon ook royalties eisen. Vertalen,
dat altijd een liefhebberswerk was geweest, ook in de zin van dat het vaak
amateuristisch geschiedde - de vertaalfouten waren niet van de lucht en het is bekend
dat zelfs vertalingen die zich trots als ‘unabridged’ aanprezen onbeschaamd waren
gekortwiekt -, kreeg langzamerhand meer aandacht. Er kwam een roep om
professionals die qua aanleg, opleiding, expertise en beroepscode de dilettanten het
zwijgen moesten
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opleggen, en daarvoor moest natuurlijk betaald worden. Er werd ook een beroep
gedaan op de overheid om dit proces te faciliteren. Het ging tenslotte bij het vertalen
van het buitenlandse erfgoed in het Nederlands om de bewaking van het culturele
niveau, en bij de export van de Nederlandse literatuur ook nog eens om het uitdragen
van de nationale cultuur.
Dit soort processen van professionalisering en institutionalisering verlopen
doorgaans traag, ook in dit geval: tussen 1912 en 1991, het jaar waarin het Nederlands
Literair Productie en Vertalingen Fonds (NLPVF) werd opgericht, ligt een kleine eeuw.
In de jaren dertig zijn er echter, ook in PEN-kringen, al duidelijke tekenen van deze
processen waar te nemen en na de oorlog kwamen die zelfs in een stroomversnelling.
Vertalen werd in de vroege jaren vijftig een van de belangrijkste agendapunten van
de PEN, maar ook van andere instanties en belangengroepen in de literaire wereld.
De professionalisering was bezig zich voort te zetten, hoewel binnen de PEN op nogal
amateuristische wijze.
Er werden allerlei initiatieven ontplooid, projecten opgezet en commissies ingesteld,
overigens van zeer wisselende professionaliteit. Ondanks uitvoerige correspondenties,
incidentele subsidies van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap en
veel idealisme, liepen de meeste pogingen op niets uit, soms vanwege financiële
belemmeringen, soms ook door verschillen in cultuur- en literatuuropvattingen. Er
werden lijsten opgesteld met literaire titels die het meest in aanmerking kwamen
voor vertaling in het buitenland. In de multi-interpretabele omschrijving ‘die het
meest in aanmerking kwamen’ scholen de verschillen en misvattingen. Men probeerde
tot een gezamenlijke keuze te komen van de meest gewaardeerde Nederlandse literaire
werken, maar tegelijkertijd ook van de hoogst in aanzien staande auteurs en de
top10-lijst moest natuurlijk een afspiegeling vormen van het hele scala van
Nederlandse literatuur en de ontwikkelingen daarbinnen. Al te gemakkelijk verdween
daarbij het perspectief van wat lezers en uitgevers in het buitenland wensten te lezen
en uit te geven naar de achtergrond.
In het begin van de jaren '50 werd het PEN-bestuur inmiddels zozeer overspoeld
door kwesties die vertalers en vertalingen betroffen, dat het een apart orgaan creëerde
om zich daar speciaal mee bezig te houden. De Commissie voor Vertaalzaken werd
in 1953 opgericht als een commissie van het PEN-bestuur. Opnieuw een blijk van
verdere institutionalisering in de literaire wereld. Wij schetsen hier de
voorgeschiedenis van deze commissie.
De voornaamste spelers in ons verhaal zijn de bij vertaalzaken betrokken auteurs,
critici, hoogleraren en vertalers, de PEN-bestuurders, voorts ambtenaren van het
ministerie en contacten van over de grens, zowel binnen het verband van
PEN-International als daarbuiten. Een belangrijke kwestie betrof de wijze waarop
auteurs en vertalers via de PEN zich aansloten bij de internationale ontwikkelingen
op het gebied van het vertaalbeleid: literatuur moest over de grenzen. Daarbij speelden
ideele motieven een rol; de doelstellingen van de in 1945 opgerichte UNESCO vormden
daarbij de relevante context. Cultuur en dus ook literatuur werd
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ingezet om ‘universele waarden te ontwikkelen en de leefomstandigheden van alle
mensen op de wereld te verbeteren’.5 Maar ook pragmatische en commerciële
overwegingen dienden zich aan: er moest een werkbaar systeem van
informatievoorziening worden opgezet om de prachtige boeken die in een land waren
gepubliceerd gericht onder de aandacht van uitgevers, critici, redacteuren en vertalers
in andere landen te brengen. De pogingen die PEN Nederland ondernam om de hiermee
gemoeide processen op gang te brengen of onder controle te krijgen, zijn als gezegd
kenmerkend voor de verdere institutionalisering en professionalisering in het literaire
veld. Dit niettegenstaande het feit dat de slagvaardigheid binnen de PEN werd
gefrustreerd door laksheid, onvermogen om commercieel te denken, zich onder meer
uitend in een inefficiënte beklemtoning van de mogelijke canonieke status van te
vertalen werken in plaats van het zoeken naar aansluiting bij wat de buitenlandse
markt wenste.

Een lijstje boeken voor het UNESCO PEN Bulletin
Na de oorlog was PEN International druk bezig in samenwerking met de UNESCO een
vertaalbeleid te ontwikkelen. Zo was er een speciale Commissie voor vertalingen
opgericht, waarin onder anderen de internationale secretaris, de Brit Hermon Ould,
en een ‘liaison-member’ voor elk land zitting hadden. Eind februari 1950 had Ould
aan alle PEN-centra een brief gestuurd waarin hij een nieuw bulletin aankondigde dat
het potentieel aan te vertalen boeken grensoverschrijdend onder de aandacht moest
brengen: het International PEN Bulletin of SELECTED BOOKS: issued in association
with UNESCO. ‘We have undertaken to produce a quarterly bulletin; the principal
object will be to bring the out-standing books published in the different countries to
the notice of publishers, critics, and editors of literary journals.’6 Het bulletin zou in
een Franse en een Engelse versie worden uitgegeven en - niet onbelangrijk voor
Nederland - was speciaal bedoeld voor de promotie van kleinere literaturen, want
Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten werden uitgesloten. De procedure
was als volgt: ‘Each P.E.N. centre will send a short list of books recently published
in Fiction, Biography, Belles Lettres, &c, excluding Poetry and Drama, and books
of a purely technical nature’.7 Daarbij hoorde een korte beschrijving van boek en
auteur, en vooral ook een motivatie waarom het boek in kwestie aan het buitenland
werd aanbevolen.
PEN Nederland stelde direct een ‘keuzecommissie’ in, bestaande uit Ben Stroman,
die al veel langer had geijverd voor vertaalkwesties, en twee wat jongere auteurs,
Adriaan Morriën en Adriaan van der Veen. Maar deze commissie leek minder
voortvarend dan haar oprichting. Op 3 juli 1950 schreef een boze voorzitter Victor
van Vriesland aan secretaris Johannes Tielrooy dat ze pas met twee titels waren
gekomen in plaats van twaalf en dat ze ofwel niets van zich lieten horen, ofwel zich
achter elkaar verscholen en hij vond de gang van zaken zeer onbevredigend, daar
‘deze jongelui geacht kunnen worden het minder druk te hebben
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Adriaan van der Veen, foto Hans Roest [Letterkundig Museum]

dan ondergeteekende’. Hij vreesde ook dat Nederland weer eens bij het buitenland
achterbleef, en dat was schadelijk, want ‘juist voor het eerste nummer is het zoo
belangrijk hoe wij voor den dag komen, omdat dit het meest de aandacht zal trekken,
het meest verspreid zal worden bij wijze van proefnummer en op het Congres in
Edinburgh [zal] liggen’.8
Voor dat Congres in Edinburgh, dat in 1950 gehouden zou worden, was overigens
ook een ander promotie-inititatief ondernomen, PEN Nederland had al in 1947 Annie
Romein-Verschoor opdracht gegeven een boekwerkje te maken met een overzicht
van de Nederlandse literatuur. Het boekje, Slib en wolken, was, zoals de auteur in
het voorwoord meldde ‘een uitvoer-reclame gelijk die ook voor bloembollen en
Edammer kaas in het buitenland verspreid worden, met alle verschillen, die het
andersoortige product vereist, met alle overeenkomst, die het doel: een fatsoenlijke
propaganda voor een prijswaardig artikel toelaat’.9 Met behulp van Rijkssubsidie
werd het vertaald in het Frans en nu ook als spoedklus in het Engels, ten einde het
te kunnen aanbieden aan de deelnemers van het PEN Congres in Schotland, zodat de
slechte beurt die Nederland met het aanleveren van informatie voor het bulletin
vanwege de falende keuzecommissie had gemaakt enigszins zou worden
gecompenseerd.
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Adriaan Morriën, foto Hans Roest [Letterkundig Museum]

Daarmee was de actieve Annie Romein een goede kandidaat om zich met de
werkzaamheden te bemoeien. Van Vriesland stelde dan ook aan Tielrooy voor om
‘de beide Adriaans’10 te ontslaan van hun verplichtingen en een ad hoc
keuzecommissie in te stellen, met Annie Romein, Ben Stroman en het Dagelijks
Bestuur van PEN.
Omdat het waarschijnlijk toch niet meer zou lukken om het lijstje op tijd af te
krijgen voor het bulletin, stelde deze commissie een plan B op dat eruit bestond om
deze ‘eerste lijst, met korte synopses en commentaar als los inlegblad in de Engelsche
editie van Annie's boekje’ te leggen.11 Hierover werd per omgaande bericht aan Ould.
Dit plan viel echter niet in goede aarde bij de internationale secretaris, want Van
Vriesland liet al op 15 juli weten aan Tielrooy dat hem weliswaar Oulds vrees voor
een conflict met het Bulletin van de UNESCO ‘tamelijk dwaas leek’, maar dat hij wel
uit het antwoord van Ould kon opmaken dat ‘onze lijst vermoedelijk toch nog wel
op tijd kan zijn vóór het Bulletin’.12 De lijst, zonder beoordelingen, bereikte de
Londense redactie echter niet meer op tijd, alleen twee korte synopses haalden het
eerste nummer van het bulletin. Al met al geen fraaie entree voor de promotie van
de Nederlandse letteren.
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Plan B werd uiteindelijk wel uitgevoerd; er werd een lijst ingelegd in het ondertussen
vertaalde Silt and Sky van de meest voor vertaling in aanmerking komende
Nederlandse boeken. Het ging om de volgende titels:
J. Presser,

Napoleon [1946]

Th. de Vries,

Stiefmoeder Aarde (Stepmother Earth)
[1936]

S. Vestdijk,

De Kellner en de Levenden (The Waiter
and living men) [1949]

M. Dekker,

Aan beide kanten van de drempel (On
both sides of the threshold) [1934]

H. van Eyk,

Gabriël (the story of a skinny little man)
[1935]

J. Romein,

Various essays on historical subjects
[plan voor een boek]

J. Slauerhoff,

Het leven op aarde (Life on earth) [1934]

L. Couperus,

De Komedianten (The actors) [1917]

F. Bordewijk,

Bint (story of a schoolmaster) [1933]

A. van der Leeuw,

Ik en mijn speelman (I and my minstrel)
[1927]13

De commissie wilde kennelijk een gevarieerd beeld van de Nederlandse literatuur
geven: een enkele klassieker, Couperus, maar nu niet direct met een van zijn romans
die nu als klassiek geldt; een paar vooroorlogse romans die waarschijnlijk ook in het
buitenland op lezers zouden kunnen rekenen zoals het epos van Theun de Vries;
voorts enkele voor- en naoor-
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logse representanten van de literair hoogstaand geachte soort (Slauerhoff, Bordewijk
en Vestdijk), het luchtige genre (Van Eyk) en twee historische werken (op een eerder
lijstje had ook Huizinga's Erasmus gestaan), in de keuze waarvan we de hand van
Annie Romein kunnen herkennen: werk van haar man en van diens leerling, Jacques
Presser, de laatste met Napoleon, een vorm van debunking history waar men
waarschijnlijk van dacht dat dat internationaal de aandacht zou kunnen trekken. De
hand van de linkse Annie Romein zien we wellicht ook in de selectie van een roman
van de geëngageerde Dekker (maar dan weer niet zijn spraakmakende Waarom ik
niet krankzinnig ben) en van Stiefmoeder aarde van de marxist De Vries. Aart van
der Leeuw kon toen nog hoge ogen gooien met zijn vage neoromantiek (een eerder
lijstje vermeldde overigens zijn De kleine Rudolf), maar het blijft evengoed
verwonderlijk dat men in plaats daarvan geen werk van Arthur van Schendel heeft
gekozen, wiens canonieke status toentertijd op zijn hoogtepunt was. Maar
vanzelfsprekend was deze selectie niet zonder discussie tot stand gekomen en zal
ook dit lijstje een pis aller zijn geweest.

Een mislukt Amerikaans avontuur
Er was inmiddels ook buiten de PEN een groep ontstaan van personen die op het
gebied van de cultuur werkzaam waren en die geregeld bijeenkwamen om
gezamenlijke belangen te bespreken. Hiertoe behoorden onder meer N.A. Donkersloot,
voorzitter van de VVL en tevens hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit, Ph.J.
Idenburg, voorzitter van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde maar ook
lid van de Nationale Unesco Commissie, Jhr. J.W.H.W. Sandberg, voorzitter van de
Federatie van Nederlandsche beroepsvereenigingen van kunstenaars en de Nijmeegse
hoogleraar W.J.M.A. Asselbergs, tevens voorzitter der Vereeniging Noord en Zuid.14
Dit waren dus louter zwaargewichten uit de toenmalige literaire en culturele wereld,
die directe lijnen hadden lopen met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en zij zouden dus wel eens wat kunnen bereiken. De PEN mocht hier
dan ook niet ontbreken, vandaar dat de voorzitter van het PEN-centrum voor
Nederland, Victor van Vriesland, graag deel wilde uitmaken van deze groep. De PEN
speelde zo dus op twee borden tegelijk of beter gezegd, Van Vriesland vermoedde
al snel dat het UNESCO-plan onvoldoende effect zou sorteren en wilde zich inzetten
om ‘langs andere wegen [...] haar doel te bereiken’.15 Vanwege de vergaderplaats,
Hotel Americain, ook wel American Hotel genoemd, lag de naam ‘American-groep’
voor de hand. De PEN wist echter al snel het initiatief naar zich toe te trekken.
De naam ‘American’ was om nog een andere reden toepasselijk, want de Verenigde
Staten waren in beeld gekomen als gebied om de Nederlandse literatuur te slijten.
Bart Landheer - de broer van schrijfster Jo Landheer en professor aan het sociologisch
instituut van de University of Alabama in Tuscaloosa - had contact met de PEN-club
gezocht over de mogelijkheid Nederlandse bellettrie bij Amerikaanse uitgevers te
plaatsen en dat
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plan werd doorgesluisd naar de American-groep die op haar beurt een
selectiecommissie had ingesteld, bestaande uit onder meer Van Vriesland en twee
hoogleraren, Jan Romein (later vervangen door Nico Don-

Johannes Tielrooy [Letterkundig Museum]
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kersloot) en Piet Minderaa.16 Zij stelden een lijstje op van geschikte boeken voor de
Verenigde Staten, waarbij ze zich naar eigen zeggen door de volgende overwegingen
lieten leiden: ‘Allereerst moest de keuze natuurlijk beantwoorden aan maatstaven
van litteraire waarde, maar tevens diende gelet te worden op de potentiële
belangstelling van Amerikaanse uitgevers en lezers, zodat een redelijke kans op
aanvaarding der keuze zou kunnen worden verwacht. Ook moest de keuze niet strijdig
zijn met de verschillende in ons land bestaande geestelijke tendenties [...] Zij was er
voorts aan gehouden zich te beperken tot werk van in leven zijnde auteurs’.17 Wat
deze ‘potentiële belangstelling’ inhield, bleef onvermeld.
Het lijstje dat er, uiteraard weer na de nodige discussies en het overwegen van
alternatieven, uitkwam, luidde als volgt: een vaderlands-historisch verhaal, P.H. van
Moerkerkens Over de prins en de moordenaar; een roman die in Indonesië speelt,
namelijk De Hongertocht van M.H. Székely-Lulofs; enige historische essays van
prof. J. Romein en een roman van ‘Nederland's meest productieve romanschrijver’
S. Vestdijk - na veel geharrewar werd dat uit-eindelijk De kellner en de levenden,
ontegenzeggenlijk niet bij uitstek het boek dat ‘op de potentiële belangstelling’ van
Amerika zou kunnen rekenen, maar eigenlijk gold dat ook voor de andere titels, zoals
nog zal blijken.18
Landheer had erop gewezen dat ‘het onmogelijk is van Amerikaanse uitgevers
zelfs maar een begin van aandacht te verwachten, indien hij niet in staat is hun een
proefhoofdstuk en een resumé van het betrokken werk voor te leggen, beide natuurlijk
in het Engels’.19 Maar voor de vertaling hiervan was geld nodig, aanvankelijk geschat
op zo'n 150 gulden per boek. Dat geld moest natuurlijk ergens vandaan komen, want
de VVL en de PEN beschikten daartoe niet over voldoende middelen, en zo boorde
het PEN-bestuur verschillende potentiële bronnen aan. Van Vriesland informeerde
bij Idenburg, de voorzitter van de Nederlandse afdeling van UNESCO, of die afdeling
zich niet voor ondersteuning zou kunnen wenden tot het Hoofdbestuur van UNESCO
te Parijs.20 Ook schreef hij het Prins Bernard Fonds aan en deed het PENbestuur ten
slotte een beroep op de overheid. Van Tielrooy bepleitte de zaak namelijk bij H.J.
Reinink, Secretaris Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen: Reinink moest begrijpen dat een dergelijke belangrijke
aangelegenheid, de Nederlandse literatuur in de VS brengen, de krachten van de PEN
en de VVL te boven gingen wegens gebrek aan ‘tijd, arbeidskrachten en gedeeltelijk
ook aan kennis’. Hier lag een taak voor het ministerie, dat natuurlijk wel gebruik
kon maken van de diensten van de namens vooraanstaande culturele organisaties
ingestelde keuzecommissie (het is duidelijk dat PEN hiermee wilde laten zien dat het
plan vanwege die grote draagkracht de nodige legitimiteit had).21
Van de UNESCO kwam aanvankelijk geen reactie. Het Prins Bernard Fonds wees
het verzoek af: ‘Het bestuur is van mening, dat de door U te ondernemen poging gelet op reeds eerder verkregen ervaringen - weinig of geen effect op de Amerikaanse
boekenmarkt zal sorteren’, waar het PBF niet helemaal ongelijk in had.22 Maar de
overheid zag in dat zij hier een rol zou moeten spelen. De staatssecretaris van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
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pen, J.M.L.Th Cals, kwam in januari 1951 tot de conclusie dat het Landheerproject,
de uitgave van Nederlandse boeken in vertaling in de Verenigde Staten, van groot
belang zou zijn voor de culturele uitwisseling tussen de beide landen en bij wijze
van proef werd een eenmalige subsidie verleend voor het vertalen van letterkundige
of historische werken. Er kwam een bedrag van 1500 gulden beschikbaar, vermeerderd
met 100 gulden voor overige kosten, dus 1600 gulden in totaal, veel meer dan
oorspronkelijk begroot was.23 PEN en Landheer konden welgemoed aan de slag met
een serieus cultureel-literair uitwisselingsproject, dat gesteund werd door de
Nederlandse overheid.
Maar toen ging het fout en stapelden de misverstanden zich op. Op 6 februari 1951
meldde Landheer namelijk vanuit Alabama dat hij het project met Roy Publishers
in New York besproken had en dat er meer nodig was: ‘Voor de uitgave van een
roman is volgens het oorspronkelijke plan een subsidie van Fl. 3000,- nodig, waarvan
echter zeker ongeveer de helft in royalties terug zou komen. De Fl. 1600,- van het
Ministerie zijn derhalve een stap in de goede richting, indien de PEN Club een
organisatie of particulier kan vinden, die de verdere Fl. 1400,- wil riskeren’.24
Het bleek nu te gaan om de uitgave van één boek, dat bovendien niet op het
aangeleverde lijstje stond, want Landheer stelde een ander boek van Vestdijk voor,
niet te dik: zou Ierse nachten niet geschikt zijn?
Het Ministerie reageerde in eerste instantie nog wat afwachtend; ambtenaar Hubert
Michaël schreef aan Tielrooy: ‘ik moet zeggen dat mij deze berekening niet geheel
duidelijk is; mogelijk kunt U mij echter opheldering verschaffen’.25 Tielrooy
informeerde daarop direct bij Landheer naar dit kennelijke misverstand, immers, het
ging om ‘een serie boeken over en uit Nederland’ en ‘Het ministerie meende dus en wij begrijpen dat - een behoorlijke bijdrage te leveren door Fl. 1600,- toe te zeggen
voor het bekostigen van synopses en proefvertalingen van de vijf door ons uitgekozen
litteraire boeken, waaruit de Amerikaanse uitgever dan op zijn beurt een keuze zou
doen’.26 PEN Nederland zag werkelijk geen kans om het resterende bedrag te vinden,
maar was bovenal van mening dat toch eerst echt die vijf boeken onder de aandacht
van Amerikaanse uitgevers gebracht zouden moeten worden, voordat opnieuw bij
het Ministerie kon worden aangeklopt voor een vertaalsubsidie, en dan ook nog maar
voor één boek, niet voor een serie. Twee dagen later stuurde Tielrooy daar nog een
briefje achteraan dat ze tot de ontdekking waren gekomen dat Ierse nachten niet eens
op hun zorgvuldig samengestelde lijst voorkwam!27
Uit de daaropvolgende reactie van Landheer bleek dat deze een deel van het
culturele uitwisselingstraject tussen Nederland en de Verenigde Staten uiterst
zelfstandig had afgelegd. In het kort kwam het er volgens hem op neer dat de boeken
die door het PEN-Centrum indertijd waren uitgezocht, geen weerklank hadden
gevonden bij de Amerikaanse uitgevers; Romein was meer iets voor een University
Press, De kellner en de levenden leek hen ook weinig succes op te leveren en ‘het
bezwaar tegen de historische roman is, dat deze te uitvoerig is en te kostbaar voor
publicatie’. Vervolgens had hij contact gekregen met Roy
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Publishers die wel geïnteresseerd was in een Nederlandse reeks, op voorwaarde dat
‘hij financieele steun van Nederlandse zijde’ zou ontvangen. Landheer was daarbij
opmerkelijk genoeg ineens de mening toegedaan dat proefvertalingen en synopses
niet erg nuttig zouden zijn
aangezien de meeste uitgevers hun oordeel baseren op de rapporten van
z.g. ‘readers’, en er zijn in New York een aantal mensen, schrijvers, literary
agents, etc., die Hollands lezen en die door de uitgevers als readers gebruikt
worden. Ook al zouden er proefvertalingen zijn, zouden de uitgevers van
deze usance toch niet afwijken, aangezien zij het oordeel wensen van
iemand, die de Nederl. literaire waarde kan beoordelen in betrekking tot
Amerikaanse toestanden.28
Voorts noemde hij in dezelfde brief de namen van enkele adviseurs uit Amerika die
in de arm genomen zouden moeten worden zodat ‘het P.E.N.-Centrum beter
gefundeerde adviezen zou krijgen’. De boodschap was glashelder: de Nederlandse
keuzecommissie weet te weinig van wat de Amerikaanse markt wil. Er bestond anders
gezegd een discrepantie tussen de overwegingen van de Nederlandse commissie en
haar verwachtingen, en de realiteit bij Amerikaanse uitgevers. En ook: wie in Amerika
zijn literatuur wilde slijten moest commercieel denken en bereid zijn te investeren.
Voor zoiets was men in Nederland toen nog niet rijp, waar ietwat vage cultureel-ideële
overwegingen de boventoon voerden. Dat leert ook de reactie van het Ministerie:
dat zette de rem erop; het wilde in geen geval de subsidie besteed zien aan een
voorschot voor een Amerikaanse uitgever. Immers, het betrof nu niet meer een
culturele uitwisseling tussen Nederland en de Verenigde Staten, maar een
‘handelszaak’, ‘die een zodanig risico meebrengt, dat geld uit een openbare kas
daarvoor niet gebruikt mag worden’.29 Hier werd zo heel duidelijk de grens getrokken
tussen particuliere initiatieven en overheidbemoeienis.

Hoe nu verder?
Het PEN-bestuur, dat in feite de zaken uit handen van de ‘American-groep’ had
genomen, stond voor een probleem. Het Amerika-initiatief was bezig te stranden,
juist op het moment dat het Ministerie er financiële steun aan had gegeven. Op de
volgende bestuursvergadering werd de hele gang van zaken geëvalueerd. Nu gebleken
was dat Amerikaanse uitgevers helemaal geen behoefte hadden aan proefvertalingen
en synopses, rees de vraag waar het ‘crediet’ van 1600 gulden dan voor gebruikt kon
worden, want het was natuurlijk zonde om de toegezegde subsidie niet te benutten.
Voorgesteld werd om de bestemming voor propaganda in Amerika te behouden. Zou
Annie Romeins Slib en wolken, dat tenslotte al vertaald was, daarvoor niet kunnen
dienen? Daar was men toch niet helemaal voor, omdat het ‘jammer [zou] zijn een
betrekkelijk zo groot bedrag alleen te besteden
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voor het bewerken, met het oog op Amerikaanse behoeften, van de reeds bestaande
Engelse vertaling van Slib en Wolken’, en men dit werkje ook ‘wat inhoud betreft,
niet aan alle voor Amerika te stellen eisen’ voldeed. Men gaf de voorkeur aan een
‘meer overzichtelijk en practisch geschrift’, een informatiebron over Nederlandse
auteurs voor gebruik in het buitenland. Besloten werd dan ook om het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te schrijven dat PEN Nederland ‘van zins
[was] een alfabetisch repertorium te laten maken van levende Nederlandse schrijvers,
te weten dichters, romanschrijvers, biografen, essayisten, toneelschrijvers, met
feitelijke gegevens omtrent hen en korte kenschetsen van hun werk, zulks op
voorbeeld van Premsela's Lectuurgids voor de moderne Franse letterkunde’.30 Adriaan
van der Veen zou de samensteller worden - zijn bij de keuzecommissie voor het
Bulletin gebleken laksheid was kennelijk even vergeten - en uit de 1600 gulden
zouden alle kosten bestreden moeten worden; zijn honorarium, het fotomateriaal,
correspondentie, over-
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tikken enzovoorts.31 Het repertorium zou bovendien niet vertaald hoeven worden,
daar Van der Veen volgens PEN Nederland ‘voortreffelijk Engels’ schreef dankzij
‘een langdurig verblijf in de Verenigde Staten’.32 Op 29 oktober 1951 ging het
Ministerie akkoord met het repertoriumplan.33
We kunnen ons afvragen waarom men, nu men gehoord had dat voor de
Amerikaanse markt geen proefvertalingen of resumés in het Engels nodig bleken te
zijn, toch een repertorium in het Engels ging maken en dan nog wel met zo'n brede
opzet, ook qua genres. Men wilde kennelijk vooral een staalkaart geven van wat
Nederland te bieden had en niet

Alfred Kossmann, foto Hans Roest [Letterkundig Museum]

Zacht Lawijd. Jaargang 8

19
doelgericht geschikte titels bij een uitgever in het buitenland aan de man brengen.
Als Nederland liet zien wat ze aan literatuur in huis had zouden de uitgevers vanzelf
wel komen, was waarschijnlijk de - naïeve - gedachte. Het drie jaar tevoren speciaal
voor propaganda opgezette en vertaalde Slib en wolken was blijkbaar niet meer
geschikt. Of wilde men coûte que coûte de subsidie opstrijken? Van belang is wel
nog eens op te merken dat, ook al waren de plannen weinig realistisch en effectief,
er wel een samenwerking op gang kwam van een niet-gouvernementele organisatie,
want dat was de PEN, en de overheid. Dat de overheid zich überhaupt met beleid op
dit terrein kon en moest inlaten werd daarmee vanzelfsprekender.
Het bleef ondertussen maar moeizaam gaan met de keuzecommissie voor het
bulletin. Die ging gewoon door met haar werkzaamheden, of eigenlijk, zij ging te
traag door, want ook nu leverde men onvoldoende aan. De commissie werd daarom
uitgebreid met Alfred Kossmann en dat had een enigszins gunstige uitwerking:
uiteindelijk waren er vier artikelen over Nederlandse boeken verschenen, met dank
aan Kossmann die zich ‘daarmee jegens het Centrum zeer verdienstelijk [heeft]
gemaakt’.34 Maar echt vlotjes liep het niet, terwijl ondertussen PEN Nederland ook
allerlei andere initiatieven kreeg aangereikt.
Zo was de gezant van Polen en romanschrijver Ksawery Pruszynski bereid om
pogingen in het werk te stellen Nederlands literair werk in vertaling bij Poolse
uitgevers te plaatsen, hetgeen overigens geen resultaat zou opleveren. Er liep bijna
een jaar lang een correspondentie met de hoofdredacteur en oprichter van het
tijdschrift Nederland en Noord Europa, H.D. Baars. Deze schreef op 3 februari 1951
aan Victor van Vriesland dat hij ‘de aandacht van het Noorden op de Nederlandse
literatuur [wil] vestigen door goede vertalingen te steunen. Wij denken hierbij dus
in de eerste plaats aan auteurs wier oeuvre in vele talen zou zijn verschenen ware
het niet dat zijn werk oorspronkelijk in het moeilijk toegankelijke Nederlands is
geschreven’. Het voorstel was om een soort ‘monstercollectie’ te maken van bepaalde
novellen of hoofdstukken. Er ontstond echter een slepende kwestie over de honorering
van de auteurs, want PEN stond op het principiële standpunt dat er een
auteursvergoeding moest komen. Baars zegde schoorvoetend een bedrag van 25
gulden per keer toe, ‘ofschoon wij niet gewend zijn voor “monsters” te betalen’,
maar uiteindelijk strandde de zaak alsnog toen de honorering voor de vertalers in
Scandinavië veel hoger bleek dan in Nederland, namelijk 100 gulden.35 Hier zorgden
financiële kwesties voor problemen.
Ook waren er contacten met verschillende vertalers in het buitenland en met literair
agenten, zoals Robert Harben in Londen. Na overleg met de Nederlandse cultureel
attaché aldaar, Jane de Jongh, vroeg Harben of hij een viertal boeken in Engeland
mocht plaatsen, Twee Meisjes en ik van Netty (A.H.) Nijhoff, Margaretha van
Oostenrijk van Jane de Jongh zelf, De kellner en de levenden van Vestdijk en
Spelenderwijs latijn van A.W. de Groot.36 De laatste titel viel als educatieve uitgave
een beetje buiten de boot, maar ook ten aanzien van de andere titels ging het
PEN-bestuur niet zomaar akkoord, blijkens Victor van Vrieslands antwoord:
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I cannot send to you at once a special recommendation for the four books
mentioned by you. I have first to consult my four colleagues in the
commission for selection. If they agree, you will be authorized to use for
this purpose the recommendation of the three great literary organizations
of Holland.37
Tegelijkertijd meldde hij aan Tielrooy dat hij niets zag in het boekje van Netty Nijhoff,
dat hij het boek van De Groot niet kende, maar dat hij tegen Vestdijk en De Jongh
niet het minste bezwaar had, ‘laatstgenoemde natuurlijk vooral uit tactische
overwegingen’.38 De bestuurders van PEN Nederland, of misschien kunnen we het
breder stellen, de Nederlandse literaire smaakmakers wilden hoe dan ook bij het
selectieproces als gate keepers blijven optreden, hetgeen de transmissie van teksten
naar andere taalgebieden niet zelden frustreerde.
Victor van Vriesland nam als voorzitter van de PEN de vertaalkwesties bijzonder
au sérieux. Dat blijkt ook uit zijn uitvoerig intern rapport dat hij van de
werkzaamheden van het PEN-centrum voor Nederland op het gebied van vertalingen
samenstelde en waar hij een gedetailleerd overzicht gaf van de stappen die hij in
deze zaken had ondernomen (en ook over hoeveel er daarbij mis ging).39 Maar
tegelijkertijd moest hij gaandeweg vaststellen dat de initiatieven zozeer over elkaar
heen buitelden dat het PEN-bestuur zijn greep erop dreigde te verliezen. De zaken
werden te onoverzichtelijk, veel geschiedde ad hoc, het was onduidelijk wie er
verantwoordelijk was voor wat. Meer structuur en beleid waren gewenst.

Vertaalbureau en Commissie voor Vertaalzaken
Victor van Vriesland bedacht een oplossing. Er moest een aparte instantie voor
vertaalkwesties komen binnen de PEN-club. Zo schreef hij op 26 juli 1952 aan Alfred
Kossmann, penningmeester van PEN Nederland en vervanger van Adriaan Morriën
in de keuzecommissie voor het Bulletin, dat hij wilde voorstellen om een apart
vertalingbureau op te richten:
de zaken gaan nu veel te incidenteel en veel te slordig, ik krijg bijna elke
week uit alle hoeken van de wereld brieven met vertaalde gedichten e.d.,
voorstellen tot vertaling, verzoeken om inlichtingen over kwesties van
honoraria of auteursrechten, over Hollandsche schrijvers, enz., dit alles
gepaard met manuscripten, tijdschriftnummers enz..40
Het Bureau voor vertalingen, zoals dat Van Vriesland voor ogen stond, zou kunnen
bestaan uit de keuzecommissie van het Bulletin, die, eventueel uitgebreid, een bredere
functie zou krijgen, ‘wat een korte uitdrukking is voor het feit dat alle vertaalbelangen,
vertaalproblemen, enz. daar onderzocht, geconcentreerd en gecoördineerd worden,
met bibliographische gegevens,
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ook over vertalingen in wording, spreiding van Nederlandsche litteratuur in het
buitenland en van buitenlandsche in ons land, enz., enz.’.41 Voorts zou het beoogde
Bureau ook een systematisch archief moeten gaan opbouwen.
Kossmann reageerde prompt en stak daarbij zijn mening over de bestaande
bulletincommissie niet onder stoelen of banken. Hij vond het een goed idee om een
apart vertalingenbureau op te richten, en zag in ‘dat bevordering en behandeling van
vertalingen eerder een belangrijker dan een onbelangrijker probleem zullen gaan
vormen’.42 Hij wilde echter toch ‘verzoeken om van het werk voor de vertalingen
(voor het bulletin) ontslagen te worden’. Zijn eerste en belangrijkste reden, naar
eigen zeggen, was dat hij het erg druk had. De tweede reden leek echter meer op te
spelen, namelijk dat hij de ‘faits et gestes van onze commissie’ niet kon bewonderen.
Een commissie zou moeten bestaan uit deskundigen, die uit pas verschenen literatuur
een keuze maakten die overeenkwam met de literair-kritische ontvangst die bepaalde
boeken te beurt was gevallen. Volgens Kossmann bestond de commissie in
werkelijkheid uit critici, die hun persoonlijke oordeel over boeken niet konden of
wilden loslaten. Hoewel bijvoorbeeld Kouwenaars Ik was geen soldaat goed
ontvangen was, vonden de commissieleden het geen goed boek en werd het daarom
afgewezen.43
Hier speelt opnieuw het probleem van de selectie. Het criterium dat volgens
Kossmann veel gebruikt werd was ‘dit boek is al of niet geschikt voor het buitenland’.
Hij vond echter dat dit argument buiten beschouwing gelaten moest worden, ‘omdat
er een zeker, goed bedoeld, misbruik van wordt gemaakt’ en werd ingezet om
persoonlijke voorkeuren of overwegingen met betrekking tot de canonieke status
van de auteur in Nederland te rechtvaardigen: ‘Op de laatste vergadering bleek
bijvoorbeeld Hermans' Ik heb altijd gelijk niet geschikt voor het buitenland te zijn,
terwijl de essays van Dubois en Van Huet dat wel waren’. Waarmee Kossmann in
feite zei dat bij de selectie te weinig het perspectief van het buitenland werd betrokken
en te veel de nationale literaire normen in het spel werden gebracht:
Onze commissie dient te zijn een instituut voor propaganda, niet een hoge
raad voor de kunst. De Nederlandse V.V.V. zal toch de buitenlandse
toeristen niet afraden om bij Nicolaas Kroese te gaan eten, omdat de
bestuursleden dat misschien een naar restaurant vinden? Wij zouden de
buitenlandse uitgevers behoren voor te lichten; dat doen we niet wanneer
we een aantal hoogst willekeurige titels aanbevelen, die worden opgegeven
door een handjevol toevallige critici.44
Ook al trok Kossmann zich dus aanvankelijk terug uit de vertaalwerkzaamheden van
de PEN, het door Victor van Vriesland voorgestelde Bureau voor Vertalingen kwam
er, aanvankelijk, in het najaar van 1952, in de vorm van een tijdelijk Bureau voor
Vertalingen. In april 1953 ging dit bureau over in de door het PEN-Centrum benoemde
negen leden tellende Commissie voor Vertaalzaken.
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Over de oprichting, samenstelling, doelstellingen en werkzaamheden van deze
Commissie voor Vertaalzaken willen wij het in dit artikel niet hebben. Alleen nog
dit: het bestuur kon onmogelijk de tijd vinden de op zijn tafel liggende vertaalkwesties
adequaat te behandelen en riep een nieuw orgaan in leven met de taak zich hierover
te buigen, in het bijzonder om de Nederlandse literatuur over de grens te brengen,
het peil van de vertalingen te bewaken, de correspondentie met PEN International
rond het UNESCO-PEN Bulletin te voeren en een documentatiearchief voor vertalingen
op te zetten.45 Ook het initiatief voor het Repertorium zou op de agenda van de
commissie komen te staan. De oprichting van de Commissie voor Vertaalzaken is
overigens ook weer een duidelijk symptoom van verdere institutionele differentiëring.
We kunnen concluderend vaststellen dat de PEN als niet-overheidsorganisatie een
belangrijke rol speelde in het ontstaan van overheidsbeleid op het gebied van
vertalingen. Er was sprake van het voorleggen van initiatieven, van subsidiëring en
er ontstond zodoende een vorm van samenwerking van een maatschappelijke
groepering en de overheid met gevolgen voor de structuur van het literaire veld.
Paradoxaal genoeg zal blijken dat doordat de overheid een eigen beleidsagenda ging
opstellen, onder meer daartoe aangezet door de activiteiten van die groepering, zij
een bepaald beleid begon te domineren. Terwijl de Commissie voor Vertaalzaken
aan haar werkzaamheden begon was men in de departementale wandelgangen bezig
een door de overheid te bekostigen Stichting voor Vertalingen op te richten. Maar
hoe het initiatief van een private organisatie, de PEN, wordt overgenomen door de
overheid is een ander verhaal dat we in een volgend artikel in Zacht Lawijd zullen
vertellen.46

Eindnoten:
1 Brief van Victor van Vriesland aan Alfred Kossmann, 26 juli 1952. Alle genoemde
correspondentie is afkomstig uit het PEN-archief, Letterkundig Museum.
2 Uit de gedrukte uitnodiging aan beoogde leden uit 1923.
3 Zie Gillis Dorleijn & Sandra van Voorst, ‘2 mei 1934: Het bestuur van PEN Nederland vergadert
over de afvaardiging voor het jaarlijkse internationale congres en betreurt “dat het moeilijk is
buiten de politiek te blijven”’, in: Helleke van den Braber, Jan Gielkens & Mathijs Sanders
(red.), 1934. Querido, Amsterdam 2010.
4 Citaat uit concept-circulaire die vertaald in het Frans en Engels aan de leden van PEN International
moest worden gezonden, ontworpen door Johan Schotman, waarschijnlijk in 1936. Zie voorts
onder andere een brief van Johan Schotman aan Hermon Ould, 2 oktober 1935.
5 http://www.unesco.nl/ [27 augustus 2009].
6 Brief van Ould aan Tielrooy, 24 februari 1950.
7 Brief van Ould aan Tielrooy, 24 februari 1950.
8 Brief van Van Vriesland aan Tielrooy, 3 juli 1950.
9 Annie Romein-Verschoor, Slib en wolken. Stromingen en gestalten uit de nieuwste Nederlandse
literatuur. Querido, Amsterdam 1947, p. 5. Aan de versozijde van de titelpagina staat: ‘In
opdracht van het P.E.N. Centrum voor Nederland’.
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De kleine garnaal
De kleine garnaal is een rubriek gewijd aan een van die vele literaire randfiguren
die door de mazen van het net van de officiële literatuurgeschiedschrijving glippen
maar die stuk voor stuk een onmisbare schakel vormen in het literaire ecosysteem.

Arno Kuipers
François Pauwels: dichter, romancier, advocaat
François Pauwels is tegenwoordig als schrijver vrijwel vergeten, maar tijdens zijn
leven was hij een ware bestseller-auteur. In zijn populaire romans verwerkte Pauwels
zijn ervaringen als strafpleiter. Zijn literaire carrière begon hij echter als dichter in
de kring van het tijdschrift De Beweging.
In 1954 ging een kleine rimpeling door het water van het literaire establishment. De
auteur François Pauwels weigerde in dat jaar het lidmaatschap te aanvaarden van de
eerbiedwaardige Leidse Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. De pers
smulde van de affaire en mat de zaak breed uit. De Telegraaf kopte: ‘Mr. Pauwels
weigert lidmaatschap’ en met onverholen sympathie citeerde het dagblad uit de
afwijzingsbrief die de rebelse Amsterdamse auteur schreef aan de Maatschappij:
Waaraan heb ik deze eer te danken? Moet ik er een waardering van
verdiensten in zien of is het omdat ik na een veertiental romans en
verhalenbundels en honderden verzen eindelijk de minzame aandacht van
de heren heb weten te trekken? Noch het een, noch het ander brengt mij
in Feeststemming! Het maakt veeleer de indruk of een opeenhoping van
vervelende breikousen mij nu oud en vervelend genoeg acht om in haar
midden te worden opgenomen.1
De Telegraaf leverde als commentaar: ‘De hulde komt inderdaad laat tegenover een
bijna 66-jarige auteur, die niet alleen door de letterkundige kwaliteiten van zijn werk,
maar ook door de belangrijke sociale aspecten er van respect heeft weten af te
dwingen’.
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François Pauwels kreeg niet alleen bijval van de pers. Ook collega-schrijvers
betuigden steun aan Pauwels en hekelden de houding van de ‘Maatschappij’. Zo
schreef Pauwels' generatiegenoot en vriend Jan Greshoff hem vanuit Zuid-Afrika:
Goede oude vriend,
Zojuist verneem ik dat je bedankt hebt voor de potsierlijke Mpij der Nederl.
Letterk. (...) Wat zou jij doen in dat gezelschap, waarin van letterkunde
bitter weinig sprake is. Ik deed net zoo destijds lang geleden wat jij nu
deed en ook Jany was er geen lid van toen hem het eerelidmaatschap werd
aangeboden! Jij hebt eenige van de grootste (niet in de zin van
omvangrijkste) gedichten in onze taal geschreven en je hebt voor je
‘reputatie’ deze Leidsche Kul niet nodig. Je hebt de toekomst.2
François Désiré Pauwels (1888-1966) is als dichter en romanschrijver thans nauwelijks
meer bekend, maar uit de woorden van Jan Greshoff en de steun van De Telegraaf
blijkt dat dat tijdens zijn leven heel anders was. In dit artikel wil ik enig nieuw licht
werpen op deze vergeten auteur, die niet alleen een merkwaardige positie innam in
het Nederlandse literaire landschap, maar als prominent strafpleiter ook buiten de
literatuur veelvuldig van zich deed spreken.

Foto Edith Visser [Letterkundig Museum]
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Student met Bloem
François Pauwels werd geboren in Amsterdam in een artistiek Vlaams-Nederlands
milieu. Zijn vader was de tenor Desiré Pauwels, oorspronkelijk afkomstig uit Gent,
maar verbonden aan de Nederlandsche Opera in Amsterdam. Zijn moeder was de
actrice Sophie van Biene. François Pauwels wou op jonge leeftijd liefst zelf ook
zanger worden, maar zijn vader drong er bij hem op aan om een conventioneler vak
te kiezen. Het werd de rechtenstudie met als doel de advocatuur. Vader Pauwels gaf
zijn zoon wel een navolgenswaardig voorbeeld mee, zoals deze later optekende in
zijn autobiografische jeugdroman Het duel (1938): ‘“Je moet advocaat worden...”
raadt m'n vader. In mijn jeugd ging ik luisteren naar Odilon Périer, de beroemdste
advocaat van België. Dat is een mooi beroep!”’3 Odilon Périer was in de negentiende
eeuw een bevlogen advocaat in het Belgische Dendermonde. Daarnaast was hij een
sociaal betrokken letterkundige die ondermeer schreef over misstanden in de Vlaamse
katoenindustrie.4 François Pauwels zou zich later een meer dan waardig opvolger
van Périer tonen.
Na zijn gymnasiumtijd studeerde François Pauwels enige tijd in Amsterdam, maar
hij maakte zijn studie rechten af in Utrecht. In 1915 promoveerde hij er op stellingen
aan de juridische faculteit. Hij volgde daarmee het spoor van de dichter J.C. Bloem
die ook rechten in Utrecht studeerde en er eveneens op stellingen promoveerde
(hoewel die stellingen groten-

Korte Nieuwstraat 33 in Utrecht het studentenhuis waar Pauwels woonde met J.C. Bloem
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deels gekopieerd waren uit het stellingenboekje van dichter-jurist P.N. van Eyck).5
Door de gedeelde studie kenden Bloem en Pauwels elkaar goed, ze woonden enige
tijd zelfs samen in een pensionaat aan de Korte Nieuwstraat. Tijdens de
voorbereidingen voor dit artikel is contact opgenomen met de dochter van François
Pauwels, hetgeen leidde tot de schenking van een onbekend gelegenheidsgedicht
van J.C. Bloem aan Pauwels uit 1914 aan het Letterkundig Museum. Bloem dankt
Pauwels in dit gedicht voor een fruitmand (‘tresoor vol roode fruiten’) die hij,
waarschijnlijk tijdens

J.C. Bloem, ‘Dankoffer aan Francois Pauwels’ [Letterkundig Museum]
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ziekte, van Pauwels had ontvangen. Dat Pauwels in zijn Utrechtse studententijd
vriendschap voor het leven sloot met J.C. Bloem, blijkt ook uit de brief die Bloem
zo'n vijftig jaar na dit gedicht aan Pauwels schreef en die mevrouw Pauwels ook aan
het Letterkundig Museum schonk.6 Bloem meldt zich in deze brief wegens zijn
gezondheid af voor een avondje bij Pauwels:
Vanochtend ontving ik je invitatie. Tot mijn grote spijt zal ik niet kunnen
komen. Ik ben het laatste jaar vrij nerveus en zie daardoor tegen het reizen
op, hoewel ik physiek gesproken eigenlijk niets markeer. Ik hoop toch,
misschien against hope, dat ik de volgende keer wel van de partij zal
kunnen zijn.7
Van die volgende partij is het misschien niet meer gekomen. Beide dichters overleden
in 1966. Behalve met Bloem sloot Pauwels in zijn Utrechtse studentenjaren
vriendschap met de dichters A. Roland Holst (‘Jany’) en Greshoff, maar ook met de
jonggestorven kunstenaar en aartsquerulant Erich Wichman. Jan Greshoff emigreerde
naar Zuid-Afrika, maar met Bloem en Roland Holst zou Pauwels later met regelmaat
een gezellig samenzijn van oudere dichters organiseren in Café Americain aan het
Leidesplein of in etablissementen aan het Rembrandtplein. Die avondjes werden ook
vaak bijgewoond door mr. H.W.J.M. Keuls - een andere minder bekende dichterjurist
uit de kring van de ‘generatie van 1910’ - en Victor van Vriesland.8
Pauwels deed danig van zich horen tijdens zijn studentenjaren. Zo stelde hij de
bundel met studentenpoëzie Io vivat! (1912) samen, was hij actief in de Amsterdamse
kringen van Propria Cures en was hij bovendien redacteur van het Utrechtse
studentenblad Vox Studiosorum. Pauwels was ook bedrijvig in de Utrechtse
‘Litterair-Historische Kring’, die gelieerd was aan dit studentenweekblad en aan het
Utrechtse Studentencorps. Rob Delvigne heeft het Utrechtse studentenwereldje rond
deze ‘Litterair-Historische Kring’ onderzocht. Hij beschrijft ondermeer hoe op een
cabaretavond van de ‘Kring’ in 1913 de drie dichters A. Roland Holst, J.C. Bloem
en François Pauwels op rijm speechten, al improviserend.9

In De Beweging van Verwey
Pauwels zette zijn eerste schreden op het pad van de literatuur dus als student. Ze
stonden vooral in het teken van de poëzie. Zoals Pauwels qua rechtenstudie min of
meer hetzelfde traject volgde als Bloem (hij deed er misschien iets minder lang over),
zo vertoont ook Pauwels' doorbraak als dichter grote overeenkomst met die van
Bloem. Bij zowel Bloem als Pauwels kan die doorbraak worden gerelateerd aan het
verschijnen van hun werk in het gezaghebbende maandblad De Beweging, dat onder
redactie stond van dichter-criticus Albert Verwey. In 1910 verschenen de eerste
gedichten van Bloem in Verweys tijdschrift. Pauwels volgde in 1911 met het lange
gedicht ‘De Vreemde Tocht’.10
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Jan Greshoff, die zich in 1954 nog meer dan François Pauwels zelf ergerde aan de
kwestie rond de Leidse Maatschappij, wijdde een aflevering van zijn vaste literaire
kroniek in de Haagse courant Het Vaderland aan Pauwels en hij herinnert zich in dit
stuk de eerste publicatie van zijn vriend in De Beweging:
Hoe is het mogelijk dat het rare en hinderlijke lichaam in Leiden de
schrijver van een veertiental romans en een tiental bundels
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gedichten na zijn zestigste pas ontdekt? En dat terwijl het overigens gereed
staat ieder jongmaatje op grond van enige geringe proeven in zich op te
nemen? Dit is mogelijk, alléén, doordat François Pauwels gedurende
tientallen jaren stelselmatig miskend en met vereende krachten in een
donkere hoek geduwd werd. Toen hij, student nog, in ‘De beweging’ van
Verwey zijn Nachtelijke Sleepster gedrukt zag, waren wij, zijn tijdgenoten,
er zeker van dat een nieuw en groot dichter onder ons was opgestaan. Dit
machtige brede gedicht heeft met de jaren niets van zijn fascinerende
kracht ingeboet en is en blijft, naar mijn smaak en overtuiging, een van
de belangrijkste en schoonste uit ons moderne lierdicht.11
Hoewel François Pauwels in 1908 op amper negentienjarige leeftijd al debuteerde
met de bundel Gedichten (bij de uitgeverij Meindert Boogaerdt jr. te Rotterdam) en
hij reeds verzen had gepubliceerd in verschillende tijdschriften als Nederland, Het
Leven en Propria Cures, werd zijn naam pas echt gevestigd toen het lange gedicht
de ‘De vreemde tocht’ werd opgenomen in De Beweging. Greshoff noemt hier
abusievelijk het grote gedicht ‘De nachtelijke sleepster’, maar dat is van latere datum.
Dat gedicht verscheen in 1913 in De Nieuwe Gids en pas in 1919 in de bundel
Fantomen. Greshoffs vergissing is wel enigszins begrijpelijk, want juist deze twee
lange gedichten worden gezien als Pauwels' belangrijkste bijdrage aan de poëzie. Ze
behoren ook tot zijn meest gebloemleesde. Gerrit Komrij koos voor zijn bekende
bloemlezing als enige gedicht van Pauwels ‘De vreemde tocht’, hetzelfde gedicht
dus waarvoor Albert Verwey in 1911 de kolommen van De Beweging opende.
Uit de correspondentie van François Pauwels met Albert Verwey blijkt dat J.C.
Bloem Pauwels van advies diende bij zijn zendingen aan De Beweging. Pauwels
merkte in een brief aan Verwey uit april 1912 bijvoorbeeld op dat ‘vriend Bloem’
hem had aangeraden enkele nieuwe gedichten te sturen. Dat Bloem Pauwels
adviseerde welke gedichten hij het beste naar Verwey kon sturen, was waarschijnlijk
niet onnuttig. Eenvoudig was het immers niet om in het tijdschrift van de
oud-Tachtiger terecht te komen. Het werd rond 1910 gezien als één van de
gezaghebbendste tijdschriften, hoewel er ook wel tegenstanders waren van Verweys
streven om de oorspronkelijke ‘beweging’ van Tachtig verder te zetten op een hoger
en idealistischer plan.12 Uit de correspondentie blijkt dat Pauwels al vanaf begin 1909
pogingen ondernam om toegelaten te worden tot De Beweging en vele gedichten
opstuurde. Pas met de zending waarvan ‘De vreemde tocht’ deel uitmaakt, reageerde
Verwey uitvoerig. Hij achtte de kwaliteit van ‘De vreemde tocht’ kennelijk zeer
hoog, want het gedicht ontlokte hem een lang antwoord, waarin hij niet alleen
acceptatie voor De Beweging toezegde, maar ook enkele van zijn opvattingen over
poëzie uiteenzette:
Een gedicht is niet enkel een uiterlijke schoonheid, maar ook een innerlijke
reiniging, omdat door de bewustmaking van den dichter de verschillende
gevoels-toestanden zich van elkaar losmaken en de
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lagere zich schikken onder de hoogere. Uw gedicht drukt een dergelijke
werking uit en als ge dit ziet en dit streven van uw wezen trouw blijft, zijt
ge in de goede richting.13
François Pauwels was uiteraard zeer verheugd over de acceptatie. Hij antwoordde
aan Verwey: ‘Waarde Meester, uw schrijven met de verblijdende mededeeling dat
U mijn gedicht voor “De beweging” aanvaardt, maakte mij gelukkig.’ En hij voegde
daaraan toe: ‘het is of het in mij nu ook lente geworden is, want een jong vertrouwen
bloeit in mij en dat hebt Gij, meester, mij gegeven. Wanneer het ooit tot een zomer
moge volgroeien, weet ik wien het te danken is’.14

De vreemde tocht
Aan het door Verwey zo geprezen ‘De vreemde tocht’ valt in eerste instantie vooral
de omvang op. Het in een strak schema gegoten gedicht telt maar liefst tweeëntwintig
strofen van acht verzen. Het is een verhalend gedicht over een man met paard en
wagen die een aangespoeld lijk van de kust komt halen.
Albert Verwey reserveerde zijn lof voor dit gedicht niet enkel voor zijn brieven
aan Pauwels. Toen Pauwels' tweede bundel Het kristallen masker verscheen, waarin
‘De vreemde tocht’ was opgenomen, besteedde hij er een aflevering van zijn kritische
kroniek in De Beweging aan. Verwey zegt hierin over het gedicht:
Op een stormigen dag wordt door een man, met kar en paard, van een wrak
aan onze duinenkust, een lijk gehaald. Anders niet. Maar ik zou niemand
raden, na François Pauwels, dit onderwerp ook eens te behandelen. Hij terwijl niets in zijn werk recht gaf zoo iets goeds van hem te verwachten
- heeft in dit geval de aanleiding gegeven die hij behoefde. Hij heeft het
gemaakt tot zijn eigendom. Hij heeft het met zulk een vasten greep naar
zich toegenomen en het zoozeer doordrongen van zijn bedoelingen, dat
wie het na hem zou behandelen aldoor weer den kijk en de gedachten, ja
zelfs de woordenkeus van Pauwels ontmoeten zou.15
Verwey verklaart aan het slot van zijn uitvoerige bespreking dat hij Pauwels had
opgenomen in De Beweging om te laten zien dat realistische of ‘familiare’ poëzie
ook wezenlijk goed kan zijn.
Pauwels' publicaties in De Beweging vielen overigens niet bij iedereen in goede
aarde. Uit brieven van A. Roland Holst uit deze tijd is bijvoorbeeld op te maken dat
deze eigenlijk een broertje dood had aan Albert Verwey en De Beweging en met lede
ogen aanzag hoe Verwey alle belangrijke dichters van zijn tijd naar zich probeerde
toe te trekken. Op Pauwels' bijdragen aan De Beweging maakte hij zelfs een spotvers
in een brief aan de criticus Dirk Coster:
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‘Het Schip “De Beweging”
Dat pas in zee ging
Toen Pauwels meeging
En koers nam naar waar Albert's ster hing Maar goddank verging voor het te vér ging -’

Maar zoover is 't nog niet, helaas. Kom jij nog niet met je kanonneerboot?16

De bespreking van Het kristallen masker door Albert Verwey in het knipselplakboek van François
Pauwels [Letterkundig Museum]
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Die ‘kanonneerboot’ waarmee Dirk Coster het ‘schip’ van De Beweging moest doen
zinken, was het tijdschrift waarvoor Coster in deze jaren plannen smeedde en dat
alle anti-Bewegingers zou moeten verenigen.17 Dit tijdschrift kwam echter niet van
de grond. Pas in 1920 verscheen Costers eigen tijdschrift De Stem, maar toen was
De Beweging al van het toneel verdwenen.
Roland Holsts ergernis over Pauwels' aanschurken bij Verwey kon de
vriendschappelijke betrekkingen tussen beide dichters overigens niet verstoren. Tot
op hoge leeftijd bleef de relatie hartelijk. Zo stelde Pauwels in 1949 nog aan ‘De
prins der dichters’ voor om de status van de auteursroem uit te buiten en ‘in augustus
per auto de “lage landen nauwkeurig te onderzoeken op erotische mogelijkheden”.
Holst schreef terug dat dit plan hem zeer aanlokte, maar deze seksvakantie van beide
zestigers is niet doorgegaan’.18

Het lange gedicht
In zijn brieven aan Verwey stak Pauwels niet onder stoelen of banken dat hem een
heel ander soort poëzie voor ogen stond dan de poëzie van de Tachtigers en de poëzie
die in de nasleep van Tachtig werd geproduceerd. In januari 1909 schreef hij
bijvoorbeeld aan Verwey:
Versta mij wel, Geachte Heer, ik ontken niet het groote nut dat de mannen
van 80 op den groei onzer Vaderlandsche dichtkunst hebben uitgeoefend,
maar het vooze vormschoon van velen hunner heeft oppervlakkigheid en
gebrek aan innerlijkheid gekweekt. Uw werk blijft door zijn
fijn-intellectueele diepte, zijn stadige verscherping van levensvisie daarop
een uitzondering.19
In de roman Het duel heeft François Pauwels de ontwikkeling van zijn opvattingen
over poëzie ook genoteerd. Zo wordt erin beschreven hoe de jonge Pauwels op zijn
puberkamertje worstelt met de gedichten van de Tachtigers:
Om me te oefenen lees ik veel gedichten, maar ik begrijp er zoo weinig
van. Iedereen dweept met de mannen van tachtig, al wat de vroegere
dichters gemaakt hebben is rijmelarij of, zooals ze dat noemen: rhetoriek.
Toch kan ik niet gelooven dat je de woorden aan elkaar moet koppelen,
veel uitzonderlijke adjectieven gebruiken en duister zijn, om een mooi
gedicht te schrijven.20
Door deze woorden verbaast het niet dat Pauwels zich ook heeft bemoeid met het
zogenaamde ‘retoriekdebat’ uit 1913. Dit debat vond plaats onder de hoede van
Albert Verwey in De Beweging. De dichter Geerten Gossaert (F.C. Gerretson)
publiceerde in 1913 een essay over Swinburne waarin hij de terugkeer van ‘bezielde
retoriek’ bepleitte. Het was een radicaal stuk want ‘retoriek’ was sinds het eerste
optreden van de Tachtigers een taboewoord geworden. Gossaert bepleitte de terugkeer
van oude beelden, desnoods zelfs
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ingesleten beelden als ze maar waarachtig, dus ‘bezield’ waren. Ook bepleitte hij in
zijn stuk nieuwe aandacht voor de volzin, tegen het gewoeker op woordniveau van
de Tachtigers. Albert Verwey pikte het pleidooi van Gossaert op en publiceerde in
1913 in De Beweging zijn belangrijke artikel ‘De richting van de hedendaagsche
poëzie’ waarin hij op Gossaert reageerde en hem in grote lijnen bijtrad.21
Pauwels was geestdriftig over dit pleidooi voor het herstel van de herkenbare
beeldspraak en de vormbeheersing. Pauwels' eigen bijdrage aan het debat was een
vertaling van de lange negentiende-eeuwse ballade Das Hexenlied van de Duitse
auteur Ernst von Wildenbruch (1845-1909). Pauwels liet deze vertaling voorafgaan
door een eigen manifest: ‘Een korte waardebepaling van het verhalend gedicht voor
onze tegenwoordige verskunst’. In dit manifest wordt gevraagd om de terugkeer van
het lange epische gedicht:
Het is mijn persoonlijke, hechte overtuiging dat een her-populariseering
onzer Nederlandsche Verskunst alleen mogelijk is door het verhalend
gedicht. De ziel, het innerlijk gevoelsleven van het schrijvend individu is
thans genoeg uitgeplozen en langzamerhand een opgeblazen
onbelangrijkheid geworden. Daarnaast kwijnt een anarchistische,
bloedlooze quasi-epiek, waar het philosopisch-beredeneerend element of
de sociaal-utopische tendenz wanstaltig uitpuilt.22
Wat Pauwels blijkens dit manifest voorstond, was een anti-individualistische,
collectieve volkspoëzie, aangevoerd door bevlogen dichters, die anders dan de
Tachtigers weer in zeer nauw verband moesten staan met de volksgemeenschap,
maar daarin toch een leidende positie zouden innemen. Pauwels bepleitte echter geen
terugkeer naar de periode vóór de Tachtigers, maar een nieuwe epische dichtkunst,
die de verworvenheden van Tachtig incorporeerde en naar een hoger en collectiever
niveau moest brengen:
De tachtigers hebben ons de poëzie doen kennen als een levende
schoonheid, met het individu als middelpunt. Er is echter onder de jongeren
of liever jongsten, zeer duidelijk een groep van dichters waar te nemen,
die niet langer het individu, maar het leven, in zijn meest verschillende
maatschappelijke en zinnelijke nuances, alleen als middelpunt dier levende
schoonheid willen aanvaarden. En voor mij persoonlijk, verwacht ik dan,
gelijk reeds gezegd, van het verhalend gedicht, waarin het leven tot een
handelingseenheid gecomprimeerd wordt, het meest.23
Pauwels zelf zou zich jarenlang wijden aan verschillende vormen van epische of
verhalende gedichten of gedichtenreeksen. Zijn meest ambitieuze project in dit
verband was de cyclus Dag van leugen, waarvoor hij al in de jaren tien plannen
smeedde, maar dat twintig jaar zou vergen om te voltooien. De bedoeling van dit
langdurige project was een ‘autobiografie in verzen’.
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Sociale strijd
Uit Pauwels' manifest over het lange gedicht valt wel op te maken dat hij niet helemaal
op één lijn zat met Verwey. Waar Verwey, bijvoorbeeld in zijn brieven aan Pauwels,
de zuiverheid en de eenheid van het gedicht benadrukte, legde Pauwels veel meer
de nadruk op de lezer en de sociale rol die het (lange) gedicht moest spelen.
Meer en meer ontpopte François Pauwels zich in de jaren tien als een sociaal
bewogen dichter aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Te midden van zijn
conservatieve, zo niet reactionaire vrienden uit de studententijd Bloem en Roland
Holst was hij daardoor een uitzondering. Te midden van latere vrienden als A.M. de
Jong en Dirk Coster was hij ideologisch beter op zijn plaats. Op instigatie van A.M.
de Jong sloot Pauwels zich zelfs enige tijd aan bij de S.D.A.P., maar die partij hield
hij na een tijdje toch weer voor gezien. Hij zelf zei hierover: ‘In mijn jeugd, toen ik
bevriend was met de schrijver A.M. de Jong ben ik per ongeluk drie maanden lid
geweest van de S.D.A.P. Beste mensen, maar het in de maat lopen ligt mij nu eenmaal
niet’.24 Een echte partijganger was Pauwels dus niet en hoewel hij in veel
bloemlezingen als ‘socialistisch dichter’ werd gerubriceerd, gaat het te ver om hem
echt als een representant van de rode zuil te zien. Zijn gedichten zijn ook niet
propagandistisch van aard, wel zijn de zwakkeren in de samenleving vaak onderwerp
van zijn lange gedichten.
In 1919 verscheen Pauwels' derde bundel Fantomen bij Meulenhoff. Deze bundel
bevat het tweede bekende lange gedicht van Pauwels: ‘De nachtelijke sleepster’. Het
was al in 1913 voorgepubliceerd in De Nieuwe Gids. Notabene, want dat was het
tijdschrift van de Tachtigers, nog altijd onder leiding van Willem Kloos. Pauwels
was dus ook wel weer zo pragmatisch dat hij zich niet een mogelijkheid om te
publiceren liet ontglippen, al was dat in het oude blad van de door hem zo gesmade
Tachtigers.
‘De nachtelijke sleepster’ handelt over een schippersvrouw die 's nachts het
binnenvaartschip over het jaagpad moet voortslepen terwijl de schipper en het gezin
in het vooronder slapen. Meer nog dan in ‘De vreemde tocht’ komt Pauwels' sociale
visie hier naar voren. Een beschouwende ik-figuur ziet in het gedicht zijn romantische
stemming over het landschap en de nacht omslaan als uit het donker opeens deze
gebogen vrouw naar voren komt met het zware schip aan haar juk.

Lof van Bloem en Nijhoff
Pauwels' oude vriend Bloem was zeer onder de indruk van Fantomen, vooral omdat
Pauwels volgens Bloem niet een concrete sociale boodschap vertolkte, maar het
menselijke leed zelf toonde. Over ‘De nachtelijke sleepster’ schreef hij:
Hoevele moderne dichters zouden zich door dit onderwerp niet hebben
laten verleiden om het min of meer sociaal-poli-
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tiek te behandelen, en het aldus, zoo niet te verknoeien, dan toch te
verkleinen; want het is een verkleining van de grootheid van het
menschelijk lijden, de oorsprong ervan ergens anders dan in het enkele
feit van het mensch-zijn te zoeken.25

Francois Pauwels en zijn hond in De Nederlandsche Dameskroniek, 1925 [Letterkundig Museum]
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Ook de dichter Nijhoff noemde ‘De nachtelijke sleepster’ Pauwels' beste gedicht:
‘Ik had de “Nachtelijke sleepster” heel wat liever geschreven dan de “Iris” die zoveel
tot Perks populariteit bijdraagt, of zelfs dan “Het kindeke van den dood” van Hemkes,
om eens een dichter te noemen die ook door één enkel gedicht terecht bekend mag
blijven’.26 Veel minder was Nijhoff te spreken over Pauwels' vierde bundel, Tziganen
uit 1924: ‘Ik ken weinig dichters die, met zulk een geschoolde metriek, zulk een
volkomen gebrek aan ritme vertonen, en waarbij de woorden, ook als ze treffend en
tekenend gekozen zijn, zo dikwijls gezocht en zo zelden gevonden lijken’.27 Een
uitzondering maakte hij voor het gedicht ‘Asyl’, waarin hij weer de kwaliteiten van
de oude Pauwels terugvond.
Veel later pas zou Nijhoff Pauwels weer met lof toespreken. Enkele jaren na de
oorlog schreef hij Pauwels een brief naar aanleiding van de uiteindelijke voltooiing
van Dag van leugen, een menschenleven in verzen (1948):
Welk een benijdbare vruchtbaarheid! Er is een zekere tegenstrijdigheid in
de gevoelens, zo jeugdig, en de vorm, zo meesterlijk beheerst, maar deze
tegenstrijdigheid is jou geheel eigen en behoort bij je persoonlijkheid. Zo
ben je nu eenmaal geschapen, en het is nutteloos om met de Schepper in
discussie te gaan. Daarom weet ik niet, of jij je leven mag gelijkstellen
met een ‘dag van leugen’, zoals je doet in het laatste sonnet, waarvan het
eerste kwatrijn schitterend is door beeldende kracht. Ik denk onwillekeurig
terug aan Het Kristallen Masker, aan het onvergetelijke ‘De Weezen’ en
aan de prachtige regels:
‘En zij die weten wat de dood is.
Zij leven 't leven met gezang -’

Je bent nu zelf, door de barbaarse oorlogsjaren, zo verweesd geweest als
de meisjes van het weeshuis, zo gemarteld als het paard dat je in de
‘Vreemde Tocht’ beschrijft, - maar daarmede is het leven nog geen leugen
geworden. Neen, dit is een geestelijke capitulatie, en ‘il ne faut jamais
capituler’.28
Nijhoff zinspeelde hier op Pauwels' oorlogsjaren, die hij als kind van een joodse
moeder grotendeels in de onderduik had moeten doorbrengen. Veel van de
familieleden van moederskant (de familie Van Biene) overleefden de oorlog niet.
Capituleren deed Pauwels echter niet. Na de oorlog zette hij met volle kracht zijn
praktijk als strafrechtadvocaat voort en zou hij blijven getuigen van zijn sociale
bekommernis in meerdere romans en verhalenbundels.

Naar het proza
Vanaf het midden van de jaren twintig begon Pauwels zich toe te leggen op het proza.
Het is heel wel mogelijk dat de negatieve kritieken op Tziganen bij Pauwels' wending
richting het proza een rol hebben gespeeld. Behalve Nij-
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Tziganen (1924). Bandontwerp van P.A.H. Hofman [Privécollectie]

hoff waren ook verschillende jongeren rond de tijdschriften Het Getij en De Vrije
bladen niet echt te spreken over Tziganen. In een gesprek met de bekende interviewer
Pannekoek gaf Pauwels hierover het volgende commentaar:
Door aanleg voel ik mij aangetrokken tot de maatschappelijke
verschijnselen, tot sentimenten, die door de meesten gevoeld worden. Dat
ben ik begonnen met te zeggen in De Vreemde Tocht. Ik heb het voortgezet
in Fantomen en Tziganen. En nu is het zoo eigenaardig dat ik op het eerste
boek goede en op het tweede fel-afbrekende critiek van de jongeren heb
gekregen. Overal is verzet tegen mij, en dat, omdat ik advocaat ben en uit
mijn practijk sentimenten overbreng naar mijn poëzie. Ze zeggen dat ik
oudbakken gedachten heb. Maar die oudbakken gedachten liggen de
menschen na aan het hart en ik heb daardoor de groote massa gewonnen,
meer dan door woordvondsten.29
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Toch zou Pauwels zich steeds meer gaan richten op het proza, hoewel hij dus zijn
grote poëzieproject Dag van leugen bleef voortzetten.
Net als zijn poëzie kent Pauwels' proza een evident sociale strekking. Maar meer
dan de poëzie staat Pauwels' proza, vanaf de eerste verhalenbundel Boeven en burgers
uit 1926 tot en met de laatste in 1966 postuum verschenen roman Het recht ontkleed,
in nauw verband met zijn loopbaan als strafpleiter.

Advocaat
Na zijn promotie in Utrecht in 1915 verhuisde Pauwels naar Amsterdam. Hij was
enige tijd in de leer bij andere kantoren, maar kon al gauw zijn eigen praktijk opzetten,
hoewel de weg daartoe niet over rozen ging. Dat heeft Pauwels ondermeer beschreven
in zijn autobiografische romans Griffioen (1946) en Als het niet waar is (1961). De
jonge Pauwels wist wel al zeer vroeg zijn reputatie te vestigen. Amper begonnen aan
zijn juridische loopbaan,
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kon hij de geruchtmakende Spaarndammer moordzaak geheel doen kantelen. Wegens
moord op twee zusters in 1910 was een verdachte tot twintig jaar veroordeeld. Pauwels
voerde de verdediging in het hoger beroep met vrijspraak als resultaat. Een andere
ophefmakende zaak waarin Pauwels succes had als verdediger, was het proces tegen
collega-auteur Maurits Dekker, die in 1922 ten onrechte werd verdacht van moord.30
Pauwels trad ook op in politieke processen. Hij verdedigde de Duitse auteur Heinz
Liepmann, die in zijn anti-nazistische roman Das Vaterland

Eén van de triomfen van Francois Pauwels. De Telegraaf, 4 mei 1962 [Letterkundig Museum]
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(1933) de Duitse rijkspresident Hindenburg zou hebben beledigd en daarom in 1934
werd gearresteerd in Amsterdam.31 Pauwels bood zich tevergeefs aan als verdediger
van Marinus van der Lubbe in het proces wegens de Rijksdagbrand in 1933.32
Buiten de discipline van het strafrecht deed Pauwels van zich spreken in veel
echtscheidingszaken. Pauwels was bijvoorbeeld betrokken bij de echtscheiding van
de ouders van de dichter Hans Andreus.33 Pauwels koos vaak fel positie voor de
rechten van de vrouw en streefde ernaar echtscheidingsprocedures te vereenvoudigen.
Deze kwesties verwerkte hij in zijn roman Tine Kipra's echtscheiding uit 1929. Zelf
scheidde Pauwels van zijn eerste vrouw Rebecca Koe en trouwde voor tweede maal
met Maria Magdalena Hemminga in 1932.
Pauwels' laatste grote optreden was de verdediging van Hennie W. in de Baarnse
moordzaak in de jaren 1961-1963. Hennie W. was de handlanger van de twee
welgestelde broers uit Baarn die een vriendje ombrachten bij hun familielandgoed.
Deze moordzaak veroorzaakte een enorme ophef in Nederland, maar Pauwels poogde
uit alle macht verdachte Hennie W., die hij vooral als meeloper en niet als hoofddader
zag, te behoeden voor al te hoge straffen. Pauwels was tijdens deze zaak al in de
zeventig en de zaak vergde veel van zijn krachten en hij heeft waarschijnlijk daarom
deze zaak zelf niet meer verwerkt in een roman. De zaak heeft wel tot andere literaire
verwerkingen geleid, door Johan Fabricius (Jongensspel, 1963), Manuel van Loggem
(Jeugdproces, 1963) en Thomas Rosenboom (Vriend van verdienste, 1985).34
Meer dan vijftig jaar was Pauwels actief als strafpleiter. Gedurende het grootste
gedeelte van deze periode voerde hij zijn praktijk in de P.C. Hooftstraat te Amsterdam,
nummer 22. In die vijftig jaar groeide hij uit tot één van de befaamdste strafpleiters
van Nederland, vergelijkbaar met hedendaagse topadvocaten als Abraham Moskowicz
en Gerard Spong. Als dichter en romancier mag Pauwels dan wel enigszins in de
vergetelheid zijn geraakt, onder juristen en met name dan onder de
strafrechtspecialisten, kent zijn naam nog steeds een grote weerklank. Het is vooral
ook aan mr. Moszkowicz jr. te danken dat aan de naam van François Pauwels af en
toe nog wordt herinnerd. In een interview in Opzij verklaarde Moszkowicz
bijvoorbeeld dat er slechts drie advocaten pur sang per eeuw opstaan: ‘In de vorige
eeuw waren dat François D. Pauwels, A.F. Kokoski en mijn vader’.35
Pauwels' reputatie als strafpleiter kwam, behalve uit zijn dossierkennis en een
radicale visie op het strafstelsel, voort uit het feit dat hij een principiële voorstander
was van de juryrechtspraak. Hier speelt Pauwels' Vlaamse achtergrond een rol, want
in België was en is in het strafrecht juryrechtspraak gebruikelijk. Een oratorisch
begaafd pleiter, zoals Odilon Périer in de negentiende eeuw, kon daar zijn voordeel
mee doen. In Nederland behoorde Pauwels met zijn standpunt over de jury tot de
minderheid, maar hij opereerde in de rechtbank alsof de juryrechtspraak al was
ingevoerd. Met zijn verbale begaafdheid zorgde Pauwels menigmaal voor vuurwerk
in de zaal, soms tot afgrijzen van de rechterlijke macht. Het maakte Pauwels geliefd
bij de pers en de publieke tribune zat vaak vol als hij moest pleiten.
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Herendiner in 1959 met v.l.n.r. A. Roland Holst (op de rug gezien), J. Greshoff, A. Besnard, François
Pauwels en J.C. Bloem. Foto Edith Visser [Letterkundig Museum]

De komedie van het recht
Anders dan die bekendere schrijvende advocaat, F. Bordewijk, die een strikte
scheiding aanbracht tussen zijn hoofdberoep en de literatuur, putte Pauwels voor zijn
literaire werken direct uit zijn advocatenpraktijk. Sterker nog: François Pauwels
vermengde advocatuur en roman in één groot levenslang project dat ten doel had de
perversiteiten van het strafrecht en de inhumaniteit van de cellulaire opsluiting aan
te kaarten.
De gevallen die Pauwels in zijn praktijk als advocaat ontmoette, sterkten hem in
de gedachte dat misdadigers vaak zelf ook slachtoffers waren en dat de rechtspraak
met de omstandigheden geen rekening hield. Het middel van de celstraf was dan
vaak erger dan de kwaal van de misdaad. Deze opvattingen waren vooral in het
interbellum nog buitengewoon radicaal.
In zijn grote autobiografische terugblik Als het niet waar is heeft Pauwels de
ontwikkeling van zijn denken over het strafrecht beschreven. Pauwels' alter ego in
deze roman, ‘Mr. Orlando’, vindt geen bevrediging in de verdediging van verdachten
alleen, hij wil het onrecht in het strafstelsel breder aanpakken en stort zich daarom
op de literatuur: ‘Ik wil meer en anders.
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Illustratie uit De Groene Amsterdammer, 16 februari 1929

Verklaring over advocatuur en schrijverij [Letterkundig Museum]

Het succes van een geslaagde pleitrede is als het werk van een journalist. Het leeft
niet langer dan één dag. Ik wil iets blijvends. Een resultaat dat mij overleeft’.36 Het
levensdoel van Orlando/Pauwels wordt dan de bestrijding van de cellulaire opsluiting,
in de rechtbank en in de literatuur.
Ik ben ervan overtuigd dat niemand kan leven achter een gesloten deur.
De mens waakt ervoor dat zijn vogel in een ruimte verblijft die vele malen
zijn geringe omvang beslaat. Hij haast zich zijn hond van de riem los te
maken om hem een vrijheid van beweging te gunnen die voor het dier een
levensbehoefte is. Alleen zijn medemens, die de ruimte evenzeer nodig
heeft als de lucht die hij inademt, sluit hij in een hok. Om hem te straffen.
Waaraan ontleent hij dat recht? - In ieder mens schuilt de misdaad. Hij
heeft alleen het recht zich te beveiligen en dat bereikt hij niet door te
straffen, maar door te isoleren en op te voeden. Achter een gesloten deur
valt niets te bereiken. Daar kweekt men alleen recidivisten!37
Uit dit thema zou Pauwels vele verhalen en romans scheppen. Hij gaf zijn project
de verzameltitel ‘De komedie van het recht’ mee. Een aantal prozawerken van Pauwels
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werd een groot succes. Zijn verhalenbundel Boeven en burgers uit 1926 werd voor
het theater bewerkt en de naoorlogse roman Tijgers werd vertaald in het Frans.
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De Telegraaf, 10 januari 1966 [Letterkundig Museum]

Eén van Pauwels' succesvolste werken was de roman Rechter Thomas uit 1937.
Deze werd in 1953 verfilmd door Walter Smith met rollen van onder anderen Ton
van Duinhoven en Max Croiset. Hoofdpersoon is de goedaardige rechter Thomas
die in de fietsendief ‘Moppie’ zijn overleden zoon herkent. Moppie wordt voor het
stelen van een fiets (‘een zwijntje’) zwaar gestraft, maar weet te ontsnappen uit het
huis van bewaring, waarna het hem in het Amsterdamse criminele milieu van kwaad
tot erger gaat. Door nood gedwongen raakt hij in handen van de echte zware jongens.
Uiteindelijk zoekt Moppie zijn heil bij rechter Thomas. De rechter gaat dan om
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sentimentele redenen over de grenzen van zijn beroepscode heen en helpt de
zwaargestrafte ‘zwijntjesjager’. In Pauwels' thematiek is hij daarom uiteindelijk de
morele overwinnaar op een rigide en onmenselijk strafsysteem.
Vooral vóór de oorlog was François Pauwels met zijn kritiek op de celstraf een
revolutionaire uitzondering. In de jaren zestig heeft hij nog kunnen meemaken hoe
veel van zijn ideeën mainstream werden en hij herkende daarvan ook wel weer de
excessen, zoals een te gemakkelijk beroep op de spreekwoordelijke ‘moeilijke jeugd’.
In zijn postuum verschenen roman Het recht ontkleed uit 1966, laat Pauwels zijn
personages over deze zaken discussiëren. Te veel clementie voor ‘gewone’,
toerekeningsvatbare misdadigers heeft volgens hen ook een averechts effect:
‘Oneindige psychiatrische bespiegelingen, een korte straf met snoepreisjes naar huis,
waarbij de recidive eigenlijk wordt uitgelokt!’.38 De kritiek op het opsluiten in de cel
blijft echter overeind:

‘Dus allemaal levenslang?...’
‘In bepaalde gevallen zeker! In de allereerste plaats dient de maatschappij beveiligd
te worden! Ik stel echter één voorwaarde: weg met de cel! Die onteert niet alleen de
misdadigers, maar ook de rechter die genoodzaakt wordt van dat middeleeuwse
martelinstrument gebruik te maken!’39
François Pauwels overleed op 8 januari 1966 in zijn woonplaats Amstelveen. Hij
ligt begraven op Zorgvlied in Amsterdam.
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Veel dank aan Sophie Pauwels en Audrey van den Broek.
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Document
Sjoerd van Faassen
Een aanvulling op Brieven van E. du Perron
Het Letterkundig Museum verwierf recentelijk door bemiddeling van de Utrechtse
antiquaar André Swertz een tweetal tot dusverre onbekende brieven van E. du Perron
(1899-1940) aan Victor E. van Vriesland (1892-1974).
De brieven van Du Perron zijn verzameld in acht delen Brieven, die van 1977 tot
en met 1984 verschenen bij uitgeverij G.A. van Oorschot in Amsterdam. In 1990
verscheen vervolgens een negende deel, dat een nalezing en registers omvat. Sinds
de uitgave van Du Perrons Brieven duiken met enige regelmaat onbekende brieven
van hem op. Het Letterkundig Museum heeft in zijn toenmalige Jaarboek al een
aantal keren een aanvulling op de brieveneditie van Du Perron gepubliceerd: in 1993
brieven aan N.A. Donkersloot, uitgeverij Van Loghum Slaterus en Arthur van
Schendel; het jaar daarop brieven aan M. Nijhoff, Davida Simons-Posthumus, H.
Marsman en J. Greshoff; en in 1996 twee brieven aan Suzanne Lonneux en haar
latere echtgenoot Pascal Pia.
In de veiling van Bubb Kuyper te Haarlem van 25-28 november 2008 (waarvan ook
de in Zacht Lawijd 8/1 gepubliceerde brieven van R.N. en A. Roland Holst afkomstig
waren), werd een op 23 oktober 1931 te dateren brief aan Van Vriesland verworven.
Deze brief was ingebracht door de erven van de textielhandelaar Ernst Lampe
(1919-2000).
Nadien werd een tweede brief van Du Perron aan Van Vriesland aangekocht, te
dateren op 11 april 1932, bij Aioloz Amsterdam Book & Print Auctions, waar op 16
mei 2009 de collectie van een verzamelaar geveild werd die in de veilingcatalogus
met ‘x’ wenste te worden aangeduid. Achter die letter verschuilt zich, naar verluidt,
een befaamde antiquaar uit de buurt van Utrecht.

Zacht Lawijd. Jaargang 8

54
Victor E. van Vriesland verzorgde sinds 1930 de poëziekroniek van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant. Eind 1931 verving hij eerst enige tijd de ernstig zieke
redacteur Kunst & Letteren van die krant om omstreeks mei 1932 vast benoemd te
worden op die post. Hij verhuisde toen naar Rotterdam. In 1934 en 1935 zou Van
Vriesland met Menno ter Braak en S. Vestdijk deel uitmaken van het Nederlandse
contingent in de redactie van Forum, waar Du Perron net was vertrokken. Du Perron
had Van Vriesland begin 1930 leren kennen op de Amsterdamse kunstenaarssociëteit
De Kring. ‘Ik heb, achteraf gezien, meer gehad aan Ter Braak’, schreef Van Vriesland
over Du Perron in zijn herinneringen, ‘maar mijn gevoelscontact met Du Perron was
groter. Hij stond mij zeer na. Al zijn denken werd gevoed door zijn emoties, hij had
het altijd over zichzelf en zijn gevoelens, en daar waren veel bijna maniakale
waandenkbeelden bij. Hij achtte zich altijd vervolgd en hij was ziekelijk overgevoelig
voor de bejegening die hij trof.’ Van Vriesland had tijdens de beurskrach van 1929
zijn familiekapitaal verloren. In Rotterdam kon hij zich de eerste tijd geen eigen
woonruimte veroorloven. Hij woonde toen in het gebouw van de NRC in de
Eendrachtstraat op een petieterig kamertje boven de drukpersen. Later vond hij een
klein appartement aan de Leuvehaven, boven een wijnhandel. ‘Erg gevaarlijk’,
memoreerde Van Vriesland in zijn al genoemde herinneringen. Van Vriesland
verkeerde in Rotterdam met collega-schrijvers en dito journalisten als Ter Braak, Jo
Otten, Ben Stroman, Wim Wagener en Doeke Zijlstra, de directeur van uitgeverij
van Nijgh & Van Ditmar. Zijn huis was een zoete inval, waar volgens zijn collega
Gerard Zalsman ‘heel Rotterdam en Amsterdam elkaar ontmoette’. Dankzij Van
Vriesland werd volgens Stroman ‘zo'n voze nacht een sprankelend feest van
kwinkslagen’. Zijn hofmakerij van Ter Braaks zuster Truida zorgde in die tijd geregeld
voor een geprikkelde sfeer tussen Van Vriesland en Ter Braak. In januari 1938 werd
Van Vriesland eindredacteur (in de praktijk hoofdredacteur) van het weekblad De
Groene Amsterdammer en verhuisde terug naar Amsterdam. Zijn vriendschap met
Du Perron was toen echter al verflauwd. Zowel het redacteurschap van de NRC als
dat van De Groene was een begerenswaardige positie; beide gaven veel invloed in
het literaire veld.
Van Vriesland heeft al tijdens zijn leven zijn immense archief aan het Letterkundig
Museum overgedragen, maar her en der zwerven nog documenten rond, die in een
eerder stadium van dat archief moeten zijn losgeraakt. Van Vrieslands enorme
bibliotheek is na de dood van zijn laatste echtgenote, de actrice Adrienne Canivez
(1910-1992), geveild; ook in sommige boeken bleken zich destijds documenten te
verschuilen.
Beide recent door het Letterkundig Museum verworven en nu gepubliceerde brieven
zijn ongedateerd; de enveloppe die bij de tweede brief is gevoegd, blijkt daar niet
bij te horen en is daarom voor de plaatsing van de brief binnen de chronologie van
geen waarde. Beide brieven zijn echter op grond van de inhoud wel min of meer te
dateren.
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1003a. Aan V.E. van Vriesland: Den Haag, vermoedelijk 23 oktober 1931
Den Haag, Van Imhoffstr. 16 Vrijdag.
Beste Vic,
Ik begrijp evenmin als jij waarom Stols zoo lang met dat Fransche gedicht wacht.
Schrijf hem een briefkaart erover en zeg hem dat, als hij het niet plaatsen wil, hij het
maar aan mij moet zenden voor Forum. Het gedicht dat je thuis hebt, moet je mij
ook maar zenden; als het eenigszins gaat, plaatsen we beiden in Forum 2 (Februari);
nr. 1 is boordevol.
Maar what about je leiderschap aan de cahiervorm van de V.B.? Wat komt daar
allemaal in? Is Godius niets voor je? Ik weet zeker dat ik deze heele eerste lezing
vrij radicaal omwerk; maar als je het zooals het daar ligt, hebben wilt, geef ik het je
met genoegen. Je kunt er ook fragmenten uit lichten. Van Wessem vindt dat verhaal
ook goed, dus... - Maar de titel (... E poi muori) bevalt mij niet, bedenk dus iets
anders. Als ik je het ms. geef, moet je het verder, geheel naar eigen smaak, ‘bezorgen’.
Maar geef mij wèl de lijkjes terug, van al wat je niet drukt, want een andere copy
bezit ik niet.
Ik denk er over weer weg te gaan: misschien kom ik in Amsterdam, misschien ga
ik ook resoluut heel ergens anders: Parijs b.v., in afwachting van Stamboel.
Tot ziens, vroeger of later. De hand van steeds je
Ed.
- Ik schrijf je op gewoon papier, maar let op de enveloppe, goddôme!
Du Perron woonde van 30 september tot eind november 1931 in de Van Imhoffstraat
nr. 16 in Den Haag, maar gedurende deze periode reisde hij rond 12 oktober drie
dagen naar Gistoux, verbleef hij rond 17 oktober enkele dagen bij J.C. Bloem en
Clara Eggink in Breukelen en op 28 oktober vergezelde hij J.J. Slauerhoff (die ging
kuren in het Zwitserse Merano) tot Keulen, om vandaar via J. Greshoff in Brussel
naar Parijs door te reizen. 6 november was hij terug in Den Haag en zegde toen
onmiddellijk de huur op. Aan de Belgische dichter Gaston Burssens meldde hij op
13 oktober niet te weten hoe lang hij nog in Den Haag zou blijven. Een dag erna liet
hij echter Constant van Wessem (1891-1954) weten er hard over te denken Nederland
te verwisselen voor Parijs of - gekscherend, neem ik aan - Constantinopel. Amsterdam
als mogelijk toekomstige woonplaats komt ook in een brief van Du Perron aan
Marsman van 6 november ter sprake; in die brief wordt melding gemaakt van het
feit dat Van Vriesland hem voor een komst naar Amsterdam had warm gemaakt.
Mogelijk reageerde Van Vriesland daarmee op bovenstaande brief. Om die reden én
omdat Du Perron bij Van Wessem op 14 oktober informeerde naar de ook in
bovenstaande brief ter sprake komende veranderingen bij De Vrije Bladen, dateert
de hier gepubliceerde brief aan Van Vriesland naar alle waarschijnlijkheid uit de
tweede helft
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van oktober, vermoedelijk de 16de of de 23ste, die beide op een vrijdag vielen. De
enveloppe van deze brief, die Du Perron in zijn postscriptum roemt, is niet
overgeleverd en kan dus bij de datering niet van dienst zijn. Omdat Du Perron op 24
oktober ook aan Greshoff schrijft over ‘een prachtige enveloppe’ (die overigens
evenmin bewaard is), neig ik naar de tweede datum.
In een brief van de uitgever A.A.M. Stols (1900-1973) aan Van Vriesland van half
oktober 1930 spreekt hij over ‘uw fransche gedicht’, dat hij ‘voortreffelijk’ vindt,
geschikt acht voor opname in zijn in januari 1931 te starten poëzietijdschrift Helikon,
maar liever vervangen ziet door een Nederlandstalig gedicht. In Helikon 1 (1931),
nr. 1 (januari), p. 9-10 zou Van Vrieslands gedicht ‘Rekenschap’ verschijnen. Later
in dat jaar, in nr. 10 (december), p. 149-151 zouden nog de gedichten ‘De dagslaper’
en het Franstalige ‘Évolution’ in het tijdschrift worden opgenomen. Nadere
correspondentie over Van Vrieslands medewerking aan Helikon is niet overgeleverd.
In Forum 1 (1932), nr. 7 (juli), p. 440-442 zouden de gedichten ‘Dialogue à
contrejour’, ‘Dedicace’ en ‘Na een jaar’ worden opgenomen; het tweede gedicht is
daar het enige gedateerde gedicht en draagt het jaartal 1930. Du Perron zou op 6 juni
1932 vanuit Lugano aan zijn mederedacteur Menno ter Braak schrijven: ‘Ik kreeg 3
verzen van Vic, niet onaardig, maar ook niet al te best’. Ter Braak had hem echter
op 26 mei 1932 al laten weten die drie gedichten te hebben ontvangen, ‘twee fransche
en één hollandsch, alle drie afwijkend van zijn poésie pure-toon en meer in den
Forum-toon’. De gedichten zouden worden gebundeld in Herhalingsoefeningen
(1935).
Vanaf 1932 tot en met 1938 maakte Van Vriesland deel uit van de redactie van
De Vrije Bladen, die in 1932 verder werd bemand door Gerard Walschap en Van
Wessem, die sinds jaar en dag het redactiesecretariaat voerde. Vanaf de komst van
Van Vriesland verscheen De Vrije Bladen in de vorm van cahiers, waarin telkens
het werk van één auteur was opgenomen. In de periode hiervoor waren er verwoede
pogingen ondernomen De Vrije Bladen om te vormen en samenwerking te zoeken
met de tijdschriftplannen waaruit Forum zou resulteren.
De novelle ‘...E poi muori’ maakt deel uit van de nooit voltooide autobiografische
cyclus ‘De Onzekeren’, waaraan Du Perron eind jaren twintig was begonnen en tot
aan zijn dood sleutelde. Hoofdpersoon in de novelle is Reinald (in de uiteindelijke
versie: Evert) Godius. Du Perron bewerkte het verhaal regelmatig. Op 15 oktober
1930 had hij Van Vriesland erover geschreven: ‘Reinald loopt op zijn einde. [...] Dat
andere verhaal zal ik later misschien nog wel eens schrijven, op een heel andere
manier. (De Onzekeren.) Dit gaat heeten: Het geval Godius. Als je ervoor voelt, zou
ik het jou graag opdragen’. 6 november 1931 meldde Du Perron aan Van Vriesland:
‘Godius breng ik je eerstdaags mee’; de titel blijkt 9 november te zijn gewijzigd in
‘Nog een mijnheer die weggaat’. Hoewel de redactie het voor uitgave accepteerde,
zou het verhaal niet als cahier van De Vrije Bladen verschijnen, maar uiteindelijk
pas in Groot Nederland 36 (1938), nr. 5 (mei), p. 433-465 worden afgedrukt. Het
heeft bij publicatie geen opdracht aan Van Vriesland gekregen.
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1100a. Aan V.E. van Vriesland: Gistoux, vermoedelijk 11 april 1932
Gistoux, Maandag
Beste Vic,
Dank voor je terechtwijzing in de N.R.C.; ik hoop nog eens mijn leven te kunnen
beteren! Wat die lummel van een Donker betreft, ik ben blij dat ik door zijn
pachydermen-edelheid ben heengekomen en hem met mijn opmerkingen naar
aanleiding van Schotman tenminste zoo ver heb gekregen dat hij, heel zijn rol
vergetend, heeft gemeend zich te moeten wreken. En het meelwurmpje Theun heeft
ook nog wat Costeriaansch gif kunnen distilleeren. Vroeger of later antwoord ik nog
wel, krachtens de door jou gesignaleerde gewoonte. Ils ne perdent rien pour attendre,
en Coster ook niet.
Maar daar schrijf ik je niet voor. Ik zit nu weer in Gistoux en heb van Stols de
copy van Mikrochaos terug, waar natuurlijk nog steeds geen letter van gezet is. Ik
heb alles nu weer doorgekeken en er kort en goed drie afdeelingen van gemaakt; de
1e, getiteld Vermoeide Jeugd, bevat alles wat behouden werd uit Poging tot Afstand,
en wordt nogmaals aan Willink opgedragen; de 2e heet Rose en Geel en bevat de
meeste sonnetten uit Parlando + het Gebed b/d H. Dood, en is weer aan Jan van
Nijlen opgedragen; de 3e afd. heet Het Verval en bevat nu de heele Hubertus, P.P.C.,
De Man die Lacht [denk om cursiveringen!], Een Opdracht (uit Barnabooth), Het
Huis, de sonnetten In Memoriam, Kolonie, Mystiek terrein, De Katastrofe, Epitaaf,
Gli Amanti, De Ronker tot de Verdrevene (oorspr. voor Jany geschreven in Ascona,
en in Helikon gepubliceerd), Een Vrouw, Voor S-, het lange gedicht De Wachtende,
en Mirliton. Er is zooveel bij dat jouw speciale voorkeur heeft, en het slotvers zou
zoozeer voor jou geschreven kunnen zijn, dat je me moet toestaan jou deze afdeeling
op te dragen. Dit dan inplaats van die onaffe Mijnheer die weggaat, waarvan later
misschien alleen nog maar een paar stukjes en brokjes over zullen blijven in een
grootere roman. Ik geloof dat je nù niet bij de ruil verliest en ja zult zeggen. Je zou
er me een groot genoegen mee doen; temeer waar dit deel van mijn werk, door je
kritiek en je mee-ordenen van het ms. van Mikrochaos, in mijn gedachten veel meer
dan dat verhaal met jou is verweven. - Of als je wilt, dan dit èn dat! Maar is dat niet
te innig en te veel van het goede?
Tegen 20 April ben ik weer in Holland terug en ga dan eenige dagen naar Bergen.
Daarvóór of daarna hoop ik je in Rotterdam nog te zien. Schrijf me een briefkaart
hierheen met je besluit in deze opdracht-aangelegenheid. En hou je taai tusschen de
persen. Waarom heb jij nu niet een paar pluimstrijkerijen op rijm voor Hopman†
geschreven? Dat staat zoo verdomd goed in de letterkunde en heeft soms nog andere
voordeden.
Met hartelijke groet, steeds je
Eddy
Bij deze briefis een enveloppe bewaard gebleven met als poststempel:
BRUXELLES/BRUSSEL 2-1 1931. Ook in de veiling van Van Vrieslands bibliotheek
in juni 1992 zijn brief en enveloppe al als bij elkaar behorend aangebo-
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den. Ten onrechte, want gezien de inhoud van de brief correspondeert die enveloppe
niet met de brief. Op grond van de inhoud en gezien de nagenoeg gelijkluidende
terminologie in deze brief en in de hieronder geciteerde brief aan Jan Engelman van
maandag 11 april 1932 dateert de brief waarschijnlijk
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eveneens van die laatste datum. Du Perron verbleef in deze periode van 6 tot en met
25 april 1932 in Gistoux; 29 april zou hij in Bergen zijn.
In Forum 1 (1932), nr. 4, p. 235-236 had Du Perron de gedichten ‘De bierpiraat’,
‘Voor een paradijsvaarder’ en ‘Twee filmsirenen’ gepubliceerd. De ‘terechtwijzing’
waarvan in de brief sprake is, betreft Van Vrieslands bespreking van de aflevering
van Forum in de NRC van 6 april 1932 Av. B. Van Vriesland schreef daarin over Du
Perrons bijdrage: ‘E. du Perron draagt een drietal sonnetten bij: in de eerste twee zijn
ongetwijfeld nog zijn virtuoze kwaliteiten te bewonderen. Toch vreezen wij dat hij
met dit soort werk op een verkeerd spoor is, en zich aan de eenzijdigheden van een
bepaalde kant van zijn aanleg kritiekloos overgeeft, terwijl hij de schoonste
mogelijkheden van zijn dichterschap in hun verdere ontwikkeling onontgonnen laat’.
Alle drie de gedichten bundelde Du Perron overigens in de tweede druk van
Mikrochaos (1935).
Anthonie Donker (pseudoniem van N.A. Donkersloot, 1902-1965) was redacteur
van het sinds begin 1930 verschijnende Critisch Bulletin, dat afzonderlijk, maar ook
als bijvoegsel bij De Stem verscheen. In de NRC van 8 april 1932 Av. E besprak
Donker Du Perrons roman Een voorbereiding (1931). Daarin schreef hij onder meer:
‘Er is geen tweede schrijver in ons land die zoo een hooge toon voert, zoo laatdunkend
over anderen oordeelt en zich zulk een air van superioriteit veroorlooft als E. du
Perron. Daarom begrijp ik de uitgave van een boek als dit niet. Maar daar moet men
tenslotte slechts genoeg lak aan anderer oordeel voor hebben, wat aan den heer Du
Perron wel toevertrouwd is. Doch hoe kan men in zoo'n boekje als dit belang zien,
hoe kan men er überhaupt iets in zien? [...] Daar nu staat mijn verstand bij stil, gegeven
de oordeelsscherpte van den heer Du Perron, die op het gebied van prullen toch een
expert is en het zijne dus dadelijk als zoodanig had moeten herkennen’. Ter Braak
stuurde Du Perron deze bespreking op de dag erop en schreef bij die gelegenheid:
‘Je hebt wel succes met je speldeprikken; zelfs de edele A.D. verliest zijn
gentlemanlike manieren. Theun de Vries las ik ook; een goede, domme, maar voor
alles edele, gezonde(!) V.C.S.B.-palurk. Ik ken dat type, het lijkt altijd nog wat, maar
het is eigenlijk heelemaal niets’. Theun de Vries (1907-2005) besprak Du Perrons
roman eveneens uiterst kritisch in Critisch Bulletin 3 (1932), nr. 4 (april), p. 123-125.
Hij scheldt daar Du Perron onder meer uit voor ‘Eersten Voorbereider Op Een Nieuw
Leven Van Volstrekte Nihiliteit’, omdat deze ‘dit slecht staal van diary niet alleen
te representeeren [wenscht] als een proeve van moderne literatuur’, maar ook wil
‘dat men een imbeciel en caricatuur accepteert als een standaard van nieuwe
levensopvatting’. Aan Jan Engelman schreef Du Perron op 11 april: ‘Heb je verder
de groote Costeriaansche tegenaanvallen gezien van Theun de Vries en Thonie
Donker [...]? Ik ben blij dat ik de pachydermenedelheid van nr. 2 dan toch heb kunnen
doorprikken, dat noem ik een succes!’. Net als Donker behoorde De Vries tot de
kring van het door Dirk Coster (1887-1956) geleide tijdschrift De Stem. Dat had,
evenals de door Du Perron bespotte Vrijzinnig Christelijke Studentenbond, een sterk
ethische inslag. Du Perron ergerde zich al sinds midden jaren twintig aan
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Coster, maar was door deze in mei 1931 openlijk uitgedaagd in een essay zijn
bezwaren tegen Coster te onderbouwen. Vanaf die tijd rommelde het tussen beide
kampen. In juli 1932 zou in Forum, tot grote woede van Costers vazallen, Uren met
Dirk Coster beginnen te verschijnen, Du Perrons definitieve afrekening met Coster
en diens gedachtegoed.
In Forum 1 (1932), nr. 4 (april), p. 267-269 had Du Perron een baldadig stukje
gewijd aan Johan W. Schotman (1892-1976), die in een bespreking van de eerste
aflevering van Forum in Nederlandsche Bibliographie 77 (1932-1933), nr. 1 (februari
1932), p. 1-3 onder meer had geschreven: ‘[...] voor dit “vlerken” gezwets, voor deze
pueriele groeistuipjes, is nu een nieuw tijdschrift nodig. Coster wordt naar den
achtergrond geduwd door hun spitse ellebogen, want ze vrezen den ernst en alles
wat meerdere waarde heeft’.
De kopij van de dichtbundel Mikrochaos lag bij de drukkerij Boosten & Stols in
Maastricht. Op 27 februari 1932 had Du Perron aan Greshoff geschreven: ‘Het ms.
van Mikrochaos bleef weg. Wil je Sander [Stols] nu zeggen (liefst dadelijk) dat hij
nu aan Maastricht schrijft het hem te zenden, aangezien het anders hier [= Voorburg]
te laat komt en misschien wegraakt?’. In april had Stols nog niets aan de
voorbereidingen gedaan, blijkt uit een brief van Greshoff; pas eind mei ontvangt Du
Perron een drukproef. Mikrochaos zou in september 1932 bij A.A.M. Stols te Brussel
& Maastricht verschijnen. De indeling van de gepubliceerde bundel wijkt maar
minimaal af van Du Perrons opgave. Als frontispice is in de bundel een tekening van
de met Du Perron bevriende schilder Carel Willink (1900-1983) afgedrukt. Aan hem
is inderdaad de afdeling ‘Vermoeide jeugd’ opgedragen, net zoals de afdeling ‘Rose
en geel’ opnieuw een opdracht aan de Brusselse dichter Jan van Nijlen (1884-1965)
kreeg. De derde afdeling wordt aan Van Vriesland opgedragen. Het dertiende gedicht
in deze afdeling is het gedicht ‘De ronker tot de verdrevene’, dat gepubliceerd werd
in Helikon 1 (1930), nr. 6, p. 87 en er de datering ‘Ascona, Dec. 1929’ kreeg; de daar
geplaatste opdracht ‘Voor J.’ aan A. (Jany) Roland Holst (1888-1976) werd niet
herhaald in Mikrochaos.
Frits Hopman (1877-1932) was vanaf juni 1927 redacteur Kunst en Letteren
geweest van de NRC. Na een lang ziekbed was hij op 4 maart 1932 overleden. Tijdens
zijn ziekte was Hopman eerst vervangen door U. Huber Noodt, maar toen die vertrok,
vroeg Hopman Van Vriesland diens plaats in te nemen. Na Hopmans dood
solliciteerden zo'n dertig sollicitanten naar de vrijgekomen post, onder wie de
schrijvers J. Greshoff en J.W.F. Werumeus Buning; ook Ter Braak had nog even
overwogen te solliciteren. Eind april/ begin mei was de sollicitatieprocedure afgerond,
want op 3 mei 1932 schreef Greshoff aan de uitgever A.A.M. Stols: ‘Vic. E. vVr is
tòch opv van Hopman geworden. Dat doet mij veel plezier voor ZEd. en... voor ons
ook. Want het is toch wel prettig om daar een bevriende mogendheid te hebben
zitten!’.
Ten slotte: op grond van de (nu: lege) enveloppe kunnen we ervan uitgaan dat er
nog ergens een brief van Du Perron aan Van Vriesland van rond 2 januari 1931
rondzwerft.
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Inge Heslinga
Van ruzie tot fusie in de Friese literatuur
Uit onvrede over de conservatieve literaire koers van het Friese literaire maandblad
De Tsjerne wordt in de jaren '50 het experimentele tijdschrift Quatrebras opgericht
en begin jaren '60 het provocerende tweemanstijdschrift Asyl. Na een periode van
aanhoudende conflicten besluiten de drie tijdschriften in 1966 desondanks tot een
redactionele fusie.
Pisjende mopshoun, amokmakker-op-poepeklompen, Mussert-jonges, ynfantyl en
tragyske figuer, antisemitysk ynfektearre Farizéer... Beledigingen die ook zonder
Nederlandse vertaling weinig aan de verbeelding overlaten. Langdurige onenigheid
en irritatie tussen de redacties van de drie Friese literaire tijdschriften De Tsjerne,
Quatrebras en Asyl escaleerden in de jaren vijftig en zestig tot twee grote conflicten.
In beide gevallen was de aanleiding een aanval van beginnende auteurs op het werk
van een alom gerespecteerd en gevestigd schrijver. Vooral een conflict uit 1965 hield
in zowel Friese als Nederlandse media jarenlang de gemoederen bezig. In de jaren
tachtig werd deze zaak al eens uitgebreid opgerakeld en een recente bundeling van
oude artikelen laat zien dat de betreffende pennenstrijd ook in de eenentwintigste
eeuw nog niet vergeten is.1 Buitengewoon interessant is daarom het gegeven dat de
redacties van Quatrebras en Asyl, bladen die nota bene opgericht waren uit onvrede
over de conservatieve koers van De Tsjerne, nog geen jaar na het begin van de rel,
toenadering zochten tot De Tsjerne om te fuseren tot een nieuw literair tijdschrift.
Tussen 1946 en 1968 vormden De Tsjerne, Quatrebras en Asyl het decor waartegen
de ontwikkeling van de moderne Friese literatuur zich grotendeels afspeelde. Met
de start van De Tsjerne in 1946 begon zelfs een heel nieuw
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hoofdstuk in de literatuurgeschiedenis van Friesland. In het openingsartikel van dat
maandblad, ‘De bining forbritsen’ van hoofdredacteur Fedde Schurer, werd de
scheiding tussen de Friese literatuur en de Friese Beweging aangekondigd. De Friese
Beweging streefde van oudsher, al dan niet in verenigingsverband, naar een
conservering van het Friese culturele erfgoed: de literatuur diende de provinciale
cultuur in een zuivere Friese taal te beschrijven.2 Volgens Schurer werd daarmee in
Friesland te vaak een soort volkskunst aangeprezen, die gebaseerd was op
regionalisme en folklore en die niets met ‘echte’ kunst te maken had. Het auteurschap
moest voorop staan en niet het Fries-zijn, oftewel de naoorlogse Friese literatuur
moest niet langer als middel dienen voor het versterken van de Friese identiteit.
In de loop der jaren maakten thema's als het Friese volk en het geloof in God steeds
vaker plaats voor maatschappijkritiek en intellectueel cynisme. Toch kwam in de
praktijk de scheiding tussen Beweging en literatuur niet gemakkelijk tot stand, ook
niet in het maandblad De Tsjerne. Dit kwam mede doordat redactieleden als Douwe
Tamminga en E.B. Folkertsma zelf actief waren binnen Friese
Bewegings-verenigingen. Pas in de jaren zestig kon men voor het eerst in twee
eeuwen spreken van een Friese literatuur die los stond van de Bewegingsideologie.3
Jonge schrijvers kozen meer en meer voor een stadse en taboedoorbrekende thematiek
en zetten zich daarmee af tegen het provinciale en conservatieve karakter van de
Friese literatuur. Het was met name het tijdschrift Quatrebras dat zich al vanaf de
jaren vijftig sterk maakte voor de modernisering van de Friese literatuur door onder
meer gewone taal te hanteren bij het beschrijven van alledaagse ervaringen.
In de twee decennia na de oorlog ontstond in ieder geval een stevige basis voor
de Friese literatuur. Vooral in de jaren vijftig werd de organisatie van de Friese
literatuur op het gebied van productie, distributie en receptie verder uitgebreid en
geprofessionaliseerd. De provincie telde vijf uitgeverijen die Friese literatuur op de
markt brachten en de twee uitgevende boekenverenigingen, de Fryske Bibleteek en
de Kristlike Fryske Folksbibleteek.4 In navolging van de landelijke stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek organiseerde stichting It Fryske
Boek vanaf 1940 een jaarlijkse Friese Boekenweek. Fries proza en Friese poëzie
verscheen niet alleen in literaire tijdschriften, maar in mindere mate ook in de ruim
twintig algemeen-culturele tijdschriften en Bewegingsbladen.5 Lokale overheden en
stichtingen riepen literaire prijzen in het leven, er werd een schrijversvakbond
opgericht en op landelijk niveau werden Friese auteurs gestimuleerd door het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en later door het Fonds voor
de Letteren.6
Recensies van Friese literatuur, interviews met Friese auteurs, feuilletons en
hoorspelen kwam men tegen in de drie regionale dagbladen en op de enige regionale
radiozender. Aan de universiteiten in Groningen, Amsterdam, Utrecht en Leiden
werden bovendien leerstoelen ingesteld voor Friese taal- en letterkunde. Ook in
Friesland zelf, binnen het Literêr-histoarysk Wurkferbân en de Fryske Akademy
werd op wetenschappelijk niveau aandacht besteed aan Friese literatuurgeschiedenis.
Een andere belangrijke
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stap in de erkenning van de Friese literatuur was de oprichting van het Fries
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Leeuwarden in 1959.7
In een relatief klein taalgebied als Friesland vormden de literaire tijdschriften De
Tsjerne, Quatrebras en Asyl een laagdrempelig medium voor Friestalige auteurs. In
de periode dat de bladen actief waren, hebben maar liefst tussen de twee- en
driehonderd verschillende schrijvers hun medewerking aan deze drie bladen verleend.8
Elk tijdschrift creëerde zijn eigen kring van lezers en vaste medewerkers, maar toch
konden de drie bladen niet vreedzaam naast elkaar bestaan. Alle drie de redacties
meenden de waarheid in pacht te hebben over de ware definitie van Friese literatuur.
Met polemieken, negatieve beschouwingen, open brieven, maar ook door elkaar
simpelweg te negeren bestreden de redacties de andere visies op literatuur. De
redacties van Quatrebras en Asyl lieten bijna geen uitgave onbenut om in herinnering
te houden dat hun bladen waren opgericht uit onvrede over de literaire koers van De
Tsjerne. Maar waarom zochten de redacties van Quatrebras en Asyl in 1965, na een
decennium aan conflicten, toenadering tot De Tsjerne en andersom?

De Tsjerne
In januari 1946 verscheen het eerste nummer van De Tsjerne [vertaling: De Karnton],
een initiatief van politicus en schrijver Fedde Schurer. Het maandblad was een
voortzetting van het in de Tweede Wereldoorlog eenmalig en illegaal verschenen
blad De Rattelwacht. In totaal bestond De Tsjerne drieëntwintig jaargangen en het
verscheen gemiddeld elf keer per jaargang. Met een abonneebestand dat schommelde
rond de vijfhonderd lezers was De Tsjerne veruit het meest gelezen Friese literaire
tijdschrift van zijn tijd. Dit maakte het blad aantrekkelijk voor zowel de gevestigde
als de beginnende auteurs. Tot de opheffing in 1968 hebben meer dan tweehonderd
Friese auteurs in De Tsjerne gepubliceerd.
De doelstellingen van De Tsjerne werden door redactievoorzitter Schurer
beschreven in het artikel ‘De bining forbritsen’ [‘De binding verbroken’] in het
januarinummer van 1946. De Tsjerne moest creëren, informeren en bekritiseren,
waarbij de sleutelwoorden ‘frijheit en skientme’ [‘vrijheid en schoonheid’] waren.
Het moest een bloemlezend literair tijdschrift worden, met voldoende ruimte voor
jonge auteurs en met bijdragen over muziek, beeldende kunst, film, architectuur en
toneel. Friese schrijvers moesten in De Tsjerne ‘wer in laboratoarium fine, wirkwinkel
for it stylexperiment, for it nij besiikjen’ [‘weer een laboratorium vinden, een
werkplaats voor het stijlexperiment, om wat nieuws te proberen’].9 Ook aan andere
literaturen besteedde De Tsjerne veel aandacht. Het blad publiceerde bijna maandelijks
Friese vertalingen van anderstalige literaire teksten en bracht themanummers uit over
bijvoorbeeld Surinaamse, Bretonse of Israëlische literatuur en over figuren als
Shakespeare, Edgar Allan Poe en Bonifatius.
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De Tsjerne wist na de oorlog snel een degelijk en betrouwbaar imago op te bouwen.
Dat kwam doordat het blad in handen was van redactieleden als Schurer en
Folkertsma, mannen die hun sporen al hadden verdiend in de samenleving. Vooral
Schurer had veel belangrijke connecties door zijn werkzaamheden als regionaal
P.v.d.A.-politicus, als hoofdredacteur van het dagblad Friese Koerier en later ook
als Tweede Kamerlid. Omdat de redactie iedere maand weer een tijdschrift afleverde
volgens het beproefde recept, dus met bijdragen van auteurs met enig aanzien en
zonder artikelen waar iemand aanstoot aan kon nemen, verbond de
subsidieverstrekkende stichting Je Maintiendrai al in 1949 haar naam als uitgever
aan het maandblad.10
Om subsidies te krijgen voerde de redactie vele informele gesprekken met onder
meer de Commissaris der Koningin van Friesland, met de fractieleden en -voorzitters
van de Partij van de Arbeid en de Antirevolu-
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tionaire Partij in de Provinciale Staten, met Friese leden van de Tweede Kamer, met
de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Jan Piebenga en met de directeur van
de regionale omroep Sjoerd Leiker. Ook sprak de redactie met hoogleraar Jelle
Brouwer, die op zijn beurt aanbood om te praten met bestuurders van de Nederlandse
Maatschappij der Letteren te Leiden, die de tijdschriftensubsidie van de overheid
mocht verdelen.11 Deze lobby bleef niet zonder resultaat: naast een jaarlijkse bijdrage
van lokale overheden kreeg De Tsjerne vanaf 1952 een jaarlijkse rijkssubsidie van
een kleine duizend gulden, een bedrag dat geleidelijk opliep tot bijna drieduizend
gulden per jaar. De Tsjerne werd daarmee gelijkgesteld aan Nederlandse literaire
bladen als Libertinage, Podium, De Nieuwe Stem en De Gids.12
Het grootste punt van kritiek van lezers en medewerkers, gedurende het gehele
bestaan van De Tsjerne, was dat de redactie zich te weinig betrokken

Zacht Lawijd. Jaargang 8

70
voelde bij beginnende schrijvers en dat nieuwkomers zich niet thuis voelden bij het
tijdschrift. Er waren wel jonge en vernieuwende auteurs die in De Tsjerne wilden
publiceren, maar de redactie was eigenlijk bij voorbaat van mening dat hun bijdragen
niet goed genoeg waren. Om toch meer talentvolle jongeren bij het blad te betrekken,
werd in 1949 een prijsvraag uitgeschreven voor de beste jonge dichter. De Tsjerne
ontving gedichten van veertien deelnemers, maar het niveau daarvan was volgens
de redactie dusdanig laag dat de derde prijs niet eens uitgereikt kon worden. Andere
prijsvragen van De Tsjerne hadden ook weinig succes: de laureaten van een
sonnettenprijsvraag in 1951 waren twee redactieleden en de drie inzendingen voor
een hoorspelprijsvraag uit 1966 vond men te slecht om te bekronen.13
De behoudende literaire koers en de medewerking van vele gevestigde Friese
auteurs leverden het blad veel aanzien op, wat de uitgever en de overheidsinstanties
als positief beschouwden. De beginnende schrijvers daarentegen beschouwden het
conservatieve imago van het blad juist als negatief. De claim van de redactie dat De
Tsjerne een bloemlezing leverde van de contemporaine Friese literatuur, dus dat het
maandblad alle literaire genres en stromingen in Friesland registreerde, was niet
langer houdbaar. Het gevolg was dat de definitie van literaire kwaliteit zoals die door
De Tsjerne-redactie werd uitgedragen, door de nieuwe generatie schrijvers niet meer
voor vol werd aangezien.
De Tsjerne bleek onlosmakelijk verbonden met zijn bedenkers. Het drietal
Folkertsma, Schurer en Douwe Tamminga zat respectievelijk zestien, negentien en
tweeëntwintig jaargangen in de redactie. Zolang zij hun naam aan het blad verbonden,
bleef men dezelfde koers varen. Zelfs na het gelijktijdig opstappen van Folkertsma
en Schurer eind 1964, slaagde een nieuwe en jongere redactie er onder leiding van
Tamminga niet meer in om het imago van het blad te verjongen. Pas in 1968, nadat
ook Tamminga was afgetreden, kreeg een nieuwe groep auteurs de kans om invulling
te geven aan De Tsjerne. Maar De Tsjerne bleek een zinkend schip en de drie relatief
onervaren redactieleden konden het niet meer redden. Toen ook lezers en medewerkers
zich met de organisatorische problemen gingen bemoeien, zag de redactie alleen
redding in een fusie.14

Quatrebras
Het Friese literaire tijdschrift Quatrebras [vertaling: Viersprong] verscheen in 1954
onder redactie van Marten Brouwer, Lambert Mulder en Sybe Sybesma. Het eerste
nummer van Quatrebras was tevens het vierde en laatste nummer van het blad De
Golle [Het Hooivak], het orgaan van De Mieren [De Maaiers], een groep Friese
studenten uit Amsterdam.15 De groep kende elkaar van de studentenvereniging Cygnus
Resurgens en startte onderling een literaire leesportefeuille, wat al na korte tijd de
vorm van een tijdschrift kreeg. De studenten zagen het als hun missie om de Friezen
in Friesland meer (internationale) cultuur bij te brengen en om maatschappelijke en
seksuele
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taboes te doorbreken. De kunst van de Vijftigers was daarbij de belangrijkste
inspiratiebron.
Na het uiteenvallen De Mieren werd het tijdschrift omgedoopt tot Quatrebras,
waarvan de nieuwe redactie aangaf dezelfde richting aan te willen houden als hun
voorgangers bij De Golle. Tot 1966 werden negen jaargangen uitgebracht met een
gemiddelde van zes nummers per jaargang. Het aantal abonnementen op Quatrebras
schommelde rond de 150, het totaal aantal medewerkers kwam net boven de vijftig
uit. De literaire bijdragen hadden veelal een moderne, stedelijke thematiek en gingen
over bioscopen, televisie, industrialisering en het ontvolkte platteland, daartoe
geïnspireerd door de naoorlogse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.
Naast proza en poëzie nam de Quatrebras-redactie artikelen op over beeldende kunst
en muziek, zowel in tekstuele vorm als in de vorm van reproducties (bladmuziek,
foto's, etsen). Speciale nummers verschenen er met poëzie of toneel van vaste
medewerkers als Hessel Miedema, Ella Wassenaer en Jelle de Jong.
Het tijdschrift Quatrebras was in eerste instantie niet een doel op zich, zoals De
Tsjerne dat was. De redactie beschouwde het blad als een medium om mensen met
dezelfde interesse bij elkaar te brengen. Daarom werden er literaire bijeenkomsten
georganiseerd, de zogenaamde ‘Bras-feesten’. Met kunstgalerie ‘De blauwe hand’
in Harlingen organiseerde Quatrebras later de eerste Friese filmliga, waar
experimentele Europese films vertoond werden die elders in de provincie niet waren
te zien.16
Wanneer het drukproces en de financiën het toelieten, besteedde de redactie veel
aandacht aan de vormgeving en typografie. Door het invoegen van gekleurde of
transparante vellen, door het integraal opnemen van pagina's uit telefoonboeken of
kranten, of zelfs door stukken uit het papier te knippen, maakte de Quatrebras-redactie
als het ware een collage van haar blad. Enkele speciale nummers van Quatrebras
kregen een afwijkende vormgeving: het nummer ter ere van de kunstenaar Jan Murk
de Vries bestond bijvoorbeeld uit acht losse schetsen in een papieren mapje. Teksten
werden in verschillende lettertypes weergegeven, dat kon zelfs per bijdrage
verschillen. Ook werden bijdragen zo nu en dan geheel of gedeeltelijk gedraaid
weergegeven, zodat de lezer het tijdschrift moest draaien om verder te kunnen lezen.
Dit alles was een groot verschil met de vormgeving van De Tsjerne, dat wat betreft
opmaak en formaat gedurende drieëntwintig jaar weinig veranderde.
Niet alleen de thematiek en de vormgeving van Quatrebras gaven het blad een
experimenteel karakter, ook het taalgebruik verschilde van dat van De Tsjerne. Daar
waar het gevestigde maandblad zich sterk maakte voor een correct Fries taalgebruik,
daar sprong Quatrebras vrij om met Fries idioom door een fonetische spelling te
hanteren of door verhollandste of niet-bestaande Friese termen te introduceren.17
Deze keuze had echter wel gevolgen voor de positie van het blad binnen de Friese
literatuur. De opinie over Quatrebras in de reeds bestaande media was weinig positief,
juist door het experimentele karakter van het blad. Voor gevestigde auteurs was
Quatrebras daarom niet aantrekkelijk: het tijdschrift had te weinig status en de jonge
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redactieleden hadden nauwelijks maatschappelijk aanzien. Zij hadden geen
zelfstandige publicaties op hun naam en onderhielden geen contacten met
hoogwaardigheidsbekleders, zoals dat binnen De Tsjerne-redactie wel het geval was.
Quatrebras ontving geen structurele subsidies, had op het gebied van honoraria
weinig te bieden en het gevolg was dat het tijdschrift door de gevestigde generatie
auteurs niet als volwaardig werd gezien.
Halverwege de jaren zestig leek de rek uit Quatrebras te zijn. Het kostte de redactie
steeds meer moeite om de nummers op tijd uit te brengen. Ondanks een
redactiebezetting van zeven personen verscheen de negende jaargang verspreid over
twee kalenderjaren. Om het blad draaiende te houden, vond in 1965 zelfs nog een
gesprek plaats met stichting Je Maintiendrai, de financiële kracht achter De Tsjerne,
maar dat liep op niets uit. Na aanvankelijk positieve fusiegesprekken met De Tsjerne
en Asyl besloot de Quatrebras-redactie, evenals de Asyl-redactie, in 1966 het eigen
blad niet meer uit te brengen. Toen de fusie op het laatste moment afketste, stond de
redactie van Quatrebras met lege handen. De redactieleden waren gedesillusioneerd
door de gang van zaken en een brief aan de lezer, de zogenaamde ‘tiende jaargang’,
was het enige dat restte: deze brief markeerde het einde van Quatrebras als zelfstandig
tijdschrift.18

Asyl
Op 18 november 1963 verscheen het eerste nummer van het literaire tijdschrift Asyl.
Het blad stond onder redactie van Bauke de Jong en Tjitte Piebenga. Van Asyl
verschenen in de periode van 1963 tot en met 1966 in totaal zes nummers, verdeeld
over twee jaargangen. Het idee om het blad op te richten kwam van Piebenga, een
vaste medewerker van De Tsjerne, die een medium zocht om zijn kritische artikel
‘Tsjerne farwol!’ [‘Tsjerne vaarwel!’] te publiceren. Dat artikel ging over de negatieve
inhoudelijke ontwikkeling en zelfvoldaanheid van De Tsjerne. Hij wilde het stuk in
De Tsjerne zelf plaatsen, maar de redactie daarvan achtte zijn artikel niet geschikt
voor publicatie. Na enige correspondentie meende de zelfbenoemde ‘angry young
man’ Piebenga dat De Tsjerne-redactie zijn kritiek op buiten-literaire gronden
weigerde en hij liet weten nooit meer in De Tsjerne te willen publiceren.19
Het eerste nummer van het nieuwe Asyl opende, niet onverwacht, met ‘Tsjerne
farwol!’. Verder werd de eerste jaargang volledig gevuld met bijdragen van De Jong
en Piebenga. Het leeuwendeel van de artikelen in Asyl was uitermate kritisch of
ronduit provocerend tegenover de redactie en de medewerkers van De Tsjerne. Toch
was er ook ruimte voor serieus proza, poëzie, essays en recensies van films, boeken
en toneelstukken. Bovendien bracht Asyl onder de naam ‘Asylrige’ [‘Asylreeks’]
tweemaal een bundel uit, één met poëzie van G.N. Visser en één met drie
toneelstukken van Piebenga, De Jong en Jehannes Spyksma.
Piebenga en De Jong stencilden zelf de nummers van Asyl en hadden voor hun
tijdschrift geen banden met een uitgeverij of stichting. Het
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tijdschrift lag nergens te koop en abonneren kon niet: Asyl werd gratis verspreid
onder geïnteresseerden. Het doel dat Piebenga en De Jong voor ogen hadden, was
dat de Friese literatuur een modernere, maatschappelijk en politiek geëngageerde
literatuur zou worden. De Friese literatuur moest een hoger niveau nastreven, door
afstand te nemen van provincialisme en door nieuwe literaire genres te adapteren.
De Tsjerne stond voor hen symbool voor een oude, statische en onontwikkelde Friese
literatuur, waarbinnen Anne Wadman de enige positieve uitzondering vormde.
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Men zou kunnen twisten over de status van Asyl als literair tijdschrift. Dat riep het
blad over zichzelf af door bijvoorbeeld prozastukken te plaatsen als ‘In stream fan
lucht’ [‘Een stroom van lucht’) in het tweede nummer, waarin personages figureerden
die dezelfde namen hadden als de redacteuren van De Tsjerne en die applaudisseerden
wanneer één van hen een scheet liet. Deze bijdragen waren bedoeld om te provoceren
en hadden niet per definitie een literair karakter, zeker niet in de context van de vele
opmerkingen over De Tsjerne-redactie. Bijna iedere uitgave van Asyl begon met de
rubriek ‘It bernehoekje’ [‘Het kinderhoekje’], waarin op humoristische wijze gepoogd
werd om De Tsjerne te parodiëren of belachelijk te maken. De fictieve stichtingen
uit de colofon op het voorblad, waardoor Asyl zogenaamd werd uitgegeven, dienden
eveneens om kritiek te uiten. ‘De stifting je ne maintiendrais pas’ was natuurlijk een
duidelijke verwijzing naar de stichting Je Maintiendrai. Met de ‘stifting ta ûnderlinge
biwijreking yn de tsjerne’ [‘stichting voor onderlinge bewieroking in de tsjerne’]
benadrukte Asyl het gebrek aan een kritische visie binnen De Tsjerne en met de
‘stifting ta sporadysker forskinen fan quatrebras’ [‘stichting voor sporadischer
verschijnen van quatrebras’] werd een verwijzing gemaakt naar het onregelmatig
verschijnen van Quatrebras.20
Hoewel het literaire niveau van de bijdragen sterk wisselde, heeft Asyl zich in
slechts zes nummers onsterfelijk gemaakt binnen de Friese literatuur. Dit kwam
enerzijds doordat Piebenga al een gerespecteerd dichter was toen hij Asyl oprichtte,
en anderzijds door de kritische artikelen die Bauke de Jong schreef over De
Tsjerne-voorman Folkertsma. Deze artikelen veroorzaakten een rel, waar decennia
later nog vaak aan zou worden gerefereerd. De angst van De Tsjerne voor
imagoschade en verlies van belangrijke medewerkers droeg bij aan de felle discussies
tussen de twee bladen, die veelal gevoerd werden met beschuldigingen en beledigingen
als argumentatie.

De Tsjerne versus Quatrebras
Op het moment dat De Golle/Quatrebras in juni 1953 zijn entree maakte in het Friese
literaire veld, was De Tsjerne ruim zeven jaar het enige literaire blad in Friesland.
Aanvankelijk sprak men binnen De Tsjerne-redactie af om de nieuwkomer na drie
nummers te recenseren, maar dankzij het vierde nummer werd de verhouding tussen
de twee bladen op scherp gezet.21 De redactie van Quatrebras haalde in een
programmatisch stuk, het ‘Snipper-program’ flink uit naar De Tsjerne-hoofdredacteur
Fedde Schurer en diens visie op Friese literatuur.
Het artikel ‘Snipper-program’ was een kritische beschouwing van de verklaring
die Fedde Schurer had gegeven voor de niet-deelname van De Tsjerne aan een
landelijk tijdschriftenprotest. Overheid en werkgeversorganisaties wilden destijds
koninginnedag en bevrijdingsdag samenvoegen tot één officiële vrije dag: wie de
oorlog per se op 5 mei wilde herdenken, moest een vrije dag opnemen, zo was de
redenering.22 Een tiental bladen, te weten
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De Gids, Maatstaf, Podium, Het Boek van Nu, Critisch Bulletin, Kroniek van Kunst
en Kultuur, De Nieuwe Stem, Ontmoeting, Roeping en De Tsjerne, protesteerde
hiertegen door gezamenlijk een themanummer uit te brengen, getiteld ‘Nationale
Snipperdag’.
De enige voorwaarde voor deelname aan ‘Nationale Snipperdag’ was dat de bladen
geen werk gepubliceerd hadden van een door de Ereraad voor de Letterkunde bestrafte
auteur, vóórdat diens publicatieverbod voorbij was. De bladen die zich daar wel
schuldig aan hadden gemaakt, konden alsnog meedoen aan het gezamenlijke protest
als zij afstand namen van de betreffende publicaties. De redacties van De Gids en
Roeping gaven gehoor aan deze oproep, De Tsjerne-redactie deed dat niet: de auteurs
Douwe Kiestra, R.P. Sybesma en Douwe Kalma waren veroordeeld tot
publicatieverboden van viereneenhalf tot zeven jaar, maar mochten al in De Tsjerne
publiceren voor hun straffen erop zaten.23
De Tsjerne-redactie koos er dus voor niet mee te doen aan ‘Nationale Snipperdag’
en schreef er verder geen woord over in het eigen blad. Niet lang daarna schreef J.B.
Charles in Maatstaf dat De Tsjerne ‘de zuivering aan haar laars had gelapt’, waarmee
hij Schurer dwong tot een publiekelijke verklaring. In ‘Hwerom die “De Tsjerne”
net mei?’ [‘Waarom deed “De Tsjerne” niet mee?’] benadrukte Schurer dat de
redactieleden wel degelijk voor de maatschappelijke zuivering waren. De
hoofdredacteur was het er echter niet mee eens dat kunstenaars apart bestraft werden:
schrijvers moesten beoordeeld worden op hun talent en niet op hun verleden. ‘Yn
elk gefal woene wy dêr yn Fryslân net oer kedize litte troch in Amsterdamske
bysûndere rjochtbank, neamd eareried. Wy hawwe sels gefal foar gefal bioardielje
wollen’ [‘In elk geval wilden wij er in Friesland niet over laten beslissen door een
Amsterdamse bijzondere rechtbank, genaamd ereraad. Wij hebben zelf geval voor
geval willen beoordelen.’].24
De Quatrebras-redactie liet in het eigen ‘Snipper-program’ weten dat Schurer de
Friese kunstenaars voor schut had gezet, omdat hij kunstenaars in dienst van de
bezetter gelijkstelde aan andere kunstenaars. Kunstenaarsschap en compromis sloten
elkaar per definitie uit, vond de redactie: een kunstenaar die zich neerlegde bij de
regels van de bezetter, kon nooit een echte kunstenaar zijn. Wat Schurer eveneens
verweten werd, was dat hij door zijn verklaring de bestaande vooroordelen over
Friesland had aangewakkerd. Door te pleiten voor een autonome Friese zuivering
van de kunsten, zou het Friese nationalisme weer in de schaduw gezet kunnen worden
van het fascisme.25
De aanval op Fedde Schurer deed de relaties tussen Quatrebras en De Tsjerne
geen goed. De voorgenomen recensie van De Golle/Quatrebras in De Tsjerne bleef
natuurlijk uit. Het verzoek van Quatrebras om met De Tsjerne een ruilabonnement
aan te gaan, wilde De Tsjerne-redactie niet honoreren, terwijl het met zeven andere
tijdschriften wel ruilabonnementen had. Toen De Tsjerne-redacteur Wybenga twee
maanden later zijn mederedacteuren voor de grap opgaf als abonnees van Quatrebras,
volgens de notulen ‘by forsin’ [‘per vergissing’], weigerde iedereen de toegestuurde
kwitantie te betalen.26
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Fedde Schurer circa 1950 [Letterkundig Museum]

Schurer beschreef Quatrebras in 1955 zelfs als ‘in periodike demonstraesje fan
ûnmacht as Fryslân noch komselden sjoen hat’ [‘een periodieke demonstratie van
onmacht zoals men dat in Friesland nog zelden heeft gezien’].27
Opvallend genoeg beschouwde de redactie van De Tsjerne de oprichting van
Quatrebras wel als een positieve ontwikkeling. Ze sprak erover tijdens vergaderingen,
maar wijdde nagenoeg geen redactionele ruimte aan dat
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aspect. Uiteraard hadden beide bladen een heel andere visie op wat literaire kwaliteit
was. Dat leidde onder meer tot een pennenstrijd tussen De Tsjerne en Quatrebras,
begin jaren zestig, over experimentele poëzie en dichtkunst in het algemeen. Voor
deze visie op literatuur kreeg Quatrebras pas erkenning nadat het ter ziele was gegaan:
in een essay over naoorlogse Friese literatuur, dat Jo Smit in 1968 schreef in opdracht
van De Tsjerne, luidde de conclusie dat Quatrebras duidelijk had laten zien dat
nieuwe dichtkunst vooral een zaak was van de jeugd.28
Het artikel ‘Snipper-program’ van de Quatrebras-redactie markeerde in ieder
geval het begin van de langdurig verstoorde verhouding tussen De Tsjerne en
Quatrebras. Zelfs in 1967, toen Quatrebras al een jaar was opgeheven, liet redacteur
Tamminga van De Tsjerne het niet na om nog een laatste keer zijn gal te spuwen
over de jongere generatie. De oorzaak van het ontstaan van Asyl lag volgens hem
helemaal niet bij De Tsjerne, maar bij de redactie van Quatrebras: ‘De woartel fan
alle spjalt sjoch ik lizzen by de redaksje fan... quatrebras. As doetiids jonge skriuwers
lyk as Marten Brouwer, Hessel Miedema en noch in pear oaren keardels útmakke,
minder gau moed ferlern jown en har artistike ûnlustgefoelens der ûnder krige hiene,
dan hie in fodde as Asyl der noait kommen’ [‘De bron van alle onenigheid ligt volgens
mij bij de redactie van...quatrebras. Als er toentertijd jonge schrijvers als Marten
Brouwer, Hessel Miedema en nog een paar anderen waren geweest, die minder snel
de moed verloren hadden en hun artistieke onlustgevoelens wisten te beheersen, dan
zou een vod als Asyl er nooit gekomen zijn’].29

De Tsjerne versus Asyl
In tegenstelling tot de oprichting van Quatrebras tien jaar eerder, zorgde de oprichting
van Asyl binnen de redactie van De Tsjerne wél voor de nodige ongerustheid. Vanaf
december 1963 was Asyl op bijna iedere vergadering van De Tsjerne-redactie
onderwerp van discussie. Het gerucht ging, zo blijkt uit vergaderingnotulen, dat
enkele zeer gerespecteerde medewerkers van De Tsjerne in navolging van Piebenga
de overstap naar Asyl wilden maken.30 Als dat waarheid werd, zou dat zeker abonnees
kosten en imagoschade met zich meebrengen. Dat de ontwikkeling van Asyl op de
voet werd gevolgd, blijkt ook uit de correspondentie uit deze periode tussen de beide
bladen over hun inhoud. Het is daarom opvallend dat De Tsjerne tot april 1965 geen
enkele redactionele ruimte vrijmaakte voor een beschouwing van het nieuwste Friese
literaire tijdschrift. Pas nadat Asyl-redacteur De Jong in een kritisch essay fel van
leer trok tegen De Tsjerne-coryfee Folkertsma, verscheen er een stuk over Asyl in
De Tsjerne.
Al vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw was journalist en essayist Eeltsje
Boates Folkertsma een bekende in de wereld van de Friese Beweging. In 1928 werd
hij hoofdredacteur van het christelijke weekblad De stim fen Fryslân, hij werkte mee
aan de Friese bijbelvertaling en in de jaren twintig en dertig publiceerde hij enkele
essaybundels. Vanuit een orthodox-
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christelijke achtergrond zocht de Fries-nationalistische Folkertsma in zijn essays
naar een manier om een christelijk-Germaans gedachtengoed in te bedden in de Friese
contemporaine samenleving en hij bepleitte de eenheid in ‘geast en tael (...), ras en
bloed’ van alle Friese volkeren in Europa.31 Zijn inzet voor het behoud van Friese
taal en cultuur leverde Folkertsma, ook nog na de oorlog, veel maatschappelijk en
cultureel aanzien op.
In de jaren zestig ging Asyl-redacteur De Jong een hernieuwde confrontatie aan
met het werk van Folkertsma. Hij kon geen enkel begrip opbrengen voor Folkertsma's
werk, niet voor diens schrijfstijl en woordkeuze, maar al helemaal niet voor het
inhoudelijke aspect. Het centrale thema van Folkertsma's essays en van enkele
hoofdredactionele commentaren in De Stim fen Fryslân over de verschillen tussen
het Friese en het Joodse volk, deed De Jong concluderen dat Folkertsma niet wars
was van antisemitisme. Folkertsma schreef onder meer: ‘Ekonomysk, polityk, seedlik
ken it yn it bilang fan lân en folk wêze, ja sels need habbe, de Joadske macht yn to
koartsjen en it Joadske tal to forminderjen’ [‘Economisch, politiek en zedelijk kan
het in het belang van land en volk zijn, ja zelfs noodzakelijk zijn, de Joodse macht
in te korten en het Joodse aantal te verminderen’].32 Dat Folkertsma zijn commentaren
had geschreven voordat Nederland in oorlog raakte met Duitsland, vond De Jong
geen excuus: begin jaren dertig publiceerden dagbladen al nieuws over de
discriminatie en vervolging van joden in Duitsland. Hij begreep daarom niet hoe het
mogelijk was dat iemand die dergelijke essays had geschreven, zelfs twee decennia
na de oorlog nog op veel respect kon rekenen binnen de Friese literaire wereld. De
Jong merkte op dat er ‘hwat geniaals yn [sit] om mei neatsizzende retoaryk de rop
fan essayist op west-europeesk nivo te krijen. Mar dat kin dan ek allinne mar yn
fryslân’ [‘wat geniaals in [zit] om met nietszeggende retoriek de status van een
essayist op West-Europees niveau te krijgen. Maar dat kan dan ook alleen maar in
Friesland’].33
De Jong publiceerde zijn bevindingen in ‘E.B. Folkertsma, ús bêste
tsjerkeblêdtsje-essayist grif; of; De doarpsidioat as essayist’ [‘E.B. Folkertsma, ons
beste kerkenblaadje-essayist; of; De dorpsidioot als essayist’], dat begin 1965
verscheen in Asyl.34 De Jong stelde dat het niveau van Friese literatuur hoger zou
zijn, wanneer een tekst alleen op intrinsieke waarde werd beoordeeld en de status
van de auteur buiten beschouwing bleef. Anders dan men zou verwachten, waren
het niet Asyl en De Tsjerne die met elkaar een directe pennenstrijd aangingen: de
grillige verschijningsfrequentie van Asyl was daar debet aan. Het artikel van De Jong
bracht juist een felle discussie teweeg binnen de redactie van De Tsjerne. Tamminga
en Lolle Nauta gebruikten redactionele ruimte in De Tsjerne om op de kwestie en
op elkaar te reageren: Tamminga deed dat door Bauke de Jong van Asyl de huid vol
te schelden en Nauta deed dat door Tamminga's kennis in twijfel te trekken. Het
conflict beperkte zich niet tot het Friese literaire circuit, ook in andere regionale
bladen en kranten en zelfs in enkele landelijke media werd de kwestie aangekaart.
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Ondanks de vele verschillende meningen over deze kwestie, was het toch Bauke de
Jong die de zwartepiet kreeg toegespeeld. Hij was immers degene die kanttekeningen
plaatste bij het proces dat de gevestigde literaire generatie had gemaakt tot wat zij
was. Hij weigerde zich neer te leggen bij wat algemeen werd aanvaard als kwalitatieve
Friese literatuur. Met zijn kritiek maakte hij zich uitermate ongeliefd bij een groot
deel van het literaire establishment in Friesland, vooral bij De Tsjerne-redacteuren
Tamminga en Schurer, die goed bevriend waren met Folkertsma. Daarbij kwam nog
het zeer kritische in memoriam over oud-hoofdredacteur Jan Piebenga van de
Leeuwarder Courant, dat De Jong een klein jaar later uitsprak op de radio. Daarmee
overschreed hij volgens velen de fatsoensnormen en werd hij voor de gevestigde
schrijvers persona non grata binnen de Friese literatuur. Het Asyl-artikel kan daarom
worden beschouwd als een directe aanleiding voor het conflict tussen De Tsjerne en
Asyl, dat escaleerde tegen een achtergrond van een reeds verstoorde relatie.

Quatrebras versus Asyl
De relatie tussen Quatrebras en Asyl was van een andere orde, maar zeker niet
positief. Toen Asyl voor het eerst uitkwam, verscheen Quatrebras een jaar lang niet
door organisatorische problemen, iets waar Asyl maar al te graag grappen over maakte.
Het nieuwe Asyl kwam voor het eerst ter sprake in de negende jaargang van
Quatrebras, in een artikel over moderne poëzie. Deze bijdrage kwam van het nieuwe
Quatrebras-redactielid Steven de Jong, die zich beklaagde over de houding van
Friese media ten opzichte van poëziever-nieuwingen. Daarbij merkte hij op dat ook
Asyl de ontwikkeling in de Friese poëzie was ontgaan, ‘en it hat dêrmei fuort syn
oerstallichheit bewiisd’ [‘en het heeft daarmee gelijk zijn overbodigheid bewezen’].
Bovendien schreef hij in zijn inleiding, dat hij het onbegrijpelijk vond dat ‘b.d.j.’,
oftewel Asyl-redacteur Bauke de Jong, dezelfde achternaam durfde te dragen als de
gerespecteerde Friese dichters Inne de Jong, J.D. de Jong, Jelle de Jong en hijzelf.35
Hoewel Quatrebras over het algemeen positief was over het vroegere dichtwerk
van Asyl-redacteur Tjitte Piebenga, leek het blad dus een negatieve houding aan te
nemen ten aanzien van het tijdschrift Asyl. Toen Piebenga eind 1964 beweerde dat
hij medeoprichter was van Quatrebras en na een meningsverschil was opgestapt,
werd dat door Quatrebras-redacteur Theo Jensma aan de hand van bewaarde
correspondentie dan ook direct ontkracht: Piebenga had slechts geholpen bij de
administratie van het blad.36
Verder was er in Quatrebras nagenoeg geen aandacht voor het verschijnen van
Asyl. Dat kwam grotendeels door de organisatorische en financiële problemen waar
de Quatrebras-redactie mee te kampen had. Beeldbepalende redactieleden als Jelle
de Jong en Hessel Miedema hadden inmiddels de redactie verlaten en de progressieve
doelstellingen van vroeger verdwenen steeds verder naar de achtergrond. Miedema
schreef hierover aan redacteur Jensma in de zomer van 1965: ‘Weet je wat het ook
is jongen, die hele
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Quatrebras-generatie van studenten in Amsterdam is toch uitgestorven, definitief
Amsterdammer geworden of pommerant in de provincie, en steeds aangevuld met
jongens die niet echt de provincie uit zijn geweest, dat red je toch nooit?’.37 Een
andere reden voor het uitblijven van een serieuze beschouwing van Asyl lag in het
feit dat in 1965 de twee redacties toenadering tot elkaar hadden gezocht met het oog
op samenwerking.

De fusie
In november 1965 ontving De Tsjerne-redactie een brief ondertekend door Steven
de Jong van Quatrebras en Tjitte Piebenga van Asyl. Zij schreven dat zij, als
vertegenwoordigers van hun tijdschrift, met elkaar hadden gesproken over de situatie
binnen de Friese literatuur en dat zij tot de conclusie waren gekomen dat een overleg
daarover zonder inbreng van De Tsjerne niet compleet was. Dat Quatrebras en Asyl
juist nu de tijd rijp achtten voor toenadering, kwam doordat de toen relatief nieuwe
redactie van De Tsjerne, zonder oudgedienden Folkertsma en Schurer, naar hun
mening veel opener geworden was en veel meer aandacht had voor jongeren.38
De Tsjerne-redacteur Tamminga had grote moeite met Asyl als gesprekspartner,
maar Lolle Nauta zag direct voordelen in een fusie tussen de drie bladen. Tamminga
bleef echter negatief, waardoor Nauta in januari 1966 dreigde met opstappen. Om
Nauta van gedachten te doen veranderen, bood Tamminga aan om alsnog akkoord
te gaan met een gesprek tussen de voltallige redacties van de drie tijdschriften.39 Later
dat jaar volgden nog enkele bijeenkomsten en een samenwerking kwam steeds vaker
ter sprake. Doordat Nauta, Tamminga en Leiker in 1967 hun redactielidmaatschap
van De Tsjerne sowieso al wilden neerleggen, zouden Van der Ploeg en Riemersma
als enige redactieleden overblijven. Daarom deed de redactie van De Tsjerne in juli
1966 aan Asyl en Quatrebras een fusievoorstel.
Op 15 oktober 1966 gingen alle redacties akkoord met het plan voor een
redactionele fusie. Quatrebras en Asyl hielden als zelfstandige bladen op te bestaan
en werden opgenomen in De Tsjerne. De redactie van het vernieuwde De Tsjerne
zou gevormd worden door vijf redactieleden: drie redactieleden van De Tsjerne (Van
der Ploeg, Riemersma en Nauta), één redactielid van Quatrebras (Steven de Jong)
en één van Asyl (Bauke de Jong). Al gauw bleek dat uitgever Je Maintiendrai niet
tevreden was over de gang van zaken. De stichting was bang voor reputatieschade
wanneer Bauke de Jong zitting nam in de redactie van het nieuwe blad. Bovendien
wilden zij dat Tamminga, als ervaren redacteur, nog een jaar aanbleef om de
veranderingen in goede banen te leiden.40 Tamminga ging daarmee akkoord, maar
wilde niet samen met Bauke de Jong in een redactie zetelen. Zonder de medewerking
van Bauke de Jong wilde Steven de Jong van Quatrebras echter niet fuseren en
zonder een fusie weigerde Nauta om nog aan De Tsjerne mee te werken. De fusie
ketste dus af en na het vertrek van Nauta en Leiker bestond De Tsjerne-redactie in
1967 nog maar uit drie personen. Quatrebras en Asyl waren
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inmiddels opgehouden te verschijnen en hun redacties bleven met lege handen en
verbitterd achter.
In de twee jaren na de fusiepoging kreeg De Tsjerne steeds meer organisatorische
problemen. De nieuwe driemansredactie van De Tsjerne slaagde er na het vertrek
van Tamminga begin 1968 niet in om nog andere redactieleden te vinden. Bovendien
kampte het maandblad met een groter wordend kopijtekort, volgens de redactie omdat
de medewerkers van Asyl en Quatrebras en andere schrijvers gedesillusioneerd waren
en daarom geen bijdragen meer wilden leveren aan De Tsjerne. In september van
1968 verliet ook Trinus Riemersma de redactie, omdat hij zijn mening over de
stukgelopen fusie van 1966 had herzien en nu vond dat die destijds nooit geblokkeerd
had mogen worden. De Tsjerne verkeerde duidelijk in crisis.41
Om de toekomst van De Tsjerne te bespreken, organiseerden de twee overgebleven
redactieleden, Leo Popma en Durk van der Ploeg, op 5 oktober 1968 een bijeenkomst
voor alle medewerkers, waarbij ook de vertegenwoordigers van Quatrebras en Asyl
uitgenodigd waren. Tijdens die bijeenkomst besloot Van der Ploeg om uit de redactie
te stappen en trad Riemersma weer tot de redactie toe. Daarop sloten Steven de Jong
van Quatrebras, Bauke de Jong van Asyl en auteur Geart van der Zwaag zich spontaan
aan bij De Tsjerne-mannen, waarmee de redactionele fusie alsnog tot stand kwam.
Stichting Je Maintiendrai, de uitgever van De Tsjerne, werd door deze zogenoemde
‘oktoberrevolutie’ voor het blok gezet, maar wilde de nieuwe redactie desondanks
een jaar de kans geven om zich te bewijzen. Een belangrijke voorwaarde was wel
dat redactielid Bauke de Jong zich netjes zou gedragen.42 De samenwerking liep
echter direct spaak: de nieuwe redactie wilde niet werken onder die voorwaarde
omdat zij dat censuur vond en Je Maintiendrai wilde niet verder omdat Bauke de
Jong hen telefonisch zou hebben uitgescholden. De oplossing werd gevonden in de
oprichting van een nieuw tijdschrift bij een andere uitgever. Na het laatste nummer
van De Tsjerne verscheen in 1969 bij uitgeverij Miedema de eerste aflevering van
Trotwaer, dat eerst zelfstandig en later als literair katern binnen het algemeen-culturele
blad De Moanne nog bijna veertig jaar zou bestaan.

Nieuw tijdperk
Het nieuwe hoofdstuk in de Friese literatuurgeschiedenis, dat na de Tweede
Wereldoorlog begon, werd gekenmerkt door enerzijds een gezamenlijke drang om
de Friese literatuur naar een hoger plan te tillen en anderzijds door de
meningsverschillen over de manier waarop dat zou moeten gebeuren. Quatrebras
en Asyl beschouwden De Tsjerne als het symbool van een conservatieve en provinciale
Friese literatuur, De Tsjerne zag de twee andere bladen als papieren vehikels van
een groep talentloze jongeren. Het conflict tussen De Tsjerne, Quatrebras en Asyl
was daarmee niet alleen een conflict tussen individuen of opvattingen, maar ook een
conflict tussen generaties.
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Ondanks de langlopende conflicten gaven Quatrebras en Asyl in 1965 een eerste
aanzet tot een fusie met De Tsjerne. In eerste instantie ketste de fusie af, maar dat
ze toch slaagde, had vooral te maken met het besef van alle partijen dat de drie
tijdschriften afzonderlijk geen toekomst meer hadden. De Friese literatuur was
inmiddels voorgoed veranderd, uitgebreid, gemoderniseerd en geprofessionaliseerd.
Nieuwe schrijvers en lezers dienden zich aan en een samengaan van de drie
tijdschriften tot een nieuw periodiek was daarom meer dan noodzakelijk.
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Cyriel Buysse. Schilderij door Isidoor Opsomer (1915) [Collectie Letterenhuis]
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Elke van Nieuwenhuyze
‘Een ziekelijk kwellende macht van bestendige onrust’
Over Cyriel Buysses Schoppenboer als verslag van een pathologische
obsessie
Het Nederlandstalige naturalistische proza wilde de werkelijkheid waarheidsgetrouw
weergeven. Vaak ging de voorkeur uit naar de beschrijving van de sociaal en de
psychologisch zwakkeren in de samenleving en hun erbarmelijke
levensomstandigheden. Het is daarom interessant om aan de hand van een
praktijkvoorbeeld, Buysses verhaal Schoppenboer (1898), het waarheidsgehalte van
deze verhalen te vergelijken met die van de wetenschappelijke ziektegeschiedenissen
over degeneratie en pathologie uit die periode.

Nederlandse naturalistische verhalen: lessen over de marginalen van de
samenleving
Het naturalisme was aan het einde van de negentiende eeuw, net als in de rest van
Europa, één van de dominante stromingen in de Nederlandse letteren. In navolging
van de bekendste theoreticus van het naturalisme, Emile Zola, die pleitte voor een
zo objectief en zo exact mogelijke beschrijving van welk aspect van de hedendaagse
wereld dan ook, willen de Vlaamse en de Nederlandse varianten van de naturalistische
literatuur de
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werkelijkheid weergeven zoals ze is. Daarenboven hebben de auteurs van deze teksten
een voorkeur voor een specifiek onderdeel van die werkelijkheid: ze willen vooral
focussen op de sociaal en de psychologisch zwakkeren van de samenleving in hun
erbarmelijke levensomstandigheden. Door de combinatie van een waarheidsclaim
met een voorkeur voor deze onderwerpen is het zinvol om de verhalende
naturalistische teksten te vergelijken met contemporaine en thematisch verwante
wetenschappelijke gevalsstudies over personen die sociaal en psychologisch minder
sterk stonden. Deze literaire en wetenschappelijke ziektegeschiedenissen zijn immers
ontstaan in eenzelfde cultuurhistorische context die onder andere wordt gekenmerkt
door wat we het ‘degeneratie- en pathologiedebat’ zouden kunnen noemen. In
Ontregelde geesten wijst Douwe Draaisma op de introductie van de term door de
arts B.A. Morel om er het proces van ‘de toenemende ontaarding van de
geestvermogens in opeenvolgende geslachten’ mee aan te duiden.1 Draaisma verklaart
verder:
Volgens zijn theorie konden verworven stoornissen, zoals depressie of
alcoholisme, doorgegeven worden aan de volgende generatie, waar ze zich
in versterkte mate zouden laten gelden. Dit onomkeerbare en progressieve
proces van ontaarding zou binnen drie of vier generaties via steeds ernstiger
psychosen uitkomen bij de volslagen idioot - die niet in staat is zich voort
te planten en zo het degeneratieproces afsluit. Later kreeg degeneratie
vooral de betekenis van een syndroom, een ziektebeeld dat verwees naar
de geesteszwakte van een erfelijk belaste. Dit syndroom kon zich
uitdrukken in een verscheidenheid van symptomen, zoals achtergebleven
verstandelijke vermogens, hysterie en epilepsie. Ook misdaad en andere
verschijnselen met een zekere maatschappelijke zichtbaarheid, zoals de
toename van alcoholisme en prostitutie werden met degeneratie in verband
gebracht.2
Degeneratie kan dus de collectieve pathologie, de ziekte van de natie en de
verzwakking van het ras veroorzaken maar het kan ook individuele pathologieën,
specifieke abnormaliteiten van individuen, tot haar symptomen rekenen. Mary
Kemperink heeft al heel wat onderzoek verricht naar hoe er in de Nederlandse
literatuur van het fin de siècle, en met name in de naturalistische teksten,
omgesprongen wordt met deze thema's, die heel courant aanwezig zijn in de
wetenschappelijke teksten uit de periode 1870-1910, waarin het bredere Europese
naturalisme moet worden gesitueerd.3 Het cultuurhistorische onderzoek van
Kemperink behandelt de vraag of de Nederlandse naturalistische teksten het beeld
van pathologie en degeneratie dat wordt overgeleverd door de wetenschappelijke
bronnen bevestigen en hoe dat dan gebeurt.4
Nu loont het ook de moeite om te kijken hoe de Nederlandse naturalistische
prozateksten hun verhalende karakter, hun narratieve strategieën, inzetten wanneer
ze pathologie en degeneratie weergeven. Aan de hand van een gevalsstudie zal blijken
dat deze teksten het wetenschappelijke beeld

Zacht Lawijd. Jaargang 8

89

Cyriel Buysse (circa 1900) [Collectie Letterenhuis]

van pathologie en degeneratie ook kunnen compliceren, onder andere door hun
verhalende karakter. De casus is Cyriel Buysses Schoppenboer (1898), waarin de
boer Jan Foncke in een sociaal gedegenereerd milieu een pathologische seksuele
obsessie ontwikkelt en eraan ten onder gaat. Zijn obsessie is een symptoom van een
individuele pathologie die in de eerste plaats gekenmerkt wordt door een groot defect
van het gevoel of het gemoed. De referentiële waarde van de roman zal geconfronteerd
worden met die van enkele thematisch verwante contemporaine wetenschappelijke
bronnen,
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namelijk enkele gevalsstudies van insania moralis of gedeeltelijke krankzinnigheid.
Met het concept ‘referentiële waarde’ wordt in deze bijdrage verwezen naar alle
referenties die teksten bevatten aan de reële historische zaken, aan de wereld buiten
de tekst. Het gaat, kortom, om de waarheidswaarde van de tekst, die zich voordoet
op verschillende niveaus. Bij de analyse van deze referentiële waarde heb ik me laten
inspireren door Frank Ankersmits narrativistische geschiedtheorie.

Insania moralis: schaamteloze immoraliteit
Het narrativisme kwam tot ontwikkeling in de tweede helft van de vorige eeuw. In
De navel van de geschiedenis bespreekt Frank Ankersmit hoe het narrativisme in het
midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw de start betekende van een reflectie
op de historische tekst in zijn totaliteit, dus niet enkel op de afzonderlijke verklarende
uitspraken, en op het beeld van een deel van het verleden dat hierin wordt geboden:
Toch is het narrativisme meer dan alleen een aanvulling omdat het een
nieuwe categorie van vragen aan de orde stelt. Voor de oudere paradigmata
was de historische tekst, de taal van de historicus het gehoorzaam en
gewillig instrument waarvan hij zich bediende om het verleden weer te
geven; voor de narrativisten is daarentegen de historische tekst een niet
minder geheimzinnig object als het verleden zelf. Tekstuele hoedanigheden
als ‘focalisatie’ (vanuit welk standpunt is de tekst geschreven?), afstand,
narratieve stem, narratieve ordening, reële tijd versus genarrativiseerde
tijd, enz. bleken niet minder bepalend voor wat in de historische tekst
gezegd wordt (en vooral ook, voor wat daar überhaupt wel en niet in gezegd
kan worden) dan het verleden zelf. Of hij zich dat realiseert of niet, wanneer
de historicus een historische tekst schrijft, neemt hij een aantal
quasi-literaire beslissingen die van het grootste belang zijn voor de
uiteindelijke vorm van zijn verhaal over het verleden.5
Het is dan ook Ankersmits geschiedtheorie die middelen aanreikt om de referentiële
waarde en de narrativiteit van teksten samen te bestuderen, of nog: om na te gaan
hoe teksten tegelijkertijd onze kennis verruimen net door een interessant verhaal te
vertellen, dat vernieuwend is.
De zeven wetenschappelijke gevalsstudies die ik gebruik, zijn ziektegeschiedenissen
van morele krankzinnigen, van personen die lijden aan insania moralis. Samengevat
gaat het hier om vormen van krankzinnigheid waarbij het morele defect groot is, wat
leidt tot misdaad, om een combinatie dus van krankzinnigheid en een neiging tot
misdadigheid. Deze pathologische personen worden niet volledig verantwoordelijk
geacht voor hun daden. Jessica Slijkhuis definieert, in navolging van de bekende
Nederlandse arts. J. van Deventer, het ziektebeeld van insania moralis als
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een erfelijke degeneratieve neurose, een aangeboren toestand die men
reeds in de vroege jeugd kon herkennen aan excessief, leugenachtig en
pervers gedrag, luiheid, wreedheid en een gebrek aan schaamtegevoelens
en waarheidsliefde.6
Het gaat erom dat het gevoel of gemoed pathologisch verstoord was terwijl van het
verstand werd verondersteld dat het intact was.7 De zeven gevalsstudies die worden
geconfronteerd met Schoppenboer zijn afkomstig uit artikelen die zijn gepubliceerd
in drie vooraanstaande Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften: Nederlandsch
tijdschrift voor geneeskunde, Psychiatrische bladen (vanaf 1897 voortgezet als
Psychiatrische en Neurologische Bladen) en Tijdschrift voor strafrecht. De
gevalsstudies zijn representatief voor wat er in de (Noordelijke) Nederlanden te
vinden is aan ziektegeschiedenissen die thematisch vergelijkbaar zijn met
Schoppenboer.

Wat er ‘waar’ is in Schoppenboer
Een eerste manier waarop de narratieve teksten ons kennis van het verleden kunnen
geven, is via de zogenaamde feitelijke beweringen. De feitelijke beweringen zijn de
enige onderdelen van de tekst die onmiddellijk refereren aan het verleden.8 Deze
feitelijke beweringen zijn letterlijke, beschrijvende beweringen, ze zijn dus niet
onderhevig aan narratieve strategieën. De vraag rijst wat de feitelijke beweringen in
Buysses Schoppenboer zijn. De feitelijke beweringen kunnen we slechts te weten
komen door ze te confronteren met de feitelijke beweringen van zoveel mogelijk
andere thematisch verwante teksten. Tenminste, dit verdedigt Ankersmit in De macht
van representatie. Exploraties II: cultuurfilosofie en esthetica.9 Eenvoudig gezegd
zoeken we dus naar de grootste gemene deler van de feitelijke beweringen uit
Schoppenboer én die uit de wetenschappelijke ziektegeschiedenissen. Idealiter zouden
deze teksten natuurlijk moeten worden geconfronteerd met een zo groot mogelijk
corpus van gelijkaardige teksten.
De volgende drie stellingen zijn slechts enkele van de feitelijke beweringen. Ten
eerste: een individu dat lijdt aan een pathologie die gelijk te stellen is met zedelijke
krankzinnigheid vertoont misdadig gedrag. In Schoppenboer lezen we hoe boer Jan
Foncke, die een seksuele obsessie ontwikkelt voor Rosa, de vrouw van zijn neef,
talloze keren tracht Rosa te verkrachten en hoe zijn onbevredigde verlangen hem
ertoe drijft zijn neef te willen vermoorden. Een voorbeeld:
Zijn aartsvijanden!... O! Er bestonden geen woorden om uit te drukken
tot welk punt hij ze nu haatte en verfoeide; Hij was opnieuw vooruitgegaan,
eerst kalm en bedaard, van lieverlede harder, met jagende boezem en
jagende stap, met krampachtig gesloten vuisten en evenwijdig schuin
vooroverhellend lijf, naarmate hij zich in verbeelding, weer vlijmender en
vlijmender, hun onverdiend geluk
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voorstelde. O!... had hij hem nu maar in zijn macht, de hatelijke, walgelijke,
luiaard, wat zou hij razend, als een wild beest op hem springen! Wat zou
hij hem vloekend uit Rosa's armen rukken, en, met zijn vuisten en zijn
voeten, zijn lomp, dik, vadsig lijfin stukken slaan en trappen! Zó,... met
zijn éne hand, zou hij hem de keel toewringen!... Of zó,... met één enkele
duw, hem 't hoofd tegen een boom verpletteren. En dan zou hij met ruw
geweld Rosa de zijne maken; en als dat gebeurd was haar insgelijks doden,
omdat ze eerst aan zijn vijand behoord had, omdat ze zich aan hem onteerd
had.10
Twee typische voorbeelden uit de wetenschappelijke gevalsstudies zijn de volgende:
Zoowel hare moeder als 72jarige tante sloeg zij ‘bont en blauw’, de laatste
dreigde zij - na de deur op slot te hebben gedaan - met een mes te
vermoorden of haar te zullen smoren, ‘daar zij zoo rochelde’. Eens deed
zij poging tot brandstichting, ‘daar zij haar zin niet deden’.11
De antecedenten van den beklaagde zijn treurig. Ze zijn een opsomming
van allerlei diefstallen door hem gepleegd. De Heer Commissaris van
Politie was zoo bereidwillig ons inzage in zijn zondenregister te geven.
Als kind vertoonde hij reeds de grootste neiging tot stelen en zijn moeder
zegt zooveel verdriet van hem gehad te hebben, dat ze niet verlangen kan
hem ooit meer thuis te hebben.12
Een individu dat lijdt aan een pathologie die gelijk te stellen is met zedelijke
krankzinnigheid vertoont perverse, emotieloze neigingen; dat is een tweede feitelijke
bewering. In Schoppenboer hebben we bijvoorbeeld de volgende passage:
Zij was oud en lelijk, vuil en zwart, met een grauw vel en een mond zonder
tanden, doch wat deed dat ter zake. Hij nam ze maar zoals ze was, en dat
bevrijdde hem van ergere buitensporigheden. Nooit, trouwens, ontving ze
een cent van hem. Dat gebeurde zo gans eenvoudig en natuurlijk, zonder
liefde noch schaamte, alsof het niet anders kon, alsof het iets was dat
vanzelf bij haar betrekking als dienstmeid hoorde. En overdag was daar
niets van te merken; nooit, zelfs als ze gans alleen in huis waren, waagden
zij de minste toespeling dienaangaande. Het geruste cynisme van honden
die na de daad elkaar verlaten.13
Twee voorbeelden uit de wetenschappelijke gevalsstudies:
Hare tante, met wie zij in één bed sliep, wilde zij dwingen ‘net als man en
vrouw met haar te doen’; daarom was deze verplicht in het vervolg gekleed
te bed te liggen. Jonge katten liet zij aan hare borsten
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zuigen. Zoowel te thuis als in een dienst bedreef zij ontucht met een kat;
eens werd zij op heterdaad betrapt.14
De vader werd herhaaldelijk op school geroepen, omdat beklaagde
onzedelijke handelingen pleegde met jongens en meisjes. Dergelijke zaken
vielen ook thuis voor, ook de kat was daarvoor niet veilig.15
De derde feitelijke bewering tot slot: een individu dat lijdt aan een pathologie die
gelijk te stellen is met insania moralis gaat respectloos om met zijn naasten. In
Schoppenboer ontwikkelt Jan een ongemotiveerde haat jegens zijn neef, verbrast hij
het geld van hem en zijn broers in drinkpartijen, misbruikt hij de meid wanneer hij
er zin in heeft en tracht hij Rosa te verkrachten. Een voorbeeld:
[...] maar eens als de alcohol, die hij nu in ruime hoeveelheid gebruikte,
zijn konen kleurde en in zijn starre ogen vlamde, toen kon hem niets meer
schelen, en vastberaden stapte hij door, naar de beruchte kroegen. Hij was
er reeds goed bekend, men wist er reeds van huis tot huis dat zijn komst
er telkens het signaal was van eindeloze traktaties en brasserijen. [...]
Dan kende Jan geen palen meer. Het laatste gevoel van schaamte verdween,
en, gevolgd van zijn boeven, ondernam hij in de Zijstraat tochten, welke
dagen en nachten duurden. Hij verloor het bewustzijn van tijd en plaats,
hij struikelde met de bende van de ene kroeg naar de andere, ze beurtelings
alle bezoekend.16
Twee representatieve voorbeelden uit de medische teksten:
Wat onder hare handen kwam vernielde zij, voor de waarde van
voorwerpen had zij geen gevoel, zij bedierf gaarne de vreugde van anderen,
zij stal kleine voorwerpen om die te verbranden, sarde haar broertjes, kneep
ze met de bedoeling hen te bezeeren, [...] gaf hare broers oplossing van
soda te drinken [...].17
Niets was met hem aan te vangen; hij was eene ondeugd eerste klasse,
maakte de nieuwelingen alles afhandig, sloop 's nachts de slaapkamers
rond om zijne kameraden te bestelen; in het ziekenhuis ontvreemdde hij
het geld van een doodzieken jongen.18
Uit de gedeelde feitelijke beweringen kan worden besloten dat Schoppenboer, net
zoals de wetenschappelijk teksten, wel degelijk een geschiedenis van een
pathologische persoon met een groot moreel defect beschrijft.19 Schoppenboer verrijkt
via de feitelijke beweringen onze kennis over dit onderwerp.
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Wat er ‘waar’ wordt door Schoppenboer
Dankzij het verhalende, narratieve karakter van literaire teksten als Schoppenboer
kan onze kennis van het verleden bovendien verrijkt worden op een tweede niveau.
Ankersmit stelt dat elke representatie van een stukje geschiedenis, en het gaat in deze
bijdrage allemaal om ziektegeschiedenissen, een bepaald standpunt over het verleden
biedt.20 De belangrijkste idee uit Narrative logic is dat de narratieve representatie
van het verleden in een verhaal, in tegenstelling tot de feitelijke beweringen, nooit
rechtstreeks kan verwijzen naar de werkelijkheid. Een verhaal is immers tot stand
gekomen door de narratieve keuzes die de auteur erin heeft gelegd en die narrativiteit
is geen onderdeel van de gebeurtenissen uit het verleden zelf. Toch geeft Ankersmit
een antwoord op de vraag wat voor hem de objectiefste representatie is. Het is diegene
die ten eerste heel wat feitelijke beweringen bevat en die ten tweede door het standpunt
dat ze biedt veel meer vertelt dan wat we te weten komen via haar feitelijke
beweringen.21 Volgens Ankersmit is het hierin dat de werkelijke historische kennis
zit: in representaties die door hun origineel standpunt een reikwijdte tot stand brengen
die verder reikt dan de door iedereen gekende feiten. Zo kan de historische kennis
immers verder evolueren en blijven we niet steken bij steeds dezelfde feiten.22
Nu kan het zijn dat een breed corpus van teksten met behulp van eenzelfde
narratieve strategie eenzelfde standpunt deelt over bijvoorbeeld een individuele
pathologie. Dan moeten we besluiten dat dit de gangbare manier is om over deze
individuele pathologie te verhalen in het toenmalige bredere culturele discours. Toch
gebeurt het ook dat in een tekst door middel van een bepaalde narratieve strategie
een origineel standpunt wordt geformuleerd over een individuele pathologie. Door
zijn originaliteit zal zo'n vernieuwend standpunt onze beschikbare kennis over die
individuele pathologie uitbreiden.
De vertellers van Schoppenboer en van een tweede casestudy uit het corpus die
in deze bijdrage wordt onderzocht, namelijk ‘Geregtelijk-zielkundig verslag
betreffende den van poging tot moord verdachten M... K... B...’ van Ramaer, kiezen
ervoor om te focussen op een zeer specifiek deel van de ziektegeschiedenis van de
pathologische personen. In deze twee teksten lassen de vertellers de ruimte in voor
specifiek pathologisch gedrag dat ook kan optreden bij morele krankzinnigheid.
Ramaer heeft het meer bepaald over een zedelijke krankzinnigheid die zich ontwikkelt
tot een ‘folie raisonnante’ en tot een achtervolgingswaan:
De moeder der schoonzuster van den beklaagde zeide in haar verhoor door
den R.C: ‘bij zijn zonderling karakter openbaarde zich steeds eene
verregaande slim- en sluwheid,’ en nu lezen wij van de
zedelijk-krankzinnigen bij TARDIEU 2), ‘ils ne sont pas dépourvus
d'intelligence, parfois même ils semblent sur quelques points doués de
facultés supérieures,’ [...]
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Met dit verklaren en vergoelijken van handelingen, die blijkbaar dwaas
of verkeerd zijn, neemt de zedelijke krankzinnigheid eene nieuwe gedaante
aan, die met den naam van redenerende krankzinnigheid (folie raisonnante)
onderscheiden is; [...] Hoe zeer dit van toepassing op den beklaagde is,
blijkt uit zijne vergoelijking der dwaze en verkeerde handelingen door
hem begaan [...].23
In al zijne verklaringen voor den R.C., in zijne brieven, alsmede in de
gesprekken, welke hij met ons heeft gehouden, straalde dan ook duidelijk
door, dat hij zich voor den verongelijkte houdt, en hij heeft, gelijk wij
boven hebben uiteengezet, de ambtelijke en andere handelingen van den
Heer W., die op den meergemelden verkoop der huizen van des beklaagden
broeder zijn uitgeloopen, zoo met elkander in verband gebragt, dat de Heer
W. het van den beginne af aan op zijn ongeluk zou toegelegd hebben. Zoo
heeft zich bij hem de waan ontwikkeld van door den Heer W. vervolgd te
zijn [...]; De waan van het voorwerp van vervolging te zijn is een zeer
gewoon, om niet te zeggen noodzakelijk, verschijnsel van de zedelijke
krankzinnigheid in hare ontwikkeling.24
In Schoppenboer hebben we een gelijkaardige situatie. Jan tracht herhaaldelijk zijn
gedrag tegenover zijn neef te rationaliseren:
Toen werd hij eensklaps als razend, toen sloeg hij met zijn vuisten op de
tafels dat de glazen ervan dansten; en vloekend, en schreeuwend, met
vlammende ogen, ontlastte hij zich in hun midden van al zijn opgekropte
wee. Het was de vooraf gekende en onophoudelijk opnieuw vertelde
geschiedenis; explicaties en nog explicaties, zonder einde, gevolgd van
razende uitroepingen en vragen: ‘Ik vraag u, nondedzju! is het geen schande
dat ik mijn leven lang gezwoegd zou hebben om die twee laffe, smerige
luiaards rijk te maken? Ik vraag u, is het geen schande dat zij zouden de
baas komen spelen in mijn eigen huis? Ik vraag u, is het geen schande dat
ik dag en nacht onder mijn ogen hun walgelijke, smerige streken moet
zien en horen?’25
Tijdens een kaartspelletje in een van de beruchte cafés van de Zijstraat is er bedrog
in het spel. Deze keer is Jan door de boeven uitgekozen als slachtoffer. Jans reactie
op het bedrog is overdreven, waardoor de boeven de spot met hem drijven en hem
spottend ‘schoppenboer’ noemen. Jan voelt zich geviseerd, vertrekt als een paranoïcus
huiswaarts, geplaagd door de gedachte dat iedereen zich deze spotnaam nog lang zal
herinneren:
Nog nooit had hij, zó sterk als nu, de walg van zichzelf en de walg van
het leven gevoeld. De tranen kwamen in zijn ogen, en steeds dieper boog
hij het hoofd, opdat de voorbijgangers de ontsteltenis op zijn gelaat niet
zouden zien.
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Maar wás dat dan zó sterk zichtbaar, dat zoveel mensen, [zo kwam het
hem tenminste voor] hem voortdurend stonden na te kijken?26
Hij voelde bij intuïtie dat, als er later iets van zijn akelig wangedrag bleef
bestaan, het deze benaming zijn zou. Jaren nog nadat hij zich zou gebeterd
hebben, zijn leven lang, misschien, zou hem die schimpnaam bijblijven
en achtervolgen, als het onuitwisbaar zinnebeeld van zijn ellendig verleden.
En in zijn weerverkregen trots voelde hij tevens dat hij zulks nooit zou
kunnen uitstaan, dat die aanhoudende belediging hem tot wanhoop en
wandaden zou drijven.27
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De andere wetenschappelijke teksten wijken hiervan af. Ze kunnen wat dit aspect
van de morele kranzinnigheid betreft geen origineel standpunt bieden doordat ze, in
tegenstelling tot de andere twee, helemaal niet ingaan op de mogelijkheid van een
dergelijk bijkomend pathologisch gedrag. We kunnen dus het volgende besluiten:
binnen het corpus van acht thematisch analoge ziektegeschiedenissen zijn er twee
teksten die via een specifieke focus een origineel standpunt over insania moralis
innemen en zo onze kennis van dit ziektebeeld uitdagen.
Schoppenboer onderscheidt zich voorts van Ramaers tekst door nog een ander
origineel standpunt op het gebied van morele krankzinnigheid te creëren. Aan de
hand van erlebte Rede laat Schoppenboer namelijk de lezer zien dat een pathologisch
geval met een groot moreel defect zich ook bewust kan zijn van zijn pathologie. Een
voorbeeld:
Hij keerde in zichzelf terug, pogend zichzelf objectief te ontleden en te
beoordelen, zoals hij 't met een vreemdeling zou doen. En, vol schaamte,
vol berouw erkende hij zijn ongemotiveerd wangedrag. Wat had zijn neef
hem toch misdaan, dat hij hem zo vreselijk haatte? 't Is waar, hij had hem
zijn lief ontnomen, maar die meid was toch niet zijn vrouw, en evenmin
als Pol zelf had hij rechten over haar te doen gelden. Trouwens, hoe kon
de jongeling het weten, dat ze de zijne was? Neen, neen, hij was niet goed,
niet rechtvaardig geweest. Hij had zich blindelings door kwade instincten
laten meeslepen, zich blindelings overgegeven aan de boosaardige,
onberedeneerde haat, die zijn neef, van den beginne af, hem inboezemde.
Dát was het, niets anders dan dát. Hij kon hem niet uitstaan, en hij wist
niet te zeggen waarom dat zo was.28
Zo'n narratieve strategie komt enkel voor in de verhalende tekst; de wetenschappelijke
teksten bieden die mogelijkheid niet.

Besluit
Het narrativisme vormde in deze bijdrage de inspiratie voor de analyse van de
referentiële waarde in Schoppenboer en zijn wetenschappelijke tegenhangers: hoe
verruimen deze historische teksten onze kennis over morele krankzinnigheid? Zo
zijn er de feitelijke beweringen die als enige de onmiddellijke link leggen met het
verleden, zonder hulp van narrativiteit, en die een eerste niveau van referentiële
waarde vormen. Een tweede niveau van referentiële waarde wordt bereikt wanneer
ofwel een grote groep van teksten door middel van eenzelfde narrativiteit een
standpunt deelt over insania moralis, ofwel wanneer één tekst (of een kleine groep
van teksten) ten opzichte van de andere, opnieuw dankzij een specifieke narrativiteit,
een uniek, origineel standpunt over zedelijke krankzinnigheid creëert. In het eerste
geval gaat het om een verwerking van zedelijke krankzinnigheid
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aan de hand van narratieve strategieën die aan het einde van de negentiende eeuw
gangbaar was in het bredere culturele debat. In het tweede geval wordt door middel
van originele narratieve strategieën het toenmalige debat over insania moralis een
stap verder gezet. Welk niveau het belangrijkste is, hangt af van waaraan het meeste
waarde wordt toegekend: aan de directe link met het verleden of aan de verruiming
van onze beschikbare kennis door een origineel standpunt. Als narrativist hecht
Ankersmit het meeste belang aan dat laatste, omdat het de historische discussie
voortzet.29 In elk geval is het zo dat uit de analyse van Schoppenboer is gebleken dat
literaire teksten net dankzij hun narrativiteit een hoge mate van referentiële waarde
kunnen hebben op verschillende niveaus. De fictionaliteit van literatuur, zeker van
naturalistische literatuur, die een hoog werkelijkheidsgehalte claimt, zit dan niet
langer in het ontbreken van referentiële waarde, tenminste niet zoals dat begrip wordt
ingevuld door het narrativisme. De analyse van Schoppenboer en van de
wetenschappelijke gevalsstudies van insania moralis aan de hand van het narrativisme
noopt met andere woorden tot een herziening van het begrip fictionaliteit.
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Jan Oegema, Ziek van de zee. Paul van Ostaijen en de mystiek (Huis Clos, Rimburg,
62 blz., ISBN 9789079020034)
De Parelduiker 14 (2009), nr. 1: Chris J. van Geel (1977-1974) (Bas Lubberhuizen,
Amsterdam, 104 blz., ISBN 9789059372061) [bijdragen van Daan Cartens, Marsha
Keja, Léon Hanssen, Willem Jan Otten, Renske van Dillen, Hans Ester en Elly de
Waard]
[Tjalie Robinson], Schrijven met je vuisten. Brieven van Tjalie Robinson (ed. Wim
Willems) (Prometheus, Amsterdam, 342 blz., ISBN 9789044611977)
Koen Rymenants, Een hoopje vuil in de feestzaal. Facetten van het proza van Willem
Elsschot (Garant, Antwerpen, 396 blz., ISBN 9789044124705)
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Tzum nr. 46 (2009): Special Toon Tellegen (De Kleine Uil, Groningen, 31 blz., ISBN
1388-1442) [bijdragen van Judith Wilkinson, corrie van Binsbergen, Barber van de
Pol, Chaim Acttienribbe, Kees 't Hart, Annemarie van Haeringen, Lili Ahonen,
Tonnus Oosterhoff, Richard Ayres en Bindervoet & Henkes]
M. Vasalis & Geert van Oorschot, Briefwisseling 1951-1987 (ed. Nop Maas) (Van
Oorschot, Amsterdam, 296 blz., ISBN 9789028242661)
Christophe Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische belle époque. Een
sociaal-culturele geschiedenis (Vantilt, Nijmegen, 416 blz., ISBN 9789460040399)
Hans Warren, Geheim dagboek 1998-2000 (Bert Bakker, Amsterdam, 380 blz., ISBN
9789035134454)
Afgesloten 8 oktober 2009
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Personalia
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 er in 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 en doceert daar sinds 2001 ook kunstsociologie bij de
opleiding Kunsten, Cultuur en Media.
Gillis Dorleijn (Amersfoort, 1951) is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde
aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zijn onderzoek omvat editiewetenschap, de
relatie poëzie en muziek, een literatuursociologische benadering van
literatuurgeschiedenis. Recente publicaties: De productie van literatuur (2006, samen
met Kees van Rees) en Kritiek in crisistijd (2009, samen met Dirk de Geest, Koen
Rymenants en Pieter Verstraeten).
Arno Kuipers (Utrecht, 1970) is Conservator Collecties bij het Letterkundig Museum
in Den Haag.
Sjoerd van Faassen (Assen, 1949) is hoofd Collecties bij het Letterkundig Museum
in Den Haag. Hij publiceerde onder meer over J. Greshoff, de bibliofiele uitgeverij
De Blauwe Schuit, de uitgever A.A.M. Stols en het tijdschrift De Gemeenschap.
Samen met Hans Renders publiceerde hij begin dit jaar in De Boekenwereld een
artikel over de uitgever Rob van Gennep en het uitgeefklimaat in de jaren zestig.
Onlangs verscheen zijn bijdrage over Ed. Hoornik in de bundel Kritiek in crisistijd.
Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig. Momenteel
werkt hij aan een monografie van het tijdschrift Criterium.
Inge Heslinga (Groningen, 1981) studeerde Kunsten, Cultuur en Media aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Haar eindscriptie schreef zij over drie Friese literaire
tijdschriften uit de periode 1946-1968, De Tsjerne, Quatrebras en Asyl. Op dit moment
is Heslinga werkzaam als projectleider bij de provinciale popkoepel Friesland Pop
en werkt zij freelance voor uitgeverij Friese Pers Boekerij in Leeuwarden.
Elke van Nieuwenhuyze (Dendermonde, 1982) is sinds 2005 als doctoraatsbursaal
verbonden aan de Vakgroep Nederlandse literatuur van de Universiteit Gent. Ze
bereidt een proefschrift voor over de referentiële waarde en narrativiteit in het
naturalistische proza van Cyriel Buysse en Marcellus Emants aan de hand van de
narrativistische geschiedtheorie. Ze publiceerde eerder onder andere in Boelvaar
Poef en de Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap.
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