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‘Ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.’ FRANZ KAFKA

Ter herinnering aan Geert Lubberhuizen
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Vrijdag, 20 juli 1984
De dag nadat wij het bericht van het overlijden van Geert Lubberhuizen uit Ierland
vernamen, had Dolf Hamming, de huidige directeur van De Bezige Bij, de vliegreis
geregeld. De begrafenis zou die dag in de vroege avonduren plaats vinden.
Om halfeen kwamen wij in Dublin aan. Op de trappen van het vliegveld liepen wij
tegen Jan Willem, Geerts oudste zoon op, die van zijn vakantieadres in Frankrijk
kwam.
Eiso Toonder haalde ons af. De meegebrachte bloemen werden in de achterbak
gelegd en even buiten de stad ontmoetten wij Phiny en Marten Toonder. Met twee
auto's maakten wij de lange tocht dwars door Ierland naar het westen.
Herinneringen aan Geert uit de afgelopen veertig jaar spookten door mijn kop. Ik
kon niet nalaten over enkele te vertellen en daarbij viel niet te vermijden dat er zo
af en toe gelachen werd.
Midden-Ierland had ik mij als een met groene heuvels bedekt land voorgesteld,
maar het is een vrij eentonige vlakte met weinig aantrekkelijke stadjes en dorpen.
Weilanden, omrand met uit losse stenen opgebouwde muurtjes, en boomgroepen
bepalen het uitzicht. Des te groter was de verrassing toen wij het kustgebied in het
westen naderden. In de verte de ronde groene bergen met verspreide boompartijen,
moerassen en meren, waarvan ik ten onrechte vermoedde, dat het al uitlopers zijn
van inhammen aan de kust.
Omstreeks halfzeven kwamen wij in Cornamona aan. Iets wat op een dorp leek,
heb ik niet gezien. De fraaie romantische cottage van Corrie en Geert ligt eenzaam
op een schiereiland in een groot meer. Hier was dus het kleine paradijs waar Geert
zijn laatste stuk leven wilde doorbrengen.
Een omarming, een zoen, een schouderklop en verder het zwijgen, omdat woorden
dan zo gewogen moeten worden.
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Geert lag in de slaapkamer opgebaard. Ik kon maar kort een blik op hem werpen.
Andere herinneringen wilde ik blijkbaar laten overheersen. Door de ramen zag ik
het weidse landschap met de groene bergen en in de verte het meer in het licht van
de avondzon.
Overal in huis herkende ik tot in kleine details de warme zorg waarmee Corrie
het had ingericht. Bas, Geerts tweede zoon, deelde mee dat elk moment de
buurtgenoten konden komen om afscheid van Geert te nemen. Terwijl ik in de
zitkamer, waar het houtvuur brandde, onwezenlijk naar buiten stond te kijken,
kwamen ze in kleine groepjes - per familie, man, vrouw, en oudste kinderen - binnen,
sloegen een kruis en stonden met gevouwen handen even stil bij de baar. Daarna
condoleerden zij Corrie en de kinderen. De meesten wachtten bescheiden buiten
tot het ogenblik waarop twee van hun mannen de kist hadden gesloten.
Bas en Jan Willem droegen die samen aan de uiteinden - vanwege de smalle
deurposten niet aan de daarvoor bestemde handvatten - door de zitkamer en de
gang naar buiten waar de lijkauto wachtte. Twee zonen zo hun vader zijn huis te
zien uitdragen, is iets om niet te vergeten.
Achter de ouderwetse lijkwagen volgde een stoet auto's met Corrie en de kinderen,
de enkele vrienden en de vele mensen uit de buurt. De rit over bochtige wegen door
het indrukwekkende landschap duurde een halfuur. Steeds weer de groene kale
bergen met hier en daar oude bomen. De late zon die alles scherp deed uitkomen,
een laatste groet, verdween achter de bergen in de zee.
Op de oude begraafplaats, met een natuurlijke omheining van een uit keien
opgebouwde muur, stond het onbetreden gras hoog. De grafstenen met hun kruisen
lagen ver uit elkaar. Het deed mij denken aan de oude joodse begraafplaats in
Ouderkerk aan de Amstel, maar alles veel weidser, nergens huizen, en de door de
zon bestreken bergen die oneindig leken.
Het was een katholiek kerkhof, dus gewijde aarde. Eiso
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had tijdens de autorit door Ierland verteld, dat Bas en hij de vorige dag de pastoor
hadden bezocht. Die had begrepen dat Geert niet katholiek was geweest. Daarom
vroeg hij bescheiden of Geert wel gedoopt was. Dat moest ontkennend worden
beantwoord. Op het voorstel van de pastoor dat er een kleine eredienst in het
plaatselijke kerkje zou worden gehouden, blijkbaar bedoeld om het zieleheil op die
manier nog enigszins veilig te stellen, hadden Bas en Eiso, wetend dat geert dat
niet had gewild, niet kunnen ingaan.
Zoekend naar argumenten om tot een positief besluit te kunnen komen vertelde
de pastoor dat hij gehoord had, dat Geert zich in de oorlog zo verdienstelijk had
gedragen. Ten slotte stelde hij vast dat Mr. Lubberhuizen zeker als een goed christen
had geleefd. De twee konden dit met een overtuigend yes beamen. Toen nam die
pastoor in dit streng katholieke land een revolutionair en misschien voor hem
onverantwoord besluit. Hij stemde er in toe dat de ongelovige Geert in gewijde grond
werd begraven. Maar onder deze omstandigheden en dat viel te begrijpen, kon hij
zelf de begrafenis niet bijwonen.
Wel kwam hij Corrie en de kinderen condoleren. Op dat moment waren enkele
buren aanwezig, zodat deze het geruststellend bericht konden verspreiden dat de
pastoor zelf het huis van de niet katholieke overledene had bezocht. Voor zover bij
de buurtgenoten er nog verwondering bleef bestaan over een begrafenis zonder
pastoor en wijwaterkwast, zal de sympathie die zij in tien jaar voor Geert en Corrie
hadden opgevat hen wel over de laatste twijfel hebben heen geholpen.
Ik zie de halfverlegen, brede, overwinnende grijns van Geert voor me wanneer
hij zou hebben gehoord dat dit hem was gelukt.
De kist werd door de mannen uit de buurt met hulp van Jan Willem en Bas over een
lange afstand door het hoge gras naar de door de bevolking gegraven kuil gedragen.
‘Kraaien’ die bij ons dat werk doen, bestaan daar niet. De kist werd boven de grafkuil
geplaatst. Bas sprak goede woorden ten afscheid
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van zijn vader. Eerst in het Nederlands, daarna in het Engels. Geerts dochter Josien,
lief en sterk, las het gedicht ‘Poëzie is een daad...’ van Remco Campert voor. De
laatste strofen luiden:
Elk woord dat wordt geschreven
is een aanslag op de ouderdom.
Ten slotte wint de dood, jazeker,
maar de dood is slechts de stilte in de zaal
nadat het laatste woord geklonken heeft.
De dood is een ontroering.

Nadat de kist was neergelaten, werd daarop een soort matras van gedroogd gras
gelegd. De mannen namen de gereedstaande scheppen en begonnen de diepe kuil
te dichten.
Mij werd dat alles wat veel en ik dacht dat wij ook wel wat verderop konden gaan
staan. Een verkeerde gedachte; tot de laatste schep zand en laatste kei behoorde
je bij het graf te blijven. Jan Willem en Bas ontdekten op tijd dat er nog twee voor
hen bestemde scheppen ongebruikt stonden. Daarmee hielpen zij de mannen het
dichten voltooien.
Er ontstond een kleine heuvel waarvan de zijkanten met graszoden werden bedekt.
Bovenop werden de meegebrachte bloemen keurig geschikt, elk over de rand vallend
bloemetje werd weer rechtgelegd. Dit duurde - maar dat was duidelijk de bedoeling
- tergend lang.
Na afloop begroetten bekenden elkaar en ik had de indruk dat er meteen over
dagelijkse zaken zoals ‘hoe staat het met je kinderen’ of ‘wat vind je van de melkprijs’
geanimeerd werd gesproken. Marten Toonder en ik konden niets uitbrengen. Marten
merkte alleen op dat hij op dezelfde wijze begraven wenste te worden.
Het gehele gezelschap begaf zich naar de dichtstbijzijnde pub. Bas had ons
verteld dat het gebruikelijk is dat er dan behoorlijk wordt gedronken. Dat was nu
niet het geval. In aanwezigheid van vreemden werden oude tradities aange-
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past. Een grote pint Iers bier betekende voor mij een noodzakelijke versterking.
Toen iedereen vertrokken was, moest Eiso nog enkele zaken regelen met de
eigenaar van de kroeg en de begrafenisauto. Ik wachtte peinzend op een muurtje,
keek naar de heldere maan en kon niet begrijpen dat ik mijn vriend nooit meer zou
zien. Bij het afscheid nemen zei de oude vriendelijke Ier dat hij het een mooie
begrafenis had gevonden, maar ‘rather curious’.
Geert had ons in zijn door ons zo vaak bewonderde eigen stijl verlaten.
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Boeken verkopen in oorlogstijd
In de zomer van 1936, ik was zestien jaar oud, gingen mijn ouders en ik met vakantie.
Met de auto reden wij door Duitsland langs de Rijn met zijn vriendelijk
miniatuurlandschap naar het zuiden.
In het stadje Gernsbach in het noorden van het Schwarzwald werd overnacht.
Boven de haarspeldbochten in de weg, die naar het plaatsje leidde, hingen
spandoeken met de tekst ‘Gefahrliche Kurven nur für Juden’. Honderden Duitsers
moesten er dagelijks onderdoor zijn gereden zonder met de ogen te knipperen. In
Gernsbach waren ruiten van ‘Judengeschäfte’ besmeurd of kapotgesmeten.
De volgende pleisterplaats was München. 's Avonds bij het Heldendenkmahl
stonden Hitlerjongetjes in bruine pakken en met zware ransels, bedekt met een
stukje koeiehuid, in grote aantallen in het gelid, gecommandeerd door brullende
SA-mannen.
Op weg naar Italië reden wij over de Brennerpas en passeerden een colonne
Mussolini-jongetjes in zwarte pakken en met houten namaakgeweertjes over hun
schouders, begeleid door nonnen. Mijn vader, overtuigd vrijmetselaar maar politiek
weinig geïnteresseerd, kreeg het te kwaad en wij besloten over Frankrijk terug te
rijden.
Die beelden bleven mij achtervolgen, maar op dat moment was ik of te jong of te
naïef om te doorzien waar dat een voorspel van kon zijn. Voorspel? Het was al de
eerste akte van het nazi-drama.
Onder invloed van de remonstrantse dominee Mackenzie, bij wie ik catechisatie
volgde, had ik een flinke duw in de richting van het pacifisme gekregen. Catechisatie
bij een vrijzinnige dominee behoorde een kind uit een liberaal gezin in het belang
van de algemene ontwikkeling te volgen. Bij mij
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sloeg het aan. De Leidse hoogleraar dr. G.J. Heering preekte soms in de
remonstrantse kerk. Ik las zijn boek De zondeval van het christendom en raakte in
de ban van het christen-pacifisme.
Misschien was een vruchtbare bodem voor antimilitarisme vroeger gelegd. Als
jongen bladerde ik de jaargangen 1914-1918 van het geïllustreerde weekblad De
Prins door en bekeek de loopgravenfoto's, waarop het absurde sterven was
vastgelegd.
Mijn idealisme nam zo'n ernstige vorm aan, dat ik besloot een wilde poging te
ondernemen om in plaats van de vijfde klas H.B.S. plus eindexamen te doen, in één
jaar de overgang naar de zesde gymnasium te halen. Het daarop volgende jaar zou
ik dan met dat diploma op zak in Leiden theologie kunnen gaan studeren.
Het gezicht van het fascisme werd dagelijks duidelijker. Het stikte van ‘Gefährliche
Kurven’. Mussolini had Abessinië veroverd, Hitler had Oostenrijk ingepikt. Zijn
geschreeuw over Sudetenland en Danzig werd steeds erger. Schaars toegelaten
Duitse joden vestigden zich in Amsterdam-Zuid. In Spanje werd Guernica
gebombardeerd.
De boeken van de linkse dominee Banning waren politieker getint en begonnen
mij meer te interesseren dan die van remonstrantse idolen als Heering, Roessingh
en Albert Schweitzer. Wanneer de laatste met zijn prachtige hangsnor in de oude
remonstrantse kerk orgel kwam spelen om daarmee geld in te zamelen voor zijn
ziekenhuis in Lambarene, was dat een gebeurtenis waarbij bewondering geen
grenzen kende.
Het lezen van de pamfletten van ‘Eenheid door Democratie’ en de boeken van
Menno ter Braak, De Kadt, De Rougemont en later Rauschning begon een rol te
spelen. Het antifascisme was in mij wakker geschud.
Wat de literatuur betreft begon ik met de romans van Arthur van Schendel en
Theun de Vries, die in mijn vaders boekenkast stonden. Dominee Mackenzie zorgde
ervoor dat ik
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de bundels van Henriëtte Roland Holst las. Zij was in vrijzinnig-protestants vaarwater
terechtgekomen en de dominees haalden haar latere verzen regelmatig in hun
preken aan. Na Perk kwamen Gorter, Nijhoff en vooral Bloem. De eerste grote
buitenlandse roman die ik las, was van Arnold Zweig, Der Streit um den Sergeanten
Grischa. Een prachtig boek, spelend aan het Oostfront in de Eerste Wereldoorlog.
Een antioorlogsboek, dat met Henri Barcusse's Het Vuur, Van het westelijk front
geen nieuws van Erich Maria Remarque en Die Waffen nieder van Bertha von
Suttner nog steeds in mijn boekenkast staat.
De realiteit van het fascisme deed mijn idealen van christendom en pacifisme
wankelen. Bovendien was de overgang naar de zesde klas gymnasium geen
kleinigheid. Bepaald niet principieel, maar mijn vrees dat ik daarna voor het
eindexamen zou zakken en zonder diploma de toch al niet vriendelijke wereld in
zou moeten, nam toe. Wijselijk ging ik na een jaar Latijn en Grieks terug naar de
H.B.S. en maakte de laatste klas af.
In Amsterdam werden in de plantsoenen de eerste schuilkelders van houten
balken en aarde opgetrokken. De Jeugdstorm liep met oranje-en-astrakanmutsen
op straat. De naderende oorlog werd zichtbaar. De capitulatie van München - in
Amsterdam hingen overal de vlaggen uit - was achter de rug. Het bij uitgeverij
Querido in veertig verschenen boekje van Werumeus Buning Vae Victis! kwam te
laat en werd na tien mei onder de toonbank verkocht. Wij moesten zelf het lot van
overwonnenen ondergaan.
Mijn laatste vleugje pacifisme verdween. Met het grootste genoegen had ik een
Duitse Junker of Messerschmidt neergeschoten. Toen op vijftien mei de Duitse
tanks over de Amstelveenseweg rolden, heb ik getracht mijn haat af te reageren.
In de Valeriusstraat huurde ik een bakfiets en ging daarmee de winkels in de buurt
langs. De gewonde Nederlandse soldaten, die ongetwijfeld in het Wilhelmina
Gasthuis moesten zijn opgenomen, behoorden een teken van medeleven te krijgen.
In korte tijd had ik de bak vol met sloffen sigaretten,
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dozen met fruit, blikken met Delmonte-perziken, chocolade en andere spullen.
Onderweg ontmoette ik een kennis, die mij hielp de boel naar het WG te brengen.
De portier in de poort keek verwonderd en zeker niet vriendelijk naar onze lading.
Hij riep zo iets als: ‘Jongens pas op, de Duitsers zijn er al.’ Wij moesten opdonderen.
Ik begon te vermoeden, dat er waarschijnlijk geen gewonde Nederlandse soldaten
waren, erger nog: misschien slechts Duitse. De inhoud van de bakfiets moesten we
snel ergens in een donker hok smijten en daarna was het weg wezen. Tot mijn
verbijstering hoorde ik later, dat de makker die mij geholpen had een fervent NSB'er
was geworden. Net zo belazerd heb ik me voor het eerst gevoeld als jongetje van
een jaar of acht. Op het brede trottoir voor mijn school op de Weteringschans had
ik over een grote afstand met knikkeren een ‘looie daaier’ gepikt. Met deze prachtige
aanwinst in mijn broekzak liep ik door de negentiende-eeuwse winkelgalerij, die
toen om het Paleis van Volksvlijt lag, naar huis. Na een operatie aan mijn voeten
was ik, zoals iedereen kon zien, bepaald geen hardloper. Een jongetje kwam me
achterop en vroeg of hij het ding mocht zien. Sufferd als ik was: ik haalde het te
voorschijn. Hij ritste het uit mijn hand en rende weg.
Mijn kleine verzameling boeken, vooral poëzie, begon gestaag te groeien. De
ongeneeslijke ziekte, bezetenheid voor boeken, ontstond. Ik besloot niet meer aan
studeren te denken en mijn geluk in het boekenvak te beproeven. In latere jaren
ontdekte ik dat in die branche heel wat weggelopen pastoors en gesjeesde dominees
rondliepen. Aan die laatste categorie was ik gelukkig op tijd ontsnapt.
Een baan zoeken en geld verdienen was geboden. Verliefd zijn hadden mijn latere
vrouw Dolly en ik vroeg te pakken. Het was duidelijk dat wij de status van verloofd
zijn niet te lang zouden kunnen volhouden. Bij het Centraal Boekhuis in Amsterdam
kon ik als volontair beginnen. Daar leerde ik om te beginnen de vaardigheid van het
boekenpakken maken. Een techniek, die later bij De Bezige Bij nuttig bleek wanneer
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wij in drukke tijden op het magazijn meewerkten. Nog belangrijker was: ik deed
daarna bij het orderverzamelen een behoorlijke titelkennis op, die mij van pas kwam
in mijn volgende baan, volontair bij boekhandel Lankamp en Brinkman op de
Spiegelgracht.
In het begin van de oorlog was het assortiment in de boekhandel nog redelijk.
Toen de Kultuurkamer invloed kreeg werd de lijst van verboden titels snel langer.
De boekwinkel werd hoofdzakelijk bevolkt door vriendelijke vrijzinnig-protestantse
klanten. Hun humanistische smaak was mij bekend.
Een hoogtepunt in dat bestaan van boekhandelsbediende was het bezoek van
uitgevers of hun vertegenwoordigers met hun aanbiedingen. Baas Lankamp liep de
aanbieding met hen door, wij mochten daarna in de opkamer de nieuwe oogst
bekijken en bescheiden een suggestie doen over het aantal te kopen exemplaren.
Goede boeken werden schaarser. Met des te groter belangstelling werd er daarom
naar titels gekeken, die er volgens ons mee door konden. Het bezoek van de
directeur van de Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij, Ad Stok, maakte op mij
een bijzondere indruk. Hij was een kleine bijna ronde man in keurig zwart kostuum
met vest, die, ik geloof, een herdruk van Rawlings Jodi en het hertejong aanbood
met tekeningen van Anton Pieck. Een boek dat voor onze klanten een schot in de
roos was. Lankamp besloot tot de aankoop van een groot aantal exemplaren,
misschien wel honderd of meer. Bij zo'n aantal werd lang over de hoogte van de
korting gestreden. Het bezoek van Stok duurde zeker wel een uur. Indrukwekkend
voor een niets verdienende volontair was de vanzelfsprekendheid waarmee hij al
die tijd een taxi met lopende meter voor de deur liet wachten. Een vorm van
uitgeverswelvaart die ik niet had vermoed.
Elke ochtend bracht tramlijn 2 mij naar mijn werk, maar op 25 februari 1941 reed
hij niet. De Februaristaking. Het ongelooflijke, hoe kort ook, was gebeurd. Een
spannende en on-
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vergetelijke dag. Voor het eerst werden haat en verzet op straat in grote omvang
zichtbaar.
Na Lankamp en Brinkman kreeg ik mijn eerste betaalde baan bij boekhandel Broese
in Utrecht, waar Chris Leeflang een niet gemakkelijke baas bleek te zijn. Van literaire
en theologische boeken wist ik het nodige af, weinig van wetenschappelijke. Ik
werkte er pas een paar dagen toen een mevrouw mij om een compendium van
keel-, neus- en oorkunde voor haar studerende zoon vroeg. Leeflang liep op dat
moment toevallig langs en hoorde de vraag. Hij duwde me opzij, omdat hij begreep
dat ik de titel niet kende, pakte het boek waarvan er een hele rij in de kast stond en
overhandigde het de mevrouw. Ik mocht het inpakken. Woedend was ik. Toen mijn
directeur weer achter zijn met stapels boeken volgebouwde bureau zat, deelde ik
hem mee, dat ik in aanwezigheid van klanten niet belachelijk wenste te worden
gemaakt. Vanaf dat moment zijn er geen problemen meer geweest. Ik bewonderde
de gedegen manier waarop hij zijn boekwinkel leidde. De korte woedeuitbarstingen
die wij te verduren kregen werden op de koop toe genomen. Hij was een perfectionist,
een netheidsmaniak van wie geen boekje scheef mocht liggen. Met mijn rommeliger
ingestelde aard heb ik veel van hem geleerd. Zijn kennis van de literatuur zorgde
nog lang voor allerlei aantrekkelijke boeken, vooral op de poëzietafel. Uit de
voorraden van zijn vriend, de uitgever A.A.M. Stols, kwamen heel wat op oorlogse
wijze in halflinnen- of papieren band gebonden bundels. Het regime van de
Kultuurkamer was nog niet al te streng of Chris heeft zich daar weinig van
aangetrokken. Het vooroorlogse, wat deftige, literaire leven in Utrecht heeft hij goed
gekend. Hij was bevriend met dichters als Engelman, Marsman en Nijhoff.
Boekhandel Broese vormde lange tijd een literair centrum. Het organiseren van
de talrijke literaire avonden moest in de oorlog worden stopgezet.
Oorlogsavonden in Utrecht waren lang en vervelend, mijn pensionkamer
ongezellig. Een van de schaarse genoe-
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gens die ik mij herinner, was het eten van een portie poffertjes, die je met een gering
aantal boterbonnen in een zaak vlak bij Broese in de Nachtegaalstraat kon krijgen.
Iedere dag waren de berichten over het front domweg ellendig. Hoe was het in 's
hemelsnaam mogelijk dat een mens een sprankje hoop had de moffen ooit kwijt te
raken.
Gelukkig had ik de christelijke boekhandelaar Douwe Werkman leren kennen.
Met Broese vergeleken was zijn winkel erg bescheiden. De verkoop van psalm- en
gezangenbundels en christelijke romans, voor zover die er nog waren, vormde de
hoofdmoot van de omzet. Douwe en zijn vrouw Margreet waren zeer gastvrij.
Regelmatig kwamen er vrienden over de vloer die al fors in het verzet zaten. Douwe
hielp hen.
Begin 1943 werd ik geschokt door de ‘Bekanntmachung’ in de krant, dat de goede
Douwe met verschillende van zijn vrienden in het concentratiekamp Vught was
gefusilleerd.
Eind 1942 werd ik gevraagd bij boekhandel W.P. van Stockum en Zn in Den Haag
in dienst te treden. De reden was niet van vrolijke aard. In de leiding was plotseling
een gat gevallen. De eigenaar-directeur, ‘meneer’ Petri, was in een gijzelaarskamp
terechtgekomen en de chef van de boekwinkel, Jacobi, moest onderduiken.
De nieuwe baan betekende voor mij meer verantwoordelijkheid en meer verdienen.
Het begon met honderdvijfentwintig gulden in de maand, een jaar later, toen Dolly
en ik trouwden, werd dat honderdvijftig.
De winkel op het Haagse Buitenhof was schijnbaar zo uit de negentiende eeuw
weggelopen. Door het zuinige licht leek het een diepe spelonk. Het meubilair dat
iets art decoachtigs had stamde uit de twintiger jaren. Een zwaar rood nooit gestoomd
gordijn vormde de afscheiding van kantoor en winkelruimte. Het oudste personeelslid,
mejuffrouw Schulz, was een charmante kleine vrouw van midden vijftig, die, elegant
gekleed, met rood-bruin geverfd haar, met kleine pasjes door de winkel dribbelde.
Wanneer een Duitse sol-
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daat binnenkwam, hoorde je dat aan de voetstappen. Niemand wilde dan van achter
het gordijn te voorschijn komen. Bettie, het meisje achter de kassa, drukte bij
herhaling op een hinderlijk oproepschelletje. Mejuffrouw Schulz offerde zich dan op
om als eerste naar de winkel te gaan. Bleek de klant een echte mof te zijn, dan
bonjourde zij die op tactische wijze in no time naar buiten. Soms kwam ze enigszins
ontroerd terug. De mof was dan een hulpeloze, jonge Wehrmachtsoldaat geweest,
die in zijn verloftijd tussen de veldslagen naar een leesbaar boek kwam zoeken. Je
kon van zijn gezicht lezen dat hij zich schaamde. Een leesbaar Duits boek was er
trouwens niet. Het onberedeneerde optimisme over de afloop van de oorlog
veranderde na Stalingrad en de geallieerde overwinningen in Noord-Afrika in
zekerheid. De keerzijde was het dagelijks ondraaglijker worden van de Duitse
bezetting.
Het werken in een boekhandel in de Haagse binnenstad had iets lugubers.
Seyss-Inquart woonde dichtbij en op straat brak je je nek over allerlei geüniformeerde
nazi's met hoge laarzen en die onbenullige sabeltjes aan hun buikriem.
Maar met mijn kamer bij een echte Haagse hospita had ik geboft. Ik deelde een
suite met Herman Mulder, net op tijd afgestudeerd als ingenieur in Delft. Hij was
diep in de illegaliteit gedoken en maakte deel uit van een groep die met een geheime
zender opereerde. Soms werd, met de schuifdeuren tussen onze kamers open, een
antenne gespannen en ik heb het meegemaakt, toen ik toevallig even langs kwam,
dat een peilauto van de Duitsers op het honderd meter verder gelegen Piet Heinplein
rondjes reed.
Zijn groep was betrokken bij het precisiebombardement van de Engelsen op
‘Huize Kleykamp’ tegenover het Vredespaleis. Op die dag kwam Herman mij bij Van
Stockum halen. Hij deed geheimzinnig en wij moesten gehaast over het Noordeinde
lopen. Bij het hoofdkantoor van de P.T.T. hoorden wij de harde klappen van
ontploffende bommen. Gelukzalig konden wij even later de brandende puinhopen
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van het geheel vernietigde gebouw zien. Later bleek helaas slechts een gedeelte
van de daar ondergebrachte microfilms van de Nederlandse bevolkingsregisters te
zijn verbrand.
Bij een bordje pap van door mijn moeder gehamsterde tarwe had ik met Herman
's avonds lange discussies. Hij was er zich donders goed van bewust waar hij mee
bezig was. Zijn overlevingskansen schatte hij niet hoog. Mijn standpunt was minder
dapper. Ik was verliefd, wilde snel trouwen en levend uit die oorlog komen. Het
gekke was dat wij elkaar uitstekend begrepen en wij voelden dat beide standpunten
te verdedigen waren. Het liefst hadden wij een middenweg bewandeld, maar zo
zitten oorlogen niet in elkaar.
Een boekhandel was een goede plaats om ongemerkt berichten aan koeriers
door te geven, valse bonkaarten te helpen verspreiden en allerlei illegale boekjes
te verkopen. Maar in vergelijking met hetgeen Herman deed, kon ik dat moeilijk als
illegaal werk beschouwen. Herman is aan het eind van de oorlog in Zwolle met zijn
vader in een kamer vol kaarten en een zender gepakt. Zijn vader kon ontvluchten.
Herman werd ter dood veroordeeld. God zij dank kwam de bevrijding sneller dan
de executie.
Boekhandel Van Stockum werd soms door een familielid van een overleden tante
of oom gebeld. De vraag was dan of wij een bod wilden doen op de in de boedel
aanwezige boeken. Dat was een gevolg van een vergissing, men verkeerde in de
veronderstelling Van Stockum's antiquariaat aan de lijn te hebben. Indien bleek dat
de bibliotheek literaire boeken bevatte, gingen wij eropaf en kochten de partij voor
een niet te hoog bedrag per strekkende meter. Op deze manier kwamen er
aantrekkelijke boeken in de winkel. Eerste drukken van literaire uitgaven, Franse
romans maar ook een hoop rommel. Met deze aanwinsten maakten wij goede
klanten gelukkig. Eén van hen was Charles van Blommestein, altijd op jacht naar
eerste drukken. Wij leerden elkaar kennen en in het voorjaar drie en veertig vroeg
hij mij of ik de rijmprent ‘De achttien doden’ van Jan Campert wilde verkopen. Hij
bracht
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mij een stapeltje en daarna leverde hij me trouw de illegale uitgaven van De Bezige
Bij, waar hij blijkbaar iets mee te maken had. Van Stockum had voldoende
betrouwbare klanten om deze en andere ondergrondse drukken, zoals de Mansarde
Pers met tekeningen van Cees Bantzinger door Bert Bakker uitgegeven, kwijt te
raken. Mijn angst was niet dat klanten ons zouden verraden, maar dat baas Petri,
die eind '43 uit het gijzelaarskamp was teruggekeerd, het zou merken. Begrijpelijk
was hij bang geworden. In het volgend jaar werd de chef van wat restte van de
leesportefeuilleafdeling, waar wapens in de kelder waren opgeslagen, door verraad
gepakt en op de Laan van Nieuw-Oost Indië doodgeschoten. Petri was in alle staten.
Illegale zaken kun je moeilijk ter goedkeuring aan je baas voorleggen. Ik begon hem
een vervelende man te vinden en het idee om na de oorlog bij Van Stockum te
blijven had ik totaal uit mijn hoofd gezet.
In oktober 1943 trouwden Dolly en ik. Nu moest er ook nog een eind komen aan de
oorlog.
Een andere trouwe klant bij Van Stockum was Laurens ten Cate, de latere
hoofdredacteur van De Friese Koerier. Hij leidde een half ondergedoken bestaan
en kwam geregeld bij ons in Delft, waar we een plezierige verdieping hadden
gehuurd, logeren. In onze gesprekken konden wij aardig wegsomberen over het
maatschappelijk gedrag van de mensheid. Toch hadden wij de heilige overtuiging
dat de maatschappij er na de oorlog beter uit zou zien, alleen al vanwege de
eenvoudige waarheid: ‘Door schade en schande word je wijs’. Over de Sovjet-Unie,
wier overwinningen wij dagelijks op de kaart volgden, wilden wij slechts optimistisch
denken. Het achteraf gezien zo onzinnig idealistische boek van Walter Schubart,
Europa und die Seele des Ostens werd door Laurens en mij gespeld.
De berichten over de invasie in Normandië veroorzaakten naast felle hoop op
een snelle afloop ook een gevoel van schaamte. Amerikaanse en Engelse soldaten
vochten zich dood om ons van de moffen te bevrijden. Wij vonden, dat wij
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erbij hoorden te zijn. Een gemakkelijke bewering in een nog betrekkelijk veilig huis.
Kort na de oorlog kwam Laurens bij ons in Amsterdam logeren. Hij had de daad
bij het woord gevoegd en zich als vrijwilliger gemeld voor de strijd in Indië. Ik schrok
mij dood en vroeg of hij gek geworden was. Laurens leek mij de meest ongeschikte
soldaat, die een mens zich kan voorstellen. Ik heb hem van zijn besluit kunnen
afhouden. De handtekening kon met enige moeite worden teruggetrokken. Als
leerling-journalist bij Het Vrije Volk begon hij zijn journalistieke loopbaan. Zijn
vertrouwen in een betere maatschappij vertaalde hij in geloof in het socialisme. Het
virus van de desillusie heeft hij zeker niet kunnen ontlopen.
Niet bij de Kultuurkamer aangesloten kunstenaars hielden in de oorlogsjaren ‘zwarte’
voordrachtmiddagen. Avonden waren er na de instelling van de spertijd van acht
uur niet meer bij. Door bemiddeling van vrienden konden wij een lezing van A.
Roland Holst bij ons thuis organiseren.
De dichter kwam op een zondagmiddag vroeg opdagen. Voor de lezing moest
hij zijn gebruikelijke middagslaap doen. Na een tastend en van ons uit ietwat
bewonderend welkomstgesprek ging hij keurig gekleed te bed in onze povere alkoof.
Later in de middag kwamen de gasten. Het waren er meer dan twintig. Op het
moment dat Roland Holst zijn voordracht wilde beginnen, stonden er plotseling twee
agenten in de kamer. De zenuwlijder, die onze bovenbuurman en huisbaas nu
eenmaal was, had de politie gewaarschuwd. Blijkbaar had hij zich opgewonden dat
zonder zijn voorkennis zoveel mensen in zijn huis aanwezig waren. Gelukkig
begrepen de goede agenten snel wat er aan de hand was. Vier gasten moesten de
bijeenkomst verlaten, een samenscholing mocht uit niet meer dan twintig mensen
bestaan. Vrienden uit Delft regelden de zaak en vertrokken, zich opofferend, met
de agenten. Met sonore baritonstem voorgedragen, konden wij toen luisteren naar
Roland Holsts verzen uit Winter aan zee en Helena's Inkeer. Bij het afscheid had
ik enige
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moeite de deftige Prins der dichters de afgesproken honderd gulden te overhandigen.
De bordjes ‘Voor joden verboden’ hingen al lange tijd aan kroegen en bioscopen.
Verhalen over razzia's, vooral in Amsterdam, waren niet van de lucht.
Anneke, een van de personeelsleden bij Van Stockum betrapte iemand op de
bovengalerij van diefstal. Toen hij langs het ijzeren wenteltrapje naar beneden kwam,
wilde zij, zoals wij voor die gevallen hadden afgesproken, hem verzoeken zijn tas
te openen en de boeken alsnog af te rekenen. De man vluchtte de winkel uit en
Anneke liep hem op straat achterna, ‘Houd de dief’ roepend.
Toevallig stond er een agent van het bureau Buitenhof dicht bij de uitgang, die
hem greep en naar het bureau bracht. Daar werd middagpauze gehouden. Een
enkele agent hield de wacht en de man zag opnieuw kans te ontvluchten. Nu was
er groot alarm: een arrestant gevlucht. Een paar straten verder werd hij weer gepakt.
Winkeldiefstallen kwamen ook toen regelmatig voor. Een enkele maal waren wij
gedwongen de politie er bij te halen. Daardoor kende ik twee politiek goede
rechercheurs van dat bureau. Die gaven de dader op zijn donder, maar maakten
van de zaak verder geen werk. De dief van die middag was door zijn ontsnapping
van dief tot gevluchte arrestant geworden. Dat moest onmiddellijk hoger op aan de
NSB-commissaris van politie worden gerapporteerd.
De volgende dag werd ik op het hoofdbureau ontboden. De gevluchte arrestant
was daar aanwezig. Het bleek een ondergedoken jood te zijn, die geen geld had
om boeken te kopen. Huilend viel hij voor mij op zijn knieën en smeekte geen aangifte
te doen. Op mijn beurt smeekte ik de rechercheur de man in Godsnaam te laten
lopen. Door die vervloekte vlucht was dat onmogelijk. Mijn hart kromp ineen toen
ik de kamer verliet. Zonder het toen al precies te weten, vermoedde ik wat zijn lot
zou zijn. Vaak vraag ik mij af op welk moment wij de waarheid over de
vernietigingskampen te weten kwamen.
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Niet lang na ‘Dolle Dinsdag’, de dag waarop geruchten ons vertelden dat de
Canadezen de Hoornbrug bij Rijswijk naderden, ben ik bij Van Stockum weggebleven.
De tram van Delft naar Den Haag reed niet meer. Er waren om de haverklap razzia's
op jonge mannen. In Delft zagen wij binnenschepen volgepropt met in Rotterdam
opgepakte mannen voor onze deur door de Oostsingel varen. Dol bakte
bloembollentaart, een pan met suikerbieten om stroop uit te maken stond met zijn
weeë zoete geur op het noodkacheltje en zolang het licht was konden wij boeken
lezen.
Eind oktober '44 kroop, terwijl ik met een olielampje bijlichtte, onze zoon Paul op
de wereld. Hoewel wij daar nooit bij stil hadden gestaan, bleken mijn klompvoeten
erfelijk te zijn. Tien dagen na de geboorte gingen wij met een taxi met een gasballon
bovenop naar de voor mij vertrouwde orthopedische kliniek in Leiden. Onmiddellijk
laten opereren was het advies. Na weer tien dagen zaten wij met een baby met
twee gipspootjes thuis. Waarschijnlijk door de slechte voeding had ik ook behoorlijk
last van mijn voeten. De dokter in Leiden had er naar gekeken en mij aangeraden
wat kraakbeen weg te laten nemen.
De razzia's van de moffen werden ook in Delft steeds heftiger. Geregeld lag ik
met een kaars en een boek onder een houten vloer. De joodse man die in een kamer
beneden ondergedoken zat en aan wie ik mijn romans van Stefan Zweig uitleende,
werd opgepakt. De angst kreeg nu werkelijk forse proporties.
Na Kerstmis nam ik de gok. Op een fiets met houten banden ging ik naar Leiden
en liet mij aan één voet opereren. Zo'n ziekenhuis was overigens wel een ideaal
onderduikadres. Redelijk goed eten, elektrisch licht en ergens een verborgen
radiotoestel. De verpleegsters vertelden mij dagelijks de berichten over het
Ardennenoffensief. Tot mijn verbazing liep op een dag de bij verstek ter dood
veroordeelde vader van Herman Mulder bij mij binnen. Toen hoorde ik dat Herman
in een gevangenis in Zwolle zat. Het enige plezierige was, dat de zuster er voor
zorgde dat de oude heer Mulder mee kon eten.
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Vanaf mijn bed zag ik de V2's in de verte bij Wassenaar de lucht in gaan. Met de
kinderwagen kwam Dol, bij willekeurige boeren onderweg Paul de borst gevend,
van Delft naar Leiden lopen. Baby's groeien ook in oorlogstijd snel en het gips moest
regelmatig vernieuwd worden.
In de tweede week van januari werd ik met dezelfde ballontaxi naar huis vervoerd.
Zo vormden wij plotseling een half gipsen familie.
De oorlog ging door. Voor ons kwam er nog een laatste stuiptrekking. Kort na
mijn terugkomst beleefden wij een inval van de SD en een stel landwachters. Onze
snel over zijn toeren rakende huisbaas was Zwitser. Hij dacht daardoor onschendbaar
te zijn. Hij maakte dat kenbaar door buiten een Zwitserse vlag te laten wapperen.
Met de Delftse illegaliteit onderhield hij contacten en zijn stunt was dat hij met de
dynamo van een omgekeerde fiets voldoende elektriciteit maakte om een oude
radio aan de gang te krijgen, zodat wij de Engelse nieuwsberichten konden horen,
die hij op stencils vermenigvuldigde.
Toen de groene kerels onze kamer binnen kwamen herinnerde ik mij tot mijn
schrik dat ik één van de stencils met aanhalingen uit een rede van minister Burger
over de behandeling van oorlogsmisdadigers na de oorlog in een boek had verstopt.
Zij doorzochten ons hele huis, namen zelfs het boek in handen maar ontdekten
niets. Voor de illegale uitgaven, die in mijn boekenkast stonden, hadden zij geen
belangstelling. Waarschijnlijk konden zij nauwelijks lezen.
Ons bleef niets anders over dan de rol van niets wetende kamerhuurders te
spelen. De bovenburen werden meegenomen. Op grond van mijn leeftijd had ik
sowieso mee gemoeten, maar de gipspoot maakte mij niet tot een geschikt object.
Eén van de landwachters bleef de hele nacht naast mijn bed zitten. Door zijn
snurkend gebrom begreep ik, dat hij sliep en ik zag kans het stencil uit het boek te
halen en in het gips van mijn been te verstoppen. De volgende morgen moest de
baby gevoed worden en de man was zo beleefd even in een an-
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dere kamer te gaan zitten. Wij verbrandden een pak brieven en alles wat maar
enigzins gevaarlijk kon zijn in de noodkachel.
Een week diende het huis als val voor mogelijk langs komende illegalen. Twee
landwachters bleven op de bovenverdieping bivakkeren. Gelukkig zag Dol kans
vrienden te waarschuwen. Op hun beurt konden zij het dreigend gevaar doorgeven.
Wanneer de bel ging, zo'n echte aan een ijzerdraadje, schrokken wij ons dood. Dol
tikte dan zacht tegen het raam en duidde dat de bezoeker weg moest wezen.
Kort nadat die afschuwelijke kerels vertrokken waren, was er een mogelijkheid met
een boot naar Amsterdam te gaan. Wij verlieten het spookhuis.
De laatste maand van de oorlog brachten wij door bij mijn ouders in Amsterdam.
Onverwacht kwam Charles van Blommestein, die mij bij Van Stockum de illegale
Bezige Bijuitgaven had bezorgd, op bezoek om mij te polsen over
toekomstmogelijkheden bij De Bezige Bij. Hij vertelde over de naoorlogse plannen
en er werd een afspraak voor een gesprek met Geert Lubberhuizen gemaakt.
De lege, half afgebroken Jodenbuurt waar ik als jongen met mijn vader op
zondagmorgen jodenkoeken kocht, had ik nog niet gezien. Na de bevrijding zocht
een joodse klasgenoot ons op. Hij was de enige die, met een bevroren voet, in een
concentratiekamp kans had gezien uit een stapel lijken te kruipen. Wij zaten toen
al midden in de feestvreugde van het bevrijde Amsterdam.
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1945
Door hun illegale uitgeversactiviteiten hadden de twee Utrechtse studenten Charles
van Blommestein en Geert Lubberhuizen verschillende schrijvers goed leren kennen.
In gesprekken met hen ontstond het plan De Bezige Bij na de oorlog bovengronds
voort te zetten. Niet als een gewone literaire uitgeverij, maar in de vorm van een
schrijverscoöperatie. Dat resulteerde in de oprichting van de Coöperatieve Vereniging
De Bezige Bij, waarvan de statuten in december '44 in het verborgene bij notaris
P.W. van der Ploeg werden gepasseerd.
Henriëtte van Eyk, Halbo C. Kool en Sjoerd Leiker waren de comparanten zoals
dat in notaristaal heet. Eén oorlogsideaal was tenminste op papier werkelijkheid
geworden. De Duitsers waren bijna verslagen en het begin van de realisatie stond
voor de deur. Charles, die met Geert tot directeur was benoemd, had mij dus in de
laatste weken van de oorlog met Geert in contact gebracht. In zijn woning op de
Keizersgracht, waar hij met zijn eerste vrouw Wil woonde, leerde ik ‘Bas busy as a
bee can be’ of ‘De Lange’, zoals hij ook werd genoemd, kennen. Het begin van
veertig jaar vriendschap.
Beiden speelden met de gedachte mij te vragen om met hen in de naoorlogse
directie van De Bezige Bij zitting te nemen. Hoe de eerste en daarop volgende
besprekingen zijn verlopen herinner ik mij niet meer, maar in principe werden wij
het in korte tijd met elkaar eens. Zelf moest ik eerst twee zaken regelen: Ten eerste
had ik een jaar eerde een nieuwe baan voor na de oorlog aangenomen, de leiding
van een in Amsterdam op te richten grote boekhandel. Een plan van uitgeverij
Contact, waaruit later de Hoofdstadboekhandel in de Kalverstraat ontstond. Daar
moest ik vanaf. Ten tweede liep ik nog steeds met een been in het gips. Dat moest
er in de orthopedische kliniek in Leiden worden afgehaald.
De intocht van de Canadezen kon ik juichend meemaken
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op een bagagedrager van een oude fiets, steeds worstelend om niet onder de voet
te worden gelopen.
De avontuurlijke zaken die de jongens van De Bezige Bij uithaalden zoals de
bezetting van NSB-boekhandels en het pand van de foute uitgeverij Westland op
de Herengracht kon ik slechts door de verhalen meebeleven. In de loop van mei
ging ik weer op een fiets met houten banden naar Leiden, waar ik van het gips werd
bevrijd.
De Bezige Bij was in het grote ongezellige kantoor op de Herengracht getrokken.
In de met dubbele deuren afgesloten directiekamer stonden, ik vrees uit joods bezit,
gestolen meubels. Hier begon het prille bestaan van een bovengrondse uitgeverij
en nog wel een coöperatieve.
Voor mij was het een aardverschuiving. Tot vandaag vraag ik mij af waarom Geert
en Charles zo snel en zo vanzelfsprekend met mij in zee zijn gegaan. Andere
uitgevers zoals Geert van Oorschot hadden zeker belangstelling om bij De Bezige
Bij betrokken te worden. Waarschijnlijk heeft Geert Lubberhuizen goed aangevoeld
dat een oudere ervaren uitgever in korte tijd een overheersende rol zou kunnen
gaan spelen. Hij wilde zijn in de oorlog geboren ideaal van een auteurscoöperatie
in de eerste plaats zelf verwezenlijken.
Vrienden mochten hem daarbij helpen. Zonder zich daar openlijk op te beroepen
beschouwde hij zich, en terecht, als de oprichter en dat is onder alle omstandigheden
zo gebleven.
De taal van de twee uit het Utrechtse studentencorps stammende heren leerde
ik snel verstaan. Met hun grappen en understatements had ik weinig moeite.
Kort na de bevrijding wandelde mijn vader, vrijmetselaar, iedere donderdagavond,
zoals voor de oorlog gebruikelijk, in rokkostuum en met voorschoot om, met zijn
medebroeder, de uitgever Herman Becht, naar de heropende tempel in de
Amsterdamse Vondelstraat. Niet zonder enige trots vertelde hij Becht, dat zijn zoon
directeur van De Bezige Bij was geworden. Becht reageerde met groot sarcasme:
hoe dachten een paar illegale jongens zomaar een echte uitgeverij te kunnen
beginnen. Mijn boekhandel-ervaring deed daar weinig
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aan toe. Uitgeven is een zeer speciaal beroep, daarvoor zijn gaven noodzakelijk,
die jaren ervaring eisen en die meestal, zoals het bij hem ook het geval was,
overgaan van vader op zoon.
Van het eerste uur af was het duidelijk, wij zouden het anders doen dan de meeste
andere Nederlandse uitgevers en zeker anders dan Becht.
Een paar jaar later op vijf december had Geert in het geheim een fraai
Sinterklaaspak gehuurd. Hij wilde ons allemaal als Sint eens goed de waarheid
vertellen. Charles had iets van dat geheim vernomen en besloot zich als
tegen-Sinterklaas te vermommen. Beide snode plannen kwamen mij weer ter ore.
Ik huurde ook een pak, nam de loopjongen in het komplot op, die loodste mij
ongezien naar binnen en iets eerder dan de beide andere heiligen betrad ik de
kamer. Volstrekte verwarring alom. Wij waren merkwaardige bazen.
Als vanzelf verdeelden wij onze taken. Geert onderhield in eerste aanleg de contacten
met de auteurs, Charles verzorgde de produktie en ik nam de financiën en de
verkoop voor mijn rekening. Natuurlijk waren drie directeuren voor zo'n kleine
uitgeverij een te zware top. Door genoegen te nemen met bescheiden salarissen
trachtten wij dat te verhelpen. Op iets langere termijn bleek het driemanschap toch
niet goed te functioneren, maar in de feestvreugde van vijf en veertig hadden wij
daar nog geen last van.
De coöperatieve opzet was voor ons allen een uitdaging. Het zou in het bourgeois
wereldje van de Nederlandse uitgeverij een sensatie zijn als zo iets zou lukken. Al
in de eerste vergaderingen van het bestuur, Sjoerd Leiker was voorzitter, Halbo C.
Kool secretaris en Henriëtte van Eyk penningmeester, bleken de opvattingen
behoorlijk van die van de directie af te wijken. Sjoerd stelde zich een
schrijverscoöperatie voor die namens de schrijversleden in feite geleid werd door
het bestuur. In elk geval zou zij het uitgavebeleid moeten bepalen. De directie stond
een zakelijk geleide literaire uitgeverij voor ogen op coöperatieve grondslag met
een bestuur, dat
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meer de functie moest hebben van een raad van commissarissen bij een NV.
Andere zaken waren in die tijd belangrijker. Er moest zo snel mogelijk een aanbieding
aan de boekhandel worden gedaan om te laten zien, dat De Bezige Bij echt bestond.
Personeel, op zijn minst een boekhouder, een facturiste, een secretaresse en een
pakknecht, moest worden aangenomen. Bij het Bureau Papierverdeling moesten
papiervergunningen worden verkregen. Met het uitspelen van ons illegaal verleden
lukte dat aardig. Andere uitgeverijen keken hier met afgunst naar. Het beginkapitaal,
achtentwintigduizend gulden, was klein. Wij waren verplicht snel geld te verdienen.
Nog belangrijker was het verkrijgen van een uitgeverserkenning bij de Vereeniging
ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Zonder die erkenning mocht
de boekhandel niet bij aanbieding van ons kopen, hoewel zij dat in het begin toch
rustig deed. In de zuiveringscommissie voor de uitgevers zat de uitgever Fred von
Eugen, die in het verzet actief was geweest. De commissie moest advies uitbrengen
over het verlenen van een erkenning aan De Bezige Bij. Von Eugen verzette zich
tegen die verlening. Zijn onjuiste veronderstelling was dat De Bezige Bij na de
bevrijding gebruik maakte van geld dat voor illegale doeleinden bijeen was gebracht.
De coöperatieve vorm van De Bezige Bij veroorzaakte überhaupt bij verschillende
uitgevers de nodige achterdocht. Zij vreesden de aantrekkingskracht daarvan op
schrijvers en niet geheel ten onrechte. De jaloezie van de collega's werd verder
opgeblazen door de publiciteit die wij in die dagen kregen. Geert, die zelden sprak
over zijn werk in de oorlog en er zich niet op wilde beroepen - hij dacht er bijvoorbeeld
niet over om lid te worden van de Grote Advies Commissie der Illegaliteit - wond
zich over deze tegenwerking terecht op.
Na allerlei juridisch gehakketak kregen we de erkenning in september. Het feit,
dat ik in het bezit was van een boekhandel- en uitgeversdiploma speelde daarbij
een belangrijke rol.
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De eerste aanbieding aan de boekhandel, het kon moeilijk anders, bestond uit
verschillende kleine op slecht papier gedrukte uitgaven zoals een herdruk van
Vercors' De Stilte der Zee, gedichtenbundels van Yge Foppema, A. den Doolaard
en een aantal andere, bepaald niet indrukwekkende boekjes. De herdruk van de in
de oorlog verschenen en toen al zo populaire Moffenspiegel was een succes en
direct een financiële ruggesteun. In het najaar verscheen de Jappenspiegel. Die
werd een absolute flop. Onze verwachtingen waren hoog gespannen, de oplaag
was te groot. Conclusie: het was gezond, dat de met de nodige zelfoverschatting
beginnende uitgevers al gauw met een behoorlijke miskleun te maken kregen.
Het bestuur had dus een andere opvatting over de taak van de directie dan de
directie zelf. Het was frappant dat het in de oorlog ontstane idealisme over de
inrichting van de maatschappij na de oorlog - die volgens Sjoerd Leiker en Halbo
C. Kool ook in de uitgeverij verwezenlijkt moest worden - al zo snel met de realiteit
van zakendoen werd geconfronteerd. Geert heeft vanaf het begin goed aangevoeld
aan welke minimumeisen een coöperatieve opzet moest voldoen. In de statuten
was duidelijk vastgelegd dat het uitgavenbeleid geheel onder verantwoordelijkheid
van de directie viel. Zonder deze spelregel zou de coöperatie het niet lang hebben
uitgehouden.
In de najaarsaanbieding die er degelijker begon uit te zien en waarmee ik enthousiast
op pad ging werd de verschijning van de roman van Willy Corsari Die van ons
aangekondigd. Het werd een succes. Zonder de winst die met dat boek werd
gemaakt, zou de ontwikkeling in de eerste jaren veel moeizamer zijn geweest. Als
oud-boekverkoper begreep ik donders goed dat een dergelijk goedlopend boek, dat
iedere boekhandel moest hebben, de positie van De Bezige Bij aanzienlijk versterkte.
Het uitgeven van Die van ons druiste wel lijnrecht in tegen de opvattingen van
voorzitter Sjoerd Leiker. ‘Als De Bezige Bij zonder Corsari niet leven kan, dan moeten
we de moed hebben haar op te heffen’, zo schreef hij aan Halbo Kool.
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Een ander probleem waarop wij in het eerste jaar stuitten was van politieke aard.
Fred Batten had samen met Adriaan Morriën in de oorlog de illegale reeks ‘Het
zwarte schaap’ opgezet. In '44 bood hij Geert en Charles een manuscript aan van
Sutan Sjahrir - onder het pseudoniem Sjahrazad - , Indonesische overpeinzingen,
gebaseerd op brieven, die hij tijdens zijn ballingschap schreef aan zijn in Nederland
verblijvende vrouw Maria Duchâteau.
Charles van Blommestein, afgestudeerd indoloog, was van mening dat dit
manuscript dat enige onvriendelijke opmerkingen bevatte aan het adres van Koningin
Wilhelmina niet in oorlogstijd kon worden uitgegeven. Na de bevrijding verviel dat
bezwaar. Het boek verscheen in het najaar '45, zeker in die tijd een progressieve
daad. Wij stonden daar volledig achter. Het ongeluk wilde dat De Bezige Bij ook
een herdruk van het bij een andere uitgeverij illegaal verschenen boekje van Leonard
Huizinga Zes kaarsen voor Indië werd aangeboden. De secretaris-generaal van
Overzeese Gebiedsdelen vond ‘deze uitgave met het oog op de aanwerving van
oorlogsvrijwilligers van het allergrootste belang’. Nederland werd in het boekje ‘Te
wapen’ geroepen om Indië te bevrijden en het weer in de vertrouwde schoot van
het Koninkrijk op te nemen. Het werd in een direct verkochte oplaag van
veertigduizend exemplaren door De Bezige Bij uitgegeven. Van de besluitvorming
kan ik mij niets meer herinneren, het motief zal wel geldverdienen zijn geweest.
Fred Batten en Max Nord waren woedend over deze reactionaire daad. Twee zo
volstrekt tegengestelde titels uitgeven gaf inderdaad geen blijk van een consistent
uitgavebeleid. Max Nord zegde zijn lidmaatschap van De Bezige Bij op.
In '45 verschenen nog enkele door Fred Batten ingebrachte titels zoals: Over
waardigheid en macht van Menno ter Braak en Indies memorandum van Eddy du
Perron, maar het contact verliep snel. Hoe anders zou het fonds van De Bezige Bij
er in de toekomst hebben uitgezien wanneer die literaire opvattingen de boventoon
waren blijven spelen. Zouden wij in plaats van de Vijftigers de verzamelde werken
van Ter Braak en Du
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Perron hebben uitgegeven? Uitgever Geert van Oorschot was er voor geboren die
taak te vervullen.
Onze uitgeverij werd ondertussen bevolkt met een geheel ander soort schrijvers.
Geert Lubberhuizen had begin '45, ter voorbereiding van de na-oorlogse
activiteiten, Koos Schuur, die toen in Amsterdam woonde, opgezocht. Met Jan
Elburg hielp Koos bij het inrichten van De Bezige Bij-etalages in de NSB-boekhandels
en ook bij het betrekken van het pand van uitgeverij Westland, waar Geert de sleutel
van had. Het haardvuur rookte nog van de verbrande documenten. Tijdens dat
bezoek vroeg Geert aan Koos of hij redacteur van De Bezige Bij wilde worden. Kort
daarna werd Adriaan Morriën gevraagd Koos nestelde zich in een klein kamertje
op de eerste verdieping en hielp ons onder andere door de stroom oorlogsdagboeken
heen te komen, die de brievenbus vulde.
Vanaf het begin liepen wij rond met de gedachte een literair tijdschrift te beginnen.
Op een middag riepen Geert en ik Koos naar beneden en deelden hem mede, dat
hij met Ferdinand Langen de redactie van een literair tijdschrift op zich moest nemen,
alsof je als uitgever zomaar een redactie van een tijdschrift aan kunt stellen zonder
enig vooroverleg. Onze gedachte was waarschijnlijk: je neemt een dichter en een
prozaschrijver en klaar ben je. Op het gebied van het proza hadden wij weinig keus.
Voor Koos Schuur was de naam Ferdinand Langen een teleurstelling. In het
Groningen van voor de oorlog hadden zij elkaar leren kennen. Ferdinand had daar
op een zolder van een huis een imitatie van de Amsterdamse kunstenaarssociëteit
‘De Kring’ opgericht, waar na twaalf uur 's nachts nog een glas kon worden
gedronken. De dichter Marja bezocht dat lokaal ook en was er een meester in de
boel in het honderd te schoppen. Een duidelijk verschil van geaardheid tussen
Ferdinand en Koos was in die tijd al boven water gekomen. Koos was de man van:
alles mag en kan. Ferdinand was bij Koos overgekomen als de man van: hoe kan
ik je een vlieg afvangen?

Wim Schouten, Een vak vol boeken

36
Het tijdschrift werd opgericht. Het eerste nummer van Het Woord verscheen in het
najaar. Naast Ferdinand Langen en Koos Schuur werd later de redactie uitgebreid
met Jan Elburg, Gerard Diels, Hans Redeker, Bert Schierbeek, Nico Verhoeven en
Bert Voeten. Het Woord kreeg wel degelijk een eigen gezicht.
Met literaire uitgaven gingen wij voortvarend aan de slag. In navolging van de
illegale reeks ‘Quousque Tandem’ begonnen wij de serie ‘Periscoop’. Daarin
verscheen broedelijk onder de redactie van Koos Schuur en Ferdinand Langen werk
van medewerkers aan Het Woord. De bundel Herfst hoos en hagel van Koos Schuur
was een uitgave waar we met uitgeverstrots op terug konden zien.
Waarschijnlijk onder druk van bestuurslid Halbo C. Kool werd de serie ‘Tandem
Aliquando’ opgezet. Hierin zou de oudere schrijversgeneratie aan bod moeten
komen. Anton van Duinkerken vormde met Halbo Kool de redactie. De eerste uitgave,
die in 1945 verscheen, was Kenterings-sonnetten van Herman Gorter met een
inleiding van Garmt Stuiveling. Nummer twee was de novelle van F. Bordewijk Veuve
Vesuvius met illustraties van Fiep Westendorp, nummer drie Grondslag van
verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het
zijn, de ziel en het absolute van Victor E. van Vriesland. Dat was ongetwijfeld de
indrukwekkendste titel die ooit op de fondslijsten van De Bezige Bij heeft gestaan.
De drie vormden een merkwaardig allegaartje. Hiervan zal wel het goed bedoelende,
maar niet altijd even rechtlijnige, denken van Halbo de oorzaak zijn geweest.
Enthousiast waren wij niet en de reeks werd gestopt.
Bij gebrek aan betere methoden werden soortgelijk moeizame pogingen om met
bibliofiele series een kring van kopers te vangen later weer opgepakt. Een voorbeeld
van de onsterfelijke uitgeversillusie een weg te kunnen vinden voor moeilijk
verkoopbare boeken.
Van Bert Schierbeek, vanaf het eerste uur een fervent voorvechter van De Bezige
Bij, verscheen in het zelfde najaar diens roman Terreur tegen terreur. Met Jan Elburg
was hij
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voorloper van de Vijftigers. In 1948 volgde hij Koos Schuur op als bestuurslid, dat
hij lange tijd bleef. Vele jaren is hij ook redacteur van De Bezige Bij geweest, altijd
op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Woedend kon hij later tegen Geert tekeer gaan
als hij vond, dat er te weinig zorg besteed werd aan de verkoop van het literaire
oud-fonds. Een steeds terugkerend probleem voor iedere literaire uitgever.
Adriaan Morriën en Koos Schuur waren dus de eerste redacteuren. Gezien de
bescheiden beloning die zij ontvingen zou de titel lezer meer op zijn plaats zijn
geweest. Adriaan was lid van de nieuwe Criterium-redactie en had andere literaire
opvattingen dan die van Het Woord en de latere Vijftigers. Toch voelde de
weggelopen Calvinist zich op De Bezige Bij thuis. Door zijn laconieke en relativerende
aard ergerde hij zich niet aan het jongehondenachtige directiebeleid.
Het is typerend dat drie zo totaal verschillende schrijvers als Koos, Adriaan en
Bert redacteuren zijn geweest. Een bewijs wellicht dat de directie bewust of onbewust
De Bezige Bij niet in een bepaalde literaire richting wilde zien gaan, hoewel daardoor
gemakkelijk conflictsituaties in huis konden worden gehaald. Dat is altijd zo gebleven
en Geert bleek er een meester in dit soort klippen te omzeilen.
Bekende schrijvers uit de vooroorlogse tijd die in de bezetting of kort daarna bij De
Bezige Bij publiceerden, zoals Johan Fabricius, A. Roland Holst en A. den Doolaard,
verdwenen uit het gezicht en keerden naar hun oude stal terug. Willy Corsari zou
nog enkele jaren blijven. Zoals in de politiek herstelden zich de oude verhoudingen
in de uitgeverswereld. De Bezige Bij kon daarin als buitenbeen prima haar eigen
weg vinden.
Begin 1984, geen half jaar voor zijn overlijden, hebben Geert en ik getracht de
gebeurtenissen van de begintijd op een rij te zetten. Dat bleek ons niet gemakkelijk
af te gaan. Beiden hadden wij als sterkste herinnering het enthousiasme, de over-
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moed en het plezier waarmee wij toen de problemen te lijf gingen.
Dat plezier werd vaak vertaald in feestvieren. In het bevrijde Amsterdam was dat
niet van de lucht. Iedereen organiseerde, met de schaarse middelen die er waren,
iets feestelijks. Misschien was het een vorm van verdringing: de ellende die de
moffen in de oorlog hadden veroorzaakt, leverde steeds opnieuw woede en haat
op, maar de belevenis van de bevrijding en de wil iets nieuws op te bouwen
overheersten bijna ieders denken.
Han Hoekstra, in de oorlog medewerker van De Bezige Bij, kwam in die tijd
regelmatig op bezoek. Zijn vrouw Letje was onze eerste secretaresse.
Op een middag in de vroege zomer opperde Han op zijn dichterlijke, maar toch
indringende wijze het idee om een feest te organiseren voor al die schrijvers en
andere kunstenaars die het in de oorlog moeilijk hadden gehad. De grote ruimtes
in het pand op de Herengracht leenden zich daar uitstekend voor. Han kwam met
een doorwrocht, maar voor zo'n bescheiden dichter toch enigszins leep plan. Hij
stelde voor dat wij contact zouden opnemen met de Schiedamse jeneverstoker
Herman Janssen van: Drink louter Kabouter. Deze, zo wist hij, had zich in de oorlog
uitstekend gedragen en droeg kunstenaars een warm hart toe. Janssen zouden wij
kunnen laten weten, dat Han Hoekstra zich bereid had verklaard een boekje te
schrijven over zijn bedrijf en zijn belevenissen in de oorlog. Als hij ons voor een
gesprek daarover zou uitnodigen, zouden wij terloops kunnen vragen of hij genegen
zou zijn ten behoeve van een door ons te organiseren kunstenaarsfeest enige
alcoholische dranken ter beschikking te stellen.
De afspraak voor een bezoek kwam snel tot stand. Letje, Han, Charles, Geert en
ik reden op een zomerse dag opgepropt in een kostelijke open rode Citroën-twoseater
met kattebak naar Schiedam. Deze Citroën had de vader van Geert, die in de oorlog
was gestorven, nagelaten. Tijdens de bezet-
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ting was hij niet ingeleverd, maar goed verzorgd ondergedoken. Zo deden de
Lubberhuizens dat. Vooral de meiden keken met afgunst naar het fraaie sportieve
ding. Het was een symbool voor het vrolijke, onbezorgde Bij-leven.
Herman Janssen ontving ons in zijn deftige Schiedamse kantoor uiterst vriendelijk.
Terwijl hij uit een fles oude port onze glazen vulde, deed Han zijn voorstel over het
boekje. Bij het tweede of derde glas kwam de aap uit de mouw; wij vertelden de
plannen voor het feest, dat de door de moffen zo gekwelde kunstenaars ruimschoots
toekwam. Uiteraard nodigden wij de heer Janssen bij voorbaat uit en voorzichtig
brachten wij het punt naar voren van het verkrijgen van de toen zo schaarse, maar
voor het feest zo noodzakelijke alcohol.
Er werd afscheid genomen zonder duidelijke afspraken. Op de terugweg
schaamden wij ons over de erg doorzichtige wijze waarop wij de goede man
benaderd hadden.
Nauwelijks een week later, Geert en ik zaten achter de lelijke managersbureaus,
werd het bezoek van een zekere heer Janssen aangekondigd. De tocht naar
Schiedam hadden we zo snel uit ons denken verbannen dat we niet begrepen wie
die heer Janssen kon zijn. Dat hoefde ook niet want Herman Janssen stond al
binnen met een grote vierkante doos. Hij begroette ons zonder een hand te geven
en zei: ‘Hier zijn wat flessen voor jullie feest.’ Daarna bracht hij nog twee dozen en
verdween. Wij keken elkaar verbijsterd aan, schaamden ons weer, maar besloten
nu toch maar een feestcommissie in het leven te roepen. Deze bestond uit Han
Hoekstra en Jan H. de Groot, de samenstellers van het illegale Vrij Nederlands
Liedboek, Charles, Geert en ik.
De eerste vergadering volgde spoedig. Hoewel het duidelijk was, dat de drank
niet voor ons maar voor de kunstenaars bestemd was, besloten we toch één fles
te openen. In de dozen zaten verschillende soorten drank die niemand in vijf jaar
meer had gezien, laat staan gedronken. Wij kozen bescheiden een fles jonge jenever.

Wim Schouten, Een vak vol boeken

40
De inspiratie kwam. In de ruimtes op de eerste verdieping waar Jan Kassies
ingetrokken was om daar met zijn onblusbaar idealisme de Federatie van
Kunstenaars op te bouwen, behoorde een zigeunerorkest te spelen. In de zaal
beneden een dixielandband en in de directiekamer een jazzpianist.
Bij de tweede fles werd zorgvuldig vastgesteld welke kunstenaars en grafische
ontwerpers de ruimtes zouden versieren. De omvang van die aankleding maar ook
van het gehele feest nam in onze plannenmakerij gestaag toe.
De oplossing van het probleem wie er uitgenodigd moesten worden was geen
geringe opgaaf. Onder geen voorwaarde mocht het risico worden gelopen, dat er
iemand bij zou zijn die zich in de oorlog minder goed had gedragen. Deze discussies
duurden lang en maakten dorstig. Letje had zich bij het gezelschap gevoegd en
bracht nieuwe ideeën in. Zij ontdekte in een muurkast een stapel grammofoonplaten
die de nazi-directie van ‘Westland’ had achtergelaten. Vrolijk vlogen de zwarte
schijven, met muziek door Duitse orkesten onder leiding van foute dirigenten, in het
rond. Het zal duidelijk zijn, dat het mis liep. Charles stootte op weg naar het toilet
met zijn hand door een glazen deur. Fiks bloedend kwam hij terug. Het zien van het
bloed maakte de stemming niet vrolijker.
Jan H. de Groot was met zijn vriendelijke puntbaardje op de leuning van één van
de leren fauteuils weggedommeld. Het verdere verloop staat niemand meer helder
voor de geest. Laat in de avond trokken Han en Jan H. hun regenjassen aan, stopten
een fles in hun zakken en verlieten het pand. Helaas konden zij de hoogte van de
grachtenhuisstoep niet scherp meer onderscheiden. Zij struikelden en begeleid door
het gerinkel van gebroken flessen gleden zij van de treden.
De Bezige Bij was gedoopt. De volgende dag zagen wij in dat de consequenties
van een kunstenaarsfeest nauwelijks vielen te overzien. De bres in de voorraad
drank geslagen viel op zichzelf mee, maar wij zetten de mogelijkheid van het
organiseren van een groot feest uit onze gedachten. De resterende
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flessen werden in een kast met een slot erop gezet. Op bestuurs- en
redactievergaderingen deden zij hun, nu wat meer ingetogen, plicht. De brief die
wij aan Herman Janssen schreven, heeft veel hoofdbrekens gekost.
In de speech op zijn afscheidsavond in de Stadsschouwburg in maart 1981 kon
Geert niet nalaten deze gebeurtenis in herinnering te brengen. De doop van De
Bezige Bij had blijvend indruk gemaakt.
In het najaar van 1945 bezochten Koos Schuur en ik Brussel. Het was onze eerste
buitenlandse reis na de oorlog. De Moerdijkbrug was nog niet hersteld, de trein reed
over 's-Hertogenbosch. Het doel was een gesprek met de uitgeefster mevrouw
Manteau. Zij had direct na de bevrijding van België de vertaalrechten van Vercors'
Le Silence de la mer van Edition de Minuit gekocht en Hugo Lampo een vertaling
laten maken. De oorlogsuitgave van De Bezige Bij was door. Amy van Marken uit
het Zweeds vertaald. Wij hadden de vertaalrechten dus niet, maar vonden gezien
de populariteit, die de novelle door onze illegale uitgave had gekregen, dat wij die
toch moesten hebben. Het sentiment speelde terecht een rol.
Deze eerste onderhandelingen met een buitenlandse uitgever vielen niet mee.
Mevrouw Manteau was bepaald niet gemakkelijk en onze argumenten konden haar
zakelijke benadering slechts met moeite beïnvloeden, maar het is, met de een of
andere tussenoplossing, voor elkaar gekomen; wij mochten in Nederland de vertaling
van Lampo gebruiken. Het gesprek was wel zo verlopen, dat Koos en ik er behoorlijk
de pest in hadden.
Gelukkig hadden we die dag nog een afspraak met een vriendelijker ingestelde
Belgische uitgeefster, de directrice van Desclée De Brouwer in Gent, die naar Brussel
was gekomen. Zij had ons laten weten dat zij graag een aantal series van de illegale
uitgaven wilde kopen. Er waren er nog een paar over en die hadden wij bij ons. Wij
namen afscheid van haar met een behoorlijk aantal Belgische franken in de zak.
Brussel was al een stad met volop licht, auto's en goed gevul-
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de winkels. Verwonderd liepen wij rond tijdens die eerste kennismaking met de
naoorlogse overvloed. Wij zochten een goed restaurant uit, vermaakten ons en
leerden elkaar beter kennen. De volgende dag brachten we nog aardig wat geld
naar de kas in Amsterdam.
Die kas was mijn zorgenkind. De najaarsaanbieding, die voor een beginnende
uitgeverij niet gek was, liep goed. De boekhandel betaalde haar rekeningen echter
pas maanden later. Een eerste balans kon er nog niet zijn. De banken waren huiverig
om geld te lenen aan een door illegale jongens opgezette coöperatieve uitgeverij.
Schrijvers, drukkers, binders en papierleveranciers wilden wel geld zien. Aan het
eind van de maand moesten salarissen worden betaald. Er is door mij heel wat
gerekend, jarenlang nog moesten de touwtjes aan elkaar worden geknoopt om met
vallen en opstaan de financiële problemen te overwinnen.
Charles van Blommestein had een woonhuis nodig. Door bemiddeling van een
makelaar en een bevriende ambtenaar op het stadhuis, die voor de vergunning
zorgde, konden wij in het najaar het huis Van Miereveldstraat 1 huren waar Charles
en zijn gezin ook konden intrekken. In 1948 kochten we het voor een zeer redelijke
prijs van een Nederlandse bankdirecteur, die zich kort voor de oorlog, net op tijd,
in Canada had gevestigd.
In de oorlog was er het Standesamt van de Duitsers. Slechte Hollandse meisjes
trouwden er met Duitse soldaten. Direct na de bevrijding namen de Canadezen het
in beslag, maar zij waren spoedig vertrokken. Toen wij er voor het eerst kwamen,
zaten er in het wildeweg geschoten kogelgaten in de zware deuren en lagen de
kapotjes in alle hoeken en gaten.
We hadden een fraai kapitalistisch huis betrokken, toen groot genoeg voor kantoor
en woonhuis. Het was een degelijk stenen teken dat aangaf welke richting wij wilden
inslaan. Geen kleine exclusieve, maar een stevig op haar poten staande lite-
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raire uitgeverij. Geerts idealen van de coöperatieve schrijversvereniging moesten
daar verwezenlijkt worden. Het echte uitgeversbestaan was begonnen.
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Vanaf 1946
Ons onderkomen was er dus: de fraaie vesting Van Miereveldstraat 1. In het eerste
jaar was het beginkapitaal behoorlijk gegroeid.
De coöperatieve vorm heeft vele jaren het fiscale voordeel gehad dat er minder
vennootschapsbelasting behoefde te worden betaald. Van de jaarwinst werd na
aftrek van vijfentwintig procent bestemd voor tantièmes van directie en personeel,
hetzelfde percentage in contanten aan de leden uitgekeerd. Een uitkering waarbij
het meestal niet om indrukwekkende bedragen ging maar die wel bovenop de
gebruikelijke royalties kwam. Het resterende deel werd op een ledenrekening
geboekt, die niet opvorderbaar was.
Een commissie bestaande uit drie leden, jaarlijks benoemd door bestuur, directie
en ledenvergadering had de taak de hoogte van de winstuitkering aan de individuele
leden vast te stellen. Ogenschijnlijk een moeilijk karwei, maar de statuten schreven
de spelregels nauwkeurig voor. Rekening moest worden gehouden met de gemaakte
winst op de uitgaven van een lid, met de kwaliteit van zijn werk (bijvoorbeeld:
verkregen literaire prijzen) en zijn trouw aan de uitgeverij (bood hij al zijn
gereedgekomen manuscripten aan?). Het was vergelijkbaar met de winstuitkering
van een coöperatieve melkcentrale, waarbij hoeveelheid, vetgehalte en lidmaatschap
van de coöperatie de uitgangspunten waren. Winst gemaakt op boeken van
niet-leden, zoals vertalingen, werd op een aparte reserverekening geboekt.
De statuten schreven voor dat alleen op voorstel van de directie het bestuur tot
een uitkering van de ledenrekening kon besluiten. De directie is zo verstandig
geweest daar nooit een seconde over na te denken.
Beide rekeningen konden als eigen vermogen worden beschouwd. Het heeft wel
enige tijd geduurd voordat de banken dat begrepen. Los van de hoogte van de
verworven ledenrekening had elk lid één stem.
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Alles bij elkaar een behoorlijk waterdichte structuur, die voor De Bezige Bij haar
bestaan heeft mogelijk gemaakt.
We leefden voort in de euforie van de bevrijding. Geert zong in het trappenhuis zijn
lievelingssongs van Frank Sinatra. De nieuwe medewerkers deelden ons
enthousiasme. Van een groot nadeel werden wij ons steeds meer bewust: het niet
aanwezig zijn van een oud-fonds. De opnieuw overeind klauterende uitgeverijen
van voor de oorlog konden terugvallen op herdrukken van oude titels of het publiceren
van nieuwe boeken van oude auteurs. Een goede oud-fondslijst vormt nu eenmaal
de hartslag van de economie van een uitgeverij.
Leonard de Vries, de schepper van de ‘Hobbyboeken’, heeft de verdienste gehad
De Bezige Bij daarmee op weg te helpen. Het begon met Het zweefvliegavontuur
in Zwitserland. Daarna volgden hele series zoals Het jongensradioboek deel I en
II, Het jongens electriciteitsboek enz. en zijn jeugdromans die startten met De jongens
van de hobbyclub.
Voor de oorlog was hij begonnen bij uitgeverij L.J. Veen. Hij had een contract
getekend waarin hij tegen betaling van enkele honderdjes afstand deed van alle
rechten. Het valt te begrijpen dat hij daarvan af wilde.
Zo kwam hij bij ons aanzetten. Wij hielpen bij de juridische touwtrekkerij en gaven
zijn boeken uit. De ‘Hobbyboeken’ vormden spoedig een onderdeel in het fonds,
dat regelmatig door de boekhandel werd nabesteld. Precies wat wij nodig hadden.
Om Leonard konden we niet heen. Wat hij in zijn kop had, moest gebeuren. In '49
werd dat zelfs een tijdschrift: Hobbyclub, technisch en populair-wetenschappelijk
maandblad voor jong en oud. Zijn veelvuldige bezoeken aan De Bezige Bij riepen
bij Geert en mij vaak de reactie op: O God, daar heb je hem weer, maar het was
niet kwaad bedoeld.
Geen zee ging ons te hoog. In '45 begonnen wij met het jeugdtijdschrift Ruim baan
onder redactie van Henriëtte van

Wim Schouten, Een vak vol boeken

46
Eyk, Wim Hora Adema en A. Viruly. Het zat redactioneel prima in elkaar. Natuurlijk
progressief of wat daar in die tijd voor doorging, zonder dat er gezeurd werd. Het
kon vierendertig nummers lang blijven bestaan.
Een goed kinderboekenfonds moest er ook komen. Mijn vrouw had door haar
werk in de Amsterdamse kinderleeszaal in het begin van de oorlog de
bibliothecaressen Annie M.G. Schmidt en Els van Dien leren kennen. Beiden werden
onze adviseurs. Er verscheen een aantal goede kinderboeken, maar echt van de
grond kwam het niet. Een vrouw die gek is op kinderboeken, plus goede adviezen
is niet voldoende. De uitgever zelf moet bezeten zijn van kinderboeken en dan is
het nog moeilijk. Geert en ik hadden die noodzakelijke afwijking niet.
Gelukkig is er toch iets goeds uit voortgekomen. Op de een of andere manier
kreeg ik een aantal Amerikaanse ‘Gouden Boekjes’ in handen. Alle bevriende jonge
moeders waren er dol op. In een van onze overmoedige buien belden wij de
Amerikaanse uitgever. Geert beweerde later, dat hij het gesprek had gevoerd, terwijl
ik er heilig van overtuigd ben dat ik het heb gedaan. Over dit soort feiten, vooral als
zij succes opleverden, waren wij het vaker niet met elkaar eens. Het maakte geen
donder uit. Het kostte veel moeite om iemand aan de lijn te krijgen, die met
buitenlandse rechten te maken had. Het was ons eerste transatlantische
telefoongesprek. Ons Engels was slecht en de lijn was slecht. Groot was onze
verwondering dat wij vrij kort daarna een conceptcontract toegezonden kregen en
een pakje boekjes. Als het om verkopen gaat, willen Amerikanen snel zaken doen.
Er moest veel gerekend worden. Wij gingen naar de directeur van drukkerij Mouton
in Den Haag, Frits Eekhout. Voor bijzondere dingen was hij wel te vangen. Mouton
was bereid de boekjes te produceren. In de deal nam Mouton financieel deel. Dat
verminderde onze winst, maar maakte de affaire wel financieel haalbaar.
Annie M.G. Schmidt en Han G. Hoekstra verzorgden de vertalingen. Dat hielp bij
de verkoop. In '53 verschenen vijf
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deeltjes. Pietepaf, het circushondje was ons eerste ‘Gouden Boekje’. Tot vandaag
zijn ze niet meer weg te denken uit de fondslijst van De Bezige Bij. Generaties
hebben er als kleuter hun eerste boekplezier aan beleefd.
Nu naar de literatuur. In artikel 3.-1 van de statuten van De Bezige Bij staat: ‘Het
doel der vereniging is de bevordering van de stoffelijke belangen van haar leden,
door middel van de uitgave, verspreiding en verkoop hunner werken van letterkunde,
wetenschap of kunst, en verzorging van alles wat daarmede samenhangt, alles in
de ruimste zin genomen.’
Als pas beginnende uitgeverij hadden wij dus het literaire tijdschrift Het Woord,
maandblad voor de nieuwe Nederlandse letterkunde. Het was de spreekbuis van
de eerste literaire beweging na de oorlog. Haar uitgangspunt was onder meer dat
de poëzie meer de droom moest verwoorden dan realisme of politiek engagement.
De medewerkers leverden trouw hun manuscripten bij De Bezige Bij in. Dat waren
hoofdzakelijk gedichtenbundels, korte novellen of een enkele korte roman. Voor de
uitgeverij weinig lucratief, en dat probleem zou lang blijven voortbestaan. Een
winstpunt was dat De Bezige Bij er vanaf het begin een literair gezicht door kreeg
en dus trouw was aan haar statuten. Het tijdschrift zou ook een voorbode blijken te
zijn van de Vijftigers. Somber zagen wij ons jonge uitgeversbestaan niet in. Er
bestond een vriendschappelijke verhouding met de meeste schrijvers. Natuurlijk
kwam de kritiek ook om de hoek kijken en ook waren de verwachtingen met
betrekking tot de schrijverscoöperatie te hoog gespannen.
De oudste redacteur van Het Woord, de dichter Gerard Diels, had de neiging zich
als opperhoofd van het tijdschrift te beschouwen. Met Koos Schuur en hem dronken
wij een borrel op sociëteit ‘De Kring’. Jarenlang bracht Gerard na afloop van zijn
voor een dichter merkwaardige beroepswerkzaamheden als arbitrageant op de
geldbeurs in keurig pak daar de avonden door, vastgenageld op de kruk in de hoek
van de bar. Simon Vestdijk bood ons zijn bundel ‘Mnemosy-
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ne in de bergen’ aan. Zijn vooroorlogse uitgever Nijgh & Van Ditmar durfde het
blijkbaar niet aan. De Bezige Bij gaf hem uit. Een verkoopsucces werd het niet,
maar wel het gelukkig begin van een groot aantal romans van Vestdijk, die wij met
‘Nijgh’ bij toerbeurt publiceerden. Het succes kwam in '49, toen De kellner en de
levenden uitkwam.
In die tijd waren Jet van Eyk en Simon verliefd op elkaar. Voor Jet was het een
gebeurtenis wanneer hij haar in Amsterdam kwam opzoeken. Alles stond dan in het
teken van zijn komst.
Hondje, Beestje en Diertje, haar bepaald niet vriendelijke hondjes, bewaakten
haar huis. Er was moed voor nodig van de bovenste traptree de voeten tussen het
keffende drietal op het portaal te zetten. Wanneer Vestdijk hooguit één of twee
dagen bleef logeren was de woning werkelijk verder voor iedereen potdicht.
Simon kwam zelden of nooit op De Bezige Bij. Soms ontmoetten wij hem en Jet
op de culturele sociëteit ‘De Koepel’. Deelnemen aan het Amsterdamse uitgaansleven
was voor hem een grote uitzondering. Bij de een of andere filmpremière, waar Jet
en hij voor waren uitgenodigd, moesten zij in het City-theater met een immens grote
lift naar de eerste verdieping. De belevenis van deze uiterst korte lifttocht verschafte
Simon de inspiratie voor het beschrijven van de naar de hemel stijgende lift in De
kellner en de levenden. Hij was niet gesteld op veel contact. Tegenover De Bezige
Bij gedroeg hij zich minzaam. Geert had het juiste karakter om zonder omhaal van
woorden goed met hem overweg te kunnen, ook in moeilijke omstandigheden. Wel
herinner ik mij zijn woede wanneer een redacteur van De Bezige Bij kleine
veranderingen, waarschijnlijk verbeteringen in spelling of zinswendingen, had
aangebracht in de met een zee van doorhalingen en toevoegingen ingeleverde
manuscripten.
Er was geen twijfel aan dat wij om de omzet op peil te houden en daarmee op zijn
minst de kosten te dekken naast de literatuur ons geluk in andere richtingen moesten
zoeken. Het uit-
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geversgeluk kwam om de hoek kijken in de vorm van vertaalde boeken. Het aardige
boek van William Saroyan De menselijke comedie en een jaar later het gekke Het
ei en ik van Betty Macdonald liepen goed. Belangrijker was dat ons de vertaalrechten
werden aangeboden van Arthur Koestlers Darkness at Noon. Koos Schuur begreep
meteen dat wij hiermee een best-seller in handen konden hebben. Dat bleek juist
te zijn. Om het boek zo snel mogelijk op de markt te krijgen, vertaalde Koos het in
tien dagen. Verschillende leden en bestuursleden leverden felle kritiek op het
uitgeven van deze ontmaskering van het stalinistische Rusland. Zij vonden het profijt
trekken uit de Koude Oorlog. De directie trok zich daar niets van aan. Het was
typerend voor ons uitgavenbeleid dat wij in hetzelfde najaar het voor Rusland
positieve boek publiceerden van de Amerikaanse oud-ambassadeur Joseph E.
Davies, Met een opdracht naar Moskou.
Zo raakten wij in de politieke storm van die tijd verzeild. Misschien had het te
maken met een nog late opleving van mijn steeds weer vergeefse idealisme de
wereld te verbeteren. Ik maakte een opzet van twee reeksen, ‘Amerika’ en ‘Rusland’,
met het doel het publiek de zo broodnodige informatie te verstrekken over de culturele
achtergronden van beide landen. ‘Amerika’ stond onder redactie van Prof. Dr. A.N.J.
den Hollander. Het eerste boek, van Paul Bromberg, Amerikaanse Architectuur,
verscheen al in '46. ‘Rusland’ stond onder redactie van Prof. B. Becker en Aleida
G. Schot. Professor Becker, de kostelijke, uiterst precieze en ook pinnige hoogleraar
Russisch in Amsterdam, kende uit de tijd toen hij leraar in Petersburg was Alexej
Hackel, een groot deskundige op het gebied van ikonen. Hackel had de hele
Russische revolutie meegemaakt. In 1923 was hij op zeer avontuurlijke wijze met
zijn vrouw naar het Westen gevlucht. Na een zwerftocht door Polen waren zij ten
slotte in Berlijn beland. Daar publiceerde hij een standaardwerk over ikonen.
Duitsland moest hij ook ontvluchten. In de jaren voor de oorlog woonde hij in
Nederland en schreef artikelen in de NRC. Zijn vrouw en zoon wisten kort voor tien
mei naar Engeland te reizen. Het
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geld was op en Alexej moest op de volgende gelegenheid wachten. Te laat. Na de
oorlog bleek dat hij op een schoen en een slof in Parijs terechtgekomen was.
Statenloos, doof, arm en eenzaam.
Volgens Becker had hij een nieuw manuscript over ikonen gereed. Mogelijk zou
dit in onze reeks kunnen passen. Hackel werd uitgenodigd op onze kosten met het
manuscript naar Amsterdam te komen. Ik haalde hem van het Centraal Station af.
De kleine, sjofel geklede, wat professoraal uitziende oudere man met een
abortuskoffertje, bleek zijn hoorapparaat te zijn kwijtgeraakt, zodat enige vorm van
communicatie onmogelijk was. De volgende morgen kochten wij samen een nieuw
apparaat, waarna hij mij in zijn zangerig Russisch-Duits duidelijk maakte dat ook
zijn ikonenmanuscript op onverklaarbare wijze was zoekgeraakt. Volgens hem was
dit echter geen probleem, hij zou het boek opnieuw schrijven.
Om de kosten te drukken logeerde hij bij ons thuis. De kinderen hadden er
plotseling een lieve oom Hackel bij. Zijn enig bezit, een kleine ikoon, stond boven
het opklapbed.
Het schrijven vlotte niet. Van het ontbijt kon ik mij moeilijk losrukken. Zijn geliefde
Rusland, Dostojevski en de Russische filosofie waren zijn eindeloze onderwerpen.
's Avonds vertelde hij soms bij een glas oude klare, in plaats van wodka, over zijn
ervaringen tijdens de revolutie, die voor hem in Odessa begon, waar hij en zijn vrouw
leraar en lerares waren. Bij het lezen van Paustovski kwamen zijn verhalen weer in
mijn herinnering. Prachtig kon hij het verhaal vertellen hoe hij en zijn vrouw op weg
naar de Poolse grens door Sovjetcommissarissen gedwongen waren een leegstaand
kasteel te beheren. De bewoners ervan waren al in het begin van de revolutie
verjaagd of vermoord.
Het begon lente te worden en in de winter van dat jaar had er in het Wolgagebied
een vreselijke hongersnood geheerst. Vele honderden sterk ondervoede kinderen
waren naar betere streken in het Westen gebracht. In de lege kastelen moesten zij
onderdak vinden. Hackel en zijn vrouw werden een soort jeugdherbergvader en
-moeder voor kleine kinderen.
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Met de komst van de lente begonnen de grasvelden te bloeien. Eerst waren er nog
veel kinderen gestorven, maar langzamerhand was het beter gegaan. De
onpraktische Hackel had toch kans gezien met douanebeambten een soort
smokkelorganisatie op te zetten. 's Nachts werd met de Polen tabak geruild tegen
bedden, dekens en voor de kinderen geschikt voedsel. Zo iets mocht niet, maar de
Sovjets lieten het oogluikend toe. Tranen liepen over zijn wangen als hij beschreef
hoe zijn vrouw viool spelend op het bloeiende lentegras die kleine schlemielige
kinderen, die waarschijnlijk geen vader of moeder meer hadden, leerde dansen.
Later zijn zij, zitje voor zitje naar voren schuivend op een boog van een hoge
rivierbrug, in Polen terechtgekomen.
Op een feest op De Bezige Bij - ter ere van de tweede oude Russen Becker en
Hackel - kwamen de Petersburgse herinneringen ter sprake. Door het alcoholgebruik
ging, helaas voor ons, de Russische taal overheersen. Op het eind van de avond
bracht ik de goede Hackel naar mijn huis en met veel moeite moest hij de hoge trap
opgeduwd worden. Bij het naar bed brengen ontdekte ik dat zijn broekzakken gevuld
waren met platgedrukte broodjes van Kootje, die op het feest aanwezig waren. Een
vorm van hamsteren die Europa hem had aangeleerd.
Dol en ik begonnen ons langzamerhand af te vragen of hij ooit zou vertrekken.
Hackels Nansen-paspoort maakte een reis naar vrouw en zoon in Engeland
onmogelijk. Gelukkig werd hij hier en daar uitgenodigd voor het houden van een
lezing over ikonen. Een vriendelijke rechter en ikonenliefhebber in Middelburg belde
mij na een voordracht op met de vraag of wij er bezwaar tegen hadden, dat Alexey
enige tijd bij hem kwam logeren. Dat leverde geen enkel probleem op. Oom Hackel
verliet na een half jaar ons huis. Het nieuwe ikonenboek is in het stadium van een
pak getikte vellen blijven steken.
De series Amerika en Rusland bevatten een aantal fraaie boeken, maar de verkoop
was matig. Het was te veel een alle-
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gaartje: geschiedenis, literatuur en filosofie. De kunst van het uitgeven is ook de
kunst van het zich beperken. De Bezige Bij verkeerde nog in een zoekstadium. Het
zou tot het begin van de jaren zestig duren voordat het aandeel van de literatuur
groot genoeg was om alle inspanning daarop te richten.
Vic van Vriesland werd in de ledenvergadering van '46 tot bestuurslid gekozen en
volgde Sjoerd Leiker als voorzitter op. Koos Schuur werd ook als bestuurslid gekozen.
Er waren weinig commissies en besturen in het Nederlandse literaire leven waar
Vic geen zitting in had. Een soort peetvader der letteren. De genegenheid die hij
voor De Bezige Bij had kwam vooral voort uit zijn bewondering voor Geerts illegale
werk, het onderbrengen van joodse kinderen. Hij begreep donders goed dat de
coöperatie een teer plantje was. Bij herhaling wees hij erop dat een dergelijke opzet
in het begin van deze eeuw in Frankrijk door tegenstrijdige belangen en te veel
idealisme snel ten onder was gegaan.
Zijn deftig uitgesproken, altijd iets vertraagde humor, gemengd met eruditie en
een verbluffend vermogen citaten van God weet wie aan te halen, paste goed in de
luchtige, studentikoze sfeer die op De Bezige Bij heerste.
Elf jaar bleef hij voorzitter. In de latere jaren had hij wel eens moeite met de
eigengereide wijze waarop Geert de directie voerde. Dit leidde dan tot een
sarcastische opmerking waar Geert zich niets van aantrok.
Vanaf zijn komst was het ondenkbaar na de vergadering niet te dineren in de
alkoof bij restaurant Keyzer. De superieure wijze waarop hij de wijn uitzocht, later
alleen door Harry Mulisch geëvenaard, deed de obers verbleken. Na afloop
probeerde hij op zijn minst Geert en mij te strikken voor een laatste glas op ‘De
Kring’. Later werd dat de artiestensociëteit ‘De Nar’, waar Henriëtte Davids hem om
de hals viel.
Na de bijna vanzelfsprekende achting die de leden in de eerste jaren voor hem
hadden, begonnen zij langzamerhand toch te mokken over de manier waarop hij
de vergaderingen
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leidde. Hij bleef levendig, zijn antwoorden waren vaak ‘to the point’, maar je kon
hem ook autoritair noemen. Zijn affiniteit met de jonge literatuur kon op zijn leeftijd
niet groot zijn. Zo werd het in ieder geval aangevoeld.
In de ledenvergadering van '58 moest Vic volgens rooster aftreden. Hij stelde zich
herkiesbaar. Het was Geert en mij duidelijk dat verschillende jongere leden een
andere voorzitter wilden, maar de oude Vic had dat niet door.
Voor de stemming werd hij op een wat klungelige manier verzocht de vergadering
te verlaten. Discussie volgde en duurde lang, dus ook het antichambreren van Vic.
Oudere leden wilden Vic niet voor het hoofd stoten. Nadat hij weer binnengekomen
was, werd hij toch herkozen. Hoffelijk en tegelijk wat hatelijk deelde hij mee dat hij
van het voorzitterschap verder afzag. Willem Nagel volgde hem als voorzitter op;
Vic bleef nog enkele jaren gewoon bestuurslid.
Geert en ik hadden de pest in dat de vergadering zo stuntelig was verlopen. Vic
had een waardiger afscheid verdiend.
De beste herinneringen aan Vic zijn de gesprekken in zijn zo uit de jaren twintig
weggelopen studeerkamer. Om vijf uur stond een fles koude jenever op tafel.
Zakelijke punten waren snel afgehandeld; daarna kon hij kostelijk vertellen over de
tijd van zijn redacteurschap letteren bij de NRC, zijn rijke jeugd, waarvan hij, hoe
links hij ook dacht en hoe weinig geld hij ook had, de levensstijl nooit heeft willen
afleren.
Wanneer hem bij een feestelijke gebeurtenis of jubileum een cadeau moest worden
aangeboden had Vic één wens: een lang weekend met zijn lieve Adrienne door te
brengen in het Kurhaushotel in Scheveningen. 's Avonds verlieten zij dan als laatste
gasten de bar waar Sandor Vidak piano speelde.
Een apart hoofdstuk was de zorg voor het behouden van de zo goed verkoopbare
Willy Corsari. In het begin was vooral Charles van Blommestein als hoffelijke
jongeman de geschikte persoon om haar in vriendelijke watten te leggen. Na zijn
vertrek nam Geert die taak over.
Willy liet bij herhaling blijken dat zij heimwee had naar
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haar zoveel bezadig der vooroorlogse uitgevershuis Leopold in Den Haag. Het was
begrijpelijk dat zij zich in de sfeer van de ledenbijeenkomsten op De Bezige Bij niet
thuis voelde. Daar kwam bij dat zij in de Scandinavische landen als schrijfster in
hoog aanzien stond. In Nederland werd zij door de literaire kritiek niet aangekeken,
laat staan serieus besproken. Een zelfde lot ondergingen schrijvers als Jan de
Hartog en A den Doolaard.
Alles wat ‘literair’ heette, dus ook het Bij-wereldje, haatte zij. Wij probeerden haar
met zoveel mogelijk zorg te omringen. Willy was toch maar de ook in het buitenland
zo succesvolle Nederlandse Vicky Baum. Dat lukte een tijd, maar steeds vaker
kwam de naam Leopold op de proppen.
Een dramatisch moment was de viering van de Oudejaarsavond, ik geloof in 1950.
Geert, die in een periode met huwelijksproblemen zat, was door Willy uitgenodigd.
Eerder op de avond dronken wij ter afsluiting van het oude jaar een glaasje bij
de oud-illegale kroegbaas Theo Ruiter. Theo ontkurkte in zijn gulle Jordanese stijl
een aantal flessen champagne. Zoals het onder die omstandigheden nu eenmaal
gaat, verliep de tijd snel. De klok wees al half twaalf en Geert was om tien uur
uitgenodigd. Snel verdwenen wij met een taxi, hij naar de Prins Hendriklaan en ik
naar huis. Willy, die de lekkerste oudejaarsavondhapjes in huis had gehaald en de
kaarsen had aangestoken, had tevergeefs tot kwart over elf gewacht om daarna in
woede naar andere vrienden te vertrekken.
Eenzaam op de stoep van haar huis gezeten, onderging Geert het lawaai van
luidende kerkklokken en vuurwerk. Een taxi om vol schaamte mee naar huis te
rijden, was niet te krijgen. Het rechtbreien van deze wandaad heeft hem de volgende
dag veel moeite gekost. Gelukkig beschikte hij in die omstandigheden over een
onweerstaanbare jongensachtige charme.
In het voorjaar van 1951 werkte Willy in Noorwegen aan haar nieuwe roman Deze
ene voorstelling. Nu kwam er toch
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echt een nijdige brief waarin zij mededeelde dat zij besloten had naar uitgeverij
Leopold terug te keren. Er zat niets anders op dan dat Geert met het eerste het
beste vliegtuig naar Oslo vertrok om Willy in haar luxe buitenhotel te bezoeken. Na
een dag of drie kwam hij terug met het manuscript onder zijn arm. Lange tijd hebben
wij hem gepest met de vraag hoe hij dit voor elkaar had gekregen. Het was haar
laatste roman bij De Bezige Bij. Een grote verdienste was het van haar, dat zij in
1948 enthousiast met het voorstel kwam La peste van Albert Camus voor De Bezige
Bij te vertalen. Ik geloof, dat ze de vertaling bijna gereed had.
Adriaan Morriën had ons al voorgesteld het zijns inziens betere boek L'Etranger
van Camus te vertalen. In de oorlog had hij het bij boekhandel Balkema gekocht en
hij vond het erg goed. Hij vreesde, dat de vertaling van Willy Corsari niet aan hoge
eisen kon voldoen. Voor Geert en mij was het echter niet aan de orde de vertaling
van onze bestsellerschrijfster te weigeren. Bovendien was het een belangrijk
voordeel; dat het boek snel kon verschijnen. De Pest verscheen inderdaad in het
zelfde jaar. Het werd een groot succes. De beste reclame maakten de dominees,
die de roman in hun preken gebruikten. Een jaar later kwam in de vertaling van
Adriaan Morriën De Vreemdeling uit, dat evenals De Pest vele malen werd herdrukt.
Het eerste literaire succes kwam in '47 toen het kostelijke boek van J.J. Klant De
geboorte van Jan Klaassen de Van der Hoogtprijs kreeg. Een jaar later werd De
avonden van Simon van het Reve met de Reina Prinsen Geerligsprijs bekroond.
De roman was op de dag van de prijsuitreiking in boekvorm gereed. Er brak een
stortvloed uit van of zeer enthousiaste of afbrekende kritieken. De verschijning was
een bom in de stille wereld van de Nederlandse literatuur.
Met dit boek had een naoorlogse schrijversgeneratie zich aangekondigd. In het
eerste jaar werden ongeveer zevenduizend exemplaren verkocht. Voor een literair
werk leek dat een absolute best-seller. Er volgden wat kleine herdrukken,
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maar het zou tot 1961 duren voordat het de markt echt veroverde.
Het lezen van De avonden had ook bij mij reminiscenties opgeroepen, zoals aan
mijn grootvader in lange jaeger onderbroek of aan mijn moeder die vier maal
tevergeefs mijn broer riep met ‘Jan, het eten staat op tafel’.
Op het feest bij de ouders van Van het Reve waar de prijs gevierd werd, kon ik
niet laten tegen Simon te roepen: ‘Hoe is het in godsnaam mogelijk zulke aardige
mensen zo te beschrijven?’
Simon, later Gerard, was in die jaren een actief lid van de coöperatie. Hij wilde het
steeds terugkerend probleem te lijf hoe de leden meer bij de uitgeverij te betrekken.
Met Aleida Schot vormde hij een soort feestcommissie die ervoor moest zorgen dat
ledenbijeenkomsten beter bezocht zouden worden. Het verstrekken van smakelijke
hapjes vormde daarbij een onderdeel. Voor een uiterst gering bedrag kregen zij het
voor elkaar dat deze aanwezig waren. Het hielp maar even. Ook met gevulde magen
maak je nog geen actieve schrijverscoöperatie.
Gerards zuinigheid werd mij extra duidelijk toen ik hem aan het slot van een koud
buffet na een literaire markt, door de Bijenkorf aangeboden, met een plastic zakje
langs de belegerde tafels zag lopen, waarvan hij de resten op de schalen in het
zakje lepelde. De onsmakelijkst uitziende hap die een mens zich kan voorstellen.
Hij nam de prak mee naar huis om er de volgende dag van te kunnen genieten en
de kosten van een maaltijd uit te sparen.
Zijn binding met De Bezige Bij begon te tanen. De unieke novelle De ondergang
van de familie Boslowits verscheen nog. Daarna kwam hij in de armen van Geert
van Oorschot terecht, toen blijkbaar een betere vader-uitgever voor hem dan Geert
of ik. Het had niet mogen gebeuren.
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Joop de Leur was onze vertegenwoordiger. Samen reisden wij de boekhandels af.
Stad voor stad, dorp voor dorp, als er maar iets was dat op een boekwinkel leek.
Voor een uitgever leerzaam werk, maar de moed zakte je vaak in de schoenen. 's
Ochtends om negen uur bij een amper uitgeslapen kleine boekhandelaar binnenlopen
en vertellen dat je de boeken van De Bezige Bij komt aanbieden, die je dan staande
even mocht laten zien, is geen verheffende bezigheid. Een bescheiden aantal
bestellingen werd genoteerd, het zo belangrijke oudfondslijstje zou wel worden
nagestuurd.
Het aanbieden in Groningen deed ik soms samen met Geert. Dit had een
eenvoudige reden: Willem Nagel woonde daar. Een avond in Groningen met de
vrienden van Willem in de kroeg van Koos Kerstholt had voor ons Amsterdammers
een speciale charme. Vanaf het eerste begin dat ik hem leerde kennen, sprak Willem
enthousiast over de beeldende kunstenaars die zijn voorkeur hadden: Werkman,
Benner en Hussem. Naast zijn onverbiddelijke moffenhaat kwamen de verhalen
over zijn gereformeerde jeugd op de proppen. Gewone gekke gebeurtenissen had
hij bij de hand. Zo herinner ik mij het verhaal over Jacques Gans.
Kort na de bevrijding was Jacques uit Engeland in Nederland aangekomen. Als
linkse querulant had hij in Londen fors tegen de Nederlandse regering aangeschopt
en zich aan de militaire dienst onttrokken. Hij dook ‘of all places’ in Engeland onder.
In bevrijd Nederland, veronderstelde hij, werd hij als deserteur gezocht. Hij zwierf
daarom rond, uiteraard zonder geld, en logeerde bij oude vrienden en bekenden.
Zo kwam hij ook bij Willem Nagel, vriend van zijn vooroorlogse uitgever Bert Bakker,
terecht. De twee, er is in de wereld veel mogelijk, konden het toen goed met elkaar
vinden.
Tijdens dit opgejaagde bestaan, bevreesd voor de een of andere
opsporingsambtenaar, kwam hij eens op een terrasje te zitten. Hij werd door iemand
aangesproken die vroeg of hij wellicht Jacques Gans was. Ontkennen had geen
zin, een arrestatie moest volgen. Wat gebeurde er? De man deelde hem mee dat
zijn adres gezocht werd, een ambtelijk stuk moest
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hem worden bezorgd waarin vermeld stond dat de heer Gans nog een aardig bedrag
aan soldij uit de Londense tijd te goed had.
Jaren later, in de tijd dat Gans columns in de Haagse Post schreef, toen onder
hoofdredactie van mr. G.B.J. Hiltermann, ontmoette ik hem op de sociëteit De Kring.
Mijn begroeting ‘Ha, Hiltermann, Hitlermann’, een citaat uit zijn eigen periodiek Het
Pamphlet, viel bepaald niet in goede aarde. Hij begon te vechten. Gelukkig was
mijn lichamelijke conditie beter dan die van hem. Ik kon zijn rechter arm op zijn rug
manoeuvreren en legde de reus achter de bar op de daar aanwezige biertonnen.
Toen ik zijn hand los liet zag hij kans met zijn vieze nagels mijn bovenlip open te
krabben. Het gevolg was een aanhoudende stroom bloed. Mijn overwinningsgevoel
werd ernstig beschadigd. Vrij kort voor zijn dood kwam ik hem in de stad tegen. Hij
bood mij een uitstekend glas wijn aan en verontschuldigde zich voor de vechtpartij
van lang geleden.
Op onze tochten langs de boekhandels in de provincie Groningen reden wij in de
rode twoseater van Geert, die veel aandacht trok. Op een ochtend hadden wij de
boekwinkels in Veendam en Winschoten bezocht met een naar onze smaak niet
onaardige aanbieding. Over de verkoopresultaten waren wij niet ontevreden. In die
afgelegen veenkolonie verkochten wij in iedere boekhandel wel vier of zes
exemplaren van de herdruk van onze best-seller Die van ons van Willy Corsari.
Om twaalf uur 's middags sloten plattelandsboekverkopers de voordeur om warm
te eten. Wij begaven ons daarom naar het dorpscafé in Winschoten voor het eten
van een uitsmijter. Op straat kwamen wij Geert van Oorschot tegen. Hij ging niet
met ons mee, eerst moest hij nog een boekhandel bezoeken. ‘Dat kan niet,’ riepen
wij, ‘die mensen eten.’ Geert van Oorschot vond dit geen punt. Hij zou wel achterom
lopen en door de keukendeur naar binnen gaan, dan kon hij nog best zijn aanbieding
doen. Na een halfuur kwam hij terug en wij vroegen hem of hij goed had verkocht.
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Toen kwam de klap! Aan de boekhandelaar, aan wie ik zojuist vier exemplaren Die
van ons had verkocht à zes gulden en twintig cent, had de grote uitgever vier
verzamelde werken van Dèr Mouw gesleten à vijfendertig gulden per stel. Zij zijn
er ongetwijfeld vele jaren op de plank blijven staan.
Het kwam er inderdaad op aan zoveel mogelijk exemplaren bij aanbieding te
verkopen; een fraai nabestellingsapparaat zoals de boekhandel nu heeft, bestond
toen in de verste verten nog niet. Het totale aantal bij aanbieding verkochte titels
bepaalde voor een belangrijk deel de te drukken oplaag.
In het voor mij uit de oorlog bekende Den Haag was het een plezier om aan te
bieden. Bij Van Stockum had de oude chef Jacobi zijn plaats weer ingenomen.
Boekhandelaren als Venemans, van Dijckhoffz, en Boucher Jr kochten weliswaar
zuinig in, maar het waren echte vaklieden, die onmiddellijk het kaf van het koren
konden scheiden. Zij staken hun mening over de kwaliteit en - Boucher vooral - over
de vormgeving niet onder stoelen of banken.
Aan het eind van een Haagse aanbiedingsdag bezocht ik mijn vriend Karel van
Boeschoten bij boekhandel Nijhoff. Zijn titelkennis op het gebied van politiek en in
het bijzonder op dat van anarchisme was formidabel. Zijn diepe, enigszins
geaffecteerde stem en zijn zwarte pak pasten uitstekend bij het deftige Nijhoff. Zijn
politieke opvattingen echter niet. Hij was bevriend met en een groot bewonderaar
van de Indonesische staatsman Hatta en dus een fervent voorstander van de
Indonesische onafhankelijkheid. Een standpunt dat hij voor heel wat Nijhoff-klanten
moest verbergen. Na zessen begaven wij ons dan, al scheldend op de Nederlandse
politiek, naar café ‘De Posthoorn’. Daar werd aan de stamtafel van de schilder/dichter
Willem Hussem de discussie voortgezet. Was het niet over politiek, dan liepen de
emoties hoog op over de kunstrecensies van Prange in Het Parool.
Willem was altijd benieuwd naar de gedichtenbundels die De Bezige Bij aanbood.
Hij las de gedichten in de dummy's
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die ik bij mij had en wond zich op wanneer er in een gedicht volgens hem een woord
te veel stond.
Met Willem Nagel zocht ik hem op in zijn atelier. Uit de vele schilderijen die daar
stonden, koos ik er een aantal die ik aan bekenden in Amsterdam trachtte te
verkopen. Helaas bracht dat voor de kunstenaar niet al te veel op. Kostelijk was de
heilige overtuiging waarmee hij de kwaliteit van ieder schilderij dat hij ons toonde
op exacte manier verdedigde. Nu pas, lang na zijn dood, groeit de erkenning.
De Bezige Bij heeft zijn fraaie, zeer persoonlijke gedichtenbundels uitgegeven,
door de kritiek gewaardeerd, maar matig verkocht. Nog steeds zie ik hoe hij met
zijn zware lijf na een etentje bij Sauer op zijn oude fiets naar huis kachelde. Overtuigd
van zijn eigen kunnen, nooit geld, altijd gentleman.
De dichter Jacques Bloem kwam regelmatig Van Boeschoten bij Nijhoff bezoeken.
Karel wist precies de boeken in de Engelse-literatuurkast te vinden waarin Jacques
belang stelde. Jaren later werd Van Boeschoten chef in de Amsterdamse boekhandel
van Kees van der Peet in de Leidsestraat. Ook daar kwam Jacques zijn Engelse
bibliotheek aanvullen. Na enige tijd begroette Van der Peet hem en nodigde hem
uit een glas sherry in zijn directiekamer te komen drinken. Voorzichtig zette Kees
uiteen dat hij het op hoge prijs stelde dat Jacques zijn winkel zo vaak bezocht, maar
dat hij zich genoodzaakt zag nog een ander punt aan te roeren. De boekenrekening
was al tot ver boven de duizend gulden opgelopen. Hij vroeg Jacques hoe de betaling
geregeld zou kunnen worden. Natuurlijk mocht dat in gedeelten. Bloem draaide,
zoals gewoonlijk, enkele malen met zijn tong en merkte vervolgens bescheiden op
dat hij de boekwinkel van Van der Peet buitengewoon goed vond, maar dat zo'n
zaak volgens hem ook buitengewoon goede dubieuze debiteuren behoorde te
hebben.
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Het literaire fonds na 1948
Het tijdschrift Het Woord bleef voor De Bezige Bij de belangrijke bron waaruit
omstreeks 1948 literaire publikaties voortkwamen. De sterke kant was poëzie, een
erfenis die De Bezige Bij tot op heden nooit heeft verloochend. Jaarlijks kwamen er
bundels uit van Jan Elburg, Bert Voeten en anderen. De bundel Twee werelden van
Bert Voeten werd bekroond met de Van der Hoogtprijs. Van Ferdinand Langen
verscheen een aantal korte romans. De verkoop was matig, en al snel kwam het
verwijt, dat de directie aan de verkoop van zijn werk te weinig aandacht besteedde.
Ferdinand kon daar fel in zijn. Na het stoppen van Het Woord stapte hij over naar
De Arbeiderspers.
De Bezige Bij heeft zelden een gelukkige hand gehad in het uitgeven van
tijdschriften. De korte geschiedenis van Het Woord is daar tekenend voor.
Subsidieregelingen waren er niet. Het tijdschrift kostte in die magere jaren naar de
mening van de directie te veel geld. Ik herinner mij niet dat het bestuur zich tegen
die mening verzette. In latere jaren kon dit zelfs worden omgedraaid, het bestuur
stelde zich toen tegenover de tijdschriftplannen van de directeur uiterst kritisch op.
Wat Het Woord betreft geloof ik, dat het voor een tijdschrift zo nodige
uitgeversgeloof wel erg snel begon te tanen. De verwachting dat een literair tijdschrift
een sterke ondersteuning bij de fondsvorming betekent werd bij Het Woord voor
zover het poëzie betrof bewaarheid. De administratie was te amateuristisch voor
een goed abonnementenbeheer. De redactie leverde de kopij te laat in. Een ziekte
bij veel literaire tijdschriften was het niet op tijd verschijnen.
De eenheid in de redactie was niet ideaal. De toekomstige Vijftiger Jan Elburg
met zijn anti-autoritaire opvattingen vond Gerard Diels te overheersend. Politiek
lagen de twee ook bepaald niet op de zelfde lijn. Op zijn beurt bestreed Gerard het
existentialisme, waarover Hans Redeker bij De Bezi-
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ge Bij zijn boek Existentialisme; Een doortocht door philosophisch frontgebied had
gepubliceerd. Diels duldde Redeker, wiens artikelen over kunst min of meer buiten
de literaire discussies stonden.
Op redactiebijeenkomsten kwam het er al gauw van dat beiden in broederschap
de Dreigroschenoper zongen. Hans was niet voor niets zijn loopbaan als barpianist
begonnen en Gerard, prijswinnaar in ballroom-dansen, deed met zijn zorgvuldig op
zijn kale schedel geplakte schaarse haren aan Macky Messer denken.
Hoewel het tegenovergestelde vaak werd beweerd, wees Gerard Diels in het
voorwoord van zijn essaybundel Het ongerijmde met de nodige sympathie op de
Vijftigers. Hij merkte op dat hij na de voltooiing van zijn bundel Na de bevrijding
kennis had gemaakt met de dichtkunst der jongsten, die zich evenals de Woord-groep
trachtten los te maken van traditionele schema's en eenvoudig zichzelf poogden te
zijn. Dat vergoedde voor hem het gemis van Het Woord waarvan de opheffing, om
redenen van exploitatie, onvermijdelijk was gebleken en die hij nog steeds betreurde.
Achteraf praten is gemakkelijk, maar tegenover Het Woord hebben wij ons enigszins
zakkig gedragen. Op het moment dat het laatste nummer verscheen, zo gaat het,
kwamen de eerste gevoelens van spijt. Maar met meer steun zou een natuurlijke
dood op langere termijn toch niet te voorkomen zijn geweest.
Voor Koos Schuur was de ondergang van zijn tijdschrift waarschijnlijk een eerste
aanzet voor zijn latere vertrek naar Australië. Een romantische hoop dat een huwelijk
in een onbekend ver land meer kans van slagen zou hebben, vermengd met de
toen heersende Koude-Oorlogvrees voor een nieuwe uitbarsting, was de
voornaamste beweegreden. Koos wilde zijn zonen een basis voor een betere
toekomst geven en de ondergang van Europa niet mee laten maken. De jongensjaren
beleven in zo'n groot wijd land, al is het onder ongunstige omstandigheden, levert
te veel bindingen op om nog terug te
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willen keren. Beide zonen Schuur hebben uiteindelijk hun bestaan als
emigrantenkinderen in Australië gevonden.
Zijn afscheid werd in weemoedige stemming met alle vrienden op De Bezige Bij
gevierd. Iedereen kreeg als aandenken het gedicht ‘Om wat ik van de liefde weet’.
Op de avond voor zijn vertrek dronken Geert en ik met hem zijn laatste Amsterdamse
biertjes in de kroegen op de Zeedijk. In Casablanca speelde tenorsaxofonist Kid
Dynamite. Op de heenweg had ik de auto met iets te overmoedig vertoon, maar
keurig, op de parkeerplaats van de Nieuwmarkt gezet. Bij onze terugkeer was Geert
in het een of ander café blijven hangen. Bij de auto werd ik opgevangen door twee
agenten. In de hoop dat Geert nog even weg zou blijven ontkende ik tegen de agent
die mij die vraag stelde of ik achter het stuur had gezeten, niet wetend dat een zich
dood vervelende zak van een taxichauffeur - er was een klein uur verlopen - mij
had verraden. Koos keek op een afstand de verdere ontwikkelingen aan. Op het
moment dat de lange Geert kwam aansjokken verraadde Koos mij op zijn beurt aan
de andere agent. Een daad, die hij mij later vol schaamte opbiechtte. Enkele uren
van zijn afscheidsnacht mocht ik in een sombere stemming op het bureau
Warmoesstraat doorbrengen.
Koos, Pauk en de jongens verlieten een dag later Schiphol in de vroege
ochtendschemering. Voor het laatst zagen wij hen op de trap van het vliegtuig, naar
ons wuivend en de kinderen naar boven duwend. Het was rot. Een goede vriend
en een belangrijke medewerker van De Bezige Bij verdween. Zijn huwelijk ging mis.
Eerst als huisschilder, later als zetter verdiende hij de kost voor zichzelf en zijn
zoons. In zijn brievenboek De Kookabura lacht heeft hij zijn Australisch avontuur
vlijmscherp op papier gezet.
Twee jaar na zijn vertrek stuurde hij me een bepaald niet optimistisch teken in de
vorm van een kranteknipsel: ‘Australians had a bad start. It started as a jail, and
those who started it appeared to plan it for that purpose and nothing else’. Weer
vier jaar later kondigde hij aan het voor hem onzalige werelddeel te verlaten:
‘Misschien over een jaar, misschien
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over vier jaar. Met Australiërs valt au fond niet te leven’. Het was eind '62 toen ik
met Hugh Jans op De Kring een biertje dronk en Koos plotseling de trap op kwam
en voor ons stond. ‘Godverdomme, klootzak,’ roepen en een omhelzing. Dezelfde
avond vierden wij zijn terugkeer uitbundig bij ons thuis. De verloren zoon was terug.
De Bezige Bij stelde hem weer als redacteur aan. Veel geld leverde hem dat niet
op. Vriend en collega Willem Bloemena, altijd bereid een helpende hand te bieden,
zorgde voor vertaalwerk bij uitgeverij Meulenhoff.
Later werd hij redacteur van de Europaclub. De Groningse dichter had een
uitstekend instinct boeken te kiezen voor een groot lezerspubliek. Haarfijn kon hij
aangeven hoeveel bloot er op een omslag behoorde te staan, bijvoorbeeld.
Welke kronkel van het lot was het, waardoor redactieleden van Het Woord zich
met zakendoen bezighielden? Gerard Diels vanaf het begin, Ferdinand Langen
volgde, Jan Elburg schreef reclameteksten.
In 1956 brachten wij Gerard Diels naar de begraafplaats Westerveld. Geveld door
dé rotziekte. Achter de baar de heuvel oplopend zag ik kroegbaas Theo Ruiter in
zijn eentje huilend op een bank zitten. Hij had Gerard de laatste maanden van zijn
leven met veel zorg omringd. Na afloop wisten Jan Holsbergen, Bert Schierbeek en
ik niets beters te doen dan in een Amsterdams bruin café een glas te drinken. Zo
namen wij afscheid van een vriend en voor ons gevoel van een tijdperk.
Na 1948, het jaar van een aantal succesvolle stunts werden wij weer teruggeworpen
op de moeizame opbouw van een literaire uitgeverij.
Van Simon Vestdijk publiceerden wij zijn jaarlijkse roman. De nieuwe bundels
van Gerard den Brabander, die wij natuurlijk in café Eylders hadden leren kennen,
verschenen bij De Bezige Bij. Zijn ontoereikende en steeds met kleine bedragen
aangevulde voorschotten verdwenen in de niet te dempen put van het
alcoholverbruik. Over zijn nooit kwaad
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bloed zettende manier om aan wat geld te komen deed het volgende verhaal de
ronde: Op een middag voor de openingsavond van de Boekenweek zat een aantal
vrienden met Gerard of liever gezegd Jan bij Eylders een glas te drinken. Ook Jan
had een uitnodiging voor het boekenfeest ontvangen. Hij was niet van plan om te
gaan omdat hij, zoals hij zei, geen smoking had. Eén van de vrienden bood hem
geld aan om het kledingstuk te huren. Hij verdween en kwam enige tijd later met
een smoking over zijn arm terug. 's Avonds waren de vrienden verwonderd Jan niet
te zien. De volgende dag bleek hij het kostuum dezelfde middag net voor sluitingstijd
naar de lommerd te hebben gebracht.
Van de ten onrechte bijna vergeten dichter Nes Tergast brachten wij de bundel
Deliria. Ondanks veel aandringen weigerde hij lid van de schrijverscoöperatie te
worden. Zo'n soort maatschappelijke instelling viel geheel buiten zijn denkwereld.
Deliria was het eerste deel van weer een nieuwe bibliofiele serie: de
Ultimatumreeks. In het colofon stond: ‘De ultimatumreeks dankt haar naam aan de
huidige situatie van onze literatuur. Zij zal worden samengesteld uit boeken van
culturele waarde, die niet op traditionele wijze te exploiteren zijn: romans, novellen,
verhalen, gedichtenbundels en essays van hoofdzakelijk jonge Nederlandse
schrijvers. Deze reeks wordt door De Bezige Bij te Amsterdam uitgegeven tegen
aanmaakkosten, dus zonder winstmarge. De verzorging van elk boek berust bij een
typografisch ontwerper.’
Bert Schierbeek was Koos Schuur opgevolgd als redacteur. Hij vertelde mij dat
hij al drie weken op De Bezige Bij werkte voordat de directie ontdekte, dat hij dapper
bezig was. Om inschrijvingen op de Ultimatumreeks te krijgen, stuurde hij een
indrukwekkende brief naar alle ministers en tweede-kamerleden. Het resultaat was
drie abonnementen. Zij waren van een christen, een communist en een liberaal.
Als deel twee en drie verschenen Het behouden huis van Willem Frederik Hermans
en Apocrief van Lucebert. Om de donder geen slechte start. De intekenprijs per
serie bedroeg vijftien gulden.

Wim Schouten, Een vak vol boeken

66
Drie kapiteins op een schip, dat geeft wrijvingen en het bleef ondanks de bescheiden
salarissen financieel moeilijk haalbaar. Charles van Blommestein, die met Geert de
illegale Bezige Bij was begonnen, nam een baan bij uitgeverij Wolters in Groningen
aan en werd naar Indonesië uitgezonden. In die zelfde tijd was er iets anders aan
de hand, veel oorlogshuwelijken begonnen te wankelen. Charles had zijn vrouw
Anneke verlaten en Geert werd op haar verliefd. Een ruil op de vierkante meter.
In een zomervakantie huurden Dol en ik een huisje in Noordwijk aan Zee. Anneke
logeerde daar met haar zoons in een hotel. Op weekends kwam Geert soms
aanzetten met zijn toenmalige vrouw Wil en de kinderen. Dan zagen wij tijdens de
strandwandelingen hoe Geert op geertsiaanse wijze Anneke benaderde. Voor ons
stond meteen vast, dat onze vriend het duchtig te pakken had.
Een enkele maal wanneer Geert en ik, bijvoorbeeld voor het regelen van onze
schulden bij drukkerij Mouton, in Den Haag kwamen, stelde hij voor even langs zijn
tweede moeder in Voorschoten te rijden. Het was een kostelijk mens. Op het eind
van de middag zat zij nog in haar ochtendjas, aan de tafel met Perzisch tapijt, morsig
een sigaret te roken. Zij begreep donders goed dat er met Geerts huwelijksleven
iets aan de hand was. Zich met dit soort zaken bemoeien lag haar in 't geheel niet.
Na enige vage toespelingen merkte zij dan levenswijs op: ‘Ja, als de pik staat, zit
het verstand in de kloten.’ Na de gebruikelijke moeizame toestanden scheidde Geert,
trouwde met Anneke en ging met haar en haar kinderen boven De Bezige Bij wonen.
Gesteund door jeugdige overmoed ging het opgewekte leven op De Bezige Bij
gewoon door.
In de besloten club ‘De Rossignol’ swingden wij met Anneke en Dol op de muziek
van een combo met Boy Edgar achter de piano. Wanneer wij met enkele auteurs
of bestuursleden - Vic van Vriesland stelde deze uitjes zeer op prijs - binnenkwamen
zweeg de muziek en zette vervolgens
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mijn lijfdeun ‘Star Dust’ in. In een overmoedige bui, er speelde een ander orkestje,
zorgde Geert er voor dat het hele stel inclusief de bas in de achterbak van zijn
two-seater werd gepropt. Het feest werd laat in de nacht bij ons thuis voortgezet.
Het lijkt exorbitant, maar de kosten van dit soort uitspattingen vielen mee.
Voor de opbouw van een literair fonds had dit soort grappenmakerij weinig
betekenis. De vele manuscripten die ons ter lezing werden aangeboden werden er
niet beter door. Toch kwam er enig licht aan de literaire horizon.
Bert Schierbeek was de alerte waakhond, die ons wakker maakte voor de nieuwe
ontwikkelingen. Hoewel het hem niet snel genoeg ging. Met Remco Campert en
Lucebert was hij redacteur van het door Rudy Kousbroek opgerichte tijdschrift Braak
en bevriend met de opkomende experimentele schilders. Een beter contact voor
De Bezige Bij in de frontlijn van de nieuwe literatuur was niet denkbaar.
*
De atlasstrijd was in volle gang en Bert ergerde zich dat er zo traag gereageerd
werd op zijn voorstel contact op te nemen met Lucebert. Aan onze literaire neus,
het vermogen de nieuwe geuren op te snuiven, zal wel iets gemankeerd hebben.
Tussen Geert en mij waren er geen meningsverschillen over wat wij wel of niet
moesten doen. Heftige discussies over het te voeren fondsbeleid (het had heel
gezond kunnen zijn) waren er niet. Er was het probleem van het grote poëzieaanbod,
zeker in verhouding tot het proza. De bundels van Jan Elburg, waarvan de eerste,
Klein t(er)reurspel, de Jan Campertprijs kreeg, wezen de weg naar de poëzie van
de Vijftigers. Zij werden slecht verkocht. Erger was dat de literaire kritiek in het
algemeen geen goed woord over had voor alles wat experimenteel genoemd kon
worden. Van Gerrit Kouwenaar verscheen in 1950 Negentien-nu. Wij waren blij, dat
wij van een jonge schrijver een roman konden publiceren. Na De geboorte van Jan
Klaassen en De avonden was dat niet meer gebeurd. Helaas werd hij niet met groot
enthousiasme ontvangen.

*

Zie hoofdstuk Stunts.
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Het verdere Kouwenaarverhaal werd een zwarte bladzijde in de geschiedenis van
de opbouw van het literaire fonds van De Bezige Bij. Gerrit publiceerde in De Gids
zijn novelle Valbom. De uitgever van het tijdschrift, Bob van Kampen - op zichzelf
geen uitgelezen voorvechter van de nieuwe literatuur - wilde die in boekvorm
uitgeven. De Bezige Bij had geen bezwaar. Op novelles zaten wij niet te wachten.
Onze belangstelling ging alleen uit naar de nieuwe roman waar Gerrit Kouwenaar
aan werkte.
Het liep, als zo vaak in de uitgeverij, geheel anders. Van Kampen sloot een
contract voor het uitgeven van Val-bom, maar gaf dat niet uit. Het verscheen jaren
later bij uitgeverij Stols. Daarvoor in de plaats gaf hij Kouwenaars intussen
gereedgekomen tweede roman Ik was geen soldaat uit. Op De Bezige Bij hadden
wij hierover, op een misschien wat kinderachtige manier, de pest in.
Onze belangstelling voor de experimentele dichters was ondertussen
aangewakkerd. De Bezige Bij organiseerde lezingenavonden in het land waar Remco
Campert, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar, Lucebert en Bert Schierbeek optraden.
Deze lezingen vormden de aanleiding tot het uitgeven van de bloemlezing Vijf5-tigers.
Gerrit Kouwenaar schreef de inleiding. Op de omslagfoto van Paul Huf stonden zij
afgebeeld met kattesnorren en -staarten, de tot nu toe meest bekende visualisering
van de Vijftigers. Vier van de vijf auteurs gaven hun werk bij De Bezige Bij uit. De
bloemlezing had een verzoening met Gerrit Kouwenaar moeten opleveren, maar
vreemd genoeg is dat niet gebeurd. Simon Vinkenoog, die voor uitgeverij Stols de
eerste bloemlezing van experimentelen, Atonaal had samengesteld, was
teleurgesteld dat hij niet in Vijf5-tigers was opgenomen. Hij werkte toen bij de UNESCO
in Parijs en kon niet aan het rondtrekkend Vijftigerscircusje deelnemen.
De nieuwe poëzie van Kouwenaar verscheen in de serie ‘De Windroos’ onder
redactie van Ad den Besten, een serie waarin al verschillende experimentele bundels
waren gepubliceerd. De bundel Het gebruik van woorden verscheen bij de
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kleine uitgeverij Heijnis. Pas in zestig gaf Alice von Eugen van uitgeverij Querido
Stem op de 3e etage uit. Dat was het begin voor de waardering, die het werk van
Gerrit zou ondervinden.
De Bezige Bij had in de voorafgaande jaren ook de poëzie van Hugo Claus,
Sybren Polet en Simon Vinkenoog uitgegeven. Niet Gerrit Kouwenaar.
Zonder miskleunen bleek het uitgeversbestaan niet mogelijk. Op deze plaats past
mijn verhaal waarover al veel is gezegd en geschreven: de afwijzing van de roman
De tranen der acacia's van Willem Frederik Hermans.
In 1948 kwam Adriaan Morriën bij ons met het manuscript. Een deel van de roman
was als feuilleton in het tijdschrift Criterium gepubliceerd, terwijl Hermans aan het
boek verder werkte. Met Morriën maakte hij deel uit van de redactie van het literaire
tijdschrift.
Morriën had van de bedachtzame uitgever John Meulenhoff - volgens hem zou
hij nog aarzelen om de Bijbel te herdrukken - begrepen dat die niet van zins was
De tranen der acacia's in zijn fonds op te nemen. Daarom kwam Adriaan bij De
Bezige Bij en beval ons het omvangrijke boek aan.
In zijn advies schreef hij onder meer: ‘De belangrijkste kant van het boek vind ik
de documentaire. De beschrijving van Amsterdam in de oorlog en van Brussel na
de oorlog bezit uitzonderlijke kwaliteiten en tot nu toe is het het beste wat ik van die
aard onder de ogen heb gehad. Vooral een zekere neerdrukkende lugubere sfeer
weet Hermans uitnemend te tekenen. De gedeelten over zijn vaders huis te Brussel
bewijzen dat hij phantasie heeft en mensen in een psychologisch verband weet te
plaatsen, al is dat verband vaak naar de phantastische kant toegespitst. Er is
vanzelfsprekend ook wel wat tegen het boek op te merken. Het is in zijn geheel
onevenwichtig en de compositie laat wellicht ook te wensen over. Maar als geheel
en komend van één onzer jongste schrijvers zou ik de publicatie toch ten zeerste
willen aanbevelen.’
Dat was duidelijke taal.
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Hermans' roman Conserve was echter matig verkocht en wij vreesden, dat bij een
bescheiden oplaag de verkoopprijs van het dikke boek de pan uit zou vliegen.
De mogelijkheid van het beperken van onwelvoeglijke woorden brachten wij ook
ter sprake. Dat was geen kwestie van ethiek, maar van zakelijkheid. Uitgevers
leefden toen onder de banvloek van de katholieke beoordelingsdienst IDIL. Voorzag
men daar een boek van een beoordeling III dan stond dat gelijk met plaatsing op
de pauselijke index. Aan de katholieke boekhandel, geen onbelangrijk afzetkanaal,
werd dan geen exemplaar verkocht. Werd het met een II onder voorbehoud
goedgekeurd, dan waren de boekverkopers in het Zuiden net dapper genoeg een
aantal exemplaren te bestellen.
Adriaan Morriën meende, dat het met Hermans best besproken kon worden of
hij akkoord wilde gaan met een zekere beperking, zowel wat betreft de omvang van
de roman als het gebruik van een niet altijd even dringende terminologie.
Niets bleek minder waar. Adriaans missie mislukte totaal. Formeel is Hermans'
roman door De Bezige Bij nooit geweigerd. Niet lang daarna vertrok Hermans naar
Canada. Na zijn terugkeer bood hij uitgever Geert van Oorschot zijn boek aan, die
het accepteerde.
Het behoeft geen betoog, wij hadden het boek zonder meer moeten aannemen.
Maar dat is een oordeel van vandaag.
Bert Schierbeek hield vol, voor zijn experimentele vrienden en voor zichzelf. Het
dralen met de beslissing over het uitgeven van zijn eerste experimentele roman Het
boek Ik beviel hem niet. Spoedig bleek dat andere uitgeverijen de moed niet wilden
of konden opbrengen. De hoge zetkosten en de te verwachten kleine oplaag vormden
een drempel.
Het boek Ik verscheen in een oplaag van vijfhonderd exemplaren in 1951 bij De
Bezige Bij. Het liep beter dan wij hadden verwacht. Een herdruk moest worden
gemaakt. De drukker - dezen zaten toen altijd om lood te springen - had

Wim Schouten, Een vak vol boeken

71
het zetsel versmolten. Iemand van De Bezige Bij zal daarvoor wel toestemming
hebben gegeven. In arren moede stelde ik Bert voor: laten wij Het boek Ik een mythe
laten en onmiddellijk je nieuwe boek De andere namen uitgeven.
Bert vloekte, hij voelde daar terecht geen bliksem voor. De tweede druk kwam.
Het was het begin van de doorbraak.
Lucebert had zijn eerste bundels bij A.A.M. Stols in Den Haag uitgegeven. Als jonge
uitgevers keken wij met het nodige ontzag naar diens vooroorlogse fonds en nu liep
hij weer voorop. Door vakroddel was bekend dat het Stols niet voor de wind ging.
Op zichzelf niet zo bijzonder, met geld heeft hij altijd moeten worstelen.
Bij ons bestond schroom een auteur van een andere uitgever af te pakken.
Collega's vonden ons nog steeds een vreemde eend in de bijt, ruzies wilden wij niet
uitlokken. In dit geval was onze behoedzaamheid niet terecht. Kort daarna deed
Stols zijn uitgeverij over en vertrok als cultureel attaché naar Midden-Amerika.
Eerlijkheidshalve: de stapel nog niet gepubliceerde gedichtenbundels op ons
bureau zal ook een rol hebben gespeeld. De oud-corpsstudent en de oud-werknemer
van een Haagse boekhandel zaten nog wat vreemd te hikken tegen kleding en
gedrag van de nieuwe dichtersgeneratie. Bert Schierbeek beweert dat ik met
betrekking tot het uitgeven van Luceberts bundel opgemerkt zou hebben: ‘Die
baardaap moet nog wel even wachten.’
Gelukkig begon onze gewenningskuur met betrekking tot de experimentelen snelle
vorderingen te maken. Wij werden goede vrienden. De in de Ultimatumreeks
verschenen bundel Apocrief; de analphabetische naam met tekeningen van Lucebert
zelf had een oplaag van vijfhonderd exemplaren. Een jaar later verscheen een
tweede druk. Evenals bij De andere namen van Bert Schierbeek verzorgde Han de
Vries de typografie. Het waren twee uitgaven waarvan de vormgeving totaal afweek
van alles wat op de literaire markt te koop was.
Als illustratie van de situatie in de literaire uitgeverij, dus
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niet uit ijdeltuiterij, haal ik aan wat Lucebert in mijn exemplaar schreef, enig sarcasme
zal er bij gezeten hebben: ‘Voor de man die 't ook gewaagd heeft dit uit te geven
waardoor hij voor de zoveelste maal de onsterfelijkheid is ingegaan’.
Lucebert kreeg de Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam voor het jaar 1953.
Voor de plechtige prijsuitreiking in het Stedelijk Museum werd in het huis van Louis
van Gasteren een plan beraamd. Lucebert moest in een fraaie keizersmantel en
met gouden kroon worden uitgedost. Zes à zeven man zouden hem als hellebaardiers
begeleiden onder wie Remco Campert en Bert Schierbeek. Tony, de vrouw van
Lucebert, zou er indrukwekkend uitzien als een zuster van Jacoba van Beijeren.
Voor Van Gasteren was het geen probleem om aan deze kledij te komen.
Op de bewuste dag, 27 maart 1954, kwam de stoet de hal in van het museum.
Verder werden zij niet toegelaten. Het verhaal dat er rake klappen werden uitgedeeld
moet met een korrel zout worden genomen. De plechtigheid vond met een half uur
vertraging zonder de laureaat Lucebert plaats. Met zijn vrienden vertrok hij naar De
Kring, de autoriteiten en het culturele establishment beledigd achterlatend. ‘De bijna
lost generation’, zoals Lucebert de experimentele schrijvers eens noemde, had
definitief haar plaats in de Nederlandse literaire wereld veroverd.
Andere uitgeverijen stonden voor de nieuwe literatuur niet in de rij. Het verwondert
mij nog steeds hoe weinig last wij van concurrentie hadden, hun slaap heeft De
Bezige Bij kansen gegeven.
Van Remco Campert verscheen in 1952 de bundel Een standbeeld opwinden.
Remco, die later redacteur van De Bezige Bij werd, valt van De Bezige Bij niet weg
te denken. Zijn vriendschap met Geert was vanzelfsprekend. Zij verstonden elkaars
geheimtaal. Nieuwe bundels volgden bijna jaarlijks. Zijn eerste proza De jongen
met het mes en andere verhalen verscheen pas in 1959.
Het literaire proza dat wij uitgaven bleef mondjesmaat.
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Van Vijftiger Simon Vinkenoog verscheen de korte roman Zolang te water, Een alibi,
drie jaar later gevolgd door Wij helden. Zij behoorden bij de nieuwe generatie en
werden geregeld herdrukt. Simon was een toegewijd lid van De Bezige Bij en bezocht
de ledenvergaderingen trouw. De eerste maal dat ik de geur van een stickie in mijn
neus kreeg werd dat door hem veroorzaakt. Hij kwam altijd nieuwe ideeën aandragen.
Aan het eind van de jaren zestig zette hij met Hans Andreus en Bert Schierbeek de
‘Kwintessens’-reeks op. Het eerste deel was Dr. M. Lietaert Peerbolte's
Psychocybernetica, Een psychisch-energetische inleiding. Deel vier was Hermann
Hesse's Siddhartha, waarmee De Bezige Bij een graantje van de Hermann
Hesse-golf meepikte. De reeks was de weerspiegeling van de groeiende
belangstelling voor metafysica bij de jongeren. In het bestuur lieten Joop Klant en
ik blijken, dat wij met de nodige huiver tegen deze, in onze ogen, onzin (vooral
Lietaert Peerbolte) aankeken. Geert had er geen moeite mee. Het kwam niet in zijn
hoofd op de boeken zelfs maar in te kijken.
Simon Vinkenoog bleef met bewonderenswaardig enthousiasme zijn denkbeelden
trouw. Toen in 1965 zijn boek Liefde, 70 dagen op ooghoogte uitkwam, maakte ik,
die lang geleden theologie wilde studeren, de opmerking: ‘Heb ik steeds aan mijn
kinderen verteld, dat God niet bestaat en nu kom jij ze vertellen, dat het wel zo is.’
Een vernieuwde Bij was aan het groeien. Geert en ik begonnen ons als een vis
in het water te voelen, hoewel de zorgen over een te lage omzet bleven. Geert trok
zich van de financiën niet te veel aan. Later, toen hij er alleen voor stond, zou hij bij
herhaling bewijzen hoe hij op een stille, soms raadselachtige manier de bijna
omgevallen geldduikelaar weer rechtop kon laten komen.
Aan het eind van de jaren veertig had Willem Nagel (J.B. Charles) zitting genomen
in de redactie van het literaire tijdschrift Podium. Hierin verschenen fragmenten uit
zijn boek Volg het spoor terug. Afgezien van dat Willem een goede
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vriend was, wilden wij niets liever dan dat het boek bij De Bezige Bij zou verschijnen.
Uitgever Bert Bakker zat met ons op het vinkentouw. Willem had een duidelijk
voorstel: ‘Jullie krijgen Volg het spoor terug op voorwaarde dat De Bezige Bij Podium
overneemt.’ Na de ervaring met Het Woord kenden wij de zorgen die aan het uitgeven
van een literair tijdschrift verbonden zijn. Inhoudelijk was Podium veranderd en een
tijdschrift geworden waarin veel jonge literatoren publiceerden. Het sloot goed aan
bij het fonds. Er werd niet lang geaarzeld en Podium ging naar De Bezige Bij, al
was het niet voor lange tijd.
Kort na de overname was er een geanimeerd Podium-weekend op een kasteel
in Oegstgeest, met referaten, voorlezen, sport en spel. Er heerste een
kameraadschappelijke sfeer. Willem Nagel voetbalde zonder schenentrapperij met
Willem Frederik Hermans. Manderijnen op zwavelzuur was nog niet verschenen.
Met Podium werd De Bezige Bij steeds meer een middelpunt van het Nederlandse
literaire leven. Toch was de hoop, een bron te hebben aangeboord voor nieuwe
uitgaven net als bij Het Woord ijdel. Natuurlijk, Volg het spoor terug kwam in 1953
bij ons uit. Het kreeg veel publiciteit. Rechts schold erop, links prees het de hemel
in. De eerste druk was onmiddellijk uitverkocht. Wij probeerden voorzichtige uitgevers
te zijn en maakten niet te grote eerste drukken, maar zo'n snel succes hadden wij
niet verwacht. In hetzelfde jaar verschenen twee herdrukken. Het boek is lange tijd
een van de uitgaven geweest, die het gezicht van De Bezige Bij hielpen bepalen.
Het Podium-avontuur was inderdaad geen lang leven beschoren. In totaal gaf De
Bezige Bij negen nummers uit. Bij de start werd een stukje Nederlandse
literatuurgeschiedenis gemaakt. In maart '51 organiseerde de redactie met De Bezige
Bij een gedenkwaardige Podium-avond in het Stedelijk Museum. Hans van Straten
schreef daarover in zijn rubriek ‘Dagboek van een minor poet’: ‘Na een
gemeenschappelijke maaltijd, die onder de habitués van een te goeder faam
bekendstaand restaurant enige opschudding verwekte, trok
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men naar het Stedelijk. Niet zonder onrust... Om kwart voor acht was de (ere)zaal
vol. Om acht uur werden in allerijl nieuwe banken aangesleept en om kwart over
acht zaten er mensen op de grond. Bij de ingang werd openbaar geknokt...’ Gerrit
Borgers, Remco Campert, J.B. Charles, Max Croiset, Gerrit Kouwenaar en Lucebert
lazen uit eigen werk voor. Het sonnet ‘Herfststemming’ beeldde Lucebert uit door
gemaskerd een glas water boven zijn hoofd om te keren, waarna hij sterretjes van
koud vuur ontstak. Met onheilspellende stem las hij drieletter-schuttingwoorden voor
met de omschrijving uit Van Dale's Woordenboek. In deze dadaïstische voorstelling
paste ook het vers ‘De minister-president is een kanon, boem, boem, boem’. Cathrien
Achterberg, die naast Gerrit en Max Croiset zat, verliet met Croiset geschokt de
zaal. Gerrit bleef zitten en zei: ‘Ach, het zijn toch jongens.’
Er kwam gedonder met Podium nadat het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen een subsidie, een instituut, dat voor literaire tijdschriften juist van
de grond kwam, weigerde. Staatssecretaris Cals had een commissie ingesteld met
de opdracht hem te adviseren over de subsidiëring van literaire tijdschriften. Deze
commissie adviseerde ten aanzien van Podium: ‘Het verzoek om subsidie in gunstige
overweging te nemen, echter met dien verstande, dat de uitgever zal dienen te
bevorderen, dat ontsporingen als voorkomend in het nummer mei-juni 1951 niet
meer zullen plaatsvinden’.
In de publikatie van een gedeelte van Hermans' boek Ik heb altijd gelijk werden
de katholieken door een dronken uit Indonesië terugkerende soldaat voor rotte vis
uitgescholden. Het is waar en nu moeilijk voorstelbaar, Geert en ik vonden het ook
te ver gaan. Wij schreven in een brief aan de redactie onder meer: ‘Het stuk “Ik heb
altijd gelijk” kunnen we het beste aanduiden met het eenvoudige Hollandse woordje
lullig’ en eindigden - veel erger, voor een uitgever van een literair tijdschrift - met:
‘Nee, de directie kan niet anders doen dan nogmaals haar afkeuring over het
redactionele beleid uitspreken.’
Er volgde een proces wegens ‘belediging van een bevol-
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kingsgroep’ waarin Hermans werd vrijgesproken. De officier van justitie mr. Kist
concludeerde: ‘Dat het bewijs van opzet om te beledigen niet was geleverd’. Hij
baseerde deze opvatting, zo schreef Het Parool ‘op zijn inzicht in de bedoelingen
van de kunstenaar, die een roman schrijft en die daarbij de vrijheid moet hebben
personen van uiteenlopende aard en gezindheid te creëren’.
Afgezien van dat alles wilden wij Podium voortzetten, maar het geldprobleem
kreeg weer de overhand. Het blad leverde een aanzienlijk groter verlies op dan
waarvan wij bij de overname waren uitgegaan. Voor tijdschriften trouwens niet
verwonderlijk. Ondanks het zicht op meer literaire activiteiten bleven de financiën
ons zorgenkind. Voor alles stond het overleven van de coöperatieve uitgeverij, het
bestuur steunde ons in deze opvatting.
De voorlopig geweigerde subsidie hadden wij broodnodig. Door de stopzetting
van het uitgeven door De Bezige Bij verscheen, als tijdelijke oplossing, een
nooduitgave. Podium, toen onder de eenmansredactie van Gerrit Borgers, werd
daarna in eigen beheer voortgezet. Na veel protesten kwam de subsidie er ten slotte
toch. Tussen de oud-redactieleden en medewerkers verliep ook niet alles
probleemloos. Zo herinner ik mij hoe verbeten Willem Nagel over Fokke Sierksma
kon spreken.
De strijd voor de opbouw van het literaire fonds ging door. De nieuwe roman ontbrak
nog steeds.
Op een avond werd ik door Bert Schierbeek gebeld. In café Reijnders op het
Leidseplein zat hij met Hugo Claus een biertje te drinken. Hugo was op zoek naar
een uitgever voor zijn nieuwe roman. In no time zat ik er ook. Bert en ik zetten met
overtuiging de voordelen van de coöperatieve uitgeverij uiteen en argumenteerden,
dat het werk van Hugo beter in het fonds van De Bezige Bij paste dan in dat van
welke Nederlandse uitgeverij ook. Zijn eerste roman De Metsiers, die de Belgische
Leo J. Kreynprijs had gekregen, werd door mevrouw Manteau in Brussel uitgegeven.
Het was snel duide-
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lijk, dat uitgeverij Manteau niet meer in aanmerking kwam. Claus vertelde, dat hij in
Nederland contact had met Geert van Oorschot. Hij hield het voor ons nog spannend,
maar het klikte die avond. De volgende ochtend werd het tekenen van het contract
voor De hondsdagen op De Bezige Bij gevierd.
Over Geert van Oorschot schreef hij me later: ‘Het was Geert van Oorschot die
toen ik hem polste omtrent een voorschot op een nieuwe roman suggereerde dat
ik voor drie maanden gratis in een pension voor uitgebluste of op hun lauweren
rustende oude schrijvers kon verblijven. Ik was toen vooraan in de twintig, vond dat
dit mijn inspiratie eerder zou blussen en drong aan op baar geld. Waarop de heer
Van Oorschot in baarlijke woede ontstak en mij uitschold voor een talentloze,
geldzuchtige arrogante patser.’
In het zelfde jaar, 1951, kreeg Harry Mulisch de Reina Prinsen Geerligsprijs voor
zijn roman archibald strohalm. Van een loslippig jurylid, de redacteur van De Bezige
Bij Adriaan Morriën, hadden wij gehoord dat het een bijzonder boek was. Zijn novelle
Tussen hamer en aambeeld zou bij De Arbeiderspers verschijnen. Snel handelen
was geboden.
Direct na afloop van de prijsuitreiking in de namaak-klassieke tempel, de aula
van de Universiteit van Amsterdam, waar de vriendelijke heer Prinsen Geerligs, met
een negentiende-eeuwse vadermoordenaar om, hem de prijs en de daarbij
behorende tweehonderd gulden overhandigde, stapte ik op Harry af. Ik deelde hem
mee dat De Bezige Bij archibald strohalm wilde uitgeven en maakte een afspraak.
Gelukkig kwamen wij snel tot overeenstemming. Adriaan Morriën las het manuscript
door en stelde Harry voor, het laatste hoofdstuk te veranderen. Hij vreesde,
kwaadwillig als de kritiek nu eenmaal was, dat Mulisch als Vestdijk-epigoon zou
worden gedoodverfd op grond van een zekere gelijkenis met de roman De kellner
en de levenden. Het hoofdstuk werd veranderd. Harry reinigde, zoals hij het noemde,
de tweede druk, die zes jaar later verscheen. Niemand op De Bezige Bij kon toen
vermoeden hoe belangrijk het tekenen van het contract van archibald strohalm voor
de toekomst van de uitgeverij zou zijn.
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Adriaan Morriën, van wie wij de novellenbundel Een slordig mens hadden uitgegeven,
werkte aan een roman, die de titel Mens en engel zou dragen. In de
najaarsaanbieding van 1952 kwamen wij voor het eerst met drie Nederlandse
romans. De zaak werd met de nodige ophef aangepakt. Wij maakten er een
jubileumaanbieding van ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van De Bezige
Bij. Onze historische kennis van de eigen Bij was nauwelijks ontwikkeld. Op dat
moment gingen wij ervan uit, dat de eerste illegale uitgave, de rijmprent ‘De achttien
doden’ van Jan Campert, eind twee en veertig was verschenen. Dat was onjuist,
het gebeurde in het volgend voorjaar. De behoefte om weer eens flink aan de weg
te timmeren zal ons belangrijkste motief wel zijn geweest. Ondanks alle feestvreugde
en de verkoopenergie, die Joop de Leur, onze vertegenwoordiger, en ik aan de dag
legden, werd de belangstelling voor de moderne literatuur bij de boekhandel niet
uit de grond gestampt. Het resultaat van de aanbieding bleef bescheiden, hooguit
zes à zevenhonderd exemplaren werden verkocht.
De kranten schreven weer over de merkwaardige Bij. Met de schrijvers vierden
wij ons eerste onrechtmatige jubileum uitbundig. In de vertrekken van P.C. Hooft
en Anna Roemer Visscher ontvingen wij koningin Juliana op het Muiderslot. De
uitgaven lagen op een zeventiende-eeuwse eiken tafel uitgestald. Iedere auteur
mocht over zijn werk, bijgestaan door de eerbiedwaardige voorzitter, Vic van
Vriesland, aan de belangstellende koningin zijn zegje doen. Geert en ik liepen in
donkergrijze kostuums de gastheren te spelen. Zolang Hare Majesteit aanwezig
was onderdrukten wij onze jeugdige overmoed.
Vele jaren later besloot het bestuur, dat de datum waarop de eerste statuten
ondergronds waren verleden, twaalf december 1944, als oprichtingsdatum moest
worden beschouwd.
De schrijver met een ingebouwde vertraging, Adriaan Morriën, kwam niet uit zijn
roman. Deze verviel. De goede voor-
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tekenen, van Claus en Mulisch, kwamen in 1956. In dat jaar verschenen van Claus
De koele minnaar en van Mulisch Het zwarte licht. Herdruk op herdruk volgden. De
nieuwe generatie met echte belangstelling voor literatuur begon de kop op te steken.
Beide auteurs werden onmisbare steunpilaren in het fonds van De Bezige Bij. Was
het uitgeven van hun romans een gevolg van een vooruitziende uitgeversvisie of
viel het balletje van de uitgeversroulette op het goede nummer?
In februari 1952 bezochten Bert Schierbeek, Geert Lubberhuizen en ik Hugo Claus
in Oostende. Hugo woonde in een hotel aan de boulevard. De eigenaar was een
man, vertelde hij, die zich herinnerde dat zijn vrouw die zelfmoord had gepleegd of
die hij uit een rijdende sneltrein had gegooid, hem, Hugo, een geschikte minnaar
had gevonden. Als In Memoriam verschafte hij Hugo een paar jaar kost en inwoning.
Een zeldzaam mens. Ondanks deze weldaad was het lege hotel in de winter de
droefgeestigste verblijfplaats, die een mens zich kon voorstellen. Kamers met bedden
waren er genoeg, lakens waren niet te vinden, wel bij herhaling gebruikte dekens.
Het water was afgesloten, ook van de wc's. Met behulp van halfbevroren flesjes
Spa en tonic moesten wij onze katerige hoofden scheren en wassen in een verlaten
keuken waar vuile pannen op gedoofde kolenfornuizen stonden. Hugo, die blijkbaar
zelf een bewoonbaarder plek in het lugubere gebouw had betrokken, verklaarde
ons dat dit hygiënisch gezien geen probleem was. Bij de opening van het nieuwe
seizoen stookten de als tijdelijke werkkrachten aangenomen koks de vuren weer
op. De hitte zorgde dan voor snelle sterilisatie, waarna de maaltijden voor de eerste
gasten konden worden bereid. In de vliegenkasten stonden met een laag schimmel
bedekte slagroomtaartjes.
De vorige avond hadden wij ons, na een voortreffelijke maaltijd, naar de kroegen
in het havenkwartier begeven. Matrozen van de Belgische marine, wier bestaan ik
niet eens had vermoed, boden wij biertjes aan. In deze omstandigheden is Geert
op zijn best. Met zijn opmerkingen en gebaren werd
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het samenzijn gerekt. Om twaalf uur trad de Belgische MP binnen om het laatste
restant matrozen naar hun kooien te sturen. Hugo haalde hen over nog enige tijd
te delen in de broederschap. Toen werd de kroeg gesloten.
Bij het weggaan nam Geert de houten koksfiguur, die bij de ingang het menu
toonde, mee. Iets vooruit lopend was ik een verderop gelegen lokaal binnengestapt.
Het had iets van een nachtclub. De tent was leeg, behalve dat er een als een
worstelaar uitziende eigenaar rondliep. Ik ging aan een tafeltje zitten in afwachting
van mijn vrienden. De stilte werd verstoord door luidsprekers waaruit het moffenlied
‘Denn wir fahren gegen England’ galmde. Nadat de deun was beëindigd vroeg ik
de baas de grammofoonplaat even te mogen zien. Vermoedelijk dacht de man met
een Nederlandse oud-Oostfrontstrijder te maken te hebben. Trots bracht hij mij de
plaat, die ik met een achteloos gebaar op mijn knie stuk sloeg. Woedend Vlaams
vloekend keek hij mij aan. Ik begreep dat ik weg moest wezen en stond al onzeker
op de gladde dansvloer. De kerel kwam op mij af en ik begreep dat hij mij ter plekke
in puin wilde slaan. Op dat moment kwamen de vrolijke en niets vermoedende Hugo,
Bert en Geert binnen. Hugo kende de eigenaar en begreep snel het gevaar. Hij
begon iets tegen mijn aanstaande moordenaar te zeggen. Er ontstond een ogenblik
van verwarring en ik smeerde hem als de donder. De drie stonden ook snel buiten.
De kroegbaas had Hugo's vredelievende interventie beantwoord met: ‘Ware 't nie
da gi mine maat zijt voor 't leven, dienen Ollander was hier op ne brancard
weggedragen.’ Er was alle aanleiding om deze bevrijding op een andere plaats nog
even te vieren.
Het was Hugo's wens dat zijn dertigste verjaardag, in 1959, op De Bezige Bij werd
gevierd. Met heilige overtuiging meende hij dat hij een volgend kroonjaar niet zou
halen. Van mistroostige gevoelens viel op het feest niets te merken. Terecht:
tientallen jaren lang verschenen praktisch ononderbroken zijn romans, verhalen,
gedichtenbundels en toneelstukken bij De Bezige Bij.
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Hoe energiek maar ook speels hij alles aanpakte, bleek mij een kleine twintig jaar
later, toen ik hem op een merkwaardige wijze ontmoette.
Als groepsdirecteur van uitgeverij Kluwer bezocht ik toen de jaarlijkse boekenbeurs
van de Amerikaanse boekhandelaren die dat jaar in San Francisco werd gehouden.
Toevallig bezocht Willem Nagel in diezelfde periode een criminologencongres in
het voor Amerikaanse begrippen niet ver verwijderde Reno. De stad waar je je in
een handomdraai, ik neem aan tegen betaling, kunt laten scheiden.
Voor zijn vertrek uit Holland had ik hem de naam van ons hotel opgegeven. Je
kon nooit weten of hij ook die kant op kwam. Bij het inboeken aan de balie in zo'n
krankzinnige halve stad die in Amerika hotel heet, hoorde ik een bekende stem
achter mij. Daar stonden Willem en zijn vrouw Heleen. De volgende dag bleek dat
Koos Schuur als redacteur van de Europa-boekenclub ook in die prettige stad
rondliep. Zo ontstond plotseling een reünie van drie oude Bezige Bij-makkers.
Californische witte wijn drinken en krab eten in ‘Fisherman's Wharf’ was
aantrekkelijker dan het bezoeken van de hallen met hun tienduizenden uitgestalde
boeken. Op de beurs was het grote aantal stands van kleine zogenaamde ‘Westcoast
publishers’ opvallend. Avantgardistische uitgeverijtjes die boeken in kleine oplaag
uitgeven van schrijvers die bij de grote broers geen kans krijgen. Het deed mij aan
de begintijd van De Bezige Bij denken. Bertje Bakker liep er rond op zoek naar voor
hem aantrekkelijke titels of ideeën. Mijn oud-medewerker uit mijn Proost en Brandt-tijd
Hans van Hoorn, die geen Amerikaans boekenfestijn oversloeg, vermaakte het
intussen gegroeide Hollandse gezelschap tijdens een etentje met zijn
Newyorks-Jiddische uitgeversverhalen.
Voor het weekend huurde Bert Bakker een geweldige airconditioned automobiel
en daarmee maakten wij met Willem en Heleen een trip naar het Yosamite Park,
The Death Valley, met als einddoel de stad van het totale verderf Las Vegas.
De bergen maar vooral de bomen en daarna de hitte van de
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woestijn waren indrukwekkend. God, die arme goudzoekers die er met paard en
wagen vastliepen en omkwamen. Met de laatste druppel benzine haalden wij Las
Vegas. Weer zo'n krankzinnig hotel maar nu vol met trekautomaten, roulettes,
black-jacks en allerlei andere goktafels.
Na het bad en de eerste whisky probeerden wij ons geluk. De gereformeerd
opgevoede Nagel was geen gokker. Na een paar munten in zo'n trekding gegooid
en verloren te hebben, stopte hij. Bert en ik probeerden het aan de roulettetafel,
een verlies van vijftig dollar vonden wij genoeg. Na het diner met te veel Amerikaans
vlees gingen Willem en Heleen slapen. Wij stortten ons in het vertier van de gokstad.
In een in de vorm van een immense Mississippiboot gebouwd paleis zagen wij
achter de onvermijdelijke speelzaal een bordje Cabaret. Aan een tafeltje in een
halfdonkere zaal keken wij naar een goochelaar en dames die de striptease
beoefenden. Een waiter om onze dorst te komen lessen was niet te vinden. Plotseling
kwam er één opdagen die mij een drankenlijst overhandigde met de achterkant
boven. Hierop stond in duidelijk handschrift geschreven: ‘Dear Willem Schouten, I
am glad that you are here tonight. I hope to meet you and to play the hooky-hooky
with you. Please answer yes on this paper, love Clarence. P.S. My age is 18’.
Bertje en ik keken elkaar aan. Wie kent hier in godsnaam die Hollandse naam en
nog goed geschreven ook? Eerst dachten wij aan een practical joke van Hans van
Hoorn, een van de weinige mensen die wisten dat wij in Las Vegas zaten. Had hij
zijn terugreis naar New York uitgesteld en was hij ons nagereisd? In het halfduister
konden wij niemand ontdekken. Was deze stad zo verdorven, dat de een of andere
hoer voor een paar dollar mijn naam van onze hotelportier had gekregen? Niet
begrijpend begon ik op de kaart iets halfgeestigs terug te schrijven. Aan de tafel
direct achter ons werd gelachen. Wij keken om en zagen Hugo Claus met zijn drie
broers zitten. Onder het drinken van het eindelijk geserveerde bier vertelden zij, dat
zij tijdens een gokavondje in Gent plotseling op het idee waren gekomen dat gokken
pas goed in
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Las Vegas kan gebeuren. Een vliegticket was snel geregeld en nu speelden zij een
week de godganse dag black-jack.
Hugo was verrast dat Willem Nagel aanwezig was. De afspraak werd gemaakt
dat Hugo de volgende avond met de Nagels en ons zou dineren. Voor Willem hielden
wij het geheim. Het spel der verrassing moest worden voortgezet.
Om zeven uur zaten wij in de bar van ons hotel. Zoals afgesproken stond Hugo,
in een elegant wit kostuum, precies op tijd voor ons. Willem reageerde totaal niet
verrast. Hij keek Hugo aan, gaf hem een hand en zei: ‘Hallo Hugo, leuk je weer
eens te zien.’
De premières van Hugo's toneelstukken waren gebeurtenissen. Het begon met Een
bruid in de morgen onder regie van Ton Lutz in de Rotterdamse schouwburg. Voor
het eerst zagen wij een Nederlands stuk van werkelijke kwaliteit en in perfecte
uitvoering. Iedereen had het gevoel dat er eindelijk iets nieuws was doorgebroken.
Enige jaren later beleefden wij de premières van Tanchelijn van Harry Mulisch
en Een groot dood dier van Bert Schierbeek. De uitgever speelt hierbij een
ondergeschikte rol. Toch was het voor De Bezige Bij steeds weer een feest erbij
betrokken te zijn. Bij deze gelegenheden overviel mij soms, toen ik De Bezige Bij
had verlaten, het neerslachtige gevoel er niet echt bij te horen, al was ik secretaris
van het bestuur en te midden van vrienden.
De Bezige Bij werd in het begin van de jaren vijftig een open huis. Zonder de liefde
voor de coöperatie te hoog aan te willen slaan, bij de meeste auteurs leefde toch
het gevoel van: onze uitgeverij. Het beleid van de directie werd niet altijd van harte
omarmd. De tegenstelling tussen de belangen van de schrijver en die van de
uitgeverij vormde in sommige gevallen een ingebouwd probleem. Het lidmaatschap
van de vereniging kon niet per definitie betekenen dat het aangeboden werk werd
uitgegeven. Toch overheerste een sfeer van openheid en vriendschap, die in die
tijd bij andere uitgeverijen moeilijk was te vinden.
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De belangstelling van de leden voor de algemene ledenvergadering was en bleef
gering. Om die jaarlijkse gebeurtenis aantrekkelijker te maken organiseerden Geert
en ik een ledenvergadering tijdens een boottocht op de Amstel. Het was hartstikke
koud. De boot vertrok vanaf de steiger tegenover de Heineken Brouwerij, een
ouderwets vaartuig met een roefje, waarin om de koude te verdrijven een neutje
werd gedronken. De echte vergadering vond plaats in het café ‘Het Kalfje’ halverwege
Ouderkerk. Er werd erwtensoep gegeten en Jan Elburg en Gerrit Kouwenaar hielden
een wedstrijd wie de meeste borden kon nuttigen. De strijd bleef onbeslist. Eerst
werd de soep steeds wateriger en daarna was hij op. Op de terugweg waren zij met
die degelijke onderlaag in hun maag de enigen die de alcohol behoorlijk konden
verdragen. Er waren wat meer leden gekomen, maar er was geen reden om de
goed bedoelde opzet te herhalen.
Geert en ik bleven uitstekend met elkaar omspringen. Hoe gek het ook mag lijken,
het verschil in onze karaktereigenschappen heeft daar toe bij gedragen. Zoals het
bij Geert hoort, begrepen wij elkaar zonder omhaal van woorden. In de besturen en
commissies van het boekenvak waarin wij verzeild raakten werkte dat prima. Jan
Vrijman noemde ons de ‘terrible twins’.
Schrijvers kwamen regelmatig aan het eind van de middag met hun vrienden en
vriendinnen binnen lopen. Dan werd een fles open getrokken. Soms haalde Geert
zijn platenspeler van boven. Met muziek van Charlie Parker of Dave Drubeck en zo
ontstond er een feestje dat tot laat in de avond duurde.
De afstandelijke manier waarop Geert met auteurs omging trok sommigen aan,
anderen hadden er moeite mee en kwamen bij mij hun hart uitstorten. Jan Gerhard
Toonder, een kenner van de astrologie las eens de opvallendste
karaktereigenschappen van een ‘Vis’ voor. Geert was op vijftien maart jarig. Mijn
ongeloof in metafysische zaken werd op de proef gesteld, toen ik moest concluderen
wat voor een uitgelezen ‘Vis’ hij was. Iemand vergeleek Geert eens met een
kameleon, die zijn eigen kleur uitzoekt.
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De meeste schrijvers bezaten geen cent. Lucebert helemaal niets, Bert, Harry en
Remco ook niet, eigenlijk niemand. Met de onterugvorderbare voorschotten moest,
gezien het aantal verkochte exemplaren, voorzichtig worden omgesprongen. Het
verzoek om meer was een eeuwig probleem. Eerlijk en zakelijk beslissen was
geboden. Nee zeggen behoorde daarbij. De tactiek van het om geld vragen werd
niet door iedereen op dezelfde wijze beheerst. Harry Mulisch nam niet meer op dan
waar hij recht op had. Zijn niet te onderschatten gevoel van eigenwaarde was daar
oorzaak van. Wel liep hij bijna dagelijks geruisloos de trap op, begaf zich naar de
boekhouding en informeerde hoeveel exemplaren van zijn titels besteld waren. Met
die kennis kwam hij dan bij de directeur met het verzoek het kleine bedrag aan
royalty's te mogen opnemen waarop hij volgens contract het volgend jaar recht had.
Lucebert bemoeide zich niet met geld. Gelukkig had hij Tony die terecht niet
schroomde langs te komen. Bert Schierbeek verdiende voor hem en zijn Margreetje
een paar centen extra met het schrijven van de boekjes Op reis door Spanje en Op
reis door Italië.
Over Bert en geld gesproken. In 1963 kwam Geert bij mij met het idee van Karel
Appel en Bert om gezamenlijk een groot bibliofiel boek in kleine oplaag te maken
met litho's en tekst. Samen maakten wij de calculatie en spraken af dat, indien de
zaak voor De Bezige Bij onvoordelig zou uitpakken, wij voor eigen rekening de
resterende exemplaren zouden overnemen. Met zo'n buitenissig project mocht De
Bezige Bij geen risico's lopen. Er bleek geen vuiltje aan de lucht te zijn. De
vijfenzeventig exemplaren werden, voor ik geloof zevenhonderdvijftig gulden per
stuk snel verkocht. Karel Appel en Bert Schierbeek hadden voor het maken van de
litho's en de tekst van A beast drawn man vooruit een behoorlijk bedrag ontvangen.
Aan het eind van de rit, toen alle kosten betaald waren, bleek er een mooi bedrag
over te zijn, iets van twaalfduizend gulden. In de gemaakte afspraken was niet
duidelijk geregeld hoe dit bedrag verdeeld moest worden tussen uitgever en auteurs.
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Op een middag kwam Karel op De Bezige Bij. Vermoedend dat het geen gemakkelijk
gesprek zou worden had Geert mij er bij gevraagd. De uitgever had het risico
gedragen en behoudens een vergoeding voor wat onkosten tot nu toe niets
gevangen. Onze mening was dat De Bezige Bij nu twee derde van het resterende
bedrag toekwam. Karel voelde daar niets voor. De uitgave was uitsluitend door zijn
goede naam verkocht vond hij. Hij begreep niet hoe De Bezige Bij ook nog recht
op geld kon hebben. Het gesprek werd vervelend en duurde lang. Appel was zo
hard als een bikkel. Geert kreeg zo iets van ‘loop naar de pomp’. Ik begreep, dat
de zaak wel die middag moest worden opgelost. Het werd ons duidelijk dat wij met
een geldwolf te maken hadden. Ten slotte draaiden wij de boel maar om en stelden
de auteurs twee derde en de uitgever één derde voor. Hoe zij het bedrag onderling
zouden verdelen was niet onze zaak. Er werd niets anders dan een kopje slappe
thee gedronken.
Met een gezicht of hij het ook hiermee totaal oneens was, vroeg Appel ‘Hoeveel
is dat dan?’ In de discussie waren de bedragen ik weet niet hoeveel keer gevallen.
Wij vreesden dat alles opnieuw zou beginnen. Achtduizend voor de auteurs en vier
voor de uitgever constateerden wij. Er viel een stilte. Karel keek ons aan.
‘Achtduizend gulden dus,’ stelde hij vast. ‘Geef die aan Bert Schierbeek.’
In de jaren vijftig bleef de omzet aan de magere kant. Het zoeken naar en het
verzinnen van allerlei niet-literaire boeken moest doorgaan. Bij het bekijken van de
titels die werden uitgegeven vraag je je nu af hoe het godsmogelijk was dat dit
allemaal werd geprobeerd. Soms met succes, soms zonder. In dit verband herinner
ik mij een andere gedenkwaardige middag.
Jef Last had ons zijn boek Bali in de kentering aangeboden. In het manuscript
zagen wij weinig. Gezien de relatie - Geert kende één van zijn dochters - en het
idee het boek met fraaie foto's te verluchten wilden wij de sympathieke
oud-Spanjestrijder niet teleurstellen. Jef Last was na de oorlog Nederland
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ontvlucht en had een aantal jaren op Bali doorgebracht. Op de bewuste middag, na
enig ondoorzichtig heen-en-weergepraat over de niet te hoge verwachtingen voor
zijn boek, deelden wij hem mee dat wij het wilden uitgeven. De goede man was zo
gelukzalig dat hij bij het weggaan na het tekenen van het contract van de trap af
donderde.
De vorderingen met de opbouw van het literaire fonds waren niet onbevredigend,
maar het ging langzaam. Van concurrentie viel nog steeds weinig te merken. De
bekende literaire uitgeverijen bewogen zich ieder min of meer op een vrij afgebakend
eigen terrein.
De boekenuitgeverij van de grote Arbeiderspers hield zich hoofdzakelijk bezig
met het uitgeven van de populaire ‘Arbo-reeks’ en omnibussen van bekende auteurs
in enorme oplagen die door krantenbezorgers van het toen nog florerende Het Vrije
Volk werden verkocht. De afdeling boekenwinkels van De Arbeiderspers met haar
filialen was een belangrijke klant. De aanbiedingsbezoeken bij het hoofd, Leo Wolff,
hadden iets sacraals. Eerst liet hij je uitvoerig vertellen wat voor fraais er in de
aanbieding zat. Steeds moest je beseffen dat je in het kleine kamertje bij één van
de grootste boekhandels van het land zat. Tijdens dat gepraat krabbelde hij wat
getallen op een papiertje en stopte dat in zijn bureaula zodat je er onmogelijk een
blik op kon werpen. Daarna riep hij zijn assistent en de seance begon opnieuw. Ook
deze vriendelijke man schreef wat cijfers op. Zonder een woord met mij te wisselen
vergeleken zij de aantallen die zij dachten nodig te hebben. Waren er verschillen
dan werden die bediscussieerd en mocht ik mijn mond weer opendoen. Na veel
vijven en zessen kwam een bestelling te voorschijn. De echte literatuur zat dan
aardig in het verdomhoekje.
Leo Wolff was een man met veel gevoel voor humor. Hij heeft de afbraak van het
Arbeiderspers-imperium tot de laatste snik meegemaakt. Dat is niet in zijn koude
kleren gaan zitten. De socialistische bazen aan de top konden tegen alles en
iedereen een grote bek opzetten, maar geen bedrijf run-
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nen. Toen de hele zaak naar de knoppen was, moest Wolff een functie aannemen
bij de Hoofdstadboekhandel in de Kalverstraat. Bij de een of andere feestelijke
gelegenheid ontmoette ik hem daar en hij bleek bepaald niet in een vrolijke stemming.
Zijn gezondheid liet hem ook in de steek. Hij kwam naar mij toe en zei met zijn
zachte bromstem: ‘Wim, weet je waar ik blij om ben? Dat Claus geen Cohen heet.’
Herman Claus was de man die, van buiten het bedrijf aangetrokken, de liquidatie
had geregeld.
Onze collega Bert Bakker had een persoonlijke aanpak om auteurs aan zich te
binden. Hij bouwde een vriendschap op met bekende oudere schrijvers als
Achterberg, Nijhoff, Vestdijk en Roland Holst. Wanneer er moeilijkheden waren was
hij altijd bereid zich voor hen in te zetten.
Met betrekking tot Simon Vestdijk vertrouwden Geert en ik dat sentimentele
gedonder van Bert maar half. Het was een combinatie van oprechte vriendschap
en zakelijk belang. Van Vestdijk gaf hij een aantal goed verzorgde essaybundels
over componisten uit. Zij hebben hem alleen maar geld gekost. Van Gerrit Achterberg
verscheen de bundel En Jezus schreef in 't zand en gelukkig slaagde hij er in de
verzamelde werken van Nijhoff en Roland Holst uit te geven.
Over Adriaan Roland Holst (Jany) die regelmatig bij Bert logeerde gaat het
volgende verhaal: Ter gelegenheid van Willem Elsschot's vijfenzeventigste verjaardag
zou deze in de Bijenkorf in Den Haag uit eigen werk lezen. Een bijzondere
gebeurtenis, want Elsschot deed dat nooit. Simon Carmiggelt hield voor de pauze
een inleiding. Bert troonde die avond Roland Holst mee. In de pauze duwde hij Jany
met wandelstok zacht in de richting van Elsschot. De prins der dichters zou voor
het eerst de keizer van het proza ontmoeten. De heren werden aan elkaar
voorgesteld. Er viel slechts een pijnlijke stilte. Na even wachten draaide Roland
Holst zich om en begaf zich met Bert naar de dichtstbijzijnde serveerster met een
blad vol glazen wijn.
Elsschot richtte zich tot zijn buurman en zei: ‘Ik dacht dat Roland Holst een vrouw
was.’
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Bert Bakker was in hart en nieren een literaire uitgever. Een unieke uitgave als ‘Paul
van Ostayens Verzameld werk’ die hij samen met Geert van Oorschot uitgaf, maar
waarvan hij de motor was, zou De Bezige Bij in die jaren, het was 1952, niet hebben
aangedurfd.
Met zijn gereformeerde verleden bleef hij zijn hele leven overhoop liggen. Van
de harde zakelijkheid die in die kringen voorkomt, had hij best wat mogen erven.
Zijn hartelijke gulheid ging gepaard met het moeizaam betalen van royalty's en
rekeningen. Roland Holst typeerde dat met: ‘Hij is gul en gulzig.’
Evenals De Bezige Bij zocht hij geldmakers. Het lukte uitstekend met De
commissaris vertelt en de verder vertellende vervolgen van commissaris Voordewind.
Bij een bezoek zag ik de proeven van een andere poging in die richting, Het breien
in beter banen, op zijn bureau liggen. Op de titelpagina schreef ik: ‘Bert, vergeet
deel twee Het naaien in beter banen niet.’ Zulke flauwe grappen bleven lang leven.
Alles wat in Amsterdam cultuur heette concentreerde zich rond het Leidseplein. De
kring, de cafés Eylders en Reijnders, Americain waar op de art-decobanken in het
midden schrijvers als Hoornik en Mulisch, de meer bezadigden, elkaar ontmoetten.
Er waren de premières in de Stadsschouwburg met hun nafeesten en natuurlijk de
jaarlijkse Boekenbals. Het eerste echte, in 1947, trouwens in het Concertgebouw.
Toen dit feest ten einde liep en alle versieringen van Metten Koornstra waren
meegenomen, werd het voortgezet in het vlakbij gelegen pand van De Bezige Bij.
In het gezelschap dat wij meesleepten, bevonden zich Louis de Bourbon en Jacques
Gans. Er lag een flink pak sneeuw, wij stookten het haardvuur op. In de vroege
ochtend verdwenen beide heren met meeneming van een paar pakken facturen,
die in de gang lagen. Zij begaven zich met een taxi naar de witte Dam en riepen op
de stoep van het Koninklijk Paleis het Koninkrijk De Bourbon uit, de facturen
uitreikend aan de schaarse voorbijgangers.
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In deze ongedwongen, wat melancholieke wereld waarin de problemen van de
Koude Oorlog op de achtergrond werden gedrongen leerden wij veel mensen kennen.
Ed van der Elsken was er één van. Hij bood ons zijn fotoboek Een
liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés aan.
Het was een nieuwe stijl van fotograferen, die paste in de sfeer van de tijd en van
De Bezige Bij. Wij wilden het uitgeven, maar om de verkoopprijs van zo'n boek met
hoge produktiekosten redelijk te houden moest de oplaag hoog zijn. Verkoop aan
buitenlandse uitgevers was daarom noodzakelijk. Volgens ons leende het onderwerp
zich daar uitstekend voor.
Veel contact met buitenlandse uitgevers hadden wij niet. De Frankfurter
Buchmesse was de aangewezen plaats om een poging te wagen. Ik ging met een
dummy en een doos fraaie foto's op stap. De Buchmesse, die toen al tot een
verzamelplaats van de internationale uitgeverswereld was uitgegroeid, huisde voor
een groot deel in op paardestallen gelijkende geïmproviseerde hallen. Op een tafeltje
in één van de restaurants - van een eigen stand was geen sprake - stalde ik de
foto's uit. De belangstelling viel niet tegen. Sommige uitgevers wendden zich
geschokt af van deze harde realiteit, anderen begrepen dat hier iets nieuws werd
aangeboden.
Onervaren als ik was in het handeldrijven met buitenlandse uitgevers en geholpen
door literaire agenten noteerde ik braaf de eerste bestellingen. Zij kwamen van
uitgevers met een goede naam zoals Andre Deutsch in Londen. Vierduizend
exemplaren moesten worden afgenomen om op de laagste prijs te komen. De
verkochte oplaag liep tegen de twintigduizend. Ik begon trots te worden. Een Duitse
uitgever ontbrak nog. Mijn vriend Willem Bloemena, directeur van Meulenhoff en
goed bekend met de internationale uitgeversbende, maakte voor mij een afspraak
met de zoon van de oude Rowohlt: Ledig Rowohlt. Een man die in de oorlog niet
fout was geweest. Hij gedroeg zich als de vanzelfsprekende kroonprins van de
naoorlogse Duitse uitgeverij. Een afspraak maken met deze uiterst bezette zakenman
was moei-
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lijk. Het kon alleen om twaalf uur 's avonds in de bar van Hotel Hessischer Hof. Die
avond had ik mij rustig gehouden. Met een glas orange juice zat ik op het
middernachtelijk uur aan de met uitgevers volgepropte bar met de doos foto's op
mijn knie.
Ledig Rowohlt kwam op tijd en bood mij een doppelte Scotch aan. Iemand om
alle foto's rustig te bekijken was hij niet. Beter dan de andere uitgevers had hij het
bijzondere van het boek in de gaten. Na korte tijd riep hij: ‘Ich sehe schon, ich sehe
schon. Großartig, ich kaufe viertausend Exemplare.’ Over de prijs werd nog wat
onderhandeld, hij bestelde nog een Doppelte en verdween naar een andere afspraak.
Mijn eerste internationale handel leek een succes. Thuis sloeg ik aan het bevestigen
van de, let wel, mondeling gemaakte afspraken. Het duurde lang voordat er antwoord
kwam. Enkele uitgevers konden zich het genoemde aantal exemplaren niet meer
herinneren, anderen bleven geïnteresseerd, maar moesten het interne overleg met
hun redacties nog afronden. Toen alles zo'n beetje rond was bleek de verkochte
oplaag behoorlijk gezakt. Niemand wilde de daarvoor noodzakelijk hogere prijs
betalen. Het bekende verschijnsel Buchmesseverkoop had bij mij meteen
toegeslagen.
Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés verscheen in verschillende
talen. De hoopvol veronderstelde winst was verdwenen. Noodgedwongen maakten
wij de Nederlandse oplaag wat groter. In het boek bleven wij geloven. De verkoop
liep niet als verwacht. Vrij Nederland schreef: ‘Wij kunnen dit zieke boek niet
liefhebben’. Ds. Buskes schreef theatraal: ‘Stervend Europa! Rottend Europa!
Rusland zal dit boek gebruiken als overtuigend bewijs, dat Europa vanwege zijn
decadentie kan worden afgeschreven’ en verder ‘Ik zou wel eens willen weten wat
de heren van De Bezige Bij bewogen heeft, dit boek uit te geven’. Het restant werd
aan de Slegte verkocht. Nu brengt het boek bij antiquariaten een hoge prijs op.
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Op De Kring leerde ik de Nederlandse vagebond Apie Prins kennen. Hij was een
trouwe gast. Wanneer de bejaarde felle anti-Amerikaan mij zag begon hij onmiddellijk
over Faulkner. De Bezige Bij moest As I lay dying uitgeven. Apie was een bekwame
doordrammer. Kennis van de moderne wereldliteratuur was niet ons sterkste punt.
Bert Schierbeek ondersteunde Apie en bracht ons in contact met John Vandenbergh.
Bert kende hem omdat hij, in de tijd dat wij nog twijfelden, John als adviseur van de
kleine uitgeverij De Driehoek zijn manuscript van Het boek Ik had laten lezen.
Vandenbergh, die op eigen houtje, zonder uitgeversopdracht, verschillende boeken
van Henry Miller had vertaald en bezig was met Joyce, stond direct achter Berts
boek. Gelukkig durfde De Driehoek de uitgave niet aan. De vertalingen van Miller
had hij aan Bert Bakker aangeboden, die zulke vieze boeken niet wilde uitgeven.
De gecombineerde overtuigingskracht van Prins, Schierbeek en Vandenbergh
was groot. Wij besloten Faulkner uit te geven zonder hoop op goede verkoop. Apie
en John verzorgden de vertaling en in 1955 stond de roman onder de titel Uitvaart
in Mississippi op de fondslijst. De kopers lieten het inderdaad afweten.
Toch was het de start van de vele vertalingen die De Bezige Bij van John
Vandenbergh uitgaf. Het ging verder met Jack Kerouacs De onderaardsen en Op
weg. De boeken van Henry Miller, en Malcolm Lowry's Onder de vulkaan volgden
met als klap op de vuurpijl Ulysses van James Joyce. Meer dan vijfentwintigduizend
exemplaren werden er van verkocht. Allemaal gelezen zijn zij ongetwijfeld niet. Een
uitgever kan niet leven van de verkoop van uitsluitend boeken die gelezen worden.
Ondertussen zijn we beland aan het eind van de jaren zestig. De Bezige Bij was
meer dan een volwassen literaire uitgeverij geworden. Deze vertalingen hebben
daar veel aan bijgedragen. Terecht of niet, er is in latere jaren kritisch op de
vertalingen van Vandenbergh gereageerd. In elk geval heeft hij baanbrekend werk
verricht met een fantastisch doorzettingsvermogen.
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De kostelijke autobiografie van Apie Prins Ik ga m'n eigen baan verscheen in 1958.
Te vroeg. Voor een Nederlandse Genet was de tijd niet rijp.
Het literaire gezicht dat De Bezige Bij aan het eind van de jaren vijftig had gekregen,
was ook aan het uiterlijk van haar uitgaven zichtbaar geworden. De typografisch
ontwerper Karel Beunis had daar veel toe bijgedragen. Door hem kregen de boeken
een herkenbaarheid als Bezige Bij-boeken. Karel heeft het jaren lang volgehouden.
Van grote klussen zoals de verzorging van Ulysses van Joyce kweet hij zich
voortreffelijk. Voor concessies voelde hij geen bal, maar geven en nemen horen nu
eenmaal ook bij het maken van boeken. Er kwamen conflicten. Zij zijn hem behoorlijk
dwars blijven zitten. De goede eigenwijze Karel, enkele jaren geleden hebben wij
hem begraven, valt niet van De Bezige Bij weg te denken.
De komst van de explosieve groei van het literaire boek in de jaren zestig zat in
de lucht. Het aantal nieuwe jonge schrijvers was beperkt. De ledenlijst van de
coöperatieve vereniging breidde zich slechts langzaam uit. De stroom van
ongevraagd toegezonden manuscripten ging ongestoord door. Behalve een
sporadische voltreffer vormden zij stapels van onzinnige werkstukken van
dagdromers, struikelende dichters of prozaschrijvers en wereldverbeteraars. Wat
de laatste categorie betrof herinner ik mij, dat Geert een telefoontje kreeg van één
van de hoofddirecteuren van Philips, Frans Otten.
Dringend werd hij verzocht hem zo spoedig mogelijk een bezoek te komen
brengen. Ongetwijfeld had het iets met uitgeven te maken. Kort daarna gingen wij
samen naar Eindhoven. Onderweg filosofeerden wij over wat er aan de hand zou
kunnen zijn. Zouden wij worden gevraagd ‘De geschiedenis van Philips’ te helpen
maken? Zo ja, moesten wij er dan op ingaan? Was Philips wel voldoende goed in
de oorlog geweest?
In het hoofdkantoor bracht een mijnheer, het bleek Ottens

Wim Schouten, Een vak vol boeken

94
chauffeur te zijn, blijkbaar een vertrouweling voor geheime opdrachten, ons naar
de kamer van Frans Otten, waar wij hartelijk verwelkomd werden. Er moest
onmiddellijk getutoyeerd worden. Wij waren door de bank genomen gemakkelijk
hanteerbare wezens, maar dit ging erg snel. Otten stelde ons direct voor naar een
plek te gaan waar vertrouwelijk gepraat kon worden. De chauffeur bracht ons naar
het toen nog bescheiden houten clubhuis van P.S.V. Daar kwam de aap uit de
mouw. Otten had een aantal teksten zelf geschreven of verzameld, dat weet ik niet
meer, die in een boekje gepubliceerd moesten worden en in zeer grote oplaag
verspreid. Hoe werd er niet bij verteld.
Geert en ik keken elkaar met een vragende oogopslag aan. Je behoefde geen
groot mensenkenner te zijn om te begrijpen dat het om voor de mensheid heilzame
teksten ging uit de hoek van de Morele Herbewapening.
De ervaring van Geert als oudcorpsstudent - ‘Waar heb je gestudeerd?’ was één
van de eerste vragen - maakte de conversatie wat soepeler. Tactisch spraken wij
af dat een en ander maar eerst bekeken en gecalculeerd moest worden. Uit
beleefdheid is Geert nog een keer naar Eindhoven gegaan. Of het boekje ooit ergens
is verschenen weet ik niet. Voor het eerst hadden wij een captain of industry ontmoet.
De onbezorgde sfeer op De Bezige Bij, vooral gedragen door het goede humeur
van Geert, werd onverwacht verstoord. Geert raakte zijn Anneke kwijt. Zij werd
verliefd op Hugh Jans. Hugh werkte als omslagontwerper geregeld voor De Bezige
Bij en was op alle gezellige bijeenkomsten te vinden. Op door Anneke en Geert
georganiseerde etentjes was hij altijd bereid zijn kookkunst te tonen.
De ontdekking van deze relatie was voor Geert een harde klap. Dat zijn geliefde
op een ander verliefd kon worden, lag buiten zijn voorstellingsvermogen. Op een
dramatische middag smeet hij woedend de Gero-zilveren theepot - Anneke's vader
was directeur van de Gerofabrieken - over het balkon in de tuin. Het gedeukte ding
raapte ik de volgende

Wim Schouten, Een vak vol boeken

95
morgen op en bracht het boven. Een tastbaar symbool van de situatie. Anneke was
weg en met haar kinderen bij Hugh ingetrokken.
Voor mij viel er niets anders te doen dan rustig doorgaan en Geert een hart onder
de riem te steken. Een behoorlijke tijd was mijn vriend zijn zelfvertrouwen kwijt. Tot
overmaat van ramp kreeg hij een hernia. Hij lag op de slaapkamer van het door
Anneke verlaten huis boven de uitgeverij. Na enige tijd merkte ik dat het beter met
hem ging. Van achter mijn bureau zag ik vriendelijke dames met een bosje bloemen
of wat fruit de trap oplopen. Soms moest ik een kleine aanval van jaloezie
onderdrukken.
Op een zaterdagmiddag, Geert was weer ter been, werd er bij ons thuis gebeld.
Hilda, de vrouw van Han Hoekstra kwam huilend de trap oplopen. De vorige avond
had Han haar verlaten. Een krabbeltje, dat zij nog steeds in haar hand hield, moest
alles verklaren. Het stukje papier berichtte in twee zinnen dat hij bij haar weg moest.
Een nieuwe liefde maakte dat tot zijn spijt onvermijdelijk.
Hilda zonder Han leek ons moeilijk voorstelbaar. Lief zijn en troosten was het
enige wat ons te doen stond. Toen de tranen droogden schonk ik een glaasje sherry
in. Op dat moment werd er gebeld. Geert, die zijn lege huis wilde ontvluchten, kwam
de trap op. Zo zaten wij met twee verlatenen een glas te drinken. Langzaamaan
werd het malle van de situatie duidelijk. Onze kinderen hadden die middag ook recht
op onze aandacht en Dol en ik stelden voor dat beiden in de stad een hapje zouden
gaan eten. De raad werd opgevolgd en die avond zijn Geert en Hilda, elkaar
troostend, samen naar haar huis gegaan. Hij is er gebleven. Zij zijn, omdat dat
sneller kon, in Engeland getrouwd. Een aantal jaren later zorgde Geert voor een
variant van de Han Hoekstra-methode en verliet Hilda.
Op ons twaalfeneenhalfjarig huwelijksfeest dat op De Bezige Bij werd gevierd hield
Geert een speech waarin hij, iedereen stralend aankijkend, vaststelde dat Dol en
ik praktisch het
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enige koppel in dit gezelschap waren, die het met elkaar zo lang hadden kunnen
uithouden.
Geert was weer de oude. Ondertussen had ik een aanbod gekregen voor een
directeursbaan bij Proost en Brandt. Dat bracht mij aan het wankelen. Joop Klant
placht in bestuursvergaderingen te zeggen: ‘Dit zijn omstandigheden, die andere
mensen het leven noemen.’
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Stunts
Voor de literatuur in het fonds van De Bezige Bij werkelijk aan de macht kwam,
bestonden onze activiteiten voor een niet gering deel uit het verzinnen van stunts
en het daarmee aan de weg timmeren. De meeste van deze uitgaven zijn in het
donkere gat van de vergetelheid verdwenen.
Een paar jaar na de bevrijding begon het op een voor een uitgeverij uitzonderlijke,
maar tegelijk vrolijke, manier. Onder auspiciën van De Bezige Bij werd in
verschillende steden het optreden van het literaire cabaret ‘De Inktvis’ georganiseerd.
Het gezelschap bestond hoofdzakelijk uit medewerkers van Het Parool, zoals Simon
Carmiggelt, Han G. Hoekstra, Wim Hora Adema, Jeanne Roos, Annie M.G. Schmidt,
Willem Witkampf. Wim Bijmoer verzorgde de decors.
De tournee startte in de kleine zaal van het Concertgebouw. De Inktvis had veel
succes. Het was een naoorlogse voorloper van een bloeiend cabaretleven in ons
land. Bij de kaartverkoop schakelden wij de boekhandel in. Zulke grappen kwamen
bij andere uitgeverijen niet voor. Het hielp ons het image van ‘die gekke jongens’
te behouden.
Willem Witkampf zong het mooie liedje van Annie Schmidt:
Trek je wollen sokjes aan Marjolijne
Kom van de zoldertrap zo zachtjes als je kan.

Bij de uitvoering in de schouwburg in Haarlem beleefden wij een penibel moment.
Han Hoekstra zou als gebruikelijk de voorstelling met een conférence openen. Hij
deed het kostelijk, altijd iets teruggetrokken, schijnbaar verlegen, met zachte stem
en toch tot achterin goed te verstaan. Zijn humor veroverde het publiek onmiddellijk.
Die avond in Haarlem was de zaal keurig om kwart over acht volgelopen. Iedereen
stond klaar om te beginnen, maar
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Han was er niet. Geen mens had een flauw idee waar hij kon uithangen. Om half
negen was hij er nog steeds niet. Een langzaam onrustig wordend vol huis is een
buitengewoon irritant verschijnsel. Het gezelschap delibereerde hoe Han vervangen
moest worden. Om vijf over half negen kwam hij aanzetten. Licht aangeschoten en
met een gebaar van: wat is er aan de hand, natuurlijk kom ik. Hij liep regelrecht het
toneel op, verzon een onzinverhaal over te laat komen en de zaal lag plat. Wij
merkten het alcoholgebruik duidelijk, het publiek had niets in de gaten. Dat namen
wij tenminste maar aan.
Onze impresariaat-activiteiten kregen jaren later een vervolg. Nu hoorde er een
boek bij. Ter gelegenheid van het verschijnen van Wim Kan's boek Corrie en ik
organiseerden wij zijn eerste one-manshow. Met Ru van Veen, zijn onafscheidelijke
pianist reden wij naar de stad waar die avond de voorstelling plaatsvond. Hij kende
alle ups en downs van Corrie en Wim en onderweg werden Geert en ik geïnstrueerd
over gevoelige kleinigheden waarmee wij rekening moesten houden. Tijdens de
voorstelling zat Corrie braaf achter de coulissen te breien. Een perfecte methode
om de spanning de baas te blijven, want spanning was er bij elk optreden.
Het publiek, dat ook toen bij de boekhandel de kaartjes had gekocht, week af van
het vertrouwde Wim Kan-publiek. Dat gaf extra spanning. In de pauze van een
voorstelling in Musis Sacrum in Arnhem vond Wim Kan dat het publiek nergens naar
leek. Bij iedere conférence mat hij aan de hand van de snelheid waarmee het lachen
losbarstte de kwaliteit van zijn publiek. Geert en ik probeerden hem ervan te
overtuigen dat volgens ons deze Arnhemmers zich uitstekend vermaakten, maar
een wat traag reactievermogen hadden. Geert, in Velp opgegroeid, kon het weten.
Maar zulke argumenten hielpen niet: Kan maakte eerder de indruk dat hij stante
pede wilde vertrekken en ons met een volle zaal zou laten zitten. Niets bleek minder
waar, na de pauze ging hij er extra fors tegen aan. De lachsalvo's kwamen in het
juiste
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tempo en Wim en Corrie gingen tevreden naar huis. Na afloop moesten wij de
verkochte exemplaren tellen. De tournee was een succes. Natuurlijk bevorderde zij
de verkoop van het boek, maar het werd niet de seller die wij ons voorgesteld
hadden.
Nog eens hebben wij ons op het cabaret geworpen. Dat was in 1956. Tijdens de
Buchmesse in Frankfurt had ik het politieke cabaret ‘Die Schmiere, das schlechteste
Theater der Welt’ bezocht. Het was fel anti-nazi en sarcastisch tegenover het
naoorlogse Adenauer-Duitsland. Voor mij was het een verademing. Vijf dagen
Frankfurt maakt een mens niet opgewekter.
Na de voorstelling sprak ik de leider Rudolf Rolfs en nodigde hem in een
onbezonnen bui uit met zijn gezelschap naar Amsterdam te komen. Voor een Duits
gezelschap in die tijd een waagstuk. Te laten zien en horen dat er ook goede Duitsers
waren leek mij voor hen een uitdaging. Na enig heen en weer gepraat werd de deal
gesloten. De Bezige Bij zou alles regelen en de verblijfkosten betalen. Van
honorarium zagen zij af.
In de kleine zaal boven Kriterion in Amsterdam en in de Vrije Academie in Den
Haag gaven zij enkele voorstellingen.
‘Das deutsche Karussel dreht sich im Kreis. Hier muß der ehrlichste
Mensch schwindelnd werden. Man reiche dem Bürger eine Bratwurst,
und alle Welt-Anschauungen sind ihm Bratwurst. Die Vorstellung beginnt!
Erst am Ende merken wir, daß alles Theater war. Daß wir das slechteste
Theater der Welt sein Wollen ist Größenwahn. Wir sind größenwahnsinnig:
Radiokoffer und schmutzige Unterwäsche! Fernsehapparate aber kaputte
Strümpfe!’
De zaaltjes waren uitverkocht en zij kregen goede kritieken. Maar mijn verwachtingen
waren hoger gespannen geweest. Dat klopte ook, want er waren moeilijkheden. De
verhoudingen tussen enkele vrouwelijke en mannelijke medewer-
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kers waren onder nul. Bovendien eisten zij plotseling toch een honorarium. Bijna
brak er een staking uit. De kosten waren natuurlijk uit de hand gelopen en ik hield
hen aan de gemaakte afspraak. Progressieve Duitsers, zo constateerden wij, blijven
Duitsers. Verdomd blij waren wij toen zij vertrokken. Geert, die toch al niet naar
Frankfurt wilde, had zoiets van: zie je wel.
De onafzienbare rij stuntboeken, die wij lieten verschijnen, had op zichzelf iets
cabaretesk. Dat sfeertje bleef in nieuwe uitgaven de kop opsteken. Alex de Haas
stelde in 1958 De minstreel van de mesthoop samen. Liedjes, leven en
achtergronden van Eduard Jacobs, pionier van het Nederlandse cabaret van
1867-1914. Een jaar later kwam Uit de oude draaidoos van Simom van Collem uit.
Het nieuwtje bij deze uitgaven was: een bijgesloten grammofoonplaatje.
De nostalgie had De Bezige Bij te pakken gekregen. Friso Endt maakte in de
zelfde uitvoering Weet je nog wel de jaren dertig en Weet je nog wel...; een boek
vol pluche en plezier (1900-1929). In plaats van een grammofoonplaatje was nu
een afdruk van een pagina van het Algemeen Handelsblad van zevenentwintig
februari 1907 bijgevoegd, waarin Louis Raemakers bij gebrek aan foto's met zes
tekeningen ‘De ramp der Harwichboot’ illustreerde. De verslaggeving van een
soortgelijke ramp tachtig jaar later zag er anders uit.
De liefhebbers van oude treinen kwamen aan hun trekken met Het ijzeren paard;
versierd verslag van de lotgevallen van de stoomlocomotief door Marie-Anne
Asselberghs. Geert beleefde aan het maken van dat boek een jongenschatig plezier.
Ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina
maakten wij het boek Wilhelmina onder redactie van Jane de Iongh en Max
Kohnstamm, een voor De Bezige Bij wat deftig, maar bekwaam team. Henri
Friedlaender, later vertrok hij naar Israël, verzorgde op voortreffelijke wijze de
typografie, een aspect van het uitgeven waarmee De Bezige Bij in die jaren soms
rommelig in de weer was. Wilhelmina werd geen hoogdravend ordinair Oranje-boek.
Veertigduizend exemplaren werden er verkocht.
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Een jaar eerder had koningin Wilhelmina een bezoek aan de Van Miereveldstraat
gebracht. Behalve Simon Vestdijk waren praktisch alle leden aanwezig. Gerard
Rutten, de cineast van voor de oorlog, had de functie van zoiets als adjudant van
Hare Majesteit. Hij bereidde het bezoek voor.
Een van de vereisten was een hoge, rechte leunstoel. Mijn moeder had in de
oorlog om de tijd te doden een fraaie gobelinstoel gemaakt. Deze leek geschikt en
werd naar De Bezige Bij gehaald. Toen Wilhelmina onze kamer binnenkwam, kreeg
zij het ding in de gaten en nam pardoes plaats in een voor haar postuur volstrekt
ongeschikte lage fauteuil.
Het werd een geanimeerde bijeenkomst, die langer duurde dan voorzien was. Bij
koninklijk bezoek blijkbaar iets bijzonders, dat beweerde Gerard Rutten tenminste
met voldoening. De koningin was van de illegale Bezige Bij-activiteiten goed op de
hoogte. Het beeld van de lange Geert die naast de kleine bijna ronde vrouw liep is
mij lang bijgebleven. Het was echt Geert om zich, althans uiterlijk, van dat soort
eerbetoon weinig aan te trekken. Hij reageerde met een gezicht van: waarom zou
het goede mens mij niet komen opzoeken?
Een gevolg van het bezoek was, dat wij Gerard Rutten hadden leren kennen. Bij
de kroning van koningin Juliana heeft hij zich het vuur uit de sloffen gelopen om te
zorgen dat De Bezige Bij de officiële staatsiefoto's in de handel mocht brengen. Hij
verkocht het bij de Regeringsvoorlichtingsdienst als een vorm van koninklijk
hommage aan de illegale Bezige Bij. Een leuke stunt was het niet, de foto's vonden
wij afschuwelijk, met het uitgeven van boeken had het niets te maken, maar het
bracht wel het broodnodige geld in het laatje.
In 1948 maakte Klaas Peereboom die wij uit de stal van de Parool-journalisten
hadden leren kennen het eerste Olympische Logboek. Klaas was de creator van
een sportjournalistiek nieuwe stijl, die tot vandaag nog stand houdt. Dank zij hem,
maar ook dank zij de vele gouden medailles van Fanny Blankers-Koen, een
hoogtepunt in ons naoorlogse nationale bewustzijn, werd het boek een groot succes.
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In 1952 ging ik met Klaas mee naar de Spelen in Helsinki. Uit dank mocht ik als
knecht van Klaas de uitslagen verzamelen. De Spelen werden voor mij een geweldige
belevenis. Voor de Finnen was het het eerste grootscheepse contact na de oorlog
met het Westen. Alles was eenvoudig, maar perfect georganiseerd. De Russische
deelnemers - de Koude Oorlog woedde voort - bivakkeerden in een eigen, hermetisch
afgesloten, Olympisch dorp.
Klaas was ook radioverslaggever voor de VARA met als gevolg dat ik met hem op
de tribune tussen de Hilversumse radiojournalisten terecht kwam. Dat spaarde een
duur entreekaartje.
Na de gastvrije ontvangst van de heren en de koude buffetten kwam het
spannendste moment: welke hostess kregen zij door de organisatie toegewezen?
Toen hierover ten slotte duidelijkheid bestond brak er onder enkele verslaggevers
een opmerkelijke koorts van jaloezie uit. Een van de ouderen keek zijn niet zo jonge
en niet aantrekkelijke begeleidster aan en zei: ‘See you later, old horse’, draaide
zich om en liet niets meer van zich horen. Een weinig Olympisch gebaar.
Het Nederlandse verschijnsel om het precies op het cruciale moment te laten
afweten, beleefden wij in de finale van de honderd meter rugslag dames. Geertje
Wielema had zich met een Olympisch record in de finale gezwommen en was
volgens iedereen dè kandidate voor de gouden plak. In de eindsprint sloeg zij om
onbegrijpelijke redenen een aantal malen in de touwen en een Zuidafrikaanse dame
won. Zoiets is een buitengewoon onaangenaam gezicht. Onze waterpolospelers
moesten een door hen gewonnen wedstrijd tegen Joegoslavië op basis van een
foute jurybeslissing overspelen en verloren toen.
Om geld te besparen waren Klaas en ik met een auto gekomen. Het bezit van dat
vervoermiddel was de reden waarom Jan de Troye en Siebe van der Zee mij
uitnodigden om op hun vrije dag met één van hun hostesses en een vriendin een
bezoek te brengen aan een vriendelijke oudere tante die in een
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prachtige negentiende eeuwse houten villa in de bossen woonde, een paar honderd
kilometer ten noorden van Helsinki. De dame, een familielid van de beroemde
generaal Mannerheim, wilde ook een stukje gastvrijheid aan de spelen bijdragen.
Plotseling zaten wij ver van het Olympische gewoel in een romantische omgeving.
Na een sauna en het elkaar beslaan met takkenbossen - onze domme Hollandse
bescheidenheid deed ons niet ingaan op de duidelijke hints van de dames, dat het
normaal is zo'n operatie gemengd te ondergaan - werd ons een voortreffelijke
maaltijd aangeboden. Franse champagne en wijnen waren overvloedig aanwezig.
De cognac werd in de biljartkamer genuttigd. Met betrekking tot de twee jonge
vrouwen was er tussen de drie heren duidelijk sprake van enige spanning. Als
chauffeur had ik op de terugweg de volgende morgen het geluk dat de in mijn ogen
aantrekkelijkste, Marciana, naast mij zat. Dat maakte een gesprek en een eenvoudig
lief gebaar mogelijk. Er ontstond een zomerse verliefdheid, aangewakkerd door het
Finse merenlandschap.
Op schandelijke wijze heb ik mij de laatste dagen van de spelen bijna niet meer
laten zien. Klaas had terecht de pest in. Het verzamelen van de uitslagen, mijn
belangrijkste taak, liep in het honderd.
Enige lijn in het bedenken van stunts viel niet gemakkelijk te ontdekken. De drijfveer
was en bleef De Bezige Bij financieel op peil te houden. Na Wilhelmina gaven wij
een gelijksoortig boek uit, Aanschouw de jaren, 1900-1980, maar meestal kwamen
de ideeën plotseling op of waren zij afhankelijk van toevallige contacten.
Onverwacht was de komst van Kas de Graaf, die onder het indrukwekkende
pseudoniem van A.J. Noël de Gaulle zijn manuscript Carnaval der desperado's
aanbood. Een avonturenroman met als achtergrond de gebeurtenissen rond het
‘Englandspiel’. Kas was na zijn vlucht uit bezet gebied in Londen nauw betrokken
bij de ontmaskering van dat gruwelijke verraad.
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Het boek was geen literair hoogtepunt, maar na lezing van een deel van het
manuscript was het duidelijk, dat wij iets in handen hadden, dat een bestseller zou
kunnen blijken. Dat kwam, zeker in die tijd, niet vaak voor. De twee delen Carnaval
der desperado's beantwoordden aan die verwachting.
Met Kas hadden wij een apart soort auteur en lid van de coöperatie in huis
gekregen. Als hij bij voorbeeld om vier uur vanaf De Bezige Bij in Den Haag gebeld
werd om enkele correcties in de drukproeven te bekijken, stond de coureur met zijn
zwarte Austin binnen een half uur voor de deur.
Onvermijdelijk kwam er bij zijn bezoeken een borrel op tafel. Het kostte weinig
moeite hem dan een of andere fantastische gebeurtenis meesterlijk te laten vertellen,
waarin Dichtung und Wahrheit onontwarbaar werden verstrengeld. Hij bleef met zijn
zwarte snorretje en donkere kostuum op en top een ‘intelligence officer’, die op elk
moment zijn in een holster onder zijn oksel verborgen pistool zou kunnen trekken.
Ik geloof, dat hij nog lange tijd na de oorlog met zo'n ding heeft rondgelopen.
Tegelijkertijd was hij een hartelijke vriend, die je kinderlijk lachend in de ogen keek.
Zijn feesten in Den Haag, onder de goede zorgen van zijn vrouw Doortje, hadden
de sfeer van een wat uit de hand lopende rëunie van oud-verzetsstrijders. Soms
had ik de opwelling de gordijnen beter te sluiten om te voorkomen dat de moffen
het alsnog zouden kunnen merken.
Het gedrag van Geert op feesten is een verhaal apart. Bij Kas voelde hij zich
thuis. Een altijd aanwezige ingebouwde drift dreef hem dan naar een in het bezit
van de Militaire Willemsorde zijnde, fors gebouwde lieve gast om haar op zijn speciale
wijze liefdevol op zijn schoot te laten neerstrijken. Later op de avond verborg hij zich
graag op een rustige plek en viel daar languit in slaap om dan na enige tijd geheel
fris weer aan de feestvreugde deel te nemen. Deze happenings werden ook door
Willem Nagel, in dit gezelschap consequent met Charles aangesproken, bezocht.
Het zou moeilijk vol te houden zijn, dat Kas en hij politiek ook maar enige
overeenstemming vertoonden. Hun oorlogsbelevenissen maakten hen tot goede
vrienden.
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Het idee een wereldatlas te gaan uitgeven ontstond door een toevallige samenloop
van omstandigheden.
Tijdens aanbiedingsgesprekken bij de boekhandel was het mij duidelijk geworden
dat er behoefte bestond aan een nieuwe atlas. De Tweede Wereldoorlog had de
landsgrenzen behoorlijk door elkaar gesmeten. Nieuwe landen ontstonden aan de
lopende band. Zo'n project aanpakken vanuit onze kleine uitgeverij met weinig geld
leek gekkenwerk.
Het geluk was met de dwazen. Een medewerker van het Antwerpse dagblad Het
Handelsblad kwam bij ons op bezoek. Die krant was in het belang van haar
abonneewerving begonnen een losbladige wereldatlas te publiceren. De atlas
bestond voor de helft uit kaarten en voor de rest uit informatie met statistieken en
foto's. De kosten van een dergelijke opzet vielen tegen. Het niet al te
kapitaalkrachtige bedrijf zag zich genoodzaakt halverwege te stoppen of een partner
te zoeken. Voor deze laatste mogelijkheid werd De Bezige Bij gepolst.
Twee goede bekenden, Willem Heinemeyer en Jan Erik Romein,
sociaal-geografen, vroegen wij om advies. Voor de kwaliteit van de Belgische kaarten
konden zij weinig enthousiasme opbrengen. Het gedeelte met de vele informatie
vonden zij, al moest er veel aan veranderd worden, nieuw en aantrekkelijk.
Na uitvoerig overleg, gezeur en getwijfel, kwamen wij met de Belgen tot een
principebesluit. Zij zouden het kaartmateriaal, op onze aanwijzing sterk verbeterd,
blijven verzorgen. Heinemeyer en Romein waren bereid het informatieve gedeelte
en de supervisie over het geheel voor hun rekening te nemen. Op de titelpagina
van een standaardwerk behoorden indrukwekkende namen te staan. Professor dr.
J.P. Bakker in Amsterdam en de Belgische hoogleraar dr. J.L. de Roeck, die aan
de Handelsbladatlas meewerkte, namen zoals op de titelpagina vermeld staat de
leiding op zich. Een enigszins jezuïtische formulering, want daaronder staat:
‘samengesteld door drs. W.F. Heinemeyer en drs. J.E. Romein’.
Voorzichtigheid is de bekende moeder van de porseleinkast. Contracten wilden
wij pas tekenen nadat wij onze voel-
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horens bij de boekhandel hadden uitgestoken. Een gemak was, dat wij daarvoor
materiaal voorhanden hadden. Er moest wel bij verteld worden, dat de uitgave in
werkelijkheid aanzienlijk fraaier zou uitvallen. Het maken van de calculaties was
een moeilijk karwei. Daarbij diende van een volkomen in the blind veronderstelde
oplaag te worden uitgegaan. Noodgedwongen besloten wij, wat moet je anders,
niet te hoog en niet te laag te gaan zitten: vijfentwintigduizend exemplaren.
Uit de gesprekken met een aantal bevriende boekverkopers bleek steeds weer, dat
er voor een nieuwe atlas belangstelling bestond. Bij de verkoop van zo'n object lag
het voor de hand de verzendboekhandel in te schakelen. Daarom bezocht ik voor
het eerst een bekende Amsterdamse verzendboekhandel en lichtte de directeur in
over ons plan met het nadrukkelijk verzoek het voorlopig geheim te houden. Ook
zijn verwachting was niet negatief en hij suggereerde, dat hij een flink aantal zou
kunnen afnemen.
Een dag later werd ik opgebeld door een bekende uit mijn Delftse tijd in de oorlog,
Anton Deering. Hij wilde mij vertrouwelijk spreken. De volgende ochtend dronken
wij een kop koffie in Maison De Boer op het Leidseplein. Hij bleek een baan op de
redactie van uitgeverij Elsevier te hebben. Het hele bedrijf gonsde over een
mededeling van de directie, dat deze had vernomen, dat De Bezige Bij een
wereldatlas aan de boekhandel aanbood. Onmiddellijk moest alles in het werk
worden gesteld om op zo kort mogelijke termijn een plan en een aanbieding voor
een Elsevier-atlas gereed te maken. Met deze mededeling riskeerde Deering zijn
baan. Alles moest uiterst vertrouwelijk blijven. Het slechte verraad van de
verzendboekhandelaar lokte goed verraad uit. Het geheim van Anton Deering is
bewaard gebleven.
Een uitgeversoorlog was uitgebroken. De hele Bezige Bij besloot te knokken. In
een weekend werden etalagemateriaal en een groot aantal dummy's gemaakt.
Drukkerij Mouton in Den Haag werkte door. Joop de Leur en ik renden als gekken
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met een speciale aanbieding langs de boekhandel. Wij verzamelden een fors aantal
grote bestellingen. Elsevier maakte per advertentie in Het Nieuwsblad voor de
Boekhandel haar plannen bekend: een Elsevier-Wereldatlas, losbladig en ook met
veel informatie in een fraaie verzamelband. De losbladigheid had voor hen het
voordeel, dat de verschijningsdatum van de eerste afleveringen in de buurt van de
door ons, weliswaar wat optimistisch, vastgestelde datum kon liggen. Bluf was bij
ons een onvermijdelijke gedragslijn. Goed nijdig werden wij over de daarop volgende
advertentiecampagne van Elsevier: ‘Neem niet de eerste, maar de beste’. De meeste
boekhandelaren stonden achter ons. Het illegale verleden werkte weer. Het David
en Goliath-effect speelde een rol. De lullige advertentie bleek voor ons extra goodwill
te kweken. Wel voelden wij ons gedwongen het reclamebudget te verhogen.
Bij een bezoek aan de Hoofdstad Boekhandel raadde de directeur mij aan om met
de directeur van Elsevier, Dolf van den Brink, contact op te nemen. Misschien was
er een weg te vinden om tot enige overeenstemming te komen, al zou het alleen
gaan om de kosten voor de reclame niet te krankzinnig uit de hand te laten lopen.
Onze eerste reactie was: het reactionaire Elsevier kan stikken, De Bezige Bij is toch
verdomme De Bezige Bij. Geert en ik bleven wel zenuwachtig rondlopen. Iedere
keer realiseerden wij ons, dat wij nog weinig of niets in handen hadden. Het contract
met Het Handelsblad in Antwerpen moest nog getekend worden. Berekeningen
vertelden mij dat De Bezige Bij bij een verkochte oplaag van vijfentwintigduizend
exemplaren ongeveer honderdduizend gulden zou overhouden. Voor ons een
indrukwekkend bedrag, maar dan mochten de kosten niet gaan stijgen. Dat moest
ernstig worden betwijfeld.
Geniepig groeide bij Geert en mij een schandalig idee. Stel je voor: Elsevier betaalt
ons honderdduizend gulden. Voor hen een aantrekkelijke deal. Zij raken een
concurrent kwijt, die minstens twintigduizend atlassen op de markt zou zetten.
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Hun oplaag kon stijgen. Aan reclame behoefde aanzienlijk minder te worden
uitgegeven.
Voor De Bezige Bij zou het, na alle heisa, hopsa, die wij vooral bij de boekhandel
hadden gemaakt, een afgang betekenen. Maar, zo dachten wij, wij verzinnen een
ontroerend verhaal en hebben het geld minus de gemaakte kosten, die op dat
moment nog niet hoog waren, meteen in onze zak. Geen sores en wel geld om
goede boeken te maken.
Na dagen dubben besloten wij de directeur van de Hoofdstad Boekhandel Van
den Brink te laten polsen over de mogelijkheid van een gesprek. Kort daarna zaten
wij in de bibliotheek van het kapitalistische bolwerk in de Spuistraat in Amsterdam.
Half met de pest in, half met de gedachte, straks hebben wij een ton in onze zak.
Geert en ik hadden goed afgesproken, dat ons aanbod zou zijn: wij stoppen en u
betaald honderdduizend gulden en geen cent minder. Iedere vorm van samenwerking
wezen wij van de hand, dat was naar onze smaak nog erger.
Dolf van den Brink kwam binnen en na de begroeting vielen wij meteen met de
deur in huis. Roerend wezen wij op de voordelen voor Elsevier en het ernstige
gezichtsverlies van De Bezige Bij. Na ons aangehoord te hebben en natuurlijk
tegensputterend, dat een bedrag van een ton wel erg hoog was, vroeg hij ons even
alleen te mogen laten om overleg met zijn toenmalige mededirecteur Van Eyck te
plegen.
Met een kopje koffie bleven wij achter. Over mijn verwachtingen van de uitkomst
van het gesprek wilde ik iets aan Geert zeggen. De oud-illegaal gaf mij een trap,
gebarend dat er wel een microfoon onder de tafel verborgen kon zitten. Na een half
uur, onder die omstandigheden rijkelijk lang, kwam Van den Brink terug. Hij deelde
ons mede dat Elsevier bereid was bij het afzien door De Bezige Bij van het uitgeven
van een wereldatlas zestigduizend gulden te betalen. Verwonderd keken wij hem
aan en merkten op dat wij toch duidelijk honderdduizend gulden hadden voorgesteld.
Te onderhandelen viel er niet. Wij stonden op en namen afscheid.
Aan de overkant in een café met zand op de grond dronken
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wij een pilsje. Nog even hadden wij de smoor in dat de mogelijkheid zoveel geld te
kunnen verdienen een illusie was gebleken. Dat gevoel trok snel weg. Wij besloten
door te vechten. Elsevier kon dood vallen. Opgelucht, dat Van den Brink ons de
schande had bespaard, gingen wij naar De Bezige Bij.
Zo ging de strijd door. Het moeilijke contract met de Belgen werd getekend. De
verkoop liep goed. De kosten stegen. De papierprijs ging met sprongen omhoog.
De problemen bij de produktie waren niet gering. Hoewel te laat, het ding kwam
klaar. De intekenaren stuurden wij maanden later het register na. Het maken daarvan
op tienduizenden kaartjes was een enorme klus, waarbij onze vrouwen trouwhartig
hielpen. Als er een proef door de redactie was goedgekeurd, snelde Geert, gewapend
met broodjes en andere lekkernijen, naar de mannen achter de pers bij Mouton en
jutte iedereen op om in overwerk de verloren tijd in te halen.
Enkele van de bij zo'n produktie niet te voorkomen rampspoedmomenten bleven
in mijn kop gegrift staan. Op een avond waren Geert, Jan Erik en Willem bij mij thuis
om de voortgang te bespreken. Drukkerij Mouton had zojuist een exemplaar van
het vel dat zij aan het drukken waren laten bezorgen. Met een schok ontdekten wij,
dat in de natuurkundige kaart van Zwitserland de spoorlijnen dwars door de meren
liepen. In mijn angst om weer met een fikse strop te worden geconfronteerd riep ik:
‘Nou, dan zijn het maar bootlijnen.’ Geert pakte de telefoon om de mensen, die bij
Mouton overwerkten, te bevelen de pers onmiddellijk te laten stoppen. Veel vellen
konden de kachel in. Op de oorspronkelijke Belgische kaart van Noord-Afrika stond
nauwelijks iets. De redactie vroeg om meer geografische informatie. Professor De
Roeck zorgde voor een nieuwe kaart, ‘bezwangerd’ zoals hij het noemde, met
plaatsen en oasen. De woestijn had iets weg van een dichtbevolkt Ruhrgebied. De
klere kaart werd teruggestuurd met de dringende opdracht de zaak behoorlijk uit te
dunnen. Professor De Roeck stuurde toen het historische telegram: ‘Alles doen
herbeginnen’. Een uitspraak die wij bij rampspoed vele jaren zijn blijven gebruiken.
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De financiën bleven de grote zorg. Terecht wilden de leveranciers tijdens de lange
rit van de produktie wel eens geld zien. De enige zekerheid die wij hadden, waren
de tot boven de dertigduizend gestegen intekeningen bij de boekhandel. Optimistisch
ging ik er van uit dat onze bank met dat onderpand ons wel honderdduizend gulden
wilde lenen. Niets daarvan. Banken vonden papieren intekeningen geheel iets anders
dan goudstaven. Onze bank, de Hollandse Bankunie, wilde naast het normale krediet
geen gulden extra verschaffen. Het gevolg was dat andere grote banken het ook
niet deden. De coöperatieve vorm van De Bezige Bij zat ons daarbij ook in de weg.
Ten einde raad kwamen Geert en ik door bemiddeling van een kennis van mijn
vader terecht bij de directeur van de Bank Labouchère, Gijs van Hall, de latere
burgemeester van Amsterdam. Hij was een belangrijk man in het verzet geweest.
Na wat opdiepen van herinneringen uit de oorlogstijd kwam nauwelijks de zekerheid
die wij voor een lening konden geven ter sprake. Een uur later stonden wij met de
toezegging van honderdduizend gulden als twee gelukkige kinderen op straat. Zo
hadden een toevalstreffer en weer dat verleden het voortbestaan van De Bezige
Bij gered.
Na verschijnen was de atlas snel uitverkocht. Op de boekenmarkt leek plaats voor
een herdruk. Daarmee zouden wij nu eens echt geld kunnen verdienen. Heinemeyer
en Romein hadden het produkt goed bekeken. Zij waren tot de afschuwelijke
ontdekking gekomen dat het aantal foutief gespelde plaatsnamen in de duizenden
liep. Weliswaar lagen die hoofdzakelijk in Azië en Afrika maar onze redacteuren
vonden het onverantwoord aan een herdruk te beginnen zonder degelijke correcties.
Gezien de kosten en de duur daarvan konden wij een herdruk uit ons hoofd zetten.
Met alle tekorten was de atlas vooral door de tekst, kaarten en foto's in het
informatieve deel een oorspronkelijk, bijdetijds produkt geworden. Het hoofdstuk
van De Bezige Bij wereldatlas was afgesloten.
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Nog eenmaal kreeg De Bezige Bij met het fenomeen atlas te maken. Onze vriend
Eddy Niesen had ons in contact gebracht met de Indonesische schoolboekuitgever
Oejeng Soewargana. Hij wilde een nieuwe Azië-centrische schoolatlas uitbrengen
en vroeg Eddy en ons daar behulpzaam bij te zijn. De oplaag zou
tweehonderdduizend exemplaren moeten bedragen. Geen kleinigheid.
Vanzelfsprekend gingen wij naar Willem Heinemeyer en Jan Erik Romein. Zij
voelden er voor aan zo'n nieuwe opzet mee te werken. Spoedig bleek dat in
Nederland geen cartografisch instituut te vinden was, dat een behoorlijke offerte
kon uitbrengen. De bekende Schotse kaartenmaker, de firma John Bartholomew &
Son in Edinburgh, bleek bereid met ons een gesprek te hebben. Er werd een afspraak
gemaakt dat wij elkaar in Londen zouden ontmoeten. Jan Erik weigerde de overtocht
per vliegtuig te maken. Wij gingen met de nachtboot van Hoek van Holland.
De avond van het vertrek hadden Willem en Jan Erik bij ons thuis gegeten. Oejeng
zou ons met zijn grote gehuurde Amerikaanse auto om half acht komen afhalen om
daarna met ons vieren naar de boot te rijden.
Het was onze eerste naoorlogse reis naar Engeland. Bij het horen van de deurbel
begaven wij ons vrolijk met Dol, die ons uitgeleide deed, naar de auto. Verwonderd
keken wij naar het voertuig, waarin twee dames zaten. Een aantrekkelijke
Indonesische en een felblonde Nederlandse. Oejeng zei met zijn Indonesische
tongval niets anders dan: ‘Mag ik jullie voorstellen, dit zijn mijn vriendinnen.’ Dol
stond er beteuterd bij, niets meer begrijpend van de aangekondigde serieuze
zakenreis.
In Hoek van Holland moest ik als halve reisleider de problemen van het kopen
van extra tickets en het verdelen van de beschikbare hutten regelen. Oejeng deed
of zijn neus bloedde. Dat ritueel herhaalde zich de volgende morgen aan de balie
van ons hotel. Hij merkte alleen op: ‘Wim, jij regelt het maar’, Jan Erik en Willem
stonden in de hal te ginnegappen. In mijn opperste wijsheid nam ik twee double
rooms extra.
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John Bartholomew junior, op en top een Schotse gentleman, had een luxe
vergaderappartement gehuurd. Hij ontving ons uiteraard zonder de dames, in een
fraaie kamer met een indrukwekkende notehouten tafel. Hieraan vond de bespreking
plaats. Bartholomew aan het ene uiteinde, ik aan het andere, met Oejeng en mijn
vrienden naast mij.
In zo goed mogelijk Engels zette ik uiteen wat de bedoelingen van Oejeng voor
de Indonesische schoolatlas waren. Ik vertelde dat hij voor de onafhankelijkheid
van Indonesië had gestreden, maar als oud-leerling van de Kweekschool in
Bandoeng een blijvende sympathie voor Nederland en het Westen had behouden.
Het was een unieke kans voor de Westerse cartografie en uitgeverij aan een dergelijk
project te kunnen meewerken.
Enfin, het was een indrukwekkend verhaal en de keurige Schot viel mij niet met
vragen in de rede. Toen ik uitgesproken was keek hij mij over de lange tafel aan en
sprak de onvergetelijke woorden: ‘Mr. Schouten, are you financially sound?’
Ik antwoordde met een weifelend ‘Yes’. De bespreking over allerlei technische
onderwerpen ging nog een tijdje door. Na de lunch namen wij afscheid. Kort daarna
ontvingen wij een beleefd briefje uit Edinburgh dat de heren geen interesse hadden.
Het heeft enige jaren geduurd maar de atlas is er wel gekomen. Mede dank zij
de inzet van Eddy Niesen en het Carthografisch Instituut Bootsma in Den Haag.
Onder redactie van Jan Erik Romein ontstond voor de Indonesische kinderen één
van de modernste schoolatlassen van de wereld. Wat het gebruik van kleuren betreft
deed hij wat merkwaardig aan. Oejeng was bang, dat de kinderen in de dessa bij
olielampjes land en zee niet goed zouden kunnen onderscheiden, maar Indonesië
vormde eindelijk het middelpunt van de aarde.
Begin jaren vijftig kregen de uitgever-schrijver Jaap Romijn, directeur van uitgeverij
A.W. Bruna te Utrecht, en ik het idee om een Encyclopaedie voor de vrouw te maken.
Het moest een
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bijdetijds en gedegen standaardwerk worden. Op dat gebied was er nog weinig
verschenen en wij wilden een nieuw stukje markt veroveren. God, wat verzonnen
wij niet allemaal. Het boek had redelijk succes en werd gevolgd door de serie
‘Practische bibliotheek voor de vrouw’.
Jaap, die in oorlogstijd met Gabriël Smit het literaire tijdschrift Ad Interim had
opgericht, was een goede vriend van De Bezige Bij geworden. Naast zijn uitstekende
kwaliteiten als uitgever - hij nam het initiatief tot het uitgeven van de pocketboekserie
de ‘Zwarte Beertjes' - had hij de verdienste, voor vrienden in financiële moeilijkheden
altijd de helpende hand te bieden. Zo kwamen wij er gezamenlijk toe aan Cees
Buddingh’ de opdracht te geven voor het maken van de Encyclopaedie voor de
wereldlitteratuur. Cees, later voorzitter van De Bezige Bij, kweet zich verdienstelijk
van die taak. Er was een misser: hij vergat Friedrich Nietzsche op te nemen.
In de zomer van 1951 gingen Jaap en ik naar Antwerpen om de verkoop van de
Encyclopaedie voor de vrouw in België te regelen. 's Avonds kwamen wij in een
nachtclub terecht. Behalve door een show van cancan-achtige danseressen werden
wij getroffen door een charmante balletdanseres. Wij nodigden haar aan ons tafeltje,
dronken een glas en dansten. Zij bleek bij de Opera in Metz te werken en er op
deze manier 's zomers een boterham bij te verdienen. Haar aantrekkelijkheid - zij
was ook nog intelligent - veroorzaakte bij ons beiden enige verschijnselen van
verliefdheid. Na een tijdje kreeg ik op de dansvloer in de gaten, dat ik het pleit in
onze stille strijd gewonnen had. Jaap, op dat terrein niet de eerste de beste, vatte
het sportief op. Laat in de nacht brachten wij haar met een taxi naar huis. Bij het
afscheid fluisterde ze mij in het oor, dat ik haar in Metz moest komen opzoeken.
Jaap Romijn en mr. A. Roothaert hebben later naar aanleiding van deze avond
een mysterie in brieven geschreven. Het boek kreeg de titel Een avondje in Muscadel.
Veel succes had het niet, zodat mijn, weliswaar anonieme, gedragspatroon geen
verdere bekendheid kreeg.
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De redacteur van De Bezige Bij Adriaan Morriën was in contact gekomen met de
Duitse schrijvers die zich in de ‘Gruppe 47’ verenigd hadden. In Amerikaans
krijgsgevangenschap had Hans Werner Richter zich beraden over de literatuur in
een democratisch Duitsland. Na de oorlog richtte hij met Alfred Andersch in de
Amerikaanse bezettingszone het linkse literaire tijdschrift Der Ruf op. Op instigatie
van de Russen werd het succesvolle blad door de Amerikanen verboden.
In het in zones verdeelde Duitsland bestonden geen literaire tijdschriften. Richter
kwam na het verbod op het idee om tweemaal per jaar bijeenkomsten te organiseren
waar schrijvers uit werk, waarmee zij bezig waren, voorlazen en elkaar bekritiseerden.
Zo ontstond ‘Gruppe 47’. Adriaan was uitgenodigd om een Tagung in een eenvoudig
conferentieoord in de buurt van Stuttgart bij te wonen. Het leek hem een goed plan
samen met mij te gaan. Ik kon dan voor De Bezige Bij in contact komen met een
groep belangrijke jonge Duitse literatoren. Van hun kant zouden zij het zeker op
prijs stellen iets over die merkwaardige coöperatieve schrijversvereniging in Holland
te vernemen. In het vroege najaar, na mijn bezoek met Jaap in Antwerpen, gingen
wij op weg. Ik stelde Adriaan voor, over Metz in Frankrijk te rijden. Onderweg vertelde
ik de reden van deze omweg: het bezoek aan een balletdanseres, die ik in Antwerpen
had ontmoet. Veel meer dan een goedertieren medelijden kon hij niet opbrengen.
In Metz aangekomen liepen wij over het ruime plein van zand, grint en bomen
naar de ingang van de Opera om daar aan de portier naar demoiselle... (haar naam
ben ik vergeten) te vragen. Halverwege zag ik haar. Zij herkende mij, rende op me
af en viel me om de hals. Een verbluffende overwinning.
Bij een glaasje op een terras viel het niet tegen. Het terugzien had iets
kameraadschappelijks, de verliefdheid had redelijk stand gehouden. Zij deed het
voorstel die avond niet in het saaie Metz maar in het levendiger Saarbrücken door
te brengen. Er bleek één maar te zijn, de ballerina was intern bij de Opera en moest,
op straffe van ontslag, die nacht weer naar haar haardstede terugkeren.
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Wij gingen naar Saarbrücken en hadden met eten, drinken, dansen en praten over
het harde balletbestaan een gezellige avond. Adriaan trok zich om middernacht
terug in een hotel. Ik maakte de nacht vol. Tegen het ochtendgloren reed ik over
een slingerende weg door de bossen voorzichtig naar Metz. Het negentiende-eeuwse
operagebouw stond er nog. Mijn lieve begeleidster wees een raam aan op de eerste
verdieping. Na het afscheid stapten wij uit. Ik zette haar op mijn schouders en duwde
haar met mijn handen omhoog. Zij haalde net het venster van de kamer van een
vriendin en tikte deze wakker. Langzaam omhoog getrokken verdween zij naar
binnen. Op het lege plein bleef ik zeer eenzaam achter. Het was het resultaat van
overdreven jeugdige overmoed, het kenmerk van het Bezige Bij-bestaan in die jaren.
Voor Adriaan was het tijd om op te staan toen ik de hotelkamer binnenkwam. Ik
dook een paar uur onder de dekens en die middag kwamen wij wat verlaat op de
Tagung aan. Wij werden hartelijk ontvangen. Adriaan bleek in dit
schrijversgezelschap een goede bekende. De overtuiging waarmee zij zich voor de
vernieuwing van de Duitse literatuur inzetten maakte indruk. De moeilijke situatie
waarin de jonge progressieve schrijvers in het Duitsland van kort na de oorlog zich
bevonden werkte de samenwerking in de hand. Zoveel eensgezindheid viel er in
elk geval in de Nederlandse literaire wereld niet te ontdekken.
In de gesprekken over onze coöperatie - zo hoort het in het buitenland - overdreven
wij de democratische aspecten. Jaren later zou ik dat met Willem Nagel in Moskou
veel sterker doen. Het merendeel van de bekende Duitse schrijvers kwam uit ‘Gruppe
47’ voort, zoals Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Hans Magnus Enzensberger,
Günter Grass, Martin Walser en anderen. In het begin van de jaren vijftig was een
vertaling van een Duitse roman nog ondenkbaar. In 1960 gaf De Bezige Bij de roman
Huwelijk in Philipsburg van Martin Walser uit. Dat was nog te vroeg.
Een vrolijk element in het verzinnen van, nu kleine, stunts, dat echt te maken had
met het veroveren van een nieu-
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we markt, vormde de opbouw van een fonds Humorboekjes.
Het begon in '49 met Simon Carmiggelts bundel Tussen mal en dwaas. Een paar
jaar later verscheen Louter leugens. Simon had zijn eerste bundel na de oorlog
Honderd dwaasheden met veel succes bij De Arbeiderspers uitgegeven. Wim van
Norden, directeur van Het Parool stelde zich op het standpunt, dat hij bij boekuitgaven
van in zijn krant gepubliceerde bijdragen op zijn minst een vinger in de pap mocht
hebben. Het Vrije Volk, de krant van De Arbeiderspers, was een concurrent en Van
Norden gaf er de voorkeur aan dat Simon zijn boekjes bij De Bezige Bij publiceerde.
Na de twee uitstekend verkochte Kronkelbundels keerde Carmiggelt, trouw aan zijn
eerste uitgever, naar De Arbeiderspers terug. Het Parool kon haar standpunt - iets
soortgelijks speelde ook met Annie M.G. Schmidt - niet volhouden.
Op zijn vertrouwde wandeling van de redactieburelen naar huis langs de
Amsterdamse kroegen maakte Simon soms een kronkel om De Bezige Bij te
bezoeken. Genoeglijk dronken wij dan een borrel en daarbij kwam steevast het
verzoek om een voorschot op tafel. Als de kas het ook maar enigszins toeliet, gaven
wij hem met genoegen de zelfverdiende centen. Geert en ik vroegen ons wel af
waarom hij altijd zo dringend geld nodig had, zo duur waren de kroegen in die tijd
ook niet.
Tijdens zo'n bezoek werd het idee geboren dat Simon een bloemlezing uit het
werk van Nederlandse humoristen zou samenstellen. Het werd Hard gelach, waarvan
zeven drukken verschenen. Wij kregen de humorsmaak te pakken. Han G. Hoekstra
maakte daarna Pierement: in elkaar gedraaid. De ergernis over het onbehouwen
gedrag van automobilisten begon te groeien. Aan Dagboekanier, de vriendelijke
zedenmeester van Het Parool, Henri A.A.R. Knap, vroeg ik het boekje Rijdt U ook
zo auto? te schrijven. Hij deed dat met het grootste genoegen. Zestien drukken
volgden.
Een bijna onuitputtelijke inspiratiebron was aangeboord. Henri schreef: Bent U
ook zo'n Sinterklaas?, Bent U ook zo'n
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vader?, Bent U ook van gisteren?, Doet U ook een duit in het zakje?, samen met
Annie M.G. Schmidt De vrouw zus, de man zo en ten slotte Hebt U ook zo de
zenuwen? en Zo zijn onze manieren. Op die manier bouwden wij een humorfonds
op.
Tekenaars als Charles Boost, Hugh Jans en Lex Metz ontwierpen omslagen,
maakten illustraties en hielpen nieuwe boekjes, nu gevuld met cartoons, verzinnen.
Lex Metz vergaarde twee honderd grafische grappen in de uitgave Jongens onder
elkaar. Het middelste katern ‘Boven de achttien’ was met een sticker dichtgeplakt.
De onschuldige prentjes waren een toonbeeld van het pornografische beleven anno
1953. De rechten van een aantal droedelboekjes kochten wij van de Zwitserse
uitgeverij Diogenes Verlag. Droedels raakten in. Hier zijn er twee die in mijn
geheugen zijn blijven hangen:
Wat is dit?
_______________________________________________________________
Een schuine Parijse prentbriefkaart op zijn kant gezien.
Wat is dit?

Een schaakspel voor beginners.
Even een zijsprong naar de jonge Zwitserse uitgever Daniel Kehl, de oprichter van
Diogenes Verlag. Met weinig geld begon hij met dergelijke gekke boekjes. In de
loop van de jaren bouwde hij een degelijke, kwalitatief goede uitgeverij op. Over
hem wordt het verhaal verteld dat hij de hem aangeboden vertaalrechten van
Solzjenitsyns De Goelag Archipel, bij voorbaat een geheide bestseller, weigerde.
Hij vreesde dat een dergelijk succesboek wel eens het karakter van zijn uitgeverij
zou kunnen veranderen. Een omgekeerde stuntuitgever.
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De humorhandel bleef een geanimeerde bezigheid. Het merendeel van onze
boekjesmakers was redacteur of medewerker van de Nederlandse pendant van
The New Yorker, het maandblad Mandril. In café De oude Herberg kwamen zij
samen met Frits van der Molen (‘Zolang er lever is, is er hoop’). Frits beschouwde
zich als de absolute bovenmeester van de Nederlandse humor. Het aantal grappen,
dat hij wekelijks verzon en met zijn lijzige stem vertelde viel niet te tellen, laat staan
te onthouden. Het was een rakker. Op ‘De Kring’ zat ik met hem te bamzaaien.
Iedere keer om een tientje. Eerst verloor ik, het liep op tot zestig gulden en ik betaalde
braaf. Daarna won ik. Dat geld zou hij mij de volgende week geven. Vergeet het
maar.
Mandril kostte de uitgever, Jules Perel, op den duur te veel geld en het tijdschrift
werd opgeheven. Er ontstond een nieuw plan. De Bezige Bij ging Alles mag uitgeven,
‘Dagblad ter voorbereiding van het wantrouwen’. In het colofon staat: ‘Verschijnt
onregelmatig en wordt met tegenzin uitgegeven door De Bezige Bij’. Een
verschijningsdatum wordt niet vermeld. Het had iets van Elsschots Wereldtijdschrift.
Iedereen werkte er aan mee. Alle bekende cartoonisten. Ook Remco Campert
maakte er één. Lucebert illustreerde een stuk van Hugo Claus. Verder waren er
verhalen van Simon Carmiggelt, Adriaan Morriën, Jan Blokker, Willem Frederik
Hermans, Frits van der Molen en Remco Campert. De gedichten waren van J.B.
Charles, Annie M.G. Schmidt, A. Viruly en Karel Bralleput. Een werkelijk uniek
samenzijn.
De verspreiding van Alles mag werd degelijk aangepakt. Op een zomerse avond
begaven wij ons met de meeste medewerkers, bevriende auteurs en een paar
pakken exemplaren naar het Rembrandtplein. Daar verkochten wij het blad tegen
betaling van twee kwartjes aan de voorbijgangers. Geert van Oorschot, een trouw
pleinbezoeker, schaarde zich bij het gezelschap en stelde zijn befaamde
verkoopkracht ter beschikking. De kwartjes stroomden binnen. Ik was kasbewaarder
en mijn zakken raakten boordevol en loodzwaar. Mijn zorg was dat dorstige
colporteurs zich te snel naar de aanwezige terrassen zouden begeven.

Wim Schouten, Een vak vol boeken

119
De avond werd verstoord door politieoptreden. Een ventvergunning hadden wij niet.
Wij moesten mee naar het bureau op de hoek. De stemming werd er niet minder
om en de voorraad was bijna op. De agenten van de wacht begrepen niets van dat
geletterde gezelschap. Op voorwaarde dat wij de handel stopten werden wij
vrijgelaten. De avond werd afgesloten met een bezoek aan het vertrouwde café van
Theo Ruiter op de Rozengracht. Mijn zakken werden aanzienlijk lichter. Alleen met
kwartjes betalen is een heel werk.
De rest van de oplaag verspreidden wij over de boekhandel en kiosken. In korte
tijd was er geen Alles mag meer te vinden.
In de jaren vijftig mocht om de donder niet alles. In de christelijke pers brak er
een oorlogje uit over het boekje Het simpele leven van Adam en Eva van de Franse
tekenaar Jean Effel. De vriendelijke borstjes, twee rondjes met een zwart stipje in
het midden, van Eva, het kleine piemeltje van Adam en de door Han Hoekstra
bewerkte onderschriften werden als godslastering en duivelse spot beschouwd. Het
dagblad Trouw wilde, dat het Openbaar Ministerie deze ‘smalende godslastering’
zou bestraffen. Zoals gebruikelijk werd daardoor de verkoop flink omhoog gejaagd.
Alles bij elkaar waren de zogenaamde stuntboeken een steeds wisselende proeftuin
voor een haar weg zoekende algemene uitgeverij. Het wachten was op het moment,
dat de literaire uitgaven de werkelijke basis zouden gaan vormen.
Soms werd er financieel met vuur gespeeld. Ons onbedwingbare optimisme heeft
De Bezige Bij er doorheen geholpen. De missers werden snel vergeten, maar de
literaire leden van de coöperatie hadden vaak de nodige achterdocht.
Toen in 1949 de hal van De Bezige Bij vol stond met pakken ‘Tom
Poes-vertellingen’ van Marten Toonder kon Bert Schierbeek zijn ergernis niet
verkroppen over zoveel niet-literaire activiteit. Het kinderboek was, in die tijd
bijzonder, in vier kleuren gedrukt. Om de prijs laag te houden, was de oplaag hoog.
Wij maakten over het boek veel lawaai en de boel werd verkocht. Omringd door
verklede medewerkers van
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De Bezige Bij liep ik in een verstikkend Bommelpak als Heer van stand omgeven
door kinderen door de Kalverstraat naar de Bijenkorf. Bert had liever gezien, dat
wij, verdomme, zulke grappen voor de verkoop van literatuur uithaalden. Helemaal
ongelijk had hij niet. Toch was dit eerste boek van Marten Toonder de voorloper
van de eind jaren zestig gestarte reeks van Marten in de Literaire
Reuzen-Pocket-serie, die zo'n geweldig succes had. In het uitgeversbestaan is
weinig voorspelbaar ‘als je begrijpt wat ik bedoel’, zou Heer Bommel zeggen.
Het blijft een open vraag of De Bezige Bij zonder de nietliteraire projecten de
opbloei van het literaire boek in de jaren zestig had kunnen halen. Op zijn minst zou
er een kleinere uitgeverij ontstaan zijn. Het bij elkaar vergaarde vermogen betekende
een onmisbare steun voor de toekomstige ontwikkelingen.
Als slot mag het verhaal over een stunt van geheel andere orde niet ontbreken. Op
zaterdagavond 31 januari 1953 waren Lotte Ruting en Jan Elburg bij ons thuis te
gast. Aan het rammelen van de balkondeuren merkten wij dat er buiten sprake was
van een ongekend hevige storm. De wijn smaakte er niet minder om. De volgende
morgen meldde de radio de Watersnoodramp. Onheilstijdingen volgden elkaar de
gehele dag op.
Maandagmorgen op De Bezige Bij begrepen Geert en ik dat over zoiets rampzaligs
onvermijdelijk een boek moest worden gemaakt. Tegelijkertijd realiseerden wij ons
dat andere uitgevers op de zelfde gedachte zouden komen. Snel waren wij het
erover eens dat het boekenvak nu eens iets gezamenlijk moest ondernemen. Eén
goede uitgave zou een massa geld voor de hulpverlening kunnen opbrengen.
Wij belden Reinold Kuipers van De Arbeiderspers en pleegden overleg met Kees
Vrij, de secretaris van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels. Alles moest in ijltempo worden geregeld. De aankondiging van het
plan moest die zelfde week in Het Nieuwsblad voor de Boek-
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handel staan. In het vak van pure individualisten verliep alles van een leien dak.
Hans Redeker, die voor ons de onderschriften van het fotoboek van Paul Huf,
Leven in Nederland, had verzorgd vroegen wij de tekst te schrijven. Han de Vries
en Piet Klaassen namen de typografie voor hun rekening. Samen vormden zij de
fotoredactie. Reinold Kuipers organiseerde de produktie. Een tiental drukkers werd
bij elkaar gebracht om het boek snel en tegen een lage prijs te drukken.
Bij de Regeringsvoorlichtingsdienst had ik een aantal perskaarten bemachtigd.
Woensdag trokken Hans Redeker, Han de Vries en ik eropuit om in het rampgebied
indrukken op te doen. De brug over de Moerdijk was afgesloten. Wij reden over
's-Hertogenbosch naar het westen van Noord-Brabant.
Het was afschuwelijk: ondergelopen land zover het oog reikte, de daken van de
boerderijen erbovenuit stekend, mensen met karren volgeladen met meubilair,
kadavers van koeien, boeren die met de grootste moeite nog levende beesten uit
het water trachtten te trekken. Weer een soort oorlog zoals op Walcheren in 1944.
Op de terugweg, het was donker en koud, zagen wij tussen Den Bosch en Utrecht
een man op de weg liggen. Met onze geringe medische kennis stelden wij vast dat
hij, een soldaat, bewusteloos was. Waarschijnlijk was hij na een dag hulpverlening,
door kou overvallen, onopgemerkt van een legertruck gevallen.
Wij besloten een volgende legerauto aan te houden. Intussen was er een auto
gestopt waaruit een hooggeplaatste katholieke priester stapte. Hans Redeker beweert
nog steeds met stelligheid dat het de aartsbisschop van Utrecht was. Een legerauto
kwam spoedig, en met z'n allen legden wij het slachtoffer voorzichtig in de achterbak.
Gelukkig waren er dekens. Ik stelde de legerwagenchauffeur voor naar het
Academisch Ziekenhuis in Utrecht te rijden. De hoge priester protesteerde en noemde
met klem een katholiek ziekenhuis. Ik riep kwaad: ‘Geen sprake van, niemand weet
of die jongen
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katholiek is.’ Zo ontstond in de vrieskou om het behoud van het leven van een arme
soldaat een kleine Hollandse godsdienstoorlog.
De verbouwereerde chauffeur kende de weg in Utrecht niet en ten slotte zei ik:
‘Kom op, rij achter ons aan’, de priester alleen latend. In het Academisch Ziekenhuis
leverden wij de nog steeds bewusteloze man aan de eerstehulppost af, hopend dat
de ramp niet nog een slachtoffer had gemaakt.
Met vereende krachten kwam het boek De Ramp tot stand. Het werd een enorm
succes. De boekhandel verkocht meer dan zeshonderdduizend exemplaren. De
Vereeniging was de uitgever. Als bewijs van neutraliteit en belangeloosheid werden
zelfs de namen van de samenstellers niet in het boek vermeld.
Het slot van de operatie vond plaats op Paleis Soestdijk. Enkele bestuursleden
van de Vereeniging, Geert en ik boden koningin Juliana een cheque aan van een
miljoen gulden bestemd voor het Rampenfonds. Vriendelijk merkte de koningin op,
dat zij zo'n hoge cheque nog nooit had gezien en stopte het papiertje in de zak van
haar jurk.
Reinold Kuipers, rechtgeaard socialist en wars van dergelijke plichtplegingen,
weigerde mee te gaan. Slechts een ramp kon in het boekenvak zo'n
gemeenschappelijke actie doen ontstaan.
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Willem Nagel
De vraag hoe het Englandspiel zich in werkelijkheid had afgespeeld bleef Willem
Nagel, Geert en mij in de jaren na de oorlog bezighouden. De verhalen van agenten
zoals Lauwers en Dourlein, die het overleefden, waren om ziedend te worden. Het
verschijnen van Carnaval der desperado's en de gesprekken met de auteur, Kas
de Graaf, wakkerden onze nieuwsgierigheid aan. Willem wilde te weten komen hoe
de vork in de steel had gezeten. Wanneer hij zoiets in zijn hoofd had, viel hij niet te
stoppen.
Zomer 1948 besloten wij het hoofd van de Duitse contraspionage in Nederland,
H.J. Giskes, in Duitsland op te zoeken. Na enige moeite kregen wij zijn adres te
pakken. Wij maakten een afspraak voor een bezoek. Voor het eerst na de bevrijding
gingen Willem, Geert en ik de Duitse grens over. Giskes woonde in de buurt van
Jülich, ten Westen van Keulen.
Keulen, dat wij eerst bezochten, was voor driekwart kapot. De straten in de
binnenstad bestonden uit provisorisch opgebouwde winkels niet hoger dan één of
twee verdiepingen. Puinhopen en een enkel bijna onbeschadigd huis zorgden voor
een trieste afwisseling. Kortom, het was een grote rotzooi.
In Nederland hadden wij op de Britse ambassade Engels bezettingsgeld kunnen
kopen. Omwisselen in marken was, zo wisten wij, een voordelige grappenmakerij.
Je kreeg drie of vier maal de waarde. Niet al te meewarig over het gebombardeerde
Keulen besloten wij op het terras van het intact gebleven hotel naast de Dom, die
er half ongeschonden bij stond, een glas Moezel te drinken. Ondertussen rekende
ik uit hoeveel marken wij voor het militaire geld zouden kunnen krijgen. Willem
offerde zich op om het vuile werk te doen en een poging te wagen het te wisselen.
Hij verdween in de drukke straten. Na tien minuten kwam hij terug en smeet
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de marken op tafel. Bij het natellen ontdekte ik, dat hij bedonderd was. Op geen
stukken na lag er het verwachte bedrag.
Woedend graaide hij het geld van tafel en smeerde hem. Geert en ik hadden niet
de minste hoop dat hij met een pfennig meer terug zou komen. Na korte tijd kwam
hij aanzetten. Verdomd, hij had de wisselaar gevonden, de vent in zijn kraag
gegrepen, hem vloekend toegeschreeuwd en met de politie bedreigd. Willem kreeg
het resterende geld. De oudillegaal had zijn eerste confrontatie met een Duitser na
de oorlog gehad.
Vol bewondering, opgelucht en lachend, bestelden wij een tweede fles. In de
Engelse officiersmess lunchten wij zo duur mogelijk. 's Middags gingen wij op zoek
naar Giskes. Deze bleek in een klein stadje bij zijn moeder in een keurig
burgermanshuis te wonen.
Willem had van te voren uitgezocht, dat Giskes evenals zijn baas, het hoofd van de
Duitse contra-spionage, Canaris, geen lid was geweest van de Nazi-partij. Giskes
was uit militaire krijgsgevangenschap in Nederland vrijgelaten met de verklaring
‘dat uit het onderzoek tegen hem op geen enkele wijze is kunnen blijken, dat Giskes
voornoemd zich in Nederland aan strafbare feiten of aan oorlogsmisdrijven heeft
schuldig gemaakt’. Hij was een vaderlandslievend militair, vermoedelijk voortgekomen
uit de kringen van de Reichswehr. In oorlogstijd schoot je met dergelijke verschillen
weinig op. Vechten wilden zij allemaal en winnen ook. Giskes bleek een veertiger
te zijn. Intelligent, niet moffig, eerder had hij iets Engels. Hij praatte over zijn
spionagewerk zoals een ingenieur over het bouwen van een brug. Na een gesprek
van enkele uren verklaarde hij zich bereid een boek over het Nordpolspiel te
schrijven. De naam Englandspiel was bedacht door een nationaal-socialist, de SD'er
Joseph Schreieder, toen hij het werk van de militairen als zijn eigen succes voorstelde
bij zijn chefs, de bende van Himmler.
Giskes verzekerde ons dat hij zich zonder omwegen en leu-
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gens aan de hem bekende exacte feiten zou houden. Onder de titel Abwehr III F
verscheen een jaar later het door Willem Nagel vertaalde boek. De agent H.M.G.
Lauwers schreef een naschrift over de coderingstechniek. Voor zover wij hebben
kunnen nagaan, had Giskes de feiten juist weergegeven. De dood van de
zevenenveertig agenten - hij had beloofd ze te sparen - schoof hij, waarschijnlijk
terecht, in de schoenen van Schreieder. De Engelsen waren er door grove nalatigheid
op de meest stupide manier ingestonken. Lauwers eindigt zijn naschrift met: ‘Toen
de fouten na onze arrestatie uitgroeiden tot regelrechte blunders, waren wij eerder
bereid in uit wanhoop geboren waandenkbeelden te geloven, dan ons blind
vertrouwen in de dienst waartoe wij behoorden, prijs te geven. Want dat de officieren
die na onze parachutering onze handelingen bestuurden niet dezelfde
bekwaamheden bezaten als zij die ons opleidden, wisten wij niet.’
Na het gesprek met Giskes overnachtten wij in een plattelandshotel midden in de
bossen. Het wel of niet fout zijn geweest van onze Duitser, het hele moffenprobleem
en de krankzinnige consequenties van het militair zijn, hielden ons lang bezig. Een
mooie jonge vrouw schonk de wijn in. Op ons opdringerige verzoek, laat op de
avond, of zij iets kon zingen droeg zij een paar liedjes uit Brecht's Dreigroschenoper
voor en niet slecht. Wij hadden een lied uit de bundel van de Bund Deutscher Mädel
of wellicht iets van Franz Lehar verwacht.
Het zou moeilijk vol te houden zijn dat Willem Nagel een goed financier was. Toch
volgde hij Jet van Eyk op als penningmeester van onze coöperatie. Iedereen wilde
hem in het bestuur hebben en de plaats van Jet van Eyk viel nu eenmaal open.
Toen Victor van Vriesland aftrad, werd Willem voorzitter. De econoom Joop Klant
werd penningmeester. De inhoud van die functie verbeterde hij snel. Klant ging zich
serieus met de financiën van De Bezige Bij bemoeien.
Voorzitter Nagel zorgde voor een nieuw soort bestuursvergaderingen. Het
sociëteitsachtige verdween. Hij hield van
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stiptheid en kon kwaad uitvallen. Er moest op tijd worden begonnen. De agenda
werd zonder te veel gezwam afgewerkt. Willem, die gewend was op tijd te eten,
raakte uit zijn humeur wanneer het traditionele etentje na afloop niet om precies
zeven uur begon. Gedurende zijn voorzitterschap stond het uitnodigen van Willem
Frederik Hermans voor het lidmaatschap op de agenda. Na de problemen die
Hermans met zijn uitgever Van Oorschot had gekregen, vond Geert Lubberhuizen
Hermans bereid zijn werk bij De Bezige Bij uit te geven. Het verhaal deed de ronde
dat Geert met Hermans weddenschappen afsloot over data van inlevering van
manuscripten en over de korte produktietijd van het boek.
Geert had de voor een uitgever verdienstelijke eigenschap om met volstrekt
verschillend geaarde auteurs goed overweg te kunnen. Een vriendschappelijke
avond met Nagel of Schierbeek kon gevolgd worden door een vriendschappelijke
avond met, je kunt op zijn minst zeggen hun tegenpolen, Hermans of Mulisch. Zijn
vriendschap met Hermans, die in Parijs woont, ontlokte de opvolger van Nagel als
voorzitter van De Bezige Bij, de ere-burger van Dordrecht Buddingh, de opmerking:
‘Geert is op weg naar Dordrecht en rijdt door naar Parijs’.
Willem Nagel heeft het tot op het laatst van zijn leven met deze eigenschap van
Geert moeilijk gehad. Na zijn voorzitterschap voelde hij zich veronachtzaamd. Voor
het onderhouden van hechte vriendschap was Geert nu eenmaal niet de figuur. Je
moest hem wakker schudden om tot de ontdekking te komen dat er niets aan de
hand was.
Nagel haatte Hermans vooral door de aantijgingen tegen hem in Mandarijnen op
zwavelzuur. Tegen het lidmaatschap van Hermans heeft hij zich als voorzitter op
geen enkele manier verzet. Vergevensgezindheid in dit soort zaken was bij hem
praktisch niet aanwezig maar hij begreep donders goed dat het belang van De
Bezige Bij voor moest gaan.
De aangeboren rechtlijnigheid en onverzoenlijkheid, die bij andere mensen zo
irritant kan zijn, vond ik juist Willems
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sympatieke kant. Goed, hij was vaak ongenuanceerd. In zijn boeken kon hij slordig
met feiten omgaan. De kritiek kreeg daardoor dikwijls vrij spel. Als het ene niet klopt,
zal het andere ook wel niet waar zijn. Het was niet gemakkelijk het altijd met hem
eens te zijn, maar niemand kon hem verwijten zijn inzichten niet trouw te zijn
gebleven. Aan renegaten had hij gruwelijk de pest.
De volgende gebeurtenis is tekenend. Tijdens het Francoregime werd hij
uitgenodigd voor een criminologencongres in Madrid. Voor de antifascist was niets
eenvoudiger geweest dan, met een voor mijn part hatelijk briefje, te bedanken.
Willem ging er heen, bereidde een speech voor en liet die van tevoren in Nederland
stencilen. Die toespraak ging niet over de kleine criminaliteit van moordenaars en
dieven waar iedereen het over had, maar over de grote, de criminaliteit van Hitler
en, toen nog het opperhoofd van Spanje, Franco. Zijn lezing werd verstoord door
de aanwezige Spanjaarden en door de voorzitter afgehamerd. Willem stapte van
het podium en deelde met hulp van Engelse collega's zijn stencils uit tot woede van
de gastheren. Een vorm van verzet, waarvoor weinig mensen de moed en energie
opbrengen.
Op mijn verjaardag, in november 1955, vertelde Willem dat hij aan het eind van dat
jaar enkele weken naar Oost-Berlijn zou gaan. Hij wilde daar poolshoogte nemen
hoe er met exnazi's werd omgegaan. Verder was hij van plan theaters te bezoeken
en in bibliotheken te snuffelen. Mogelijk was het ook een vlucht uit de problemen,
die hij thuis met zijn huwelijk had. Vrolijk spraken Geert en ik die avond met hem af
dat wij hem op vijf januari zouden komen opzoeken. Om zeven uur zouden wij aan
de bar zitten van Hotel Roxy op de Kurfürstendamm in West-Berlijn. Over deze
afspraak werd daarna met geen woord meer gerept.
Op twee januari, wij begonnen met goede moed aan een nieuw Bezige Bij-jaar,
vroeg ik Geert: ‘Weet je dat wij op de vijfde een afspraak in Berlijn hebben?’ ‘Verrek,
dat is waar ook,’ riep hij, ‘dan gaan wij toch.’
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Vroeg in de morgen, het vroor hard, vertrokken wij met twee Schotse plaids om ons
heen geslagen in de auto naar Berlijn. De autobaan was op grote stukken
spiegelglad. Het was een inspannende tocht. Om half zeven stonden wij voor het
hotel. Na een warm bad zaten wij om precies zeven uur aan de bar. Willem kwam,
zoals bij hem gebruikelijk stipt op tijd binnen, zag ons en was werkelijk ontroerd. Hij
had niet durven dromen dat die twee gekken zouden komen.
Het leven in Oost-Berlijn viel niet mee. Van contacten maken was minder terecht
gekomen dan hij had verwacht. Hij had een vervelende en eenzame jaarwisseling
achter de rug. Bij de een of andere gelegenheid had Willem een tekenaar leren
kennen, wiens vrouw - Nagel kijkt goed uit zijn ogen - hem best aanstond. Diezelfde
avond was er een gekostumeerd Nieuwjaarsfeest voor Oostduitse kunstenaars
georganiseerd. Willem vertelde ons dat hij en Lucebert, die met zijn gezin in
Oost-Berlijn woonde, waren uitgenodigd. Hij stelde voor dat wij mee zouden gaan.
Het gekostumeerd zijn losten Geert en ik op door de Schotse plaids met behulp
van bij de juffrouw van de balie georganiseerde veiligheidsspelden om te slaan. De
broekspijpen gingen omhoog, das af, wollen sjaal om en wij waren een stel
belachelijke halve Schotten geworden. Willem voelde niets voor dergelijke aanstellerij
en ging in zijn grijze pak.
Het feest vond plaats in het moderne, luxe atelier van genoemde tekenaar in
Schönhausen, een Amsterdam-Zuidbuurt van Oost-Berlijn. Inderdaad, het was
gekostumeerd. Tot onze verbazing liepen sommige aantrekkelijke vrouwen half
bloot rond, met sexy netkousen. Het laatste wat wij verwacht hadden. Er was volop
Franse champagne en er werd gedanst op muziek van Louis Armstrong.
Merkwaardige omstandigheden, naar het ons leek, in een communistische
kunstenaarswereld.
In het atelier stonden lelijke bronzen van Stalinistische werkers, vervaardigd door
een bevriende beeldhouwer. Lucebert liep in een zwarte coltrui rond. Nadat enige
uren ver-

Wim Schouten, Een vak vol boeken

129
streken waren, zat hij eenzaam op een rechte stoel en riep voortdurend zacht ‘Heil
Hitler, Heil Hitler’ voor zich uit. Het gezelschap begreep niet wat wij, die gekken uit
Holland, daar te maken hadden. J.B. Charles beschreef in zijn Van het kleine koude
front hoe ik mij van tijd tot tijd in een debat stortte, steeds maar niet begrijpend dat
alle aanwezigen overtuigde communisten waren. De volgende analyse is voor zijn
rekening: ‘Hij [dat ben ik dus] beschikt over de minst gestruktureerde, maar tegelijk
de meest overtuigende welsprekendheid die ik ooit heb waargenomen.’
Gelukkig was er ook een aardige Tsjechische vrouw. Haar man had een culturele
baan op de ambassade. Al was zij overtuigd communiste, zij deelde mijn ambivalente
gevoelens tegenover de Duitsers, die er rond liepen. Een gesprek op een bank met
kussens werd er gemakkelijker door. De gastheer vertrouwde Willem niet. Hij had
diens avances tot zijn vrouw best opgemerkt. In een ander deel van het huis was
Willem die avond - niet alleen - te opvallend lang weggebleven.
Onder de aanwezige literatoren bevond zich de bejaarde Arnold Zweig, wiens
roman Der Streit um den Sergeanten Grischa ik zo bewonderd had. Het was, zo
dacht ik, een goede aanleiding om een gesprek te beginnen. Zweig toonde geen
enkele interesse. Iemand lastig vallen over zijn zo lang geleden geschreven werk
paste blijkbaar niet. Hij gedroeg zich als een zwijgzame Godfather van de Oostduitse
literatoren. Ik liet hem barsten. Willem werd omringd door een stel jonge dichters,
die hadden begrepen, dat hij ook poëzie schreef. Na enig heen en weer gepraat
vroegen zij wat hij het mooiste vers uit de Duitse lyriek vond. Plotseling ging hij op
een tafel staan en declameerde met theatrale stem: ‘Ich bin der Graf von Western
und ich vögel deine Schwestern.’ Geert en ik lachten hartelijk. De rest van het
gezelschap waardeerde de grap duidelijk minder.
De stemming zakte in. Geert, die zich op zijn gezellige jonge hondenmanier had
gedragen, boekte bij de dames wel succes. De humorloze mannen keken sjagrijnig.
Onze Schotse
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camouflage hadden wij al lang afgelegd. Ten slotte werd de houding van de gastheer
onplezierig vijandig. Laat in de nacht verlieten wij stiekem het pand en vluchtten
naar West-Berlijn.
De volgende middag gingen wij bij Lucebert en Tony op bezoek. Zij woonden met
hun kleine kinderen in een huurkazerne. Wel ruim maar unheimisch, schaars met
de hoogst noodzakelijke meubels ingericht. Op het internationale PEN-congres, de
voorafgaande zomer in Scheveningen, had Lucebert Bertolt Brecht ontmoet. Die
had hem uitgenodigd naar Oost-Berlijn te komen. Voor een beurs zou worden
gezorgd, ik geloof acht honderd mark per maand. Lucebert kon er de
theateracademie of een dergelijk instituut bezoeken. Het leek aantrekkelijk, in
Nederland had hij praktisch geen inkomen. Zij vertrokken naar Oost-Berlijn. Het
bleek al gauw dat de situatie daar verre van rooskleurig was. De contacten met de
theaterwereld vielen tegen. Bert Brecht liet zich weinig zien. De waarde van de
marken was zeer betrekkelijk. Tony moest voor een paar sinaasappels of een fles
melk uren in de rij staan. De opgedrongen mistroostigheid van de nog half kapotte
stad maakte het leven niet vrolijker. Lucebert kwam tot niets en kroop in zijn bed.
Wij hoefden niet lang na te denken: deze lieve mensen moesten zo snel mogelijk
naar Nederland terug. Thuisgekomen hebben wij het verhaal rondgebazuind. Met
behulp van hun vrienden werd er een huis in Bergen gevonden waar zij voorlopig
in konden trekken. Zij keerden godzijdank terug. De geldzorgen waren niet opgelost.
Uit de verkoop van tekeningen en gouaches kon ik Tony zo nu en dan wat geld
brengen. Een druppel op een gloeiende plaat. Geld voor materiaal om schilderijen
te maken, was er in geen velden of wegen. Langzaamaan werd Lucebert als
beeldend kunstenaar bekender en verbeterde de situatie. Geweldig was de inzet
waarmee Tony voor het gezin zorgde en de touwtjes aan elkaar knoopte.
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In West-Berlijn trad het politieke cabaret ‘Die Stachelschweine’ op. Wij wilden er
naar toe maar het was uitverkocht. Onze leugen, dat wij Nederlandse journalisten
waren, die speciaal voor dit cabaret naar Berlijn waren gekomen, en de bekwame
manier, waarop Willem de charmante juffrouw aan de kassa bewerkte, leverden
ons kaartjes op. De voorstelling was kostelijk en voor ons politiek gezien een schot
in de roos. Na afloop stapte Willem achter de coulissen en nodigde het gezelschap
uit een glas wijn te drinken.
Aan een grote tafel midden in het theater spraken wij over politiek. Met Willem er
bij moest het over Nazi's, die weer hoge functies bekleedden, en zijn nachtmerrie,
de Duitse herbewapening gaan.
Nooit zal ik het verhaal vergeten van één van hen, een joodse actrice. In de
Hitlertijd was zij op het gymnasium gedwongen geweest anti-joodse opstellen te
schrijven. Het schrift waar zijn in stonden, heeft zij later ter lezing naar Holland
gestuurd. Het was een aangrijpend document, in alle eenvoud een glashelder bewijs
van geraffineerde schoftigheid. Met schaamte en haar emoties wegdringend vertelde
zij over die tijd. Het werd laat en het theater ging dicht. Wij werden uitgenodigd het
gesprek bij de leider van het gezelschap thuis voort te zetten. De rest van de nacht
brachten wij met de hele groep door in een luxueuze flat nu in West-Berlijn. Over
politiek praten vlak bij de realiteit van het IJzeren Gordijn had een andere dimensie
dan in Leiden of in Amsterdam. Ten slotte vrolijkte de onvermijdelijke champagne
Geert en mij wat op. Terwijl Willem doorpraatte konden wij de problemen door een
nummertje te swingen van ons afschudden. De laatste dag brachten wij Tony en
Lucebert wat lekkere en hopelijk troostrijke spullen uit West-Berlijn. 's Avonds zagen
wij een perfecte voorstelling van Brechts Mutter Courage und ihre Kinder waarbij
Marx niet onder tafel was verdwenen.
Op de terugtocht naar het Westen constateerden Geert en ik doodvermoeid, dat
drie dagen met Nagel geen geringe opgaaf was. Deze waarheid kon ik bevestigen
toen ik in 1965 met hem een reis naar Armenië maakte.
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J.B. Charles, ik blijf hem gewoongetrouw Willem noemen, beschrijft in Volg het
spoor terug hoe hij als plaatsvervangend commandant van de Binnenlandse
Strijdkrachten regio Utrecht in contact kwam met Armeniërs die als hulp- en
bewakingstroepen in het Duitse leger dienden.
Tijdens de Duitse inval in Rusland waren zij krijgsgevangen gemaakt en voor de
keuze gesteld: of dienst nemen in het Duitse leger of naar een krijgsgevangenkamp.
Het laatste betekende meestal de dood. Dienst nemen was volledig in strijd met de
bevelen van Stalin. In de hoop het er levend af te brengen waren zij in Duitse dienst
gegaan en zwierven in oude uniformen en slecht gevoed achter de Duitse linies
door Europa. Eenzelfde lot onderging een legertje Georgiërs dat uiteindelijk op Texel
terecht kwam. De Armeniërs van Willem waren in de provincie Utrecht en op de
Zuidhollandse eilanden gelegerd geweest.
Willem vertelt in zijn boek hoe zij zich in het geheim en met goedkeuring van de
Nederlandse regering in Londen aan de BS hebben overgegeven. In het geval van
militaire activiteiten zouden zij aan geallieerde zijde staan. Verschillende
sabotagedaden werden op verzoek van Willem door hen verricht. Met het merendeel
van hen is het slecht afgelopen. Slechts een klein deel overleefde de oorlog.
De Russische regering eiste dat onderdanen, die in Duitse krijgsdienst waren
getreden, zouden worden gerepatrieerd. Door alle dramatische omstandigheden
had Willem verschillende Armeniërs goed leren kennen. Eén van hen, Babken, heeft
na de bevrijding, voordat hij naar Rusland vertrok, een tijd bij hem thuis gewoond.
De overgebleven Armeniërs stonden voor de keus: onderduiken in Nederland, alleen
al door het taalprobleem geen gemakkelijke opgaaf, of naar Rusland terugkeren.
De Nederlandse regering ondersteunde het Russische verzoek. In Tilburg werd een
verzamelkamp ingericht.
Hoewel iedereen vreesde, dat de ontvangst in Rusland buitengewoon
onaangenaam zou zijn, kozen de Armeniërs toch voor terugkeer. Jarenlang heeft
Willem zich afgevraagd of zij het er levend hadden afgebracht.
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Begin 1965 kreeg hij door bemiddeling van de Russische ambassade in Den Haag
schriftelijk contact met een journalist in de hoofdstad van Armenië, Jerivan.
Er was over de opstand van de Georgiërs op Texel in Rusland het een en ander
gepubliceerd, waarin ook iets over de Armeniërs in Holland werd opgemerkt. Hierover
wilde hij meer informatie. Willems sluimerende nieuwsgierigheid naar het lot van
zijn Armeniërs was aangewakkerd. Nu hij contact had, wilde hij zelf poolshoogte
nemen en zien of zijn vrienden er nog waren. Toen hij mij dat op een
bestuursvergadering van De Bezige Bij vertelde, stelde ik voor hem als secretaris
te begeleiden.
Ik kan niet nalaten het verhaal over deze gedenkwaardige reis te vertellen. Willem
heeft haar altijd willen beschrijven maar daar is helaas niets van gekomen. Zijn
latere gepreoccupeerdheid met Israël slokte veel van zijn creativiteit op.
In mei vertrokken wij. Eerst naar Praag. Van internationale congressen kende hij
daar een collega criminoloog. Een halve dag brachten wij met deze man wandelend
in de oude stad door. Hij was een vervelende fanatieke communist met wie volgens
mij niet te praten viel. Weer die verdomde humorloosheid. Ik sjokte maar achter de
discussiërende heren aan, mijzelf beschermend voor het maken van een of andere
rotopmerking. 's Avonds waren wij dolgelukkig van de man bevrijd te zijn en in de
bar van ons hotel een glas te kunnen drinken. Het ging er wat de muziek en de
hoeren betreft Westers toe.
De volgende morgen vlogen wij naar Moskou. Door bemiddeling van de Russische
ambassade waren er verschillende afspraken gearrangeerd met vakgenoten van
Willem op de Moskouse universiteit. Op het vliegveld werden wij afgehaald door
een aantrekkelijke jonge vrouw. Zij was ons, zoals het in Rusland hoort, als tolk en
begeleidster toegewezen. Zij heette, godbetert, Allah. Haar kleding was up-to-date
Westers. Op naaldhakken leidde zij ons door de stad. Met haar fraaigeschminkte
ogen keek ze je scherp aan. Allah
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sprak perfect Engels. Zij studeerde die taal en was verplicht een aantal maanden
per jaar voor Intourist als tolk te werken.
Van Willem had ik het idee gekregen dat wij min of meer als gasten zouden worden
ontvangen en hooguit de hotelrekening zelf moesten betalen. Het was een kleine
schok toen wij van Allah begrepen, dat voor haar begeleiding betaald moest worden.
Dat was met de dure roebels niet weinig ook. De ambassade in Den Haag had de
zaak te rooskleurig voorgesteld of bij Willem was het idee de vader van de gedachten
geweest. Natuurlijk had hij geen waterdichte afspraken gemaakt, maar even natuurlijk
had hij danig de pest in. Hij vond dat Allah maar naar haar chef moest gaan en hem
vertellen dat de zaak slecht was geregeld. Betalen deed hij niet. De volgende morgen
kwam zij vrolijk met het bericht dat alles in orde was.
Onze regie zag er als volgt uit: Nagel was de socialistische professor in de
criminologie, Schouten de directeur van een kapitalistisch bedrijf. Dat spelletje ging
ons goed af. Mijn sarcastische vragen over de vrijheden in de
marxistisch-leninistische staat maakten Allah korzelig, hoewel zij niet op haar mondje
gevallen was. Willem kon haar dan lachend troosten met een opmerking als: ‘Daar
heb je hem weer, trek het je niet aan.’
Stalin lag rustig onder een eenvoudige steen voor het mausoleum in het Kremlin.
Lenin lag vergeeld binnen. Allah zorgde er voor, dat wij voor het bezoek aan de
heilige niet in een lange rij behoefden te staan. De afspraken werden door haar
prima geregeld. Zonder haar hulp was er niets van terecht gekomen. Zij was en
bleef charmant, maar de instructies van haar baas had zij goed in het fraai gekamde
hoofd geprent.
De ontmoetingen met Willems collega's op de universiteit liepen soms uit op een
Babylonische spraakverwarring. De ene hoogleraar sprak een paar woorden Duits,
anderen wat Engels of Frans. Misschien deden zij dat uit beleefdheid of om te laten
blijken dat zij een vreemde taal konden spreken. Allah's verdienste als tolk viel
hierdoor voor een groot deel in
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het water. Willem stelde vragen als: ‘Hoe meent u over dit onderwerp een mening
te kunnen hebben wanneer u zich niet op de hoogte heeft gesteld van de
Amerikaanse literatuur hierover?’ Het antwoord bleef dan in duisternis gehuld.
Duidelijk was dat de kwaliteit van de wetenschappen criminologie en sociologie in
de Sovjet-Unie naar de maatstaven van onze Leidse hoogleraar niets te betekenen
had.
Een kleine week zwierven wij door de hoofdstad van het communisme. Allah zorgde
ervoor dat wij nergens behoefden te wachten en, zeer belangrijk, dat wij's avonds
een tafeltje kregen in één van de immens grote resturants waar onvermijdelijk een
in uniform gestoken orkest een soort Duitse vooroorlogse dansmuziek speelde.
Wij bezochten een grote boekbinderij waar naar mijn Westerse maatstaven uiterst
traag en primitief geproduceerd werd. Voor de zondagmorgen zocht Allah voor
Willem een dienst in een fraaie oude orthodoxe kerk uit, hoewel haar dat bezoek
van een socialist hogelijk verwonderde. De kerk was stampvol, het gezang prachtig
en de wierookgeur bleef nog drie dagen in je neus zitten. Die middag brachten wij
ijsjes etend in het Gorkipark door. Ontroerend vonden wij de samenscholingen van
doofstommen die met hun gebarentaal discussieerden en allervriendelijkst de
verveling van een Moskouse zondag doorkwamen. In het Poesjkinmuseum zagen
wij de prachtige collectie Franse impressionisten. Allah begreep er niets van, dat
wij zo verrukt naar de Picasso's stonden te kijken, die er ook hingen. Dat soort
modernisme kwam nog niet in haar woordenboek voor.
Ons vliegtuig naar Jerivan moest, gedwongen door een heftige storm boven de
Kaukasus, een landing op het vliegveld van Tiflis maken, de hoofdstad van Georgië,
het geboorteland van Stalin. 's Avonds om een uur of negen liepen wij in het
stationsgebouw rond op zoek naar iets drinkbaars. De hal was propvol met gestrande
reizigers. Een geopend restaurant of bar was niet te vinden. Het was een heerlijk
zwoele avond
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en wij gingen aan een leeg tafeltje op een terras zitten. Verderop zag ik de kok met
zijn maats genieten van een schotel schapevlees en een grote kom met drank
overgoten vruchten.
In mijn tas zat een doos Balmoral sigaren. Deze produkten van de Westerse
beschaving had ik als weggevers meegenomen. Ik liep naar de kok, die een
Stalinsnor had, riep ‘Hallo, Stalin’ en bood hem en zijn vrienden een sigaar aan. Het
woord Holland begrepen zij. Onder het uitroepen van ‘mir’ en ‘Hitler kaputt’ werden
wij aan tafel genodigd. Tot twaalf uur zaten wij volop geroosterd schapevlees te
verorberen en snel gehaalde Georgische champagne te drinken. Met de Georgiërs
hadden wij vriendschap gesloten, de Armeniërs zouden volgen.
Het vliegtuig vertrok, zoals eerst de bedoeling was, die nacht niet meer. Met een
bus vol in matrozenpakjes gestoken Noordkoreaanse meisjes, die giechelend naar
ons keken, werden wij naar een hotel gebracht. Afschuwelijk vroeg de volgende
morgen vertrokken wij naar Jerivan.
Waarachtig, op het vliegveld stond de journalist die aan Willem informatie over
de Armeniërs in oorlogstijd had gevraagd. Voor hem was het niet moeilijk de twee
westerlingen uit de meute van vrouwen en mannen met rare ondraagbare pakken,
rieten mandjes en kinderen te pikken. Hij bleek een fors gebouwde veertiger te zijn,
vriendelijk, donkere ogen en weinig zwart haar. Hij sprak een beetje Duits, maar
dan ook echt een beetje. Dat communicatieprobleem werd snel opgelost. In het
hotel aan het grote plein van Jerivan recht tegenover een enorm beeld van Lenin
wachtte onze tweede tolkbegeleidster. Haar sympathieke donkere uiterlijk was
precies zoals wij dat van een Armeense verwachtten. Donkere haartjes op de
bovenlip vormden bijna een snor, dat stoorde iets. Het werd meteen duidelijk dat
zij meer behoefte had ons over de geschiedenis en de cultuur van haar land te
vertellen dan politieke discussies aan te gaan.
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Bij een kopje koffie vertelde Willem het doel van onze reis. Er werd een actieplan
opgezet. 's Middags zouden wij beginnen met een bezoek aan het bevolkingsregister
om te zoeken naar de namen die Willem zich herinnerde.
Jerivan ligt op tweeduizend meter hoogte. Overal kun je in de verte de heilige
berg Ararat op Turks grondgebied zien liggen. Dat bracht het gesprek direct op de
deling van het Armeense volk: het Sovjet deel en het Turkse deel, gescheiden door
een potdichte grens. Jarenlang hebben Willem en ik het plan gehad het Turkse deel
te bezoeken. Het is er niet van gekomen. In Jerivan verzekerde iedereen ons, dat
het in de Volksrepubliek aanzienlijk beter was dan in Turkije. Wil je het weten, dan
moet je zelf gaan kijken.
In een primitief gebouwtje was het bevolkingsregister ondergebracht. Aan een
soort manshoge schepraderen waren de tienduizenden kaartjes bevestigd die op
alfabetische volgorde de namen en adressen van de inwoners vermeldden. De
namen van Willem moesten eerst op de juiste manier in Armeens schrift (de
lettertekens lijken op die van het Hebreeuws) worden omgezet. Na enig zoeken en
draaien kwam verdomd naam en adres van Babken te voorschijn.
Zonder verder zoeken begaven wij ons naar een afgelegen armoedig buurtje. Na
wat rondscharrelen vonden wij het huis van Babken, klopten op de deur en Babken
kwam naar buiten. Willem en hij herkenden elkaar onmiddellijk en vielen elkaar in
de armen. Het zou wat sentimenteel worden de tranen en emoties te beschrijven.
Na het bekomen van de eerste schok werden wij binnengehaald. Met hulp van onze
tolk kwamen de herinneringen naar boven. Babkens vrouw verdween om snel, ik
denk bij kennissen in de buurt, de nodige etenswaren en drank te halen. Het duurde
niet lang voordat wij in de simpele woning aan een overvloedig gedekte tafel zaten.
De Armeense vis, het fruit, de wijn en cognac, het zou ons die week tientallen malen
worden verteld, zijn absoluut de lekkerste van de wereld. Het leek ons waar ook.
De namen van de andere lotgenoten werden uitgewisseld. Het bleek dat Babken
er verschillende kende, al kregen wij
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niet de indruk dat zij elkaar vaak ontmoetten. Afgesproken werd dat met hulp van
de journalist er de volgende dag een poging zou worden gedaan ze op te sporen.
Het resultaat was dat een man of acht werd gevonden.
Het bewijs was er. Willems Armeniërs hadden het er levend afgebracht. Hoe zij
er maatschappelijk voor stonden en of zij nog steeds, zoals oud-NSB'ers bij ons,
kwaad werden aangekeken, viel moeilijk vast te stellen. Van enige welvaart was
weinig te bespeuren, maar dat gold ook voor een hoogleraar aan de universiteit
wiens zwager in Utrecht woonde en die wij thuis bezochten. Openlijk konden de
gesprekken met bemiddeling van de tolk niet zijn.
De vrouw van Babken gaf duidelijk van haar onvrede blijk. Hoe zij het eten en
drinken, waarmee zij ons verwende, betaalde, was een raadsel. Gelukkig hadden
wij wat losse dollars op zak, die wij haar stiekem toespeelden. De gretigheid waarmee
zij de meegebrachte cadeautjes accepteerde, tekende de omstandigheden.
De geschiedenis van het Armeense volk valt te vergelijken met die van het joodse.
De Armeniërs gingen zeer vroeg tot het christendom over. De huidige Armeense
kerk is nog steeds zelfstandig. Honderden jaren hebben de islamitische Turken de
Armeniërs onderdrukt. Nog vlak na de eerste Wereldoorlog hebben er verschrikkelijke
slachtingen plaats gevonden. In het historisch museum in Jerivan zagen wij foto's
hoe Turkse soldaten de Armeense mannen, vrouwen en kinderen vermoordden. Zij
werden bijvoorbeeld in de woestijn tot hun hoofd in het zand gezet. Militairen op
kleine paarden en met kromzwaarden bewapend sloegen de hoofden af.
Na de Russische revolutie hoopten de Armeniërs eindelijk zelfstandig te worden.
Het bleek een illusie. De rode legers maakten er voor de helft van het grondgebied
een Volksrepubliek van, het andere deel bleef Turks.
De Armeniërs hebben hun eigen diaspora gehad. Honderdduizenden zijn gevlucht
en hebben zich over de wereld verspreid. Zoals de joden konden zij vaak niets
anders doen
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dan in de handel geld verdienen. In de tapijtenhandel zijn zij overal terug te vinden.
In ons hotel ontmoetten wij een rijke kleedjeskoopman van de Fifth Avenue in New
York. Wij doopten hem Uncle Harry. Als kind was hij met zijn familie voor de Turken
gevlucht. Voor het eerst zette hij nu weer voet op Armeense bodem. Naar het Turkse
deel van Armenië gaan zou niet in zijn hoofd opkomen. Ons nieuwe hotel moest
het blijkbaar van de komst van rijke Amerikaanse Armeniërs hebben. In de bar was
je verplicht met dollars te betalen.
Met Uncle Harry en zijn vrouw maakten Willem en ik een autotocht naar de eerste
christelijke kerk in Armenië, ik geloof uit de derde eeuw. Tijdens de rit door de
ongerepte natuur op de hoogvlakte zong Harry met tranen in de ogen Armeense
kerkliederen. Ter afwisseling wist Willem niets anders te doen dan psalmen van de
gereformeerde kerk uit zijn jeugd te zingen. Een merkwaardig tweetal daar achterin
de auto. Uncle Harry's Turkenhaat overtrof de fascistenhaat van de hooggeleerde
Nagel.
Het was dus gelukt een aantal van Willems Armeniërs te vinden. De meesten waren
net als Babken handarbeiders of werkten op de uitgestrekte tomatenvelden, zeg
maar plantages. Onze journalist wilde meer weten over hun ervaringen in het Duitse
leger en hun verzet in Holland. Bij deze gesprekken was de hulp van de tolk uiteraard
niet nodig. Wij stonden daar buiten. De bereidwillige tolk vertelde ons over haar land
en organiseerde uitstapjes. De grote, hooggelegen, helblauwe meren maakten de
meeste indruk. Daar kwam de smakelijke vis vandaan. Op een van de laatste dagen
had de vrouw van Babken voor het hele gezelschap een maaltijd verzorgd. Wat er
aan spijs en drank op de lange tafel stond, was ongelooflijk. De journalist had voor
een fotograaf gezorgd. De volgende dag stond de foto - wij leken met z'n allen op
een stel goed gevoede gevangenisboeven - met een uitvoerig artikel en een afdruk
van het omslag van Volg het spoor terug in de Jerivaanse krant.
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De laatste dag, een zondag, bezochten wij 's ochtends een buiten de stad gelegen
fraaie Armeense kerk. Uncle Harry was er ook. De mis was aan hem opgedragen.
Had hij ervoor betaald? Met zijn vrouw zat hij in zijn Amerikaanse hemd vooraan.
Hij nodigde ons met gebaren uit naast hem te komen zitten. Dat hadden wij niet
moeten doen. Nu waren wij verplicht uit beleefdheid de lange mis uit te zitten. Wij
wekten zichtbaar zijn woede op omdat wij op gum zaten te kauwen, meegebracht
om weg te geven, maar nu nuttig om de stank van de cognac van de vorige avond
te verdrijven. Het zingen was mooi, maar weer moesten wij die overdreven
hoeveelheid wierook opsnuiven. Op het grasveld rondom de kerk met hier en daar
oude bomen zaten hele families. Na drie maal met hun, dan nog levend, offerdier
om de kerk te zijn gelopen, roosterden en verorberden zij de ter plekke geslachte
schapen, geiten of kippen. Een naar onze smaak weinig christelijke ceremonie.
Onze voltallige aanhang was ook gekomen. De tolk liep nerveus heen en weer.
Iedereen eiste dat wij de laatste maaltijd bij hen thuis zouden nuttigen. God weet
wat er van te voren al niet gekookt was. Willem en ik gingen op een muurtje zitten,
deden of wij er niets van begrepen en wachtten af. De heftige discussies duurden
lang. Ten slotte hakte onze tolk de knoop door. Eén van de families kreeg de
voorkeur en wij aten voor de laatste keer Armeens op een houten balkon van een
ouderwets huis midden tussen de tomatenvelden.
Zo langzamerhand voelden wij ons twee doodvermoeide Armeense heiligen.
Op het vliegveld aan het eind van de middag was de hele schare weer aanwezig.
Vele flessen cognac werden ons aangeboden en zowaar, de cultuur kwam ook op
de proppen. Willem kreeg het zesde deel van een oude Duitse Goethe-uitgave,
loodzwaar. Op het laatste moment, na de ontroering van het afscheid, verliet één
van de mannen vrouw en dochter, liep op Willem af en fluisterde in gebroken Duits
in zijn oor: ‘Herr Nagel, ich Sohn habe auf Schouwen-Duiveland,
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Sie Sohn besuchen.’ Tegelijkertijd frommelde hij een stukje papier met een naam
in Willems hand.
Vanzelfsprekend ging Willem na zijn terugkomst er achterheen. Met behulp van
de bevolkingsregisters op Schouwen-Duiveland is hij achter het adres gekomen.
Op een zondagmiddag reed hij er naar toe en vond de moeder van de bewuste
zoon. Zij vertelde heel open over haar liefdesverhouding met de Armeen in de oorlog.
Zij had nooit meer iets van hem gehoord. Na een mislukte verhouding met een
Nederlandse soldaat woonde zij met haar zoon samen. Deze maakte op dat moment
een wandeling met zijn verloofde. Toen hij terugkwam en Willem de groeten van
zijn vader overbracht, opende hij zijn portefeuille en haalde er een foto van zijn
vader uit.
De laatste dagen in Moskou stonden wij weer onder de hoede van Allah. De
Russische schrijversbond had ons uitgenodigd voor een lunch in het Moskouse
schrijvershuis, een fraaie patriciërswoning. Wij vertelden de aanwezige schrijvers
over de coöperatieve uitgeverij De Bezige Bij. Met wellust overdreven wij hoe auteurs
bij onze uitgeverij hun democratische rechten gebruikten om invloed op het
uitgavebeleid uit te oefenen en hoe de winst eerlijk onder hen werd verdeeld. Geert
kon onze halve leugens toch niet horen.
Allah was erachter gekomen dat er die middag een ontvangst was van
Nederlandse parlementariërs door de Vereniging Nederland-USSR. Toen wij er
kwamen was de receptie in volle gang. Er liepen heel wat eerste- en
tweede-kamerleden rond. Ondanks hun anticommunisme lieten zij zich tot onze
ergernis behoorlijk positief over hun ervaringen op hun tiendaagse toer door Rusland
uit. Het had iets schijnheiligs. Plotseling liep Willem op één van de aanwezige Russen
af en merkte in het Duits op: ‘So einen schönen Anzug wie Sie tragen habe ich bis
jetzt in Rusland gar nicht gesehen.’ De man keek Willem aan en zei: ‘Diesen Anzug
habe ich bei C und A in Amsterdam gekauft.’ Het bleek de schaker Botwinnik te zijn.
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Op het vliegveld moesten wij een krankzinnig bedrag aan extra bagagekosten
betalen. Zoveel roebels hadden wij niet over. Noodgedwongen hebben wij de flessen
cognac en het Goethe-deel in een hoek van de hal gezet. Wat de cognac betreft
een gezonde maatregel.
Met Willem bezochten Dol en ik de eerste hockeywedstrijd tussen Nederland en
Duitsland na de oorlog. Tijdens het spelen van het ‘Deutschland, Deutschland über
Alles’ bleef hij en wij dus ook zitten. Zonder hem hadden wij waarschijnlijk met de
goegemeente meegedaan. Met al die kwade blikken van de keurige toeschouwers
voel je je in zo'n situatie niet op je gemak. Het was weer de Nagel-por in de rug, die
je bij twijfel wakker maakte. Een por die de Duitsers, die voor de oorlog onder het
spandoek ‘Gefährliche Kurven nur für Juden’ doorreden niet kregen of niet wilden
voelen.
In Willems geëmotioneerde denken maakte in latere jaren Duitsland
langzamerhand plaats voor Israël. Het Israël van de heer Begin. Terecht wond hij
zich op over diens verkondiging dat op basis van het Oude Testament God de
Israëliërs vandaag het recht gaf Palestijnse grond op de Westelijke Jordaanoever
in te pikken. In onze discussies probeerde ik de zaak enigszins te objectiveren door
op West-Europa te wijzen. Op grond van allerlei onzin-argumenten had het tot aan
het eind van de Tweede Wereldoorlog eeuwenlang ook weinig anders gedaan dan
zandhappertje spelen. Ik kon mij verplaatsen in het standpunt van Israëliërs die
tegen hen bekritiserende Europeanen riepen: ‘Schijnheilige opdonders, waar
bemoeien jullie je mee.’ Auschwitz behoefde daar niet bij gehaald te worden, hoewel
dat bij praten over Israël eigenlijk niet kan.
Willem bleef bij zijn mening: het inpikken van andermans land is veroveren en
dat mag niet. Duitsers die ongevraagd hun poten in Nederland hadden gezet,
moesten worden doodgeschoten. Met overtuiging heeft hij daaraan mee willen
helpen. Hij kon niet inzien waarom het voor de Palestijnen anders zou liggen.
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Soms viel ik hem in de rede met de opmerking: ‘Waarom wind je je niet even heftig
op over de behandeling van je eigen Armeniërs, de Krimtartaren, de Indianen of
God weet welk ander onderdrukt volk?’ Dat zou volgens hem ook moeten, maar
juist van een joodse staat had hij, verdomme, iets anders verwacht.
De man, die zich tijdens de bezetting volledig had ingezet om joden te helpen,
vervreemdde van zijn joodse vrienden. De vereenzaming die daar het gevolg van
was, had hij niet verdiend. Joodse activisten bekladden zijn voordeur. Hij moest een
proces voeren omdat hij voor antisemiet was uitgescholden.
De onverzoenlijke knokker en verzetsstrijder werd pacifist en lid van de PSP. De
oorlog had voor mij het pacifisme voor een groot stuk juist buiten de deur gezet. De
rechtlijnigheid van Willem ging gepaard met menselijkheid, iets kinderlijks en
afstandelijkheid. Deze elementen komen duidelijk in zijn poëzie naar voren.
Op najaarswandelingen in Luxemburg met hem en zijn vrouw Heleen vertelde hij
mij de afschuwelijke dromen over de oorlog die hij 's nachts had beleefd. Wanneer
zij vervaagden en wij van het landschap genoten, begon hij opgewekt psalmen te
zingen. Dol begeleidde hem met de tweede stem.
De ongenaakbaarheid van oorlog en verzet, waar hij zelf voor het volle pond aan
had meegedaan, raakte slaags met een brok vredelievendheid dat ook in zijn karakter
verborgen zat.
Dat alles klinkt wat zwaarwichtig. Gelukkig had hij ook zijn charme en de gave
van het vertellen van verhalen. Vooral over zijn jeugd, over zijn strenge
gereformeerde vader en zijn lieve moeder vertelde hij herhaaldelijk. Fraaie anekdotes
had hij altijd voorhanden, soms helemaal of half verzonnen. Er werd veel bij gelachen.
Bij mij bleef zijn verhaal over de dood van een oudtante in mijn geheugen hangen.
Tante stierf op vrij hoge leeftijd op een State ergens op de grens van Groningen en
Friesland. Op
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de dag van de teraardebestelling, het was november, stormde het hard. Nadat de
stoet met oudoom voorop de marmeren gang en de voordeur had verlaten werd de
kist door de naburen over de Achterweg naar het kerkhof gedragen. Het regende
hard, de takken vielen van de bomen. Eén sloeg met een klap tegen de kist. Tante
bleek schijndood te zijn en werd wakker. Enkele jaren later stierf tante weer. Opnieuw
werd de kist vanuit de slaapkamer door de gang naar buiten gedragen. Weer liep
oom er achter. Luid riep hij in de marmeren gang: ‘In godsnaam, in godsnaam, niet
over de Achterweg.’
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Het gewoel om boekenfeesten
Met de nieuwe aanbiedingen van De Bezige Bij aan de boekhandel stapte ik na de
oorlog eerst naar mijn oude baas Chris Leeflang, directeur van boekhandel Broese
in Utrecht. Bij wijze van try-out. Zijn mening over de aanbieding was een goede
richtlijn voor hoe die bij andere grote boekhandels zou uitvallen. Na vijf bezoeken
wist je trouwens precies hoe de vork in de steel stak.
Chris was geen gemakkelijke inkoper. Hij heeft heel wat uitgevers of hun
vertegenwoordigers laten zweten. Vooral als de grafische vormgeving niet in zijn
smaak viel stak hij dat niet onder stoelen of banken. Zijn humeurigheid kende ik van
uit de tijd dat ik bij hem werkte. Het was een kwestie van er goed mee weten om te
springen. Dat lukte me en we werden goede vrienden. Hij ontving mij na enige tijd
niet meer aan het tafeltje in de winkel, eigenlijk moet ik zaak schrijven, maar in zijn
kleine, goed ingerichte kantoor, waar Louis Couperus je vanaf een foto bestraffend
aankeek. Er ontbrak nooit een vaas met een verzorgd boeket bloemen. De fraaiste
van de boeken, die de laatste tijd waren binnen gekomen lagen er in keurig
opgebouwde stapels op tafel. Met de eerste de beste greep kon Chris aantonen
hoe een boek moest worden uitgegeven.
Verkooppraatjes hadden weinig zin. Als Chris tien exemplaren in zijn hoofd had,
dan was het verspilling van energie om te trachten er twaalf van te maken. Het
tijdstip van onze afspraken werd spoedig op het eind van de middag gesteld. Daarna
was het vaste prik dat wij in restaurant Het Koetshuis in Veenendaal gingen dineren.
De Zwitserse restaurateur, Fritz, ontving zijn klanten met perfecte hoffelijkheid.
Chris, die snel met bedienend personeel in de clinch kon liggen, voelde zich er
volledig op zijn gemak. Het menu bestond meestal uit een pot au feu, een op het
houtvuur geroosterde kip, salade die de maître, na vastgesteld te hebben welke
hoe-
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veelheid knoflook gewenst was, eigenhandig aan tafel aanmaakte en als dessert
een Pêche Melba of een Poire belle Hélène. Dat alles koste tien gulden en de
aanbevolen wijn zes of zeven. In de winter deed Fritz ons na de maaltijd met een
brandende stallantaarn in de hand tot aan de auto uitgeleide. Kortom, dat waren
tijden.
Chris had na de bevrijding het in 1941 gestaakte werk van de toenmalige
Boekenweek-commissie opgepakt en was voorzitter van de nieuwe Commissie voor
de Propaganda van het Nederlandse Boek geworden. Aan het haardvuur en tijdens
het eten filosofeerden wij over hoe de propaganda voor het boek zou moeten worden
aangepakt. Problemen in het leven, die er zeker waren, kwamen ook ter sprake,
maar met Chris over politiek praten had geen enkele zin. Bij het uitspreken van de
letters PvdA of de naam Den Uyl werd hij kwaad.
In 1948 zorgde hij ervoor dat ik op zijn meestal niet al te democratische manier
als uitgeverslid in de commissie werd benoemd. Het was voor mij een indrukwekkend
genootschap van boekverkopers en uitgevers. Hoewel de gemiddelde leeftijd daar
niet veel aanleiding toe gaf, ging het er enigszins studentikoos toe. Nieuwe leden
werden ingegeten, vertrekkende uitgegeten. Bij het intree-diner werd van de
nieuwelingen verwacht dat zij een witte stropdas droegen, geen groene. Zij
behoorden over een hen aan tafel opgedragen onbenullig onderwerp een speech
te houden.
De eerste rel in een Boekenweek had ik als commissielid net niet meegemaakt.
Burgemeester d'Ailly verbood kort voor de openingsavond het stuk van Slauerhoff
Jan Pieterszoon Coen wegens een aanstootgevende passage.
In allerijl werd Carel Briels te hulp geroepen. Hij haalde een stuk van Schimmel,
Het kind van staat, te voorschijn en vroeg de bekende actrice Nel Stants, die al
sedert jaren niet op het toneel had gestaan, voor het spelen van de hoofdrol. Haar
medespelers waren John Gobau en Paul Huf Sr. Het stuk viel als een baksteen.
Het merendeel van de Nederlandse schrijvers maakte de voorstelling niet mee. Uit
protest tegen het
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verbod van Slauerhoffs toneelstuk hadden zij zich in de sociëteit De Koepel
teruggetrokken. Het Boekenbal wilden zij echter niet missen en na de voorstelling
vulden zij, sommigen lichtelijk aangeschoten, de feestruimtes in de Stadsschouwburg.
De Kleine Krant van De Groene Amsterdammer schreef hier als volgt over:
‘Galafeest van Boekenweek eindigde in handgemeen (van onze sportredacteur).
Wel zelden heeft het beproefde Nederlandse volk een zo mannelijk en tegelijkertijd
ontroerend schouwspel waargenomen, als zich Woensdagavond in de Amsterdamse
Stadsschouwburg ontrolde, toen te elf uur precies het slempend gala-feest van de
Boekenweek door een heir van bleek-vastberaden letterkundigen werd besprongen.’
‘Ik was diep getroffen,’ verklaarde een der beschaamde officials aan het slot. ‘Ge
moet weten dat ik door het applaus juist wakker was geschrokken uit het gezonde
dutje dat Schimmels doorwrocht toneelwerk bij mij had aangericht. Nauwelijks had
ik de ogen geopend en mij vertrouwd gemaakt met de gedachte dat ik niet te bed
lag, of de stoet der protesterende schrijvers drong de zaal binnen. Het was duidelijk,
dat een siddering door de rijen der capitulanten ging. Een bekend boekverkoper
begon te snikken en werd door twee suppoosten weggedragen.’
Aan slechte uitvoeringen en rellen ontbrak het bij de openingsavonden van de
Boekenweek niet. Het gevecht om entreekaartjes werd er niet minder om. Voorzitter
Chris Leeflang, boekverkoper Frans Dupont - toen werkten er perfecte, goed geklede
gentlemen in ons vak - de mensen van het bureau en ik besteedden een volle dag
aan het plaatsen verdelen. Vooral wanneer de koningin kwam was dat een
verantwoordelijke bezigheid waarbij de regels van het protocol haarfijn moesten
worden gevolgd. Wie kwam naast wie te zitten? Moest de voorzitter van de
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels links van Hare
Majesteit plaatsnemen of de voorzitter van de CPNB? Ook in het boekenvak zijn
veel lange tenen. Wie zat naast minister Luns, die altijd in vol ornaat kwam, of naast
de ambassadeur van België?
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Als alles ingedeeld was, ontstond er een halve oorlog met de mensen die geen
kaartje hadden gekregen. Op de zwarte markt werd er honderd gulden voor betaald.
Kwalijker dan de voorstelling Het kind van staat was in 1950 de opvoering van De
ondergang van de Armada van Jef Heydendaal. Cor Hermus speelde de rol van
Philips de Tweede. Niemand had er een goed woord voor over. Kort voor de pauze
sprak de kardinaal tegen de op een troon gezeten Hermus de woorden: ‘Majesteit,
er is hier al te veel gesproken.’ Het publiek antwoordde hartgrondig en luid met
‘Jaaa’. In de pauze moesten Chris en ik in de kleedkamers Cor Hermus en de rest
van het gezelschap Comedia met de grootste moeite overreden om verder te spelen.
Eerst verdomden zij het om voor zo'n publiek nog een seconde op het toneel te
gaan staan. Achteraf gezien had de voorstelling beter afgelast kunnen worden. Een
groot deel van de toeschouwers bleef na de pauze aan de bars van de
Stadsschouwburg hangen, zich niets aantrekkend van hoe het drama in de zaal
zich verder voltrok.
Zulke voorstellingen mochten dan in de verste verte niet tot de top behoren van wat
er op het Nederlandse toneel te beleven viel, met de versieringen van Metten
Koornstra lag het totaal anders. Beter dan hij het voor elkaar bracht zijn er in
Nederland geen feesten aangekleed. Metten toverde met zijn op het Waterlooplein
opgescharrelde en door hem fantastisch beschilderde voorwerpen zoals
modepoppen, brillen, linkerschoenen, namaakmedailles, schilderijlijsten, harmoniums
en door hem zelf uit gips vervaardigde maskers en zetstukken de foyers van de
Stadsschouwburg, het Concertgebouw, de RAI en het Stedelijk Museum om in
unieke feestzalen. Met zijn kunstenaarsvrienden werkte hij in een oud atelier aan
de Amstel, waar nu de Stopera voor in de plaats is gekomen, maandenlang en voor
weinig geld aan de versieringen. In de voorafgaande nacht en de dag van het feest
werd de boel - spijkerloos, vanwege het gevaar van beschadiging van muren opgehangen en geplaatst. Met behulp van belegde
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broodjes en kratten pils hielden zij dat tot laat in de middag voor de voorstelling vol.
Met Metten rondlopen in de bijna gereedgekomen ruimtes was voor mij het grootste
plezier van het feest. Gniffelend wees hij op de hatelijke grappen die hij over
schrijvers en uitgevers had verzonnen, trekkend aan een shagje, dat onder zijn snor
hing. Daarna ging hij naar huis, trok zijn smerige werkkleding uit, ging onder de
douche en verscheen in een keurig zwart pak - het enige dat hij bezat - en met
zowaar een das om, voor het oog opgewekt en fris, op de openingsavond.
In een interview naar aanleiding van het Boekenfeest in het Stedelijk Museum,
waar de CPNB toen haar toevlucht had gezocht, zei Metten: ‘Voor het eerst in 1947
gedaan, maar vorig jaar had ik er genoeg van. Half twaalf ben je klaar en om één
uur is het kaal geplukt. Dan sta je voor lul. Maar ja, voor dit jaar was ik weer met
een natte vinger te lijmen.’
Het jaar daarop, in 1969, veroorzaakte hij een rel. Met twaalf schilders maakte
hij vijftien wandschilderingen met de titel: Palais du Pape. Paus Paulus stond er
onder meer met een jarretelgordeltje afgebeeld. De VARA had er van te voren een
filmpje over uitgezonden en de bekende hel brak los. Het roomse Michaël Legioen
schreef een woedende brief aan burgemeester Samkalden. De afdeling Amsterdam
van de KVP eiste van B. en W. alle geëigende maatregelen te nemen om het gebruik
van het gewraakte, vulgaire en lasterlijke materiaal te voorkomen. Minister Luns
betuigde het leedwezen van de regering tegenover de pauselijke pronuntius en
legde uit waarom de overheid niet kon ingrijpen. De voorzitter van de CPNB, toen
de katholieke uitgever Paul Brand Jr, de directeur Frans de Smit en Metten Koornstra
moesten de burgemeester uitleggen, dat het een storm in een glas wijwater was.
De wandschilderingen hingen op het feest in het Stedelijk Museum.
Metten was de absolute versierder. Hij maakte de Boekenfeesten. Zijn objecten
- het mochten best kunstwerken worden genoemd - werden door de feestgangers
soms met handgemeen van de wanden gerukt of opgepakt, en mee naar huis
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genomen. Vanaf het begin was dat traditie en er viel niet aan te ontkomen. Metten
en ik stonden vaak droevig aan een bar toe te kijken. Wij hadden dan moeite om
ons niet op de afbrekers te storten, vooral wanneer de vernietiging al kort na
middernacht begon.
In 1951 kwam koningin Juliana in de Stadsschouwburg. Het cabaret van Wim
Sonneveld verzorgde de voorstelling. Die keer was het aantrekkelijk en vrolijk. Annie
M.G. Schmidt schreef teksten voor liedjes onder andere over de trilogie Eeuwig
zingen de bossen met refreinen als:
Wij zijn de tri
Wij zijn de tra
Wij zijn de triolologie
of: De koe is ook al niet in orde
De koe is ziek
en staat te loeien in de stal van Anton Pieck.
of: Wij zijn hard maar nergens bitter
Zegt op Zondag Doctor Ritter.

Voorzitter Chris Leeflang en ik als vice-voorzitter stelden schrijfsters en schrijvers
aan de koningin voor. De uitverkorenen waren de winnaars van literaire prijzen in
het voorafgaande jaar. Geen eenvoudige taak. Auteurs bleken in het algemeen
geen vlotte praters te zijn. De koningin had zich goed voorbereid maar toch waren
pijnlijke stiltes niet te vermijden. De bejaarde, maar nog vitale Top Naeff was ook
aanwezig en hoewel zij geen prijswinnares was, stelden wij haar toch aan de koningin
voor. Gelukkig had Hare Majesteit goede herinneringen bewaard aan Top Naeffs
meisjesboek School-Idyllen. Het gesprek werd hierdoor wat losser. De schrijfster
nam haar kans waar om te vertellen dat zij in het jaar 1900 voor de uitgaverechten
van haar boek van de uitgever tweehonderd gulden had ontvangen en over de vele
her-
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drukken nooit een cent royalty. Bij het horen van dat woord keek de koningin
verbaasd op en zei ‘O ja, mevrouw Naeff’, waarmee het gesprek werd beëindigd.
De verplichtingen die het koningschap met zich meebracht, riepen bij mij een
gevoel van deernis op wanneer de brutale horde van persfotografen, zichtbaar tegen
haar zin, van de koningin hun plaatjes schoten. De naar mijn smaak verre van
elegante robe maakte de zaak nog erger. Navrant was het moment op het
Boekenfeest in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen in Den Haag, waar
L'Histoire d'un soldat van Stravinski in de vertaling van Martinus Nijhoff werd
opgevoerd. De ontvangst van de literatoren in de pauze duurde door gebrek aan
gespreksstof een minuut of vijf korter dan was gepland. Op het trapje dat naar de
ontvangstfoyer leidde bekeken de nieuwsgierige geliefden van de voorgestelde
auteurs de gebeurtenis op een afstand. Chris en ik stonden alleen met de koningin,
die zich plotseling omkeerde en zich naar de koninklijke loge wilde begeven. Eigenlijk
hadden wij moeten zeggen ‘Majesteit, wilt u alstublieft nog even wachten’, maar dat
kwam niet in ons op. De vriendelijke gluurders zagen haar naderen en vluchtten
uiteen. De koningin reageerde nijdig met te zeggen ‘Ze zijn zeker bang voor me’.
Zo iets wekte bij mij republikeinse gevoelens op. Om anderen een genoegen te
doen zou een lieve vrouw op middelbare leeftijd niet in zulke situaties verzeild mogen
raken.
De beste herinneringen aan de vroege Boekenfeesten zijn die van op de
trappenhuizen van de Stadsschouwburg. Op deze kleine amfitheaters streek de
bloem van de Nederlandse letterkunde neer. De ouderen zoals Vic van Vriesland,
Jany Roland Holst, Anthonie Donker en Kees Kelk keken aan een tafeltje, een glas
drinkend, met jaloezie naar de daarop zittende of schuifelende jonge garde. De
extravagante en gewaagde toiletten van de vrouwelijke aanhang waren dan ook
oogverblindend. Het rokkostuum was voor de mannen bijna een must, hoewel zonder
uit de toon te vallen Vijftigers als Lucebert in een trui liepen.
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Ed Hoornik en zijn Mies Bouhuys omringden zich met Criterium-vrienden, zoals ze
daar op de rode traplopers zaten, leek het of zij redactievergadering hielden. Zelfs
Simon Vestdijk en Henriëtte van Eyk waren enkele malen aanwezig. Het had iets
van een jaarlijks terugkerend Bevrijdingsfeest. De jonge Frits Müller speelde er met
zijn dixielandbandje. Ik swingde met Wampie van Bob den Doolaard en Hella Haasse,
op wie ik bijna verliefd werd. Het strijkje van Rita Dalvano was er altijd en speelde
hartstochtelijk nog een uur na sluitingstijd door voor de onverbeterlijke feestgangers.
Geert Lubberhuizen, die onder het dansen vrolijke Indianenkreten uitstootte, en ik
behoorden daar steevast bij. Metten Koornstra, de vader van het feest, natuurlijk
ook. Een droeve blik werpend op de leeggeroofde ruimtes, verliet hij als laatste het
pand, zoals een kapitein een zinkend schip.
Vooral in 1956 was het raak. Toen werd het werkelijk meest onnozele stuk ooit in
de Stadsschouwburg gespeeld ten tonele gevoerd: Het Geheim van de Idioot van
Cornelis Veth. Onder regie van Anton Koolhaas trad bijna de gehele bende van de
Nederlandse literatuur op. Een absolute vorm van amateurtoneel, gespeeld door
lieden die zelfs geen amateurtoneelspelers waren. Dat gestoethaspel van al die
schrijvers was volstrekt krankzinnig.
Han Hoekstra en Michel van der Plas speelden de volmaakt pokdalige tweeling.
Frits van der Molen had als veldwachter groot succes en Harry Mulisch als Janmaat.
Manuel van Loggem sprak de onvergankelijke woorden: ‘Ik ben een arme idioot, ik
bedel om een stukje brood, och was ik toch maar liever dood.’ Mies Bouhuys, Simon
Carmiggelt, Jan Willem Hofstra, Henri Knap, Gabriël Smit en anderen speelden ook
mee.
Hent van der Horst, oud-toneelspeler en medewerker van het bureau CPNB, had
een systeem bedacht zodat de mensen precies zouden weten wanneer zij moesten
lachen. Op die ogenblikken ging er een toeter. Voor applaus was er een bel.
Tijdens de repetities in een bovenzaaltje bij Maison de
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Boer op het Leidseplein hebben wij tranen gelachen. Voor de organisatoren was
het een bijna onmogelijke taak om ervoor te zorgen dat iedereen aanwezig was.
Het is een godswonder dat Koolhaas het stelletje ongeregeld op de planken van de
schouwburg kreeg en dat het stuk nog werd uitgespeeld ook.
De zoveelste poging om iets oorspronkelijk Nederlands op de planken te zetten
- er werd wat afverzonnen - was de voorstelling van De zwarte bruid van Kees Kelk.
Een Opera Parodistica met muziek van Géza Frid. Het werd gespeeld door acteurs
van verschillende opleidingsinstituten. Een aantal zou later bekendheid krijgen,
zoals: Petra Laseur, Hans Boswinkel, Guido de Moor en Jules Rooyaards. De pers,
niet geheel terecht, kraakte het weer af.
De nieuwe directeur van de Stadsschouwburg, Evert Smit, wilde zijn gebouw niet
meer aan de gevaren van Boekenbals na de voorstelling blootstellen. De nieuwe
rode tapijten en traplopers mochten niet het risico lopen van brandgaten en
alcoholvlekken.
Vanaf 1960 werd het Concertgebouw een aantal jaren Boekenfeesttempel.
Het begon met de uitvoering van Les Illuminations van Benjamin Britten door het
Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink en zang van Peter Pears.
Daarop viel niets aan te merken. De demissionaire minister Cals speldde die avond
Chris Leeflang in aanwezigheid van de koningin de versierselen van officier in de
Orde van Oranje Nassau op de borst. Chris, die als voorzitter was afgetreden, had
dat verdiend. Geert Lubberhuizen volgde hem op.
Tijdens zijn voorzitterschap bepaalde Chris het gezicht van de CPNB. Het betrof
niet alleen de Boekenfeesten, maar ook het uitkiezen van de affiches, het benoemen
van de jury's voor de keuze van het Boekenweekgeschenk en de best verzorgde
vijftig boeken.
In haar bestaan werd de CPNB regelmatig bedreigd door problemen tussen
boekverkopers en uitgevers. Meestal ging het om de financiën. In 1954 liep een
ruzie hoog op over een
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advertentie in de Boekengids van een roman, die de christelijke boekverkopers als
volstrekt onzedelijk beschouwden. Het ging over het boek van Han B. Aalberse Bob
en Daphne. Bij de samenstelling van de gids was er wel sprake van een zekere
controle, maar deze roman was daar doorheen geslipt. De protestantse en katholieke
boekverkopers eisten het aftreden van de commissie. Zij wensten een nieuwe
commissie met meer invloed van confessionele kant. Chris en ik vergaderden om
de haverklap met de voorzitter van de Nederlandse Boekverkopersbond, de
christelijke Donner. De zaak kreeg de aard van een nationaal conflict. Het leek of
de gehele vrijheid van meningsuiting in Nederland op het spel stond. De pers
bemoeide zich er ook mee. In Het Parool werd opgemerkt: ‘Vertrouwt dan geen
mens meer op de geestelijke volwassenheid van ons volk? Dat heus wel zelf weet
te onderscheiden wat het moet weigeren of accepteren? En dat over voldoende
ingeboren beschaving beschikt om elkaars gevoelens en overtuiging te ontzien?
Moet dan op elk gebied de geïsoleerde quarantaine in afzonderlijke klasjes opperste
wijsheid worden? En elke natuurlijke samenwerking achterdochtig worden
gefrustreerd?’
De Hollandse rel werd zoals gebruikelijk met het bewandelen van de middenweg
opgelost. Er kwam een nieuwe commissie CPNB, bestaande uit alle leden van de
oude commissie en aangevuld met een protestants en een katholiek lid. Naast de
algemene Boekengids kwam er een door geloofsgenoten zelf gecensureerde
christelijke Boekengids. Met het rooster van aftreden werd opnieuw begonnen. Dat
had tot gevolg, dat Chris weer een gehele ambtstermijn kon aanblijven. Een politicus
zou het hem niet hebben kunnen verbeteren.
In 1961 stond Bernard Haitink weer voor het Concertgebouworkest. Het speelde
Cyrano de Bergerac van Wagenaar. Keurig uitgezocht: een Nederlandse componist
en iets dat met literatuur te maken had. Daarna volgde een conférence van Wim
Kan. Zingend kwam hij op met ‘Dag koningin, dag
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schrijvers, dag sprankelend volk van Nederland...’ Hij was op zijn best. In één van
zijn liedjes stak hij de draak met Vestdijk, Mulisch, Lucebert, Vinkenoog en Claus.
Bezige Bijauteurs. De invloed van de nieuwe CPNB-voorzitter Geert Lubberhuizen
was merkbaar. Het liedje eindigde met het refrein:
Se pocket is een bestseller
Se pocket is een bestseller
Het maakt de grote verteller
beroemd maar net niet rijk!
Maar goed dat dat zo is
want daardoor blijft ie fris!

Wim Kan nam de plaats van Haitink in en dirigeerde het orkest. Alle cultuurdragers
en lezers in de zaal zongen de deun van het indrukwekkende poëtische werkje uit
volle borst mee.
Na de pauze trad het Nederlandse Ballet op onder leiding van Sonja Gaskel met
La Boutique fantasque van Respighi. Zij zorgden voor een overdonderend slot door
met de hele groep vanaf het podium over een daarvoor aangelegde trap de zaal in
te dansen en daarmee het boekenbal te openen, onder een regen van massa's naar
beneden geworpen serpentines en confetti. Het was een topper in de rij van
Boekenfeesten.
Zij bleven doorgaan. In de commissie waren wij van mening dat er eens aandacht
moest worden besteed aan de Vlaamse literatuur. Onze Vlaamse collega's hadden
ons aangeraden met de nestor van de Vlaamse schrijvers, Herman Teirlinck, overleg
te plegen. Met Karel Jonckheere gingen Geert Lubberhuizen, Hent van der Horst
en ik bij de tweeëntachtigjarige op bezoek. Al in het begin van het gesprek stelde
hij voor een Vlaams gezelschap te vragen Feydeau's Occupe toi d'Amélie te spelen.
In Antwerpen had het daarmee veel succes behaald. Honderd procent Vlaams was
het voorstel niet, maar wij dachten: ‘Kom, vooruit maar, daar val je geen buil aan.’
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De sombere kamer, in zijn huis ergens buiten Brussel, stond vol met meubels uit
de jaren twintig. Op de tafel werden door de oude literator bierglazen gezet. Hij
bleek in zijn kelder een uitgelezen verzameling gueuze-bieren te hebben. Zij was
afkomstig van kleine brouwerijen in de omgeving. Ieder nieuw glas moesten wij
savoureren als gold het de kostbaarste bourgogne. Teirlinck legde met groot
vakmanschap het ontstaan van de verschillen in smaak aan ons uit.
Tien dagen daarna ontvingen wij van hem een brief waarin hij ons mededeelde
dat Feydeau niet door kon gaan. Daarvoor in de plaats stelde hij voor om zijn
toneelstuk De fluitketel te nemen. Dat was in elk geval een Vlaams stuk.
De uitvoering vond wel plaats in de Stadsschouwburg. Gedwongen door Evert
Smit was de zaak grootscheeps aangepakt. Het aansluitend Boekenbal werd in het
door Metten Koornstra versierde Concertgebouw gehouden. Het stuk was in die zin
actueel, dat het onderwerp in de verte leek op het drama, dat in die dagen onder
de noemer ‘de Baarnse moordzaak’ de gemoederen bezig hield. Het was weer
slecht, en droevig op de koop toe.
Omdat voorzitter Lubberhuizen met angina te bed lag, moest ik de honneurs als
gastheer van hem overnemen. De koningin, prins Bernhard en een prachtige collectie
ministers waren aanwezig. Voordat ik de openingswoorden zou uitspreken stonden
wij in de foyer met de hoge gasten te wachten op de komst van de Vlaamse minister
van Cultuur, die vanwege het Vlaamse karakter van de avond aan het begin ook
iets te berde zou brengen. Het werd pijnlijk, de man kwam maar niet opdagen. Prins
Bernhard vond een oplossing: ‘Als die mijnheer iets te zeggen heeft, kan hij dat toch
na de pauze doen.’
Juist op het moment dat ik de eregasten, schrijvers en ander volk had welkom
geheten, verscheen onze Belg hijgend op het toneel. Door een opstopping in de
Maastunnel had hij vertraging gehad.
De feestgangers werden na afloop van de voorstelling in door Koornstra prachtig
opgetuigde praalwagens, door trac-
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toren getrokken, naar het Concertgebouw vervoerd om zich daar in het Boekenbal
te werpen. Metten had voor de versiering van de wagens inspiratie opgedaan met
het bekijken van plaatjes in Jules Verne's Stoomhuis. Daarin wordt een reis door
het toenmalige Brits-Indië beschreven, waarbij de reizigers gebruik maken van
enorme wagens, vol lofwerk, getrokken door een ijzeren, met stroom aangedreven,
olifant. De tractoren waren omgetoverd in ouderwetse locomotieven met hoge pijpen,
waarin Bengaals vuur brandde. Waar wij de centen vandaan hadden gehaald om
dit allemaal voor elkaar te krijgen is mij nu een volstrekt raadsel. Metten was wel
een meester om gratis of met zeer weinig geld de mooiste dingen uit het niets te
toveren.
Vanaf het balkon van de Stadsschouwburg wuifde de koningin opgetogen de
stoet toe. Het slechte toneelstuk was snel vergeten. Burgemeester Van Hall stelde
prins Bernhard voor om de versieringen van mijnheer Koornstra in het
Concertgebouw nog te gaan bekijken. De prins antwoordde: ‘Dat moet u aan mijn
vrouw vragen.’ Zijn vrouw bleek het een goed voorstel te vinden. Met de hofauto,
geflankeerd door motorpolitie en voor en achter politieauto's met knipperlichten,
begaven het koninklijk paar, de burgemeester en ik, ons naar de tempel aan de Van
Baerlestraat.
Met de koningin bewonderde ik de maskers, poppen, zetstukken, de ballonnen
en guirlandes van Metten in de gangen, foyers en zaal. Ondertussen dronk Willem
Bloemena met de prins en de burgemeester een glas roze champagne. Willem had
er tussen de bedrijven door bij mij op aangedrongen, dat ik een poging zou wagen
met Hare Majesteit het bal te openen. In het belang van de publiciteit voor de
Boekenweek heb ik daartoe inderdaad een bescheiden poging gewaagd. Uiteraard
tevergeefs.
Toen het koninklijk gezelschap vertrokken was stond Willem klaar met een fles
champagne, die na de inspannende arbeid buitengewoon goed smaakte.
Bij de gasten uit de Stadsschouwburg had zich in het Concertgebouw een menigte
fraai geklede bezitters van balkaar-
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ten gevoegd. In de Kleine Zaal speelden Georgette Hagedoorn, Charlotte Köhler,
Ko van Dijk en Wim Sonneveld een Grand Guignol: De Beestmens. Drie maal werd
het die nacht opgevoerd. Door de grote hoeveelheid namaakbloed, die er vloeide
moesten de kostuums van de spelers twee maal verwisseld worden.
De volgende dag bracht ik Geert aan zijn ziekbed uitvoerig verslag uit.
Vanzelfsprekend had hij de pest in dat hij er niet bij was geweest. Hij kon die avond
ook niet bij ons thuis op het gebruikelijke naboekenfeestje komen. Om Metten
Koornstra en zijn vrouw, Josje, zonder dat zij hoefden te versieren, iets gezelligs
aan te bieden, kwam jaarlijks een stel vrienden, met het consumeren van oesters
en witte wijn, de vorige avond nog eens zachtjes overdoen.
Alle gekke voorvallen passeerden dan de revue: de problemen met de brandweer,
een minister die dichter bij de koningin had willen zitten, de jurk van Hare Majesteit,
die van haar hofdames en die van Lucia Campert. Het uniform van minister Luns
werd niet vergeten en zeker niet het vele gedonder, dat er achter de coulissen aan
te pas kwam.
De vorige avond had ik Bert Schierbeek, die de Van der Hoogtprijs had gekregen,
aan de koningin voorgesteld. Ik zei: ‘Majesteit, mag ik U meneer Schierbeek
voorstellen. Hij heeft de Van der Hoogtprijs gekregen.’ De koningin antwoordde:
‘Mijn gelukwensen meneer Schierbeek, bent u er blij mee?’ Onmiddellijk begon Bert
met vuur te vertellen dat het een schande was dat een dergelijke prijs financieel zo
weinig betekende. Schrijvers in Nederland verdienden volgens hem het zout in de
pap niet. Desondanks kon hij niet anders dan met schrijven doorgaan. De koningin,
een hoofd groter dan Bert, zei: ‘O, ja meneer Schierbeek.’ Zij kon moeilijk de
portemonnaie uit haar tasje halen. Ik dacht: ‘Nu moet ik een eind aan het gesprek
maken.’ De koningin hielp mij door op te merken: ‘Ga zo voort meneer Schierbeek
en gij zult spinazie eten.’ Bert keek verschrikt omhoog en zei: ‘Wat Majesteit,
spinazie? Daar hou ik niet van.’
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Tekenend voor de manier waarop ik bij zo'n gelegenheid kon staan krukken, was
het voorstellen van Kees Kelk. Ik schijn te hebben gezegd: ‘Majesteit, mag ik U
Kees Kelk voorstellen... Kees, dit is Majesteit.’
Dat soort verhalen deed het de volgende avond goed. Willem Bloemena speelde
jazzdeuntjes op de piano. Geert, die er andere jaren natuurlijk wel bij was, liet ons
vaak onbedaarlijk lachen. Hij kon op een krankzinnige manier de komiek uithangen.
Hij leek dan een broertje van Danny Kaye.
Een droeve gedachte na al die avonden blijft mij bij. Margreetje Schierbeek, Willem
Bloemena, Metten Koornstra en Geert Lubberhuizen, zij zijn er niet meer.
Chris Leeflang zei in een interview terugkijkend op de goede oude tijd: ‘Het echte,
leuke elitaire Boekenbal is overleden aan de tijdgeest. De koningin dat vond men
niet meer nodig; de minister vond men niet meer nodig; de prijzen, die vond men
ook niet meer nodig. Het afschuwelijke fenomeen dat men met het woordje
“democratisering” bestempelt, maar dat met democratie niets te maken heeft, dat
fenomeen heeft een einde aan het Boekenbal gemaakt. Ik denk dat het ook iets te
maken heeft met de stimulerende tijden die we na de Tweede Wereldoorlog
beleefden, alles was in opbouw, ook de boeken.’
Deze uitspraken mochten wat overdreven zijn, geheel ongelijk had hij niet. Wij
waren in de jaren zestig beland en dat werd merkbaar.
Zo werd de CPNB in 1963 geconfronteerd met de aanzwellende golf van acties.
De Nederlandse schrijvers waren ontevreden over het stipendiabeleid van het
toenmalige ministerie van CRM. Zij besloten het boekenfeest te boycotten. Hent
van der Horst, verknocht aan Griekse tragedies en met goede relaties in de Griekse
toneelwereld, had met Frans de Smit voor elkaar gekregen, dat het Peraikon theater
uit Athene Aischylos' Oresteia in het Concertgebouw zou opvoeren.
Een week voor de openingsavond was het nog volstrekt
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onzeker of de schrijvers zouden komen en zo niet, of de hele zaak dan zou moeten
worden afgelast. Een Boekenfeest zonder auteurs was onzin. De actievoerders
kregen een paar dagen voor de openingsavond bij staatssecretaris Y. Scholten hun
zin en het angstzweet van de heren op het CPNB bureau kon worden afgeveegd.
Geert Lubberhuizen merkte op, dat de Griekse tragedie bijna een Nederlandse
was geworden. Eigenlijk is het aardig, dat de dreigende boycot van een Boekenfeest
er toe heeft geleid dat het Fonds der Letteren, een door CRM gefinancierd steunfonds
voor schrijvers, van de grond kwam.
Zes jaar later greep de schrijversvakbond de Vereniging van Letterkundigen naar
hetzelfde machtsmiddel ter verkrijging van een beter auteurscontract. De
onderhandelingen met de uitgevers vlotten niet en er werd weer gedreigd met een
boycot van het Boekenfeest.
Als directeur van een schrijverscoöperatie was Geert Lubberhuizen de
aangewezen man om als onderhandelaar op te treden. Met Reinold Kuipers, directeur
van uitgeverij Querido en zelf lid van de VVL vormde hij voor de uitgeversbond een
commissie van goede diensten. Zulke klussen kon je aan tacticus Lubberhuizen
overlaten.
Beiden kregen het voor elkaar, dat weer op het nippertje de boycot niet doorging,
hoewel er geen overeenstemming was bereikt. In september van dat jaar werd de
CPNB toch dwarsgezeten. De door haar georganiseerde Boekenmarkt in de RAI
werd wel geboycot. Pas in 1971 bereikten de partijen overeenstemming.
In 1965 verhuisde de openingsavond van de Boekenweek naar het
RAI-Congrescentrum.
Er werd een door Frans Weisz in opdracht van O., K. en W. gemaakte film
gedraaid, Een zondag op het eiland van de Grande Jatte. Veel schrijvers speelden
er in mee. Het was een verrassend nieuw element. De film kreeg veel waardering.
Op het filmfestival van Berlijn verwierf hij een Gouden Beer.
Het boekenvak moest ook het nodige bijdragen aan de fi-
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nanciering, die natuurlijk de pan uitrees. Samen met Jan Vrijman, die bij de produktie
betrokken was, ging Hent van der Horst hierover met Geert Lubberhuizen praten.
De kas van de CPNB was leeg, er moest geld van andere vakorganisaties komen.
Geert hoorde de heren aan een zei: ‘Ja, ja, dat zal best.’ Daarmee was het gesprek
ten einde, maar de centen kwamen.
Na de film kwam die avond toch weer het bijna onvermijdelijke toneelstuk. Het
gezelschap Studio speelde onder regie van Kees van Iersel De Koning komt voorbij
van Sybren Polet. Ondanks alle goede bedoelingen kon ook dat geen wereldsucces
worden genoemd.
Paul Brand was Geert Lubberhuizen intussen als voorzitter van de CPNB
opgevolgd. 's Middags voor de voorstelling zaten Paul en ik naar de generale repetitie
te kijken. Bij hem ontstond enige nervositeit toen hij zag, dat een van de acteurs
moest spelen, dat hij open en bloot een plas op het toneel deed. De koningin zou
die avond komen en hij vroeg zich af of zo iets wel in haar aanwezigheid kon. Wij
begrepen ook dat het onmogelijk was te vragen de scène weg te laten. Tijdens de
voorstelling gebeurde het discreet met de rug naar het publiek.
De komst van de koningin baarde nog een andere zorg. Ook in de versieringen
van Metten werd de tijdgeest zichtbaar. Op een fraai paneel in de gang had hij foto's
van blote vrouwen geplakt, onder wie Marilyn Monroe. De heren van het protocol,
die 's middags waren komen kijken hadden er bezwaar tegen dat Hare Majesteit
daar langs werd geleid. Het was niet eens zo eenvoudig, maar bij haar binnenkomst
heeft zij keurig een kleine omweg gemaakt.
Het was het laatste bezoek van een koninklijke gast aan het Boekenfeest.
Aan het eind van de jaren zestig waren er weer eens problemen gerezen tussen
de Uitgevers- en de Boekverkopersbond. Het gevolg was, dat de CPNB een instituut
werd onder de uitsluitende hoede van de Koninklijke Nederlandse
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Uitgeversbond. Een jaar of vijf had ik niet meer in de commissie gezeten. De
uitgeversbond zocht een nieuwe voorzitter en Willem Bloemena kwam vragen of ik
die functie op mij wilde nemen. Met die rare betrokkenheid van me bij de
boekenpropaganda kon ik moeilijk nee zeggen.
Er werd een nieuwe commissie gevormd en Dick Ouwehand werd de nieuwe
directeur. Voor de organisatie om in maart 1970 een Boekenfeest te laten
plaatsvinden was er niet veel tijd.
Als directeur van Proost en Brandt had ik een jaar eerder het slotfeest van het in
Amsterdam gehouden Internationale Uitgeverscongres helpen organiseren. Bij de
grafische industrie bedelde ik voor dat doel een aardig bedrag bij elkaar. De
opgewekte mannen van de reclameafdeling van Proost en Brandt, Cor Jongens en
Pieter Groot, verwezenlijkten een schitterende Hollandse kermis in een van de grote
hallen van de RAI. Pieter Groot, die Metten Koornstra al een enkele maal had
vervangen, zorgde voor een indrukwekkende versiering. Buitenlandse uitgevers
praatten jaren later nog over dit grootse feest. Het kon niet anders dan dat Geert
Lubberhuizen voorzitter van het feestcomité was.
Na dat succes lag het voor de hand, dat de CPNB voor het Boekenfeest een
oplossing in dezelfde richting zocht. De wijsheid dat goede grappen niet herhaald
dienen te worden, werd daarbij helaas uit het oog verloren.
Alleen wat variété en kermisattracties vonden wij niet cultureel genoeg. Willem
Bloemena van uitgeverij Meulenhoff kwam met het voorstel zijn buitenlandse auteurs
Mary McCarthy en Günter Grass als eregasten uit te nodigen. Onder voorzitterschap
van Boebie Brugsma zouden beide gasten in een Forum zitting nemen en vragen
op literair-cultureel terrein van de daartoe uitgenodigde vertegenwoordigers van de
pers beantwoorden.
Een en ander vond weer plaats in een grote hal van de RAI. Wij noemden het
geen Boekenfeest, maar Lezersfeest, omdat nu eens, zeer democratisch, de lezers
zelf de gelegenheid kregen een Boekenfeest bij te wonen.
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Na het Forum werd een ‘Bourgondisch diner’ aangeboden, bestaande uit paté,
speenvarken en Limburgse vlaai. De akoestiek was zo erbarmelijk dat er praktisch
niets van de forumdiscussies te verstaan was. Dat werd tijdens het kermisachtige
feest tien maal erger. Van het lawaai werd een mens absoluut knettergek. De nieuwe
zaal bleek nog geen geluiddempend plafond te hebben.
Maar helaas, het was niets vergeleken bij de chaos die tijdens het diner ontstond.
Het Boekenfeest haalde hiermee voor het eerst in zijn bestaan de internationale
pers. In de New York Herald Tribune (Parijse editie) stond op de eerste pagina het
volgende correcte verslag, dat ik om het interessant te houden in het Engels
overneem:

Demonstration for a pig disrupts literary dinner
AMSTERDAM. April 5 (AP).
The most important literary dinner of the year here ended in uproar Friday
night - all because of a pig.
The live pig, in line with tradition, was brought in and led around the dinner
table before the serving of roast suckling pig. Some of the guests thought
the tradition was in bad taste.
Then a waitress took everyone by surprise by grabbing the microphone,
pointing at the shrieking pig and shouting: ‘It's a shame. That is what you
are going to eat.’
She was not quite right. The pigs for the dinner had already been prepared.
But the protest found support among the 200 dinner guests. There were
loud shouts, and plates and glasses were thrown in the direction of the
chairman, Wim Schouten.
The caterer appeared to try to calm the din and only succeeded in
increasing it when he announced that the waitress had been dismissed
and sent home.
Finally, Mr Schouten cancelled the serving of suckling pig. He also
cancelled the speeches including one by famed biologist Dick Hillenius.
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Harry Mulisch, a prominent Dutch writer, started a collection for the
dismissed waitress, but Mr Schouten took over, announcing that he would
pay all damages.
The dinner was being held to publicize the Netherlands's annual week
for promoting book sales. Among the guests were Mary McCarthy and
Günter Grass.
Henk Kersting, de baas van Associated Press in Amsterdam, die het diner bijwoonde,
had het die avond nog doorgebeld. Mary McCarthy en Günter Grass waren hooglijk
verwonderd en amuseerden zich over zoveel emoties in ons Nederlands literaire
wereldje.
Als tafelpraeses was het een bijna onmogelijke opgaaf de rust te doen weerkeren.
Ik liet zo snel mogelijk de vlaaien op tafel zetten, hopend dat met het zien van deze
zoetigheid de gemoederen tot bedaren konden worden gebracht. Niemand, riep ik
steeds, behoefde speenvarken te eten. Dat leverde opnieuw protest op van de
mensen die zich de smakelijke hap niet wilden laten ontgaan.
Voor de goede orde: Van de performance met het levende biggetje waren wij niet
van te voren op de hoogte gesteld. Het ontslag van de serveerster is niet doorgegaan.
De publiciteit in de Nederlandse kranten was groter dan ooit te voren. Het Parool
bracht een fotoreportage van een volle pagina.
Misschien kon die avond als symbool dienen voor de veranderingen die met de
Boekenfeesten gingen plaats vinden.
Het moest zuiniger worden aangepakt. Rokkostuums en smokings en opwindende
damestoiletten verdwenen. De boekverkopers in de andere grote steden wilden wel
eens af van de Amsterdamse overheersing. In de volgende jaren werd er naar Den
Haag, Utrecht en Rotterdam getrokken en zelfs naar een Brabants dorp en Lelystad.
In 1980, toen de Uitgeversbond haar honderdjarig jubileum vierde, werd er weer
eens fors uitgepakt in het Concertgebouw en kwam de sfeer van oude Boekenfeesten
om de hoek kijken. Na mijn pensionering bij Kluwer werd ik ruim
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een jaar directeur ad-interim van de CPNB. Ik kon het niet laten. Met mijn
boekenfeestafwijking zorgde ik er voor dat er in 1983 weer een bescheiden
Boekenfeest in de Stadsschouwburg in Amsterdam kwam.
Het ziet ernaar uit dat Boekenfeesten toch tot het einde der wereld zullen blijven
bestaan.
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Wim is weg
Mijn vriend Frans Proost, die ik al lange tijd kende, vroeg mij begin '56 geheel
onverwacht, of ik er voor voelde mededirecteur te worden van Proost en Brandt,
papiergroothandel en binderij in Amsterdam. Van het meer dan tweehonderd jaar
oude familiebedrijf was Frans fiscaal adviseur. Na de oorlog was het omgezet in
een naamloze vennootschap met aandelen op de beurs. Ulco Proost senior en zijn
zoon Ulco, de broer van Frans, vormden de directie. In verband met de leeftijd van
de oude heer en de groei van het bedrijf bestond er behoefte de directie uit te
breiden.
Voor mij werd het een kwestie van lang wikken en wegen. Ten slotte nam ik de
beslissing het aanbod te aanvaarden. Wanneer vrienden mij vroegen waarom ik
dat besluit had genomen, maakte ik mij er meestal af met het simpele antwoord:
‘Om de centen.’
Natuurlijk zit zo'n beslissing ingewikkelder en emotioneler in elkaar. Geld speelde
inderdaad een belangrijke rol. Geert en ik hadden, ook voor die tijd, een bescheiden
inkomen. Een pensioenregeling was er nauwelijks. In financieel redelijke jaren - de
winst vloog nooit de pan uit - troffen wij zoveel mogelijk voorzieningen. De
winstuitkeringen aan de leden hielden wij zo laag mogelijk. De bezitters van De
Bezige Bij, de schrijvers, ontvingen vanzelfsprekend royalty's, maar wat hun
winstaandeel betreft vormden zij geen groep van ongeduldig op dividend wachtende
aandeelhouders.
Aan het eind van de jaren vijftig zag het er niet naar uit dat deze situatie spoedig
zou veranderen. Enkele jaren die eruit sprongen daargelaten, is het inderdaad zo
gebleven. Twee goed betaalde directeuren zouden op langere termijn een te zware
last hebben betekend.
Proost en Brandt bood mij een aanzienlijk hoger inkomen aan dan ik bij De Bezige
Bij in de verste verte kon verwachten. Mijn verhouding met Geert was steeds
uitstekend ge-

Wim Schouten, Een vak vol boeken

167
weest. De voor hem persoonlijk niet gemakkelijke jaren leken achter de rug. Mijn
positie op De Bezige Bij had in die tijd iets overheersends gekregen. Ondanks de
hechte vriendschap zou dat in de toekomst wrijvingen hebben kunnen opleveren.
In latere jaren - gelukkig ben ik in mijn verdere leven nauw bij uitgeverijen
betrokken gebleven - werd het mij steeds duidelijker, dat een tweehoofdige leiding
gauw een onwerkbare situatie kan opleveren. Het stond als een paal boven water,
dat Geert, die in oorlogstijd de coöperatie had opgericht, de aangewezen man was
om te blijven. Mijn verbondenheid met De Bezige Bij was aan de andere kant zo
groot, dat ik er toen niet over zou hebben gepiekerd om naar een baantje in een
andere uitgeverij uit te kijken. Maar ik moest erkennen dat, los van het geld,
verantwoordelijkheid in een veel grotere organisatie mij aantrok. Hoe leuk het boeken
maken ook was, de eeuwige zorg van zo'n klein bedrijf had ook iets benauwends.
De resultaten van een aanbiedingsreis - toen veel belangrijker voor het bepalen van
de gang van zaken dan tegenwoordig - vielen tegen en het was weer fors rekenen
geblazen om de eindjes aan elkaar te knopen. Geert bleek met zijn, ik moet haast
zeggen, geniale onbezorgdheid, daar beter tegen bestand.
Eén ding is zonneklaar gebleken: in de eerste tijd na mijn vertrek liep hij nog wat
eenzaam en onwennig rond, maar snel begon hij zich prima te voelen. Geert groeide
langzaam en natuurlijk met vallen en opstaan uit tot de uitgever zoals hij in onze
herinnering gegrift staat. De omstandigheid, dat ook zijn inkomen nu kon worden
verbeterd, kwam hem zeker niet ongelegen.
Mijn weggaan werd tastbaar bevestigd door de grap, dat een van de ‘Gouden
Boekjes’ de titel kreeg Wim is weg. Het afscheid - vanzelfsprekend was er een feest
- viel in die zin mee, dat het bestuur mij direct uitnodigde als adviseur in hun hoge
college zitting te komen nemen. Later werd ik secretaris. Al met al heb ik vijfentwinting
jaar de bestuursvergaderingen bijgewoond. Het hielp mee om De Bezige Bij als een
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stuk van mijzelf te kunnen blijven beschouwen. Opkomend heimwee werd erdoor
verdrongen. Toch sloeg Apie Prins wat mijn gevoelens betreft de plank niet te ver
mis toen hij in het Liber Amicorum, dat ik bij mijn afscheid kreeg, schreef: ‘Lieve
Wim, je bent een enorme zak! Je gaat nu iets creëren wat niet creatief is, hoogstens
constructief en je laat iets in de steek waar je met hart en ziel aan vastzit en aan
blijft vastzitten en dat je bevredigde. Kom terug, geliefde dode!-Apie.’
Simon Vestdijk deed het vriendelijker en natuurlijk in een kwatrijn:
De grootste korf met al zijn honingraten
wordt eens te nauw voor Bezige Bijenstaten.
De koningin, pardon, de schout vliegt uit,
De Bij hoeft Brandt, en Geert niet Proost te haten.

Ontelbaar waren de keren dat tijdens bestuursvergaderingen een strijd ontbrandde
over de noodzaak van het maken van een begroting. Joop Klant, econoom en
penningmeester, en ik, daarbij gesteund door het hele bestuur, hielden niet op dat
van de directeur te eisen.
Geert keek ons dan lachend aan en verkondigde met zijn heilige maar onzinnige
overtuiging, dat zo iets in een literaire uitgeverij niet kon. In een lopend boekjaar
kwamen er volgens hem te veel onvoorziene veranderingen voor. Het bestuur had
dikwijls moeite haar geduld niet te verliezen en vond die ongewisheid juist een reden
te meer om van een begroting uit te gaan. Bevelen als: ‘Klets niet langer, je doet
het maar’ hielpen niet. Uiteindelijk heeft de boekhouder, Jan van de Watering, het
voor elkaar gekregen.
Mijn entree bij Proost en Brandt begon met het unanieme directiebesluit mij naast
de verantwoordelijkheid voor de papierverkoop in Nederland, ook met die voor de
boekbinderij op te zadelen. Boeken uitgeven en boeken binden hebben maar zeer
zijdelings met elkaar te maken. Het niet sterke argument was: jij weet van ons het
meeste van boeken af. Be-
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zwaren had ik niet want het viel niet te ontkennen: een binderij staat vol met boeken.
Op zijn minst kon ik hun duffe geur blijven opsnuiven. Tegelijk met mij werd Jan
Hogestijn, die van de papierhandel Van Reekum kwam, tot directeur benoemd. Hij
nam de inkoop en de papierverkoop in het buitenland onder zijn hoede. Hoe moeilijk
het was een grote binderij met een kleine driehonderd man personeel te leiden
ontdekte ik snel. De laatste schakel in een produktieproces te zijn, betekent vaak
in de verdomhoek zitten. Uitgevers, vooral ook buitenlandse, bleken geen gemakkelijk
volk.
Toen ik voor de eerste keer een belangrijke klant, de achtenswaardige Fritz
Landshoff, directeur van de Amerikaanse uitgeverij Harry N. Abrams op zijn kantoor
in Amsterdam opzocht, zei hij na de eerste beleefde verkennende woorden met zijn
Duits accent: ‘Mijnheer Schouten, ik vind u een aardig mens, maar van binden weet
u niets.’ Om blijkbaar mijn zelfvertrouwen als binderijdirecteur verder de grond in te
boren vertelde hij me bij een volgend bezoek een verhaal: Proost en Brandt had
een kostbaar boek gebonden, dat Abrams in opdracht van de Koninklijke Shell had
uitgegeven. De firma Enschedé, de deftige drukkers in Haarlem, had het gedrukt.
Het eerste exemplaar in duur geiteleer gebonden, met goud op snee en in fraaie
cassette, werd in het huismuseum van Enschedé aangeboden aan de ambassadeur
van het Verenigd Koninkrijk in aanwezigheid van de president van de Koninklijke
en andere indrukwekkende heren. De directeur van Enschedé, Andringa de
Kempenaer bood het boek in perfect Oxford-Engels aan. Landshoff ging zonder
glimlach voort en zei: ‘Wim, je kunt het geloven of niet, the book was bound upside
down.’
In het paspoort van Ulco Proost senior stond ‘koopman’ als beroep vermeld. Zijn
opvattingen over zakendoen tekenden deze Amsterdamse koopman. Hij schreef in
het gedenkboek Twee eeuwen Brandt en Proost: ‘Het is niet waar, dat de wereld
bedrogen wil worden. Integendeel, maar wie op dat tegendeel de goodwill van zijn
zaak wil bouwen moet zich bewust zijn, dat van hem zeker grotere inspanningen,
meer
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toewijding, scherper intelligentie wordt geëist dan van de man die negen en een
half ons in een kilo levert of iets dergelijks. Wie zich tegen de stroom in wil houden
aan zijn principes moet zich extra moeiten en zorgen getroosten, maar dan is succes
ook verzekerd.’
In vroeger jaren noemde het personeel hem, weliswaar met achting, maar ook
met vrees: ‘de zwarte baas’. Zijn donkere snor zal daarvoor wel als symbool hebben
gediend. Bij mijn komst was die al grijs. Met het klimmen der jaren had een
vriendelijke wijsheid de plaats van strengheid ingenomen. Gewichtigdoenerij kwam
in zijn woordenboek niet voor. Van dure directiekamers was geen sprake. De
directeuren zaten te midden van het kantoorpersoneel in door twee halfglazen
schotten afgescheiden ruimten met de secretaressen tegenover zich.
De chef verkoop Volkersz, die uit vrees voor nieuwe oorlogsellende naar Amerika
was vertrokken, schreef bij het afscheid van de ‘oude baas’: ‘Als ik in staat was een
karikatuur van de heer Proost te tekenen, zou dat zijn gezeten op een fiets, onder
de ene arm een cello geklemd, de andere aan het stuur, maar tevens een doos met
een hoge hoed vasthoudend, op de bagagedrager een stapeltje boeken en kostbare
manuscripten uit de vijftiende eeuw en aan de stang een aktentas met dikke zakelijke
dossiers. Het onderschrift zou luiden: zeven uur dertien 's morgens: vooraanstaande
Amsterdamse papierhandelaar op weg naar het Rusland.’ Er had nog aan
toegevoegd kunnen worden, dat een pakje bruine boterhammen voor de lunch in
zijn zak zat.
Voor mij was het rumoerige, vrije leventje op De Bezige Bij afgelopen. Toch had de
totaal andere sfeer van mijn nieuwe werkkring zijn aantrekkelijke kant. Het gekke
was trouwens, dat de manier waarop Proost en Brandt reclame maakte met deze
stijl geheel in strijd leek. Prikkels, het huisorgaan, was op publiciteitsgebied zijn tijd
ver vooruit. Vanaf 1935 verscheen het op onregelmatige tijdstippen in de meest
afwijkende vormen, inhakend op iets actueels, altijd zoekend naar een humoristische
ondertoon of grap.
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Het gedegen ouderwetse van de Proosten viel dus mee. Met het grootste plezier
heb ik in de Prikkelredactie nieuwe stunts helpen verzinnen. Het gaf mij ook de kans
aan bevriende schrijvers en grafische ontwerpers opdrachten te geven, al waren
die maar bescheiden. Dus toch nog een stukje uitgeverswerk.
De tijd was er rijp voor het bedrijf intern een moderner en democratischer gezicht
te geven. Wij besloten te starten met een personeelsorgaan. Het heette De Kop. In
de O van Kop werd in elk nummer een foto van een personeelslid afgedrukt. In het
blad stond dan tevens een interview met de afgebeelde. Iedereen, van koffiejuffrouw
tot procuratiehouder, kwam daarvoor in de loop van de tijd aan de beurt. Bert
Schierbeek werd tot redacteur benoemd. Hij deed dat voortreffelijk. Van hetgeen er
in het bedrijf leefde, was hij vaak beter op de hoogte dan de directie. Hij heeft nu
eenmaal de gave om met iedereen open en gemakkelijk om te gaan. Bert verdiende
er op die manier een boterham bij en dat had de schrijver van experimentele boeken
hard nodig. Voor mij was het een plezier hem geregeld te ontmoeten. Wij konden
dan over De Bezige Bij roddelen, waar wij beiden in het bestuur zaten.
De jongens van de reclameafdeling, heel verstandig in een ander pand
ondergebracht, stonden altijd klaar iets afwijkends of geks te verzinnen. Wanneer
ik even een opfrisser nodig had, ging ik bij hen een kopje koffie drinken.
Met de image, die Proost en Brandt onder andere door Prikkels in de grafische
wereld had opgebouwd, was het voor een nieuwkomer, met hulp van de enthousiaste
verkoopleider Gerrit Waanders, niet moeilijk de verkoop fiks te laten stijgen. Er kwam
meer leven in de brouwerij. De strategie was doodsimpel: zorg voor optimale
dienstverlening aan je klanten. Als je een klant belooft om hem op een bepaald uur
terug te bellen, dan doe je dat ook al kun je hem nog geen antwoord geven op zijn
vragen. Beman de binnendienst van de verkoop met jonge enthousiaste
medewerkers. De dames
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van de receptie behoren er voor te zorgen, dat klanten niet lang hoeven te wachten.
Zorg ervoor, dat zij snel koffie krijgen, vraag of zij nog een kopje willen en zet
rookwaren op tafel. Met deze eenvoudige handelingen win je het van de concurrentie.
De heren van de buitendienst werd de kunst van dienstverlening goed in het hoofd
geprent. Zij reden in Volkswagens. Slechts door de huisarts bevestigde rugklachten
konden daar verandering in brengen.
De grote afnemers werden door Waanders en mij regelmatig bezocht. Het doet
wat kinderlijk aan, maar de bazen van de drukkerijen vonden het plezierig door een
directeur van een toeleveringsbedrijfte worden bezocht. Het was wel altijd opletten.
De één stelde een etentje op prijs, of liever, rekende erop; bij de ander moest je
daarmee niet aankomen. Tijdens zo'n lunch was het de kunst zonder opdringerigheid
prijzen van de concurrentie te weten te komen. Wij leverden voor het belangrijkste
deel dezelfde papiersoorten als zij. Niet voor niets, dat service hoog in ons vaandel
stond. Wij hadden de wind mee, het was de groeitijd van de offsetdrukkerijen. Voor
mij had het iets teleurstellends om te ontdekken hoe gering het deel bestemd voor
de boekproduktie in het totale papierverbruik was.
In het kader van Prikkels organiseerden wij een papiercabaret. Johan Noordmans,
oprichter van het Utrechtse Studentencabaret, afgestudeerd theoloog en
kandidaat-econoom, had ik leren kennen op de feesten van mijn oude baas en
vriend Chris Leeflang. Chris had de goede gewoonte zijn uitgebreide vriendenkring
feesten aan te bieden, die er niet om logen. Zij vonden om de vijf jaar plaats
wannneer er weer met betrekking tot zijn leeftijd een mijlpaal was bereikt. Gelukkig
waren er ook andere aanleidingen zoals het zoveeljarig bestaan van zijn boekhandel,
Broese in Utrecht, of zijn zoveeljarig directeurschap. Johan en ik hielpen deze
feesten organiseren. Weken van tevoren bespraken wij hoe wij de zaak zouden
aanpakken, op zichzelf al een klein festijn. Zijn op de ju-
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bilaris toegespitste, stotterend voorgedragen conférences waren uniek en nooit
hatelijk.
Met het Proostpapiercabaret trokken wij met zijn vriend de arts Paul van Wely,
die liedjes achter de piano zong, het land door. Een soort herhaling van wat ik
vroeger met De Inktvis en Wim Kan had beleefd. Eén van de avonden, in Eindhoven,
leek op die van Wim Kan in Arnhem. Johan kreeg de met drukkers, hun vrouwen
en personeel gevulde zaal voor de pauze niet aan het lachen. In de pauze liep hij
nerveus en met de pest in rond. Plotseling verzon hij een oer-Hollandse grap. Hij
liet mij een met water gevulde jeneverfles halen en een behoorlijk aantal
borrelglaasjes. Die plaatste hij in een rij voor op het toneel, direct achter het gordijn.
Toen het doek op ging verscheen hij met de fles in de hand, keek naar het publiek,
wees vragend naar de glazen en het ijs was gebroken.
Op De Bezige Bij bleven de ups en downs van de financiële zorgen gewoon
doorgaan. Geert moest zich nu met het gehele beleid bemoeien. Om zijn oude taak,
de zorg voor de produktie, te verlichten, kwam zijn nieuwe vrouw, Hilda, die
secretaresse van Jaap Romijn bij Bruna was geweest, op De Bezige Bij werken. Zij
was voor geen kleintje vervaard en ging er energiek tegen aan. Geert had echter
een ongeschreven wet over het hoofd gezien, namelijk dat je vrouw in je bedrijf
halen in de meeste gevallen problemen oproept. De stemming op De Bezige Bij, ik
merkte het nog al eens wanneer ik de trap op kwam, werd minder.
Erger was: na een aantal jaren boterde het niet meer tussen Hilda en Geert. De
rakker werd verliefd op Corrie Harmsen, de lieve boekhoudster van De Bezige Bij,
en zij op hem. Op een zomerse dag was Geert, zogenaamd voor een vergadering
elders, niet aanwezig. Corrie was er toevallig ook niet. De twee waren naar een
buitenhuisje van vrienden in Vinkeveen. Heerlijk hadden zij samen op de plassen
gezeild. Aan het eind van de middag voeren zij terug in de verwachting een gezellige
avond te hebben. Huisjes aan de Vinkeveense
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plassen liggen meestal aan een lange sloot, die op het meer uitkomt. Met gereefde
zeilen peddelde het stel lieftallig door de sloot op het huisje aan. Plotseling werd de
vrede verstoord. In de verte op het grasveld voor het huis stond een woedende
Hilda. Rechtsomkeert maken kon niet. Smoezen verzinnen had geen zin. De situatie
was duidelijk.
Opnieuw was een huwelijk van Geert stuk. Corrie en Geert gingen samenwonen.
Er kwamen twee lieve kinderen, die toen zij drie en vier jaar waren het gezellige
trouwfeest van hun vader en moeder meevierden.
Intussen zaten wij in het begin van de zoveel heilige huisjes omkieperende jaren
zestig. Daarvoor had in de wereld van de uitgeverij een onstuimige ontwikkeling
plaatsgevonden: de enorme groei van het pocketboek en de komst van de paperback.
Al in 1951 startte Piet Bogaard, directeur van uitgeverij Het Spectrum, in navolging
van de Engelse Penguins met de Prismapockets en vier jaar later met de Aula's.
Bij Bruna begon Jaap Romijn met zijn, niet op de voorgrond tredend, maar
overtuigend doorzettingsvermogen, de Zwarte Beertje uit te geven. Met hun lage
prijs - de Prisma's kostten één gulden vijfentwintig - werden zij met grote oplagen
op de markt geworpen. In de literaire hoek waren er de Salamanders, die uitgeverij
Querido van de van voor de oorlog stammende gebonden boekjes in pockets
transformeerde. Bert Bakker begon in 1956 met zijn Ooievaars waar hij terecht
apetrots op was. Dat was lang niet alles. Alleen al in 1959 verschenen er maar liefst
veertien nieuwe reeksen.
De Bij had tot 1956 dat massaprodukt buiten de deur gehouden. Wij vreesden,
dat de pocketvorm voor de meeste van onze literaire uitgaven een te geringe
belangstelling van het publiek zou opleveren. Met andere woorden, wij dachten, dat
wij er geen cent aan zouden overhouden.
In de langzamerhand ontstane traditie literaire uitgaven in een grafisch
goedverzorgde reeks te brengen, begonnen wij, wel enigszins uit armoede, de serie
De Literaire Raat. Het
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eerste deel was de bundel Fata morgana voor Nederlanders, die Koos Schuur in
Australië had geschreven.
In het jaar van mijn vertrek bij De Bezige Bij kwam er een door Nel Noordzij
bijeengebrachte bloemlezing Nederlandse dichteressen na 1950 uit. Het was een
voor die tijd aantrekkelijk boekje geworden, een feministische uitgave avant-la-lettre.
Het formaat en de vorm bevielen ons. Geert en ik hielden plotseling een duurdere
pocket in handen.
De schrijvers van De Bezige Bij, Bert Schierbeek voorop, riepen: ‘Waarom
beginnen jullie niet met literaire pockets.’ Wij zochten naarstig naar een
tussenoplossing. In de Literaire Raat verscheen als nummer vier Het zwarte licht
van Harry Mulisch. Deze novelle werd het begin van Harry's doorbraak. Zij moest
herdrukt worden en liefst in een vorm die bij een groter publiek zou aanslaan. Zo
ontstond vrij onverwacht de formule van de Literaire Pocket.
Het formaat was kleiner dan dat van de bestaande pockets, het papier was beter.
De geplastificeerde omslagen, ontworpen door Karel Beunis, deden ze sterk afwijken
van de series waarmee de boekhandels al vol stonden. De verkoopprijs, van twee
gulden vijftig, lag gemiddeld een gulden hoger dan die van de meeste andere
pocketseries. De hoogte van de oplaag kon daardoor in de hand worden gehouden
en het risico beperkt blijven.
De tweede druk van Het zwarte licht was het startschot. Vele herdrukken volgden.
De Bezige Bij had een succesvolle eigen weg gevonden in het dichtgegroeide
pocketbos.
Het belangrijkste moest nog komen: de paperback. Een Amerikaans woord voor
een pocket op groot formaat of voor een gebonden boek zonder band. Aan het eind
van de jaren vijftig waren de Nederlandse uitgevers er nog niet aan begonnen. Voor
het traditionele gebonden boek kon de uitgever, ondanks de kosten van de band,
een economisch gezien gunstiger prijs vragen dan voor een paperback, gedrukt in
een niet te hoge oplaag. Er bestonden ook technische problemen. De boekbinders
stonden niet te juichen om de produktie van gebonden boeken voor een groot deel
aan de kant
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te zetten. De dure bandenmaak-, naai- en inhangmachines dreigden zonder werk
te komen. In verhouding tot het pocketboek waren de produktiekosten van
paperbacks relatief hoog. Door het grotere formaat konden zij niet met twee boven
elkaar op één vel gedrukt en gebonden worden. De kwaliteit van de lijm, die toen
nog een vieze kleur had, liet ook te wensen over. De kleinere goedkope pocket
mocht dan wel eens uit elkaar vallen, voor de vervanger van het gebonden boek
was dat onacceptabel.
Op De Bezige Bij kwam Harry Mulisch op de proppen met een aantal door zijn
moeder uit Amerika opgestuurde paperbacks. Hij wilde, dat zijn nieuwe roman Het
stenen bruidsbed op dezelfde manier zou worden uitgegeven. Om wat Mulisch wil
kan zijn uitgever moeilijk heen. De eerste ‘Literaire Reuzen Pocket’ was Het stenen
bruidsbed. Talloze herdrukken volgden. Honderden titels zijn in de loop der jaren
in deze serie verschenen.
Vanzelfsprekend werd De Bezige Bij door de hele meute van literaire uitgevers als
de bliksem gevolgd. De paperbacks, zich niets aantrekkend van de arme binders,
verdrongen voor een groot deel het statige, vaak ook fraaie, in linnen gebonden
boek. Godzijdank had de naoorlogse generatie langzamerhand de leeftijd bereikt
om zich op het literaire boek te storten. Het goedkope boek in de vorm van pocket
en paperback lag voor hen klaar. Toen mijn kinderen op het lyceum zaten,
plunderden zij mijn boekenkast. Iedereen uit hun klas moest op zijn minst iets van
Campert, Hermans, Mulisch of Wolkers gelezen hebben. Literatuur werd zowaar
mode. Maar niets is blijvend, helemaal niet op modegebied. The Beatles kwamen
opzetten en het zou niet lang duren of het boek moest het gevecht aangaan met
de platen van de popmuziek.
In de binderij van Proost en Brandt was er bij mijn komst geen sprake van garenloos
binden. De oude tradities van het boekbinden bestemd voor kunstboeken,
encyclopedieën en
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andere gebonden boeken vielen niet te verenigen met zoiets vulgairs als boeken
met een beetje lijm in elkaar plakken, in plaats van ze met een draad stevig en voor
eeuwig vast te naaien. Veranderingen doorvoeren in zo'n oud gerenommerd bedrijf
viel niet mee. Oudere boekbinders beriepen zich nog op uitspraken van ‘mijnheer
Frederik’. Frederik Proost, die de boekbinderij tot een voor die tijd modern bedrijf
had omgebouwd, stierf aan het eind van de jaren twintig.
Met Hans van Hoorn, het hoofd van de verkoop, bezocht ik in Duitsland het bedrijf
waar de Ro-Ro-Ro-Taschenbücher van uitgeverij Rowohlt werden gedrukt. Daar
stond een nieuw ontwikkelde offsetrotatiepers, die in één drukgang zeer snel pockets,
twee boven elkaar, drukte en vouwde. Goede vrienden Tony van den Berch van
Heemstede en Ben de Vries, directeuren van drukkerij Bosch in Utrecht, maakte ik
daar attent op. Het resultaat was, dat wij tot de oprichting kwamen van een
zelfstandige pocketboekdrukkerij op het terrein van drukkerij Bosch, die de dagelijkse
leiding had. Met Proost en Brandt en Bosch waren uitgeverij Elsevier en boekbinderij
Van Rijmenam deelgenoten. Wij leverden het papier en bonden met Van Rijmenam
de pockets. Elsevier bracht zijn nieuwe groot opgezette pocketboekserie in. Zo
kwam ik, nu op een vriendschappelijke manier, met Elsevierdirecteur Dolf van den
Brink aan tafel te zitten, beiden als commissaris.
De binderij van Proost en Brandt had de nieuwe ontwikkelingen niet kunnen
ontlopen en de benodigde garenloosbindmachines aangeschaft. Zij waren
indrukwekkend, maar er moesten wel verschrikkelijk veel pockets gebonden worden
om er geld mee te verdienen. Het gedonder met de hechting van de lijm bezorgde
veel boekbinders een trauma.
Goedkope boekenseries stammen uit de negentiende eeuw. De vader van de huidige
pockets was de Engelse uitgever Allen Lane. In 1935 begon hij met het uitgeven
van de Penguins en een paar jaar later met Pelican Books. Naar mijn smaak
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een van de belangrijkste initiatieven in de laatste honderd jaar in de algemene
uitgeverij. Hij voelde niets voor reclame maken, maar zorgde er als eerste voor, dat
zijn series in warenhuizen te koop waren, iets waarnaar zijn Engelse collega's met
afgrijzen keken. Het was een geweldige stap in het populariseren van het goede
boek. De kunst van het aantrekken van de juiste redacteuren verstond Lane
voortreffelijk. Zelf las hij nooit een boek. In zijn vrije tijd wijdde hij zich als een
rechtgeaard Engelsman liever aan het leven op het land.
Het is mij nooit gebleken, dat succesvol uitgeven noodzakelijkerwijs hand in hand
zou moeten gaan met veel lezen. De keuze van redacteuren, die op juiste wijze
aanvoelen welke weg de uitgever wil bewandelen, is voor een goede fondsvorming
in de meeste gevallen des poedels kern. Geert was zeker geen verwoed lezer. In
de latere jaren van zijn leven veranderde dat. Geregeld zat hij toen in zijn
werkkamertje thuis manuscripten te beoordelen. Toen hij met pensioen was, stelde
hij zowaar een bloemlezing samen, Dichters bij De Bezige Bij 1944-1984. Van iedere
dichter koos hij één gedicht uit de door De Bezige Bij uitgegeven bundels en
tijdschriftnummers. In de ongezellige archiefruimte van De Bezige Bij zat hij aan
een klein tafeltje vol bundels zijn keuze te maken. Op een middag zocht ik hem daar
op. Wij dronken een glas wijn, iets dat de laatste tijd te weinig gebeurde. Hij vertelde
mij hoe hij tot de moeilijke uitverkiezing van de gedichten trachtte te komen. Het
was ontroerend mijn oude vriend zo met zijn eigen dichters te zien worstelen. Het
zou de laatste keer zijn. Gelukkig heeft hij kort voor zijn dood de bloemlezing nog
in de hand kunnen houden.
De eerste tijd na mijn vertrek woonde ik de redactievergaderingen nog bij. Op
een natuurlijke manier veranderde dat snel. Mijn nieuwe baan begon te wennen en
Geert ging steeds overtuigender op eigen benen staan.
In de loop der jaren lag het in de redactievergaderingen voor de hand dat in de
eerste plaats de redacteuren, Adriaan Morriën en Bert Schierbeek, de
binnengekomen literaire manuscripten zouden beoordelen. Al gauw kreeg ik een
portie
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non-fiction in mijn schoot geworpen. Zo kwam de Zwitserse uitgave Handbuch der
Weltgeschichte van A. Randa in mijn handen. Het leek mij, vooral door de originele
en beknopte manier waarin de stof behandeld werd een verdienstelijk standaardwerk.
Opgejut door de mening van bevriende boekhandelaren, dat er behoefte zou bestaan
aan een nieuwe wereldgeschiedenis, sloegen wij aan het calculeren. De adviezen
die werden ingewonnen, waren positief. Professor O. Noordenbos was bereid in
samenwerking met een redactiecommissie de bewerking en vertaling ter hand te
nemen.
Het was de zoveelste opwelling om te proberen met iets groots geld te verdienen.
Was ik er maar nooit aan begonnen. Ik schrijf nu ‘ik’, want nog lange tijd snoerde
Geert mij de mond, wanneer ik in bestuursvergaderingen een kritische opmerking
maakte over bijvoorbeeld de voortgang van de vertaling van Freuds verzamelde
werken. Hij riep dan, mij met zijn sarcastische grijns aankijkend: ‘Ben je je
wereldgeschiedenis vergeten?’ Het bestuur schepte genoegen in dat soort
leedvermaak.
De eerste twee delen verschenen nog in redelijk tempo, maar er doemden steeds
meer problemen op bij de vertaling en het ergste was: met het verstrijken van de
tijd ging de animo er totaal af. Het laatste, vijfde, deel verscheen zes jaar na het
eerste. De affaire werd een mislukking. Deel vijf is bij brand in het pakhuis van de
binder in vlammen opgegaan. De verzekering dekte de schade voor de hele serie!
De Freudvertaling had een soortgelijk verloop. In de gesprekken, die wij ook na
mijn vertrek over de fondsvorming van De Bezige Bij regelmatig hadden, kwamen
Geert en ik op het idee, de trend van de culturele mode volgend, om een vertaalde
uitgave van Sigmund Freuds verzamelde werken te overwegen. Daar moest volgens
ons, rekening houdend met de slechte kennis van de Duitse taal een publiek voor
zijn.
Voor Proost en Brandt moest ik in Frankfurt zijn en ik organiseerde daar een
gesprek met iemand van S. Fischer Verlag om te informeren hoe de vertaalrechten
verkregen zouden kunnen worden. De problemen met de familie Freud ble-
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ken niet eenvoudig te liggen. De rechten van een aantal voor de oorlog bij De
Wereldbibliotheek verschenen titels waren nog niet vrij. Het plan ging in de ijskast
en kwam er een jaar of tien later weer uit.
Aangemoedigd door Adriaan Morriën en Henk Mulder, die de redactie zouden
vormen, besloot Geert tot de vertaling. Een indrukwekkend team van vertalers ging
aan het werk. Onvermijdelijk stapelden de problemen, ook door verschillen van
mening, zich op. Het eerste deel zou na twee jaar moeten verschijnen. Maar daar
was geen sprake van. Het bestuur begon zich ernstig ongerust te maken over de
hoeveelheid geld, die in het project werd gestopt zonder dat er een boek op tafel
kwam. Geert was op zijn gebruikelijke manier uiterst gierig met het geven van
informatie. Het bleek weer: voor zo'n langlopende zaak was De Bezige Bij niet de
aangewezen uitgeverij. Willen zulke uitgaven lukken dan behoort de uitgever een
fanatisme te hebben om de zaak tot een goed eind te brengen. Geert droomde niet
van Freud.
Tot opluchting van het bestuur verkocht hij het hele project tegen een bescheiden
bedrag aan uitgeverij Boom. De rest van de strop werd zonder blikken of blozen
genomen. Acht jaar na het begin verscheen het eerste deel. De
schoenmaker-hou-je-bij-je-leest wijsheid had haar geldigheid weer bewezen.
Hiermee in tegenspraak leek het door mij vaak verkondigde motto: Ga overal op af,
laat je neus zien, ofwel: een vliegende kraai vangt altijd wat. Als bewijs hiervan kon
ik niet nalaten, aan Geert, die het liefst in zijn uitgeverskasteel bleef zitten, het
volgende verhaal te vertellen.
Met de chefs van de boekbinderij van Proost en Brandt bezochten wij de grote
grafische tentoonstelling ‘Druppa’ in Düsseldorf. Dat hield twee dagen machines
kijken in en een avondje plezier met Hollandse jenever, brandewijn met suiker en
klaverjassen in een hotel buiten aan de Rijn, om het uitstapje niet te duur te maken.
Slenterend door de immense hallen was ik doodmoe geworden. Ik kon geen machine
meer
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zien. Op de stand van de Lettergieterij Amsterdam zeeg ik in een luie stoel. De
vriendelijke en onverbeterlijke verkoper Paul Hartman bood mij een opkikker aan
in de vorm van een glassje onsmakelijke Duitse cognac. In de stoel naast mij zat
Wim van Norden, de directeur van Het Parool, toen voorzitter van de vereniging De
Nederlandse Dagbladpers. In jaren had ik hem niet meer ontmoet. Hij vroeg mij of
wij bij Proost en Brandt krantenpapier op rollen verkochten. Die handel dreven wij
niet. Toch kwam hij met de onverwachte vraag of wij vijfduizend ton krantenpapier
konden leveren tegen de prijs van, ik geloof tweeënzestig cent per kilo. Het moest
van een gerenommeerde Skandinavische fabriek komen. Hoewel ik van de
krantenpapierhandel niets wist, begreep ik donders goed, dat de vraag te maken
had met het breken van de internationale prijsafspraken en tegen Van Gelder was
gericht. Van Norden verzekerde mij, dat het een vaste order was. Hij verwachtte
antwoord binnen veertien dagen.
Een aanvraag van een dergelijke omvang was bij de binnenlandse papierverkoop
van Proost en Brandt nog niet binnengekomen. Mijn compagnon Jan Hogestijn, die
de papierinkoop bestierde, vond het een prachtige uitdaging. Hij stapte in een
vliegtuig richting Helsinki en ging met Finse krantenpapierfabrikanten onderhandelen.
De laatsten begrepen wat er aan de hand was. Zij hadden er wel oren naar, maar
mochten niets doen. Enfin, Hogestijn kwam toch met een bescheiden opening terug.
Er werd hard gerekend en, dat was belangrijk, in de vrachtprijzen gedoken. Ten
slotte klopte de boel en er bleef nog een bescheiden winstje over. De verwonderde
gezichten van de heren van het NDP-bestuur die niet in onze missie hadden geloofd
waren prachtig. Plotseling waren meer krantenuitgevers geïnteresseerd. Wij trokken
Nederland in en zochten de heren in hun keurige kantoren op. Contracten afsluiten
voor hun jaarlijkse papierbehoefte was een van de belangrijkste zakelijke beslissingen
die zij moesten nemen. Iedere cent verschil per kilo leverde geld op. De vijfduizend
ton werd wel dertig of veertigduizend. Onze winstmarge werd beter. Het was het
begin van
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een omvangrijke krantenpapierhandel, waarvan Proost en Brandt jarenlang de
vruchten heeft geplukt.
Ook de boekenuitgevers kunnen toevaltreffers niet missen. De volgende grap
overkwam mij op een cocktailparty van de Amerikaanse uitgeverij McGraw-Hill
tijdens een bezoek aan de Buchmesse in Frankfurt. De Engelse uitgevers Mitchell
en Baezly, goede vrienden van Proost en Brandt, waren er ook. De whisky werd
gul rondgebracht. De twee hielden niet op te vertellen hoe voortreffelijk hun uitgaven
The Atlas of Wine en The Atlas of the Universe waren. Ik zat naast de vice-president
van McGraw-Hill. De opschepperij van de Engelse vrienden begon mij te vervelen.
Plotseling riep ik: ‘Please, stop speaking about your atlases. You have to make one
atlas: The Atlas of God’. De vice-president sloeg mij op mijn schouder en riep op
zijn beurt: ‘Christ, that is an idea’.
De uitroepen bleven in mijn kop hangen. De volgende dag vertelde ik Willem
Bloemena, directeur van Meulenhoff, de door mij 's nachts ontwikkelde ideeën over
een fraai geïllustreerd boek, dat vergelijkenderwijze de verschillende
wereldgodsdiensten diende te bevatten. Waarschijnlijk nog een restant van de
sluimerende theoloog in mij. Willem werd enthousiast.
De boekbinderij van Proost en Brandt had in die tijd een verkoopkantoor in New
York. Verkoopleider Hans van Hoorn en mij leek het idee ook geschikt voor de
Amerikaanse markt. De man van McGraw-Hill had toch niet voor niets geroepen.
Het ‘Atlas of God’-plan werd uitgewerkt. Met een fraaie dummy, gelayout door Pieter
van Delft en vol indrukwekkende foto's van Hans Samsom vertrokken wij vol goede
moed naar New York. Van Hoorn kon een prima op de Amerikanen afgestemd
verkoopverhaal houden. De verschillende uitgevers waren onder de indruk. Toch
mislukte het. De bedenkingen kwamen van de redacteuren. Zij zagen te veel haken
en ogen in het onderwerp, dat in de Verenigde Staten nog gevoeliger bleek te liggen
dan bij ons thuis.
Het verhaal liep toch goed af. In 1965 publiceerde uitgeve-
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rij Meulenhoff International het als Boek van de Maand in Nederland onder
hoofdredactie van prof. dr. J. Sperna Weiland. Het was een succes, negentig duizend
exemplaren waren snel uitverkocht. Het had wel het nodige geduld gevraagd. Dat
was niet erg. Het droeve was, dat mijn vriend Willem Bloemena de verschijning zelf
niet heeft mogen meebeleven.
De medewerkende theologen vonden de titel ‘Atlas van God’ te hard. ‘God op
aarde’ mocht ook niet. Zij bedachten de nietszeggende titel Antwoord. Gestalten
van geloof in de wereld van nu.

Wim Schouten, Een vak vol boeken

184

De jaren zestig
In het begin van de jaren zestig groeide de omzet van het literaire fonds van De
Bezige Bij gestaag. De behoefte aan allerlei stuntboeken, die het omzetverloop in
de voorafgaande jaren zo grillig had gemaakt, nam gelukkig af.
De vrolijke kant van het Bezige Bij-bestaan bleef. Om met Remco Campert te
spreken, het leven was nog steeds ‘vurrukkulluk’. Zijn typering: ‘Als wij even op de
grond stampten was er een feest’ gold nog. Hoewel, er waren veranderingen op til.
Toen Geert eens met vakantie ging, vroeg hij mij gastheer te spelen en een oog
in het zeil te houden op een verjaardagsfeest van Remco, dat op De Bezige Bij werd
gehouden. Normaal was, dat er in een opgewekte stemming veel werd gedronken
en gedanst op goede jazzmuziek. Deze keer ging het anders. De toen verboden
stickies hadden hun weg naar dit soort feesten gevonden. Het resultaat was dat de
avond veranderde in iets wat op een heilige tempelceremonie begon te lijken. De
gasten zaten in luie stoelen verspreid over de verschillende kamers en deden om
de beurt een haal aan zo'n slecht gerold, verkreukeld ding. Na diep inhaleren werd
de rook met een hemelse blik uitgeblazen. De bezitters van de heilige stof gaven
duidelijk blijk van hun gierigheid. Een niet-bezitter moest na één haal het stickie als
de donder teruggeven.
Simon Vinkenoog had al voor het in bezit hebben van een beetje marihuana in
het gevang gezeten. Vandaar de geheimzinnigheid. Het was allemaal diepe ernst,
gelachen of zelfs vrolijk gekeken werd er nauwelijks. Het leek of de illegaliteit uit
haar donkerste tijden was teruggekeerd. Ik ergerde mij aan al dat gezanik en beleefde
geen enkel plezier aan de door de meesten niet aangeraakte flessen wijn. Zacht
vloekend maar ook voorzichtig, de heiligheid kon niet abrupt verstoord worden, heb
ik de party zo snel mogelijk laten beëindigen.
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Ouderwets was de viering van Geerts vijftigste verjaardig. Onder de bekwame leiding
van boekenbaldecorateur Metten Koornstra waren wij met een stel vrienden aan
de slag gegaan om het gehele gebouw van De Bezige Bij te versieren. Op de dag
voor het feest hadden Margreetje, de vrouw van Bert Schierbeek, en ik op de Albert
Cuyp markt een hoeveelheid prachtige vis gekocht. Daarvan brouwde Margreetje
een heerlijke bouillabaisse. De geleende gamel boordevol soep zetten wij 's avonds
op het balkon van De Bezige Bij. De volgende morgen - tot laat in de nacht hadden
wij voor Metten honderden ballons moeten opblazen - belde een droevige Margreetje
mij uit bed. Zij was al weer op De Bezige Bij, had de deksel van de grote pan opgetild
en was tot de schokkende ontdekking gekomen dat de inhoud totaal was bedorven.
‘Jezus,’ riep ze door de telefoon, ‘wat doodzonde!’ Wij besloten ‘alles te doen
herbeginnen’. Ik rende naar de Albert Cuyp en daarna sloeg de lieve meid weer
aan het koken.
Tijdens de feestelijkheden hoorde Geert, in een op een podium geplaatste, fraai
versierde stoel onder een rode luifel gezeten, de feestredes aan. Dat ging hem
voortreffelijk af. Praktisch alle schrijfsters en schrijvers van De Bezige Bij vierden
het feest mee. Het was werkelijk weer verrukkelijk. In de vroege ochtend maakte
Ed van der Elsken zijn laatste foto van Geert en mij, waarop we naast elkaar op de
rand van het podium zitten. Wij voelden ons weer de oude makkers van vroeger,
the terrible twins. Ik kreeg het dronkemansverdriet dat ik toch maar bij De Bezige
Bij had moeten blijven.
Om van Geerts verjaardag iets blijvends over te houden maakten wij het bundeltje
Geert gedicht.
Dichters van De Bezige Bij publiceerden hierin een gedicht voor Geert. Een kleine
bloemlezing hieruit kan helpen duidelijk maken hoe onze uitgever er bij zijn schrijvers
op stond.
Remco Campert eindigde zijn vers met:
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En dan heb je ook nog Geert Lubberhuizen,
zonder ooit te schrijven
tòch een 5-tiger geworden.

Hugo Claus' twee laatste strofen luidden:
Maar de waanzin van de wijze,
dat is een prachtige pest.
Daarom zullen wij hem niet vereren
om zijn dertig grijze haren
maar om de aap in zijn mouw.
Wankel in zijn wijde schoenen
zullen wij van hem blijven leren:
de ernst van de perzik,
de lach van de ram.

Jan G. Elburg dichtte:
Worden wij langzaamaan oud nieuws, studentikoze
twee meter lange angel van mijn Bij
Wat is je antwoord? Nee?
Bedankt dan namens mij, als jij
(dacht ik) nog steeds
de amateur van onbedrukte vagina's,
dol op de broekenmarkt en de dessous en dieper.
Dus: ouwe jongen! Geert,
groot man, je bent mijn (schrale) troost.

Lucebert eindigde zijn ‘Looft den Geert (50), vrij vertaald uit poet's book of common
prayer’, met:
Op toch Op! Prijst Onzen Geert die Dag en Nacht
Steeds maar bezig is om Bij te blijven!
Trekt Op Werkers met Uw zwaarbestoven Lijven
Naar den Korf! Uw Imker Wacht!
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Simon Vestdijk schreef het kwatrijn:
Gij Geert, als groote Imker van 't bedrijf,
Door Bezigheid beroemd, van centen stijf,
Leef nog een halve eeuw voor uw scribenten,
Zoo kwiek van geest als onbelast naar lijf.

De Literaire Reuzen Pockets vormden de ruggegraat van het literaire fonds. Het
grote winstpunt daarvan was dat oude titels in vrije hoge oplagen konden worden
herdrukt. Zo werden bij voorbeeld van De Avonden van Gerard Reve tot 1961 een
kleine twaalfduizend exemplaren verkocht en in de jaren daarna drieëntachtigduizend.
Geert vroeg mij eens wat ik ervan vond om De Avonden te ruilen tegen een titel
van W.F. Hermans. Geert van Oorschot, die in die tijd de boeken van Reve uitgaf,
had hem dit gevraagd. Snel waren wij het erover eens dat een uitgever een fondstitel
die in het verleden zo sterk het gezicht van zijn uitgeverij had helpen bepalen, nooit
mag ruilen of verkopen. Na Van Oorschot heeft Reve zijn tocht langs verschillende
uitgeverijen voortgezet. Gelukkig is dat met andere auteurs van De Bezige Bij slechts
sporadisch voorgekomen.
De grote klap van de jaren zestig moest nog komen. Jan Cremer was een fiks
aan de weg timmerende, barbaristische schilder in Den Haag. De redacteuren van
het literaire tijdschrift Gard Sivik, Hans Sleutelaar, C.B. Vaandrager en Hans
Verhagen, ontmoetten hem op Ibiza, het Spaanse eiland waar geen kunstenaar kon
wegblijven. Jan liet hun een stuk proza lezen en hij stemde erin toe dat het in Gard
Sivik werd gepubliceerd.
In diezelfde tijd waren er problemen gerezen tussen de redactie en de uitgever,
Nijgh & Van Ditmar in Den Haag. De redactie wilde aan het tijdschrift, dat als
doelstelling had de poëtische vernieuwing van de jaren zestig uit te dragen, meer
bekendheid geven. De directeur van Nijgh & Van Ditmar, Van Dam van Isselt, deed
daar volgens hen te weinig aan. Het was natuurlijk een geldkwestie. De redacteuren
namen con-
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tact op met De Bezige Bij. Geert voelde ervoor het tijdschrift over te nemen, maar
wilde er geen cent voor betalen. Van Dam van Isselt stond op het standpunt dat er
geld op tafel moest komen. Het gevolg van deze patstelling was dat de redactie het
blad ophief. De Bezige Bij gaf daarna een tijdschrift in paperbackvorm uit onder de
titel De Nieuwe Stijl. Daarin publiceerden Armando, Hans Sleutelaar, C.B.
Vaandrager en Hans Verhagen hun nieuwe totale poëzie. Er verschenen slechts
twee nummers, maar de vier zijn auteurs van De Bezige Bij gebleven.
Geert kreeg een klein gedeelte te lezen van wat Ik Jan Cremer zou worden. Hij
ging ermee naar Remco Campert, die meteen begreep dat het iets bijzonders was.
De redacteuren van De Bezige Bij kregen het manuscript in eerste instantie niet te
lezen. Waarom Geert dat deed, viel moeilijk te raden. Een slechte gedachte had
kunnen zijn dat hij de ontdekking van de toekomstige onverbiddelijke bestseller
zoveel mogelijk voor zichzelf wilde houden. In elk geval deed hij er wel geheimzinnig
over. Aan de andere kant was de oplaag van de eerste druk vijfduizend exemplaren.
Voor een nieuwe roman niet slecht, maar ook niet het bewijs van een onverbiddelijk
geloof in een geheide bestseller. De echte Jan Cremer-business moest nog komen.
Tijdens de produktie ontstonden er moeilijkheden over de keuze van het omslag.
Jan wilde niets weten van de omslagen die Karel Beunis voor De Bezige Bij maakte.
Hij vond het ‘verschrikkelijk vieze aquarelletjes’. Eerst wilde Geert Karel niet laten
vallen, die de zaak met de nodige emoties benaderde. De zich schrijver voor het
volk noemende auteur won. Hij maakte het omslag met de foto van hemzelf, met
donkere bril op de Harley Davidson en met de, zo bleek snel, niet overdreven
aankondiging: de onverbiddelijke bestseller. Zo brutaal had De Bezige Bij een uitgave
nog niet gebracht.
Na het verschijnen doken er allerlei speculaties op dat Jan Cremer het boek zelf
onmogelijk zou hebben kunnen schrijven. Dat was onzin. Het manuscript had vier
weken bij
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Vaandrager gelegen. Dat duurde Jan te lang en hij nam het ongewijzigd mee. Samen
met Simon Vinkenoog heeft hij het in twee dagen doorgespit. De toen juist benoemde
eerste redacteur in vaste dienst van De Bezige Bij, Oscar Timmers, begon zijn taak
met het persklaar maken van dit manuscript.
De Bezige Bij had het echte jaren zestig-boek in huis en doorbrak daarmee voor
de zoveelste maal de taboes. Hel en hemel braken los. De bekende vervloekingen
en het de hemel in schrijven volgden elkaar op. In het bestuur noemde voorzitter
Willem Nagel het een fascistisch rotboek. ‘De Bezige Bij moet oppassen!’ riep hij.
In een interview in Het Parool drukte Geert zich voorzichtig uit door onder meer te
zeggen: ‘Dat boek van Cremer heeft ons bij voorbeeld een bepaald image
opgedrongen, dat niet helemaal past bij deze uitgeverij.’ Hier sprak de tacticus
Lubberhuizen. Hij had niets tegen de roman, vond het succes prachtig en was er
trots op. Het boek bezorgde De Bezige Bij een geweldige financiële opkikker, die
zij hard nodig had.
Een bijkomstigheid in deze hectische dagen was een brief aan het bestuur van
de medeoprichter van De Bezige Bij, Sjoerd Leiker. Na zijn uit het bestuur treden
vanwege de bezwaren die hij in de eerste naoorlogse jaren had tegen de bestseller
Die van Ons van Willy Corsari, zegde hij nu zijn lidmaatschap van de coöperatie
op. Hij vond De Bezige Bij een uitgeverij die zich voornamelijk toelegde op het
publiceren van tieneruitgaven. Het bestuur nam de brief voor kennisgeving aan.
Natuurlijk moest er na de ruim tweehonderdduizend in Nederland verkochte
exemplaren een tweede deel komen. Jan Cremer woonde in New York en met het
schrijven van het tweede boek vlotte het niet. Het geld dat Ik Jan Cremer de auteur
had opgeleverd, was er snel doorheen gejaagd. Geert stuurde Hans Sleutelaar met
tweeduizend gulden op zak naar New York. Er stond, behalve aantekeningen, geen
letter op papier. Drie à vier weken hebben de heren in de kamer van Jan, geen luxe
flat, opgesloten gezeten. Met de gordijnen
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dicht, in de supermarkt op de hoek zuinig wat eten halend en met peppillen, lukte
het Jan driehonderdenvijftig pagina's op papier te zetten. Hans heeft, behalve zijn
rol van ‘yes-man’ spelen, niets anders gedaan dan de tekst fatsoeneren.
Geert kwam Sleutelaar van Schiphol halen. Door de nawerking van de peppillen
had de laatste geen oog dichtgedaan. Van de nood een deugd makend had hij,
bijgestaan door een lieftallige stewardess, het manuscript nog eens doorgenomen.
In New York was er door een advocaat een verklaring opgemaakt, keurig met
zegel en al, dat Hans Sleutelaar de zakelijke belangen van Jan Cremer in Europa
behartigde.
De onderhandelingen met Geert vonden, hoe kan het anders, plaats in restaurant
Keyzer. Jan Cremer kreeg een beter contract dan voor zijn eerste boek. Geert vond
wel, dat de heren onderling de honorering van de door Sleutelaar verrichte arbeid
moesten regelen. Hans kreeg voor zijn bemoeiingen één procent royalty over de
eerste vijftigduizend verkochte exemplaren. Het leverde hem ongeveer tienduizend
gulden op. Hij vond het niet veel.
Ik Jan Cremer 2 werd voorgedragen voor de prozaprijs van de gemeente
Amsterdam. Eén van de drie juryleden, H. Kaleis, was tegen. Het linkse college van
B. en W. weigerde het meerderheidsstandpunt van de jury over te nemen en kende
de prijs niet toe. Door druk van vele protesten gebeurde het ten slotte toch.
Voor Jan Cremers derde boek, Made in USA, wilde De Bezige Bij slechts het door
Jan Cremer gevraagde voorschot van tienduizend dollar betalen bij inlevering van
het manuscript. Bij de bespreking hierover had Geert de cheque in zijn borstzakje,
maar Jan had zijn boek niet af. Hij was beledigd en had weinig goede woorden voor
zijn uitgever. Hij wilde geen lid meer zijn van de coöperatie. Uitgeverij Bruna
fourneerde wel het gevraagde voorschot en moest de tegenvaller incasseren van
het minder succesvolle boek. Een aantal jaren later deelde Oscar Timmers aan het
bestuur mee dat Jan Cremer het op prijs zou stellen weer lid te worden.
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Geert heeft zich in zijn uitgavebeleid altijd weinig aangetrokken van de mening die
hierover bij bestuursleden leefde. Armando en Sleutelaar stelden het boek De SS'ers,
interviews met Nederlandse vrijwilligers, samen. Voorzitter Willem Nagel, maar in
dit geval hij niet alleen, had danig de pest in. Hij vond deze publikatie te veel eer
voor die rotzakken. Geert haalde zijn schouders op.
Eén van de kleurrijkste rellen in de jaren zestig ging over het VARA-programma
‘Zo is het toevallig ook nog 's een keer’. De ‘Kwadraatpockets’ waren de zoveelste
poging om naast de literatuur een op de actualiteit gericht non-fictionfonds op te
bouwen. J.B. Charles, Henk Hofland en Jan Vrijman vormden de redactie. Geert
had mij gevraagd om met hem de redactievergaderingen bij te wonen. In een van
die vergaderingen kwam Geert met het voorstel op zeer korte termijn een kleine
Kwadraatpocket te laten verschijnen. De golf van fascistisch denken, jodenhaat en
de op hun tenen getrapte christenen, veroorzaakt door de uitzending van
‘Beeldreligie’ in voornoemd programma, moest aan de kaak gesteld worden. De
redactie, vooral Jan Vrijman, vond de zaak te ernstig om er snel met een klein boekje
op te reageren. Hij wilde een serieuze aanpak en een kritische analyse van dit zo
Nederlandse fenomeen. De redactie weigerde haar medewerking te verlenen aan
het door Geert voorgestelde boekje. De directeur trok zich daar niets van aan en
publiceerde het boekje, dat werd samengesteld door J. van den Berg, Han Lammers
en bestuurslid Harry Mulisch. Op het laatste moment veranderde hij de naam
‘Kwadraatpocket’ in ‘Kwadraatpamflet’. In de bestuursvergadering ontstond een
felle discussie over de verantwoordelijkheid van een door de directie benoemde
redactie. Het werd uiterst vreemd, om niet te zeggen ontoelaatbaar, gevonden dat
een uitgever tegen de uitdrukkelijke wens van de redactie van een serie, daarin
toch een uitgave kon opnemen. De onvermurwbare en eigengereide Geert trok zich
er weer weinig van aan.
Het pamflet, getiteld Zo is het, was een leerzaam boekje over ‘Pays Bah’. Het
was toevallig ook zo - tijden verande-
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ren snel - , dat de Volkskrant schreef: ‘Zolang de VARA zich niet duidelijk tegen
sommige excessen van dit programma uitspreekt en zolang hij niet maatregelen
neemt dergelijke misselijke uitwassen te voorkomen, zullen we Mr. Burger en de
heer Rengeling beschouwen als directeur en hoofdredacteur van het smerigste
boulevardblad dat we kennen.’
Bij Proost en Brandt kon ik de andere kant van de medaille van de jaren zestig
ervaren: de economische groei. De papierverkoop bleef fors stijgen en wij waren
overtuigd dat wij het beter deden dan de concurrenten. De boekbinderij streed een
harde strijd voor het verkrijgen van een gigantische order van het Amerikaanse
uitgeversconcern Time/Life. De verkoop van hun non fiction series begon ook buiten
de USA grote vormen aan te nemen. Wij moesten offerte maken voor het binden
van de voor de Europese landen bestemde edities. Het gevecht ging hoofdzakelijk
tegen het Italiaanse concern Mondadori. Hans van Hoorn en ik vlogen om de
haverklap naar het hoofdkantoor van Time/Life in Europa, dat toen in Parijs gevestigd
was. Thuis maakten wij honderden rekensommen en legden de resultaten voor aan
de Time/Life-baas Walter Rohrer, schoenmaat vijftig. Met zijn rekenmachine en vele
vellen papier rekende hij alles na. Soms werd je er gek van. Ten slotte kregen wij
de order voor het binden en drukkerij Smeets in Weert die voor het drukken.
Elk detail moest contractueel worden vastgelegd. Amerikanen houden advocaten
uitstekend in leven. Op een duur advocatenkantoor in Den Haag zette ik mijn
handtekening op elk vel van het ruim zestig pagina's lange contract. Een voorwaarde
daarin was dat de boeken werden gebonden op een door Proost en Brandt aan te
schaffen Amerikaanse garenloos-bindmachine, de Sheridan. Deze snelbinder was
aanzienlijk groter, maar ook kostbaarder dan welke Europese ook. Op mijn eerste
reis naar de Verenigde Staten bracht ik een bezoek aan de drukkerij en binderij
Donnely in Indianapolis, waar een stel van deze machines stond. De Amerikaanse
produktie van Time/Life werd daar gemaakt. Time/Life
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had behoorlijk druk moeten uitoefenen om ervoor te zorgen dat ik dit alles mocht
bezichtigen. Het bedrijf was voor vreemden afgeschermd als gold het een
atoombomfabriek. Het zien van een dergelijke grafische onderneming leverde mij
een Europees minderwaardigheidscomplex op.
Het enorme ding kwam naar Amsterdam. Bij de feestelijke inwerkingstelling in
1965 hield Bert Schierbeek voor de binnen- en buitenlandse gasten een vermakelijke
toespraak. Veel van de op de machine betrekking hebbende vreemdsoortige woorden
gebruikte hij als rechtgeaard experimenteel schrijver in een ander verband. Zo kwam
de literatuur ook nog om de hoek kijken. Miljoenen boeken van Time/Life en andere
uitgevers zijn erop gebonden. De kwaliteit was door de ongelooflijke hechtkracht
van ‘Hot-Melt’, gloeiend hete lijm, uitstekend. Er was wel een maar. De goede
Amsterdamse boekbinders, die aan zo iets moderns niet gewend waren, slaagden
er met de beste wil niet in, de indrukwekkende machine zoveel boeken te laten
produceren als de fabrikant ons voorgespiegeld had. Oeverloos werd er
geëxperimenteerd. Dat is slecht voor het zelfvertrouwen. De winstverwachtingen
moesten worden bijgesteld. De euforie over het bezit van de grootste en snelste
bindmachine in Europa was geen lang leven beschoren.
Een gelukkige bijkomstigheid was dat wij naast de bindopdracht van Time/Life
ook de verzorging kregen uit te voeren van de gehele opslag en verzending van
hun boekenseries. Daarvoor huurden wij een enorme opslaghal in De Meern bij
Utrecht. Deze werd met eindeloze stellingen volgebouwd. Het was de start van een
uitgebreid dienstverleningsbedrijf voor binnen- en buitenlandse uitgeverijen. Een
wandeling door de lange gangen tussen de stellingen, waarin op pallets vier hoog
de vele miljoenen boeken waren opgeslagen, maakte een van de moeilijkste
problemen van de uitgeverij keihard duidelijk: de voorraad.
Het was een ongeschreven wet dat de directieleden en de procuratiehouders van
Proost en Brandt tijdens de lunchpauze
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met elkaar hun meegebrachte boterhammen nuttigden. Er stonden altijd twee potten
thee op een Verkadelichtje klaar. Koffie was te ingewikkeld en sociaal niet
verantwoord, het personeel kreeg in de middagpauze ook thee.
De laatste nieuwtjes over het zaken doen werden dan besproken. Behoudens
opmerkingen over beurskoersen kwamen gebeurtenissen buiten Proost en Brandt
nauwelijks ter sprake of het moest iets dicht bij huis zijn. Dat was het geval met de
bezetting van het Maagdenhuis door de Amsterdamse studenten.
Mijn zoon Thijs, die sociologie - de studie van de jaren zestig - studeerde, zat
midden in deze democratiseringsrevolutie. Ik toonde enig begrip toen ik daar met
de heren over sprak. Iedereen had trouwens allang begrepen dat ik, evenals de
jonge Ulco Proost, op de PvdA stemde. Onuitgesproken beschouwden zij mij als
een, weliswaar ongevaarlijke, halve communist. Thuis vond Thijs mij een niet
onvriendelijke reactionair. Tussen deze twee polen voelde ik mij prima op mijn plaats.
Hoe merkwaardig het kapitalisme en het socialisme in één mens verstrengeld
kunnen raken, maakte de Engelse uitgever Paul Hamlyn mij duidelijk. Voor de
Tweede Wereldoorlog was hij met tweehonderd pond op zak uit Nazi-Berlijn naar
Londen gevlucht. Daar bouwde hij een uitgeverij op, waarmee hij na de oorlog veel
geld verdiende, vooral met het publiceren van geïllustreerde boeken over praktisch
ieder te bedenken onderwerp. Hij verkocht ze hoofdzakelijk aan de
tweedehandsboekhandels over de gehele wereld. Een soort
uitverkoopboekenindustrie van nieuwe titels. Ik ontmoette hem voor een zakelijk
gesprek in Amsterdam. Kort daarvoor had hij zijn uitgeverij verkocht tegen een
aanzienlijk aantal miljoenen ponden. Trots liet hij de Engelse kranteknipsels lezen
waarin een en ander vermeld stond. Hij arriveerde bij Proost en Brandt in zijn fraaie
Rolls Royce met in uniform gestoken chauffeur. Op de achterruit zat een sticker
geplakt: Vote Labour.
De sympathiekste vertegenwoordiger van de tussen links
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en rechts zwevende klasse die ik gekende heb, was Bram Hansen. Als zoon van
een Amsterdamse arbeider in de grafische industrie was hij zetter geworden bij de
drukkerij van De Arbeiderspers. Daar klom hij omhoog tot chef van de drukkerij. Hij
was het totaal oneens met de directie over de aanschaf van een grote rotatiepers
en nam ontslag. Later bleek hij het grootste gelijk van de wereld te hebben gehad.
Hansen werd directeur van de, er niet al te best voor staande, drukkerij Jan de
Lange in Deventer. Hij zorgde ervoor dat hij bij een betere gang van zaken een
behoorlijke portie aandelen in zijn bezit kreeg. Efficiënt en snel maakte hij het bedrijf
weer gezond en verkocht het aan Kluwer, waar hij tegelijkertijd in de hoofddirectie
werd opgenomen. In zijn Jan de Lange-tijd kocht hij veel papier bij Proost en Brandt
en liet er grote partijen, voor de export naar Engeland bestemde, boeken binden.
De onderhandelingen over deze orders waren voor mij een groot plezier. Na de
lachende vaststelling dat wij beiden een eind op weg waren naar de verwezenlijking
van het ware socialisme, knokten wij om de bekende laatste cent. Bram verstond
de kunst van het natuurlijke leiderschap, zonder omhaal van woorden en
gewichtigdoenerij. In zijn drukkerij stond hij als oud-zetter tussen zijn drukkers. Hij
genoot van de stank van de inkt en van het zoeven van de machines. Begin 1972
haalde hij mij als groepsdirecteur van de algemene boeken en tijdschriften naar
Kluwer. Na zijn pensionering zocht hij mij regelmatig op in mijn boerderijtje in Dalfsen.
Bij het ophalen van herinneringen kon hij zich nog steeds kwaad maken dat het
socialistisch krantenbedrijf uit zijn jonge jaren, De Arbeiderspers, hoofdzakelijk door
slechte leiding ten onder was gegaan.
De emoties van de jaren zestig weerspiegelden zich in de fondslijsten van De Bezige
Bij. Zo schreef Harry Mulisch zijn Bericht aan de rattenkoning en Het woord bij de
daad. J.B. Charles reageerde zijn afschuw over de verloving van Beatrix en Claus
af in Voor kinderen van ezeldrijvers. In de Kwadraat Pocket-serie verscheen Mao
Tse-Toengs geschrift over guerrilla-oorlogvoering.
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De inhoud van het als Literaire Reuzenpocket uitgegeven tijdschrift Randstad vormde,
zoals Ivo Michiels het fraai omschreef, ‘Een indrukwekkende bloemlezing van
merkwaardige en vaak belangrijke, naar de toekomst wijzende verschijnselen op
het gebied van de literatuur en de mentaliteits-ontwikkeling in de jaren zestig’.
Hugo Claus, Ivo Michiels, Harry Mulisch en Simon Vinkenoog vormden de redactie
van Randstad. Ten slotte onderging ook dat periodiek het lot dat voor de meeste
tijdschriften van De Bezige Bij nu eenmaal was weggelegd. Het laatste nummer,
waarin ‘Verklaring voor de krijgsraad’, afgelegd door Régis Debray in Bolivia,
verscheen in 1969. Simon Vinkenoog noemde als oorzaak gebrek aan belangstelling
voor dit tijdschrift binnen het bedrijf. Een vaker geuite klacht. Harry Mulisch had al
eerder in bestuursvergaderingen verwijten aan de directie gericht dat het met
Randstad dreigde af te lopen. Toch zal het verflauwen van het zo noodzakelijke
heilige vuur van de redactie ook een rol hebben gespeeld. De jaren zestig liepen
onvermijdelijk ten einde. Een slotapotheose was de uitvoering van Reconstructie
in Theater Carré, voor het belangrijkste deel geschreven en gecomponeerd door
leden van het ‘Harry Mulisch Genootschap’. Provo's, Kabouters en de affiches van
Che Guevara verdwenen. Alleen de oorlog in Vietnam woedde voort. Uitgevers
moesten zich met hun fondsbeleid gaan richten op het veranderende klimaat van
de jaren zeventig.
Voordat het zover was, moest De Bezige Bij nog haar vijfentwintigjarig bestaan
vieren. Zij had alle stormen overleefd, daarbij geholpen door het succes van de
boeken van Jan Cremer, Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans en de
jaarlijks terugkerende uitgaven van Marten Toonder, om de belangrijkste te noemen.
De cijfers van elk afgesloten jaar bewezen steeds opnieuw dat het leven van een
literaire uitgeverij zonder best-sellers moeizaam is. In de jaarlijkse
ledenvergaderingen las Geert de titels voor, die dat jaar in belangrijke mate hadden
bijgedragen tot het verkregen resultaat. Het waren er zelden meer dan een stuk of
zes.
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Bepaalde punten op de agenda van de bestuursvergaderingen kwamen terug met
de regelmaat van de klok. Er werd veel gesproken over het smoel van De Bezige
Bij. Aan het eind van de jaren zestig kwam de zogenaamde vergrijzing van het fonds
al ter sprake. De schrijvers die voor een belangrijk deel het gezicht van De Bezige
Bij bepaalden, stamden uit de jaren vijftig. De concurrentie nam toe. Uitgeverijen
als De Arbeiderspers, Meulenhoff en Querido werden actiever. Langzamerhand
ontstonden allerlei kleinere literaire uitgeverijen, een proces dat zich in de jaren
zeventig en tachtig met kracht voortzette.
Jonge aankomende schrijvers hadden ten aanzien van De Bezige Bij wellicht het
gevoel dat zij niet thuishoorden in een uitgeverij waarin vooral de ‘oude’ garde van
auteurs als Campert, Claus, Hermans, Lucebert, Mulisch en Schierbeek het fonds
bepaalde. Het waren speculaties. Zij bevatten mogelijk enige waarheid, maar het
bestuur schoot er weinig mee op. Vaststond dat De Bezige Bij erin was geslaagd
goede Belgische auteurs aan te trekken als Ivo Michiels, Astère Michel Dhont en
Hugo Raes. Ook in het poëziefonds, altijd een sterk punt van De Bezige Bij,
verschenen nieuwe gezichten. Hans Faverey, Gust Gils, C.B. Vaandrager, Hans
Verhagen en anderen werden lid van de coöperatie.
De coöperatieve structuur, daar viel niet omheen te draaien, begon haar
aantrekkingskracht te verliezen. De idealistische opzet van De Bezige Bij sprak
minder aan. Idealisme was er genoeg geweest. Het bestuur sprak over de
mogelijkheden de coöperatie te activeren. Een vast discussiepunt, vanaf het prille
bestaan van na de oorlog.
De soms opkomende twijfel aan het nut van de coöperatieve vereniging kon
onmiddellijk de grond in worden geboord. De statuten sloten iedere vorm van bij
voorbeeld omzetten in een BV of, erger, overname door een uitgeversconcern uit.
Bij opheffing van de coöperatie kon er op geen enkele wijze aan worden ontkomen
dat het gehele verworven kapitaal aan de leden-schrijvers zou moeten worden
uitbetaald. Joop Klant, die kritische penningmeester, merkte in deze dis-
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cussies opgewekt op: ‘Wacht maar, er komt een tijd dat een schrijverscoöperatie
weer aantrekkelijk wordt.’
De ledenvergaderingen werden matig tot slecht bezocht. Het merendeel van de
aanwezige leden, voor zover zij niet in het bestuur of de redactie zaten, behoorde
niet tot de toonaangevende Bij-auteurs. Willem Nagel leidde de vergaderingen met
geduld - dat kostte hem wel moeite - en met zo groot mogelijke objectiviteit. Veel
positieve inbreng waarmee de directeur of het bestuur een stap verder kon komen,
leverden zij niet op. Opmerkingen zoals dat de door De Bezige Bij betaalde belasting
niet aan de NATO, maar aan de cultuur ten goede diende te komen, waren tekenend.
Joop Klant en ik hadden in het bestuur de taak op ons genomen kritisch naar de
cijfers te kijken. Aan het eind van de jaren zestig begonnen die er weer eens minder
vrolijk uit te zien. Nieuwe titels verschenen er genoeg. In begin jaren zestig waren
het er vijftig per jaar, in 1969 vijfennegentig. Maar de uitgeversziekte van de grote
voorraden tierde welig.
Op 30 mei 1969 vergaderde het bestuur zonder directeur Geert, die met vakantie
was in zijn huis op Formentera, het Spaanse eilandje vlak bij Ibiza. De juist
gereedgekomen conceptbalans over '68 lag op tafel. Daaruit bleek dat het verlies
van De Bezige Bij ruim honderdzestigduizend gulden zou bedragen.
Het bestuur schrok zich rot. Het nadelig saldo was aanzienlijk hoger dan dat van
de door Geert gemaakte, toch al sombere voorspellingen. Enige dagen later zou ik
ook met vakantie naar Formentera vertrekken. Er werd besloten dat ik een noodbrief
van het bestuur zou meenemen en die aan Geert overhandigen. Daarin werd als
volstrekte eis gesteld dat voor de tweede helft van dit jaar zo snel mogelijk
maatregelen zouden worden genomen, ‘anders zal het verliessaldo over 1969 het
einde van De Bezige Bij kunnen worden’.
Toen Dol en ik met het bootje van Ibiza op Formentera aankwamen, stonden
Corrie en Geert op de wal. Op ons wachtend, hadden zij in het kroegje aan de haven
een glaasje
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sherry gedronken. Zij verwelkomden ons in een opgewekte stemming. De brief hield
ik de hele dag in mijn zak. De gezelligheid van de eerste dag kon niet worden
verstoord. De volgende morgen bij de koffie overhandigde ik Geert de brief van zijn
bestuur. Hij las hem en sprak de woorden: ‘Wacht maar, ik zal ze een poepje laten
ruiken.’ Het onderwerp De Bezige Bij kwam die vakantie niet meer aan de orde.
Teruggekomen ging Geert hard aan de slag. Hij verkocht een massa boeken aan
de ramsjhandel - in die tijd ontving een uitgever nog een enigszins redelijke prijs.
Daardoor vielen er afschrijvingen vrij. De overhead en de reclamekosten werden
aangepakt. Zonder dat er sprake was van echte best-sellers zagen de resultaten
over dat jaar er een stuk beter uit. Er werd weer enige winst gemaakt. Geert vond
het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld.
In 1970 volgde ik Jan Holsbergen op als secretaris in het bestuur. In zijn laatste
jaarverslag voor de ledenvergadering schreef hij niet zonder enige verbittering onder
meer: Tevens meent het bestuur stelling te moeten nemen tegen de totale
verseksueling van het Bezige Bij fonds en tegen verliesbrengende escapades die
buiten de litteratuur vallen. Tevens ook vraagt het bestuur direkteur een
kostenbegroting vooraf te maken en niet te wachten hoe hoog die kosten misschien
wel zullen kunnen stijgen. De direkteur belooft steeds weer zijn leven te beteren en
heeft dan ook met een minimaal bedrag een optimum aan jubileumfeestvreugde
weten te bewerkstelligen op kasteel Groeneveld. (...) Ook de toenemende fusies in
de uitgeverswereld komen van tijd tot tijd in de bestuursvergaderingen ter sprake,
helaas zonder enig resultaat. Zou de direkteur het belang ervan niet in zien? (...)
Personeelleden van Bezige Bij zijn op zelfgekozen toerbeurt bij de
bestuursvergaderingen aanwezig en droegen er toe bij deze bijeenkomsten
effektiever te maken. Het wordt steeds moeilijker voor de direkteur uitvluchten en
verzinsels te hanteren, negatieve zaken te bagatelliseren en verklaringen uit te
stellen (...) Ook meent het bestuur dat de direkteur meestal
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niet solidair is met de schrijvers, de auteurs van zijn fonds doch dat hij zelfs het
verouderde werkgeversstandpunt inneemt in deze.
De direkteur lacht dan lichtelijk verongelijkt en legt alle opmerkingen naast zich
neer. Het bestuur concludeert dan ook dat het moeilijk is op deze man vat te krijgen
of zelfs boos op hem te blijven.
Dat loog er niet om. De andere bestuursleden waren verre van gelukkig met deze
niet van tevoren besproken uitval van de secretaris. Liep Jan Holsbergen met de
nodige rancune rond, omdat hij vond dat de directeur te weinig deed aan de verkoop
van zijn boeken? De onvermijdelijke klacht die iedere literaire uitgever op gezette
tijden op zijn bord krijgt.
Spreken van ‘totale verseksueling’ van De Bezige Bij was sterk overdreven of
liever flauwekul. Op de fondslijsten uit die jaren stonden titels als Armand Coppens'
Memoires van een erotische boekverkoper en Pauline Réage's Het verhaal van O.
De vertalingen van Henry Miller begonnen goed te lopen, maar deze zullen wel niet
bedoeld zijn geweest. Ook in andere titels stak het verschijnsel van de sexuele
revolutie zijn kop op. Veel blijvends was er niet bij, normale proporties keerden snel
terug.
Ten aanzien van de verliesbrengende escapades had Jan Holsbergen gelijk. Het
bestuur ergerde zich aan de bedragen die verloren gingen aan het tijdschrift
Film/Schrijfkrant en aan uitgaven zoals het fotoboek November-meisje van Sam
Haskins. Misschien aardige Spielerei van Geert, maar met literair-fondsvorming had
het niets te maken.
Tot verbijstering van het bestuur begon Geert, zich niets aantrekkend van de
slechte ervaringen met tijdschriften, het tweemaandelijkse tijdschrift Bijster. Remco
Campert en hijzelf vormden de redactie. In het bestuur werd om zes flessen
champagne gewed dat het blad het zesde nummer niet zou halen. Het werden er
zes, vervolgens verdween, zoals Jan Holsbergen Bijster noemde, de Nederlandse
Playboy. De champagne bleef wijselijk achterwege.
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Was Geert niet solidair met zijn schrijvers? Hier kwam het eeuwige probleem op de
proppen: de verhouding tussen de directie en de schrijvers-leden van de coöperatie.
Het lag voor de hand dat bij een lid de verwachting leefde dat zijn nieuwe boek
door zijn uitgeverij - bij De Bezige Bij geldt dit in letterlijke zin - werd uitgegeven.
Geert had de taak de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen,
tegelijkertijd moest hij ervoor zorgen dat De Bezige Bij financieel de eindjes aan
elkaar knoopte en bleef voortbestaan. Dat betekende in moeilijke gevallen balanceren
op het scherp van de snede.
Niet elk binnengekomen manuscript van een lid werd met gejuich ontvangen. Een
beslissing nemen over het uitgeven van een boek waarvan bij voorbaat vaststond
dat het moeilijk te verkopen zou zijn, werd op zijn minst vaak uitgesteld. Maar de
schrijver van een eindelijk klaargekomen manuscript had weinig geduld. De tact die
Geert bij dit soort kwesties aan de dag legde, zal bij de ene schrijver beter zijn
gevallen dan bij anderen. Zijn inspanningen voor bij voorbeeld de genoemde
verliesgevende tijdschriften wekten wrevel. Sommige auteurs kregen het gevoel dat
Geert hen in de kou liet staan. De verloren centen hadden aan een beter doel, zoals
reclame maken voor hun boek, besteed kunnen worden.
Geert heeft, op zijn zeer speciale en soms ondoorgrondelijke wijze, De Bezige
Bij om vele van deze valkuilen en klippen heen geleid. Niet iedereen is tevreden
naar huis gegaan. Maar het was pure onzin om hem een verouderd
werkgeversstandpunt in de schoenen te schuiven. In bestuursvergaderingen riep
Bert Schierbeek dikwijls dat de uitgever contractueel verplicht is voor een goede
exploitatie van zijn uitgaven zorg te dragen. Bert hamerde erop dat er meer aan
verkoopbevordering moest worden gedaan. Die klacht was op zichzelf niet onjuist.
Het kon altijd beter. Maar er is ook zoiets als de markt. Geen directeur van een
uitgeverij, ook niet van een coöperatieve, kan daar wezenlijke invloed op uitoefenen.
Hij kan geen best-sellers maken, noch stroppen voorkomen.
Jan Holsbergens opmerking over de toenemende fusies
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heeft Geert zorgeloos naast zich neergelegd. In de jaren tachtig zou blijken hoe
terecht dat is geweest.
Het vijfentwintigjarig jubileum van De Bezige Bij in 1969 betekende natuurlijk feest.
Het begon in mei met het maken van de unieke foto van Paul Huf van schrijvers,
vertalers, boekverzorgers en personeelsleden, vrolijk gedrapeerd om de balustrades
van de bibliotheek van het Rijksmuseum. Praktisch iedereen was aanwezig. In het
midden, onder aan de wenteltrap, stond Geert, geflankeerd, niet door de voorzitter
van de coöperatieve vereniging, maar door Harry Mulisch. Teruggekeerd op De
Bezige Bij stond het fraaie, door Karel Beunis gerestaureerde orgel ‘The Busy Drone’
in de Van Miereveldstraat. Er ontstond een geanimeerd straatfeest. In december
werd op De Bezige Bij-manier feestgevierd op kasteel Groeneveld in Baarn. Geert
was er de onvoorwaardelijke en terecht bejubelde oprichter en vader van De Bezige
Bij.
Voor wat mijzelf betreft, moest ik de revolutionaire stormen van de jaren zestig
uitluiden door met mijn kop tegen de laatste restanten van de Parijse meirevolutie
aan te lopen.
Na een kampeervakantie in de Dordogne in '68 kwamen Dol en ik met onze oudste
zoon en jongste dochter op de terugweg op Quatorze Juillet in Parijs aan. Bij het
binnenrijden van het centrum merkten wij dat er een onrustige stemming heerste.
Er waren veel agenten op de been. Nadat wij een hotel hadden gevonden en een
bad hadden genomen, zochten wij in het Quartier Latin een restaurantje op om er
de laatste avond van de vakantie te vieren. Onze jongste dochter moest niet te laat
naar bed en na het diner brachten Paul en ik haar met Dol naar het hotel. Samen
trokken wij eropuit om nog wat op een terrasje te zitten in de buurt van Place
Saint-Michel. Het plein bleek met in carrés opgestelde, getraliede, donkerblauwe
overvalwagens vol te staan. Overal liepen groepjes gehelmde, met knuppels
gewapende oproerpolitie rond met de bekende Indianenschilden. In een van de zij-
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straatjes bleven Paul en ik staan om ons te beraden hoe wij verder moesten. Een
lichte stank van traangas woei onze neuzen binnen en begon de ogen te prikkelen.
Het duurde geen minuut of wij hoorden een fel politiefluitje. Plotseling renden vier
agenten ons straatje in en sloegen vlak voor onze neus een ietwat wankel lopende
man van een jaar of veertig, bepaald geen student, met hun knuppels tegen de
grond en bleven verbeten nameppen. Ik riep in goed Nederlands: ‘Godverdomme,
zijn jullie helemaal bedonderd.’ De vuile fascisten keken ons aan en grepen mij vast.
Ik kon een ijzeren hek beetpakken. Ze lieten me los en schreeuwden, naar Paul
wijzend: ‘C'est son fils.’ Nu werd hij gegrepen en zij sleurden hem mee richting Place
Saint-Michel. Verbouwereerd bleef ik achter. De neergeslagen man krabbelde
moeizaam en kreunend weer op. Het leek weer oorlog. De uniformen waren niet
vies groen, maar donkerblauw, zoals van de hoge SS-officieren. Barstend van woede
liep ik naar het plein om tussen de overvalauto's Paul te zoeken. Het gekke was,
dat er na de charges een unheimische stilte heerste. Ik kon, steeds ons familiefluitje
fluitend, tussen de bussen doorlopen. Paul vond ik niet. Wel liep ik tegen de een of
andere officier op. Mijn Frans gestamel werd beantwoord met de mededeling dat
alle arrestanten naar het politiebureau in de rue Saint-Honoré werden gebracht.
Verder kon ik opdonderen.
Na lang zoeken vond ik een taxi, die mij naar dat bureau bracht. De agenten van
de wacht waren van hetzelfde laken een pak. Zij beweerden dat er in de laatste
uren geen arrestanten waren binnengebracht. Ik werd de poort uitgejaagd. Weer
terug naar Place Saint-Michel. Natuurlijk vond ik Paul niet. Een nu iets beleefdere
agent verzekerde mij opnieuw dat ik in de rue Saint-Honoré moest zijn. Weer dat
gelazer om een taxi te vinden. Door mijn woede werd mijn Frans beter. Ik schreeuwde
tegen de agenten van de wacht, die mij niet eens in het wachtkamertje wilden
toelaten, dat mijn zoon binnen moest zijn. Het was, merde, geen manier om toeristen
zo te ontvangen. Mijn zoon had de autosleutels op zak, vertelde ik hun, en mijn
vrouw en dochtertje zaten midden in de
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nacht op de koffers te wachten. Het laatste was een bescheiden leugen. De minst
geniepig uit zijn ogen kijkende agent vroeg onverwacht naar mijn paspoort. Hij liep
ermee weg en kwam na tien minuten met de autosleutels terug. Paul was er dus
en hij wist dat ik hem zocht. Nu werd ik helemaal ziedend en riep dat ik godverdomme
niet eerder wegging voordat zij mijn zoon hadden vrijgelaten. De drie zakken pakten
me vast en gooiden mij opnieuw de poort uit. Het enige dat ik nog te weten kwam
was, dat de chef morgenochtend om halfnegen aanwezig zou zijn.
Om drie uur 's nachts vertelde ik het verhaal aan Dol, die lekker lag te maffen.
Om halfnegen stond ik weer in die vervloekte poort. Er waren nu drie andere agenten
en ik moest mijn hele verhaal voor de zoveelste keer vertellen. Zij waren geen haar
beter dan het vorige stel. Hoewel, één toonde enig begrip. Is dat onder fascisten
een normale verhouding? Hij gaf toe dat de chef ieder ogenblik kon komen. Even
later wees hij mij een man in burgerkleding, die aan de overkant een stomerij
binnenliep. Toen hij met zijn gestoomde zondagse pak de poort inkwam, klampte
ik hem aan. Weer mijn verhaal, nu aangevuld met de dreiging dat ik onmiddellijk
naar de Nederlandse ambassade zou lopen als mijn zoon niet stante pede werd
vrijgelaten. De man duwde mij het wachtkamertje binnen. Nu mocht ik op een houten
bankje plaats nemen. Hij bracht zijn kostuum weg en kwam inderdaad direct daarna
terug. Hij begreep absoluut niet waarom ik mij zo opwond. In Amsterdam was de
rotzooi met die vervloekte studenten toch minstens zo erg als in Parijs. Hij was
trouwens in Nederland geweest en had er de kaasmarkt in Alkmaar bezocht en het
magnifieke ‘Maurétuis’. Ik begreep dat hij het Mauritshuis in Den Haag bedoelde.
Hij bekeek mijn paspoort, liep weg en kwam even later met Paul terug.
De hele nacht had Paul met tientallen buitenlandse jongelui in een grote ruimte
op een betonnen vloer gelegen. Hij had begrepen dat iedereen een paar dagen zou
worden vastgehouden. Degenen die niet over goede papieren beschikten, werden
daarna over de grens gezet. In de kale ruimte was
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geen water, laat staan een toilet. Toen we weer op straat stonden, zag Paul een
cafeetje op de hoek. Hij rende ernaartoe.
In Le Monde las ik dat de acties op Quatorze Juillet een voorzorgsmaatregel
waren geweest uit angst voor een mogelijke herhaling van de mei-rellen.
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Willem Bloemena en het hoogtij van samenwerking
Na mijn vertrek naar Proost en Brandt moest ik mijn uitgeverszetel in de commissie
CPNB ter beschikking stellen. Voorzitter Chris Leeflang zorgde er voor, dat ik spoedig
tot penningmeester werd benoemd. Het was traditie, dat deze functie werd vervuld
door iemand, die in een van de zogenaamde aanverwante vakken werkzaam was.
Zo ging het lieve leven in de Propaganda-commissie voor mij rustig verder.
Geert Lubberhuizen volgde Chris Leeflang als voorzitter op. Willem Bloemena,
één van de directeuren van uitgeverij J.M. Meulenhoff, kwam ook in de commissie.
Het was een gezelschap waarin ik mij niet behoefde te vervelen. Een goed gevoel
voor humor en understatement vierde er de boventoon.
Bloemena en ik werden goede vrienden. Geregeld bespraken wij met elkaar de
problemen van het uitgeversvak en begaven wij ons in de droomwereld van de
toekomst. Zo kwam ik te weten, dat uitgeverij Meulenhoff behoefte had aan
uitbreiding van haar aandelenkapitaal. Bovendien bestond er, nadat John Meulenhoff
zich uit de directie had teruggetrokken en Rienk Visser tot hoofddirecteur van Kluwer
was benoemd, bij de twee overgebleven directeuren, Bloemena en Somerwil, het
verlangen het belang van de familie Meulenhoff in het bedrijf te verminderen. Nieuwe
bezems vegen schoon.
Proost en Brandt was aandeelhouder in de pocketboekfabriek waarover drukkerij
Bosch het dagelijks beheer voerde. Toen, na een aantal jaren, dat laatste bedrijf
een fusie wilde aangaan met de Utrechtse drukkerij Van Boekhoven, vonden de
aandeelhouders van de pocketboekcombinatie het verstandiger hun aandelen aan
drukkerij Bosch over te doen. Namens de Perscombinatie - de eigenaar van drukkerij
Bosch - nam directeur Wim van Norden aan de onderhandelingen deel. Na een
vergadering had hij mij in het oor gefluis-
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terd dat hij wel geïnteresseerd was in een financiële deelname in een
boekenuitgeverij. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Toen de overname
geregeld was, stelde ik, na overleg met Willem Bloemena, mijn collega's van Proost
en Brandt voor, het vrijgekomen kapitaal in aandelen van uitgeverij Meulenhoff om
te zetten. Van Norden vroeg ik om met een gelijk bedrag hetzelfde te doen. Op deze
wijze verwierven Proost en Brandt en de Perscombinatie gezamenlijk een derde
van het aandelenkapitaal van uitgeverij Meulenhoff.
Namens beide bedrijven werd ik tot commissaris benoemd. Zo kreeg ik, naast
mijn secretarisschap bij De Bezige Bij, met een andere uitgeverij te maken. De,
vooral door Rienk Visser na de oorlog uitgebouwde, schoolboekuitgeverij was het
sterkste onderdeel van Meulenhoff. Willem Bloemena zwaaide de scepter over de
algemene uitgeverij. Het werd mij snel duidelijk, dat hij in grote lijnen met dezelfde
problemen te kampen had, die ik van De Bezige Bij zo goed kende. Ook bij
Meulenhoff waren de winsten in relatie tot de omzet aan de matige kant.
Op onze reizen naar Amerika voor Proost en Brandt bezochten Hans van Hoorn
en ik trouw de belangrijkste uitgevershuizen in New York. Het was opvallend hoe
gemakkelijk daar gepraat werd over omzet en winst. Wilde je te weten komen voor
hoeveel miljoen dollars een uitgeverij, noem maar Random House, te koop was,
dan behoefde je maar de eerste de beste directiekamer van een uitgeverij binnen
te lopen. In onze gesprekken werd de door mij uitentreuren verkondigde stelling
bevestigd: van tien uitgegeven titels gaan er twee goed, vier matig en vier slecht.
De vier matige, met hopelijk wat herdrukken, vormen de financiële basis. De twee
hardlopers zijn er in eerste instantie voor om de stroppen van de in pakhuizen
opgeslagen slechtlopers op te vangen. De meeste uitgevers in de jaren tachtig
mochten willen, dat deze desondanks gunstige verhouding nog bestond. De hoogte
van de oplaag van de best-sellers is gelukkig wel aanzienlijk gestegen.
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Proost en Brandt verzorgde zoals gezegd de opslag en handling van de
Time/Lifeboeken. Dat bracht met zich mee, dat wij geïnteresseerd waren in opslagen verzendorganisaties van boeken in het buitenland. In Amerika bezochten wij
verschillende van die gigantische pakhuizen. Een verschil tussen de Amerikaanse
uitgeverij en de Nederlandse was, los van de omvang, dat de meeste het hele pakket
van opslag, facturering en verzending aan derden uitbesteedden. Dat bracht ons
op het idee met Proost en Brandt voor de Nederlandse uitgeverijen een soortgelijke
organisatie op te zetten. Van de rompslomp, die weinig of niets te maken had met
fondsvorming en verkoop konden zij op deze wijze bevrijd worden. Willem Bloemena
was de eerste uitgever met wie ik deze plannen besprak. Samen broedden wij ze
verder uit en schakelden een aantal collega-uitgevers in. Het resultaat was, dat na
veel gepraat en het gebruikelijke gereken, zich een aantal belangrijke uitgeverijen
aansloot waaronder De Arbeiderspers, Kluwer, Querido en natuurlijk Meulenhoff.
Later kwamen er andere bij. Samen met Proost en Brandt richtten zij het ‘Uitgevers
Distributie Centrum’ op. Het zou voor de hand hebben gelegen dat De Bezige Bij
zich ook had aangesloten. Maar Geert hield niet van zulke groot opgezette plannen.
Hij gaf er de voorkeur aan De Bezige Bij op een apart eilandje te houden. Met
uitgever Rob van Gennep, die het niet in zijn hoofd zou halen zich met kapitalistische
bedrijven te encanailleren, deed hij het zelfde in het klein en zij richtten Boek/Boek
op.
Nieuwe initiatieven waren niet van de lucht. Willem Bloemena en Rienk Visser,
betrokken mij in de voorbereidingen voor het oprichten van een boekenclub. Het
Duitse uitgeversconcern Bertelsmann wilde naar analogie van de boekenclub
waarmee het in Duitsland met zoveel succes opereerde in Nederland een boekenclub
beginnen. Daarvoor hadden zij onherroepelijk de medewerking van Nederlandse
uitgevers nodig. Waar anders konden zij titels voor de Nederlandse markt vandaan
halen. De mogelijkheid om door een nieuw
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verkoopkanaal meer boeken kwijt te raken sprak de uitgevers aan en een groot
aantal was bereid mee te werken. Nu was De Bezige Bij ook van de partij. De diepe
roerselen bij de besluitvorming van mijn vriend Lubberhuizen vielen niet altijd
gemakkelijk te doorgronden.
De gedachte aan een Duitse overheersing, vooral op financieel terrein,
veroorzaakte wel enig onbehagen maar werd ten slotte geslikt. Waar moesten de
voor het merendeel middelgrote en kleine uitgeverijen trouwens het geld en de
know-how vandaan halen om zo'n onderneming zelf op te zetten?
De directeur van Elsevier, Dolf van den Brink, dacht er anders over. Hij beschikte
wel over kapitaal, wilde van buitenlanders niets weten en zelf haantje de voorste
spelen. Het resultaat was, dat hij een andere groep Nederlandse uitgeverijen bij
elkaar bracht. Zo ontstond naast de Europa-club Internationaal (ECI) met
Bertelsmann, De Nederlandse Lezerskring Boek en Plaat (NLK). Het was enigszins
lachwekkend dat zij toch gedwongen waren voor het verkrijgen van de nodige kennis
van zaken de Duitse concurrent van Bertelsmann Von Holzbrinck (Deutsche
Bücherbund) als aandeelhouder erbij te halen.
Bloemena, Visser en ik voerden op een Amsterdams advocatenkantoor de
onderhandelingen over de conceptstatuten. Het was een enerverende bezigheid.
Willem Bloemena en ik stonden dan vroeg op en haalden de hoge baas van
Bertelsmann, Reinhard Mohn en zijn hulpkrachten van het oude Schiphol. Daar
arriveerden zij met een privé-vliegtuig om een uur of acht. Een symbool van financiële
macht, dat ons niet gelukkig maakte. De besprekingen gingen ononderbroken tot
's middags vijf uur door, waarna wij de heren beleefd naar Schiphol terugbrachten.
Het vele Duits op zo'n dag moest wel met een glas bier worden weggespoeld.
Het gevecht met Bertelsmann ging er vooral over hoe wij met de bescheiden
kapitaalinbreng van de Nederlandse deelnemers, statutair toch zoveel mogelijk
zeggenschap konden krijgen. De keuze van het boekenpakket, dat aan de toekom-
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stige boekenclubleden zou worden aangeboden moest voor Duitse inmenging
worden gevrijwaard.
De kleine pientere Mohn - niet bepaald het prototype van een Duitser - is er in
geslaagd het familiebedrijf uit te bouwen tot één van de grootste uitgeversconcerns
ter wereld. Hij wist donders goed dat uiteindelijk de macht bij de belangrijkste
geldverschaffer zou komen te liggen. De besprekingen verliepen in een niet
onvriendelijke sfeer. Tacticus Mohn verstond de kunst van geven en nemen en gaf
op een aantal voor ons principiële punten toe. Onvermijdelijk was er gekissebis over
allerlei juridische haken en ogen, maar wij waren over de resultaten niet ontevreden.
Belangrijk was bijvoorbeeld, dat Bertelsmann geen belangen mocht nemen in een
Nederlandse uitgeverij. Eén van Mohns adviseurs, een kortgeknipt hoofd langer
dan zijn baas, vonden wij wel het toonbeeld van een Duitser.
De ‘Europa-club’ kwam er dus. Proost en Brandt, die een deelname niet aan de
grote klok wilde hangen - Elsevier was een goede klant - kreeg die in het geheim
in een speciaal daarvoor opgerichte trustmaatschappij. Met de club van Van den
Brink ‘Boek en Plaat’ en de al lang bestaande ‘Nederlandse Boekenclub’ in Den
Haag was Nederland plotseling drie boekenclubs rijk. De ‘Europa-club’ groeide als
kool. Willem Bloemena zorgde er voor dat Koos Schuur redacteur werd en Geert
Lubberhuizen was jaren lang president-commissaris.
De uitgevers waren blij een stuk van hun niet aflatende overproduktie, weliswaar
tegen een ongekend hoge korting, te kunnen afzetten. Het spaarde in elk geval
opslagkosten. Uiteindelijk won, niet voor de eerste keer, de macht van het geld,
maar ook die van goede organisatie. In 1986 had de ‘Europa-club’ de beide andere
boekenclubs opgegeten en werd alleenheerser op de Nederlandse boekenclubmarkt.
In de door Willem Bloemena zo gewenste sfeer van het kameraadschappelijk met
elkaar omgaan kwam er een samenwerking tot stand tussen Meulenhoff en De
Bezige Bij.
Altijd op zoek, naast de literatuur, naar andere geldopleve-
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rende uitgaven, begonnen Geert en Willem een detective-serie waarin de vertalingen
van Erle Stanley Gardner de hoofdrol speelden. Er verschenen er heel wat. Slecht
ging het niet, maar ook niet geweldig. Een vertrouwd beeld. De koorts van
samenwerking was nog lang niet over. Naar het tijdschrift van Meulenhoff Literair
Paspoort gedoopt werd er een reeks van vertalingen van goede buitenlandse
literatuur opgezet. De meeste door beide uitgeverijen uitgegeven afzonderlijke
vertalingen liepen matig. Deze opzet moest nieuw leven in de brouwerij brengen.
Het onsterfelijke optimisme bleef hoogtij vieren. Het gezamenlijk beheren van zo'n
serie viel niet mee. Als de verkoop niet loopt als verwacht vallen er ondanks de
vriendschap snel over en weer verwijten. Soms zat ik daar als een zwijgende
scheidsrechter tussen. Ik kon moeilijk partij kiezen en meestal lag het gelijk in het
midden. De werkelijk aantrekkelijke titels werden niet in de reeks opgenomen maar
voor het eigen bedrijf behouden, dat was de pest voor het succes van de serie.
Een aantal jaren werd zelfs De Gids door beide uitgeverijen samen geproduceerd.
De Stichting De Gids was de uitgever. Het delen van het tekort zal voor Meulenhoff
niet onplezierig zijn geweest. Zeker, het was een culturele daad, maar verder waren
de voordelen voor De Bij ver te zoeken. Zulke vormen van samenwerking zijn
voorbestemd om te mislukken.
De optimistisch gestemde politieke sfeer zorgde voor nog een ontroerende
samenwerking. Drie uitgeverijen, Van Gennep, Meulenhoff en De Bezige Bij startten
de ‘Kritiese Bibliotheek’ waarin kwalitatief meestal uitstekende boeken verschenen
over revolutie en nieuwe maatschappij. Een enkele maal was er een voltreffer: van
Herbert Marcuse's Geweld en vrijheid verschenen vier drukken. Met het verlopen
van de jaren vervlogen ook deze idealistische samenwerkingen en keerde ieder
met zijn uitgaven in de moederschoot van de eigen uitgeverij terug.
Mijn twee uitgeversvrienden Geert en Willem waren beiden na de middelbare school
met een bèta opleiding begonnen.
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Geert deed zijn kandidaatsexamen scheikunde in Utrecht, Willem volgde de Hogere
Textielschool in Enschede. Geert kreeg door zijn illegale werk de liefde voor het
uitgeven te pakken. Willem had, net als Bert Schierbeek, op het gymnasium W.L.M.E.
van Leeuwen als leraar Nederlands gehad. Van Leeuwen was blijkbaar geniaal in
het overdragen van zijn liefde voor literatuur op zijn leerlingen. Willem zette de textiel
aan de kant en kreeg een baantje bij uitgeverij Van Gorcum in Assen en daarna
kwam hij bij uitgeverij J.M. Meulenhoff. De bedachtzaam weifelende, maar zover ik
hem kende ook minzame, John Meulenhoff was er de baas. De jonge Willem vond
het er een duffe boel en ging er in de algemene uitgeverij hard tegenaan.
Toen ik hem leerde kennen bleek zijn voorkeur, anders dan bij Geert, vooral uit
te gaan naar de buitenlandse literatuur en kunst. Als enige Nederlandse literaire
uitgever werd hij door een gezelschap van belangrijke Europese uitgevers
uitgenodigd hun bijeenkomsten in een luxe hotel op het schiereiland Formentor op
Mallorca bij te wonen. Daar werd hun literaire prijs, de ‘Prix Formentor’, uitgeloofd.
In zo'n internationaal gezelschap voelde Willem zich volledig thuis. Het was een
prachtig broeinest om te weten te komen welke verwachtingen er leefden over
bepaalde auteurs en de boeken waar zij aan werkten. Geert was er de man niet
naar om zich in dergelijke gezelschappen te begeven. Het heeft ook jaren geduurd
voordat hij naar de Buchmesse in Frankfurt ging om zich, al was het maar een
beetje, op de hoogte te stellen wat er op de internationale boekenmarkt leefde. Zijn
houding was meer: als zij me nodig hebben komen ze wel. Tenslotte was hij directeur
van een Nederlandse schrijverscoöperatie.
Bij Meulenhoff gaf Willem de aanzet tot het uitgeven van de vele vertalingen uit
de Zuidamerikaanse literatuur. Een activiteit, die in 1972 haar bekroning kreeg met
het succes van Gabriel Márquez' Honderd jaar eenzaamheid. Hij en niet De Bezige
Bij gaf het werk van de tot ‘Gruppe 47’ behorende Günter Grass uit.
Grote openheid en steeds opnieuw oplaaiend enthousias-
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me voor nieuwe ideeën typeerden Bloemena. Geert, voor de buitenwereld meer
gesloten, liet zelden het achterste van zijn tong zien. Het waren twee uitgevers, die
op geheel verschillende manier hun fondsen opbouwden. Nog altijd is dat in de
fondslijsten van beide uitgeverijen terug te vinden.
De trots van Willem was de pocketserie ‘Meulenhoff Kunstgeschiedenis’. In het
begin van de jaren zestig was die een nieuw element op de kunstboekenmarkt. Hij
slaagde erin de pockets aan tien uitgeverijen in verschillende landen te verkopen.
Samen met de Zwitserse fotograaf André Held had hij de redactie van de serie.
Held had zich gespecialiseerd in het maken van foto's van kunst. In een fraaie
Mercedes Benz reed hij de musea in Europa af. Op de een of andere manier lukte
het hem met zijn uitgebreide apparatuur overal binnen te komen.
Willem bezocht hem voor het uitzoeken van de foto's geregeld in zijn fraaie huis
in de buurt van Lausanne. Daar ontstond op een warme zomerse dag, waarschijnlijk
op de rand van het zwembad, het idee om een serie kostbare boeken over primitieve
kunst te maken. Held trok naar de musea in verre landen. Willem zag kans de eerste
delen aan buitenlandse kunstboekenuitgeverijen te verkopen. Als nummer één
verscheen L'Art nègre, een werkelijk prachtig boek.
De samenwerking tussen die twee verliep uitstekend, hoewel ik vreesde, dat het
geld te snel rolde. De lift van het succes ging steeds hoger en er werden meer
plannen gesmeed.
Het was bekend, dat op de kunstboekenmarkt uitgaven over Rembrandt het beste
werden verkocht. Daarna volgden op een afstand Van Gogh, Michelangelo, Leonardo
da Vinci en Gauguin. Bloemena had professor H. Gerson uit Groningen bereid
gevonden om, bijgestaan door Gary Schwartz, een internationaal standaardwerk
te schrijven over de schilderijen van Rembrandt. Hij ging met het plan de markt op
en vond in de Amerikaanse uitgeverij William Morrow & Company een afnemer voor
maar liefst zestigduizend exemplaren van het rijk geïllustreerde, kostbare boek
(formaat 28 × 37
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cm, omvang 528 pagina's). Zo'n stunt was in de internationale kunstboekenuitgeverij
zelden of nooit voorgekomen.
Het verwezenlijken van een dergelijk project vroeg, naast een enorme hoeveelheid
werk, om grote bedragen voor de voorfinanciering. Vandaar dat uitgeverij Meulenhoff
naar financiële deelname uitkeek. Een vriendenkring was bereid die te verlenen.
Bram Hansen, toen nog directeur van drukkerij Jan de Lange in Deventer, Tony van
den Berch van Heemstede, directeur van drukkerij Bosch in Utrecht en ik namens
Proost en Brandt richtten samen met Meulenhoff Meulenhoff International op. De
uitgaven over de primitieve kunst en het Rembrandtplan werden erin ondergebracht.
De financiering was rond en de drie aandeelhouders konden op grote orders rekenen.
Iedereen was overtuigd, dat het uitgeverskoren zou gaan bloeien.
Rembrandt Paintings kwam in 1968 gereed. Het was een voortreffelijk gedrukt,
uniek boek geworden. Bovendien bracht het een fikse winst op tafel. Zonder schroom
werd in dezelfde uitvoering The Works of Vincent van Gogh door J.B. de la Faille
opgezet. Ook dat boek verkocht Willem in een indrukwekkende oplaag in Amerika.
Hij was een vooraanstaand internationaal kunstboekenuitgever geworden.
Traditiegetrouw dineerden wij tijdens de Frankfurter Buchmesse één avond samen.
Als een gelukkige schooljongen kon hij me dan vertellen hoeveel pluimen hem door
buitenlandse collega's op de hoed waren gestoken.
Meulenhoff International had een goede start, maar er school een adder onder
het gras. In de vloedgolf van optimisme en zelfvertrouwen had Willem goed
gevonden, dat André Held verder ging met het maken van foto's bestemd voor de
tweede serie boeken over primitieve kunst. Held trok er weer op uit, bepaald geen
goedkope bezigheid. Tot overmaat van ramp werden in Zwitserland, vooruit lopend
op de verkoopresultaten, op de kostbaarste manier de vele fotolitho's vervaardigd.
De buitenlandse uitgevers van de eerste serie hadden wel een optie op de tweede,
maar contracten waren er niet gete-
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kend. Toen de verkoop van de eerste titels was tegengevallen lieten de heren het
afweten. De strop was aanzienlijk. De op Rembrandt en Van Gogh gemaakte winsten
verdwenen als sneeuw voor de zon. Weg optimisme, weg goed vertrouwen en weg
nieuwe plannen. Voor Willem was het een harde, te harde klap. Het zou bij lange
na niet de hardste zijn.
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De jaren zeventig
De volgende opeenstapeling van droeve gebeurtenissen vormt een onuitwisbare
periode in mijn leven.
Op een maandagmiddag in juli 1970 holde tijdens een directievergadering van
Proost en Brandt mijn secretaresse ontdaan de vergaderkamer binnen. Zij stamelde,
dat Bert Schierbeek - zij kende hem goed als redacteur van het personeelsblad aan de telefoon was. Bert had die middag een auto-ongeluk gekregen. Zijn vrouw
was dood. Ik pakte de hoorn van de haak en Bert riep: ‘Wim, ik heb godverdomme
Margreetje doodgereden.’ Hij was bij zijn ouders in Boekelo. Ik riep terug: ‘Bert, ik
kom eraan.’
Om de hoek van het Rusland in Amsterdam realiseerde ik mij in mijn auto, dat ik
de chauffeur van het bedrijf moest laten rijden. Terug dus. Gelukkig was hij er. Hij
reed mij met grote snelheid naar het oosten. In het voortuintje kwam Bert mij
tegemoet. Wij omarmden elkaar en Bert vertelde zacht, dat Margreetje en hij op
een kruising dicht bij Boekelo een met grote vaart van rechts aansnellende Mercedes
niet hadden opgemerkt. Een elektriciteitshuisje belemmerde het uitzicht. Margreetje
had gezegd: ‘Rij maar, er komt niets aan.’ Zij werd uit het Volkswagenbusje met
haar hoofd op straat gesmeten en was op slag dood. Bert kwam met auto en al in
een greppel terecht en had een kleine wond boven zijn wenkbrauw.
Bert en ik konden niets anders opbrengen dan soms hard, soms zacht,
godverdomme, godverdomme te roepen. De eigenaar van de Mercedes en zijn
zoon, die achter het stuur had gezeten, kwamen langs. Natuurlijk, dat behoort een
mens onder die omstandigheden te doen, maar het is om de donder niet gemakkelijk
en daarom sympathiek. Berts vader en zijn tweede moeder zaten er lief en erg
verdrietig bij of scharrelden wat rond met koffiekopjes.
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Margreetje was naar een ziekenhuis gebracht. Bert wilde zo snel mogelijk naar
Amsterdam. Ik belde Dol en vroeg haar ervoor te zorgen, dat een aantal goede
vrienden van Bert om een uur of tien bij ons thuis was.
Op de terugweg bleven wij godverdomme mompelen. Veel meer dan een arm
om zijn schouder leggen, bracht ik niet op. Zeggen, dat hij zich niet schuldig moest
voelen of dat soort opmerkingen was zinloos. Bert is een verdomd sterke makker.
Thuis waren de vrienden. Iedereen deed zijn best af en toe iets te zeggen. Stiltes
kwamen hard aan. Margreetje en Bert waren voor ons allen, jarenlang, een voorbeeld
van een ideaal stel geweest. Dat maakte alles nog schrijnender. Wij dronken een
glas jenever. De tijd verliep langzaam. Het grote, niet uitgesproken probleem was:
hoe komt Bert straks naar bed? Midden in de nacht stelde Dol voor, dat Thea, een
goede vriendin van Margreetje en Bert, zich over Bert zou ontfermen.
De aanloop van de vele vrienden bij hem thuis gaf hem veel te doen. Iedereen
hielp, door kleine noodzakelijke dingen te regelen en iets oprechts tegen Bert te
zeggen. Wat is het goed in zulke omstandigheden vriendinnen en vrienden te hebben.
Met een paar regelde ik de beslommeringen van de begrafenis. Honderden brachten
met Bert Margreetje naar Zorgvlied. Alleen Bert sprak, indrukwekkend.
Noodlottige gebeurtenissen kwamen, in elk geval bij mij, niet alleen. Een klein jaar
later belde Angelien, de vrouw van mijn goede vriend Frans Proost mij op een
zondagavond op met de schokkende mededeling, dat Frans in de vergaderkamer
van Proost en Brandt een einde aan zijn leven had gemaakt. De portier had het bij
het maken van zijn ronde ontdekt en Angelien gewaarschuwd, die onmiddellijk was
gekomen. Toen ik er aankwam waren de mannen van de GGD juist gestopt met
mond-op-mondbeademing. Ik bewonderde hen, dat zij dat zo lang hadden
volgehouden. Angelien en ik begrepen, hoe droevig het ook was, dat het zo voor
Frans
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het beste was. Hij lag daar, begin vijftiger, in de door hem zelf verkozen ijzige stilte.
In zijn afscheidsbrief dankte hij Angelien voor alles wat zij in zijn leven voor hem
gedaan had. Ondanks dat vond hij dat hij er niet tegen opgewassen was. In zijn
leven, zo schreef hij, was het gevoel niets te kunnen een bijna chronische begeleider
geweest. Niet lang voor zijn dood overhandigde hij mij een door hem geschreven
artikel, ‘Taalcritiek, onvoltooid verleden en tegenwoordige tijd’. Het werd gepubliceerd
in het tijdschrift Raster. Ik hoopte dat het hem het nodige zelfvertrouwen zou geven.
Helaas, dat was niet het geval. Het zichzelf makkelijk maken was er bij Frans niet
bij. Als hij iets schreef dan moest het over het meest ingewikkelde gaan. Zijn lieve
vrouw, zijn vele boeken, zijn geld, niets had hem ook maar enigszins gelukkig kunnen
maken.
Het leek een bomontploffing, vlak bij me. Ik werd niet door de scherven getroffen,
mijn vrienden wel.
Begin augustus, drie maanden later, werd ik op mijn boerderijtje gebeld door
Johan Somerwil, de compagnon van Willem Bloemena in de directie van uitgeverij
Meulenhoff. Hij bracht een nieuw verschrikkelijk bericht: het zoontje van Neel en
Willem Bloemena, Basje, negen jaar oud, was al een paar dagen verdwenen.
Dol en ik reden direct naar hun woning in Amsterdam. Het was onvoorstelbaar
droevig. Korte tijd na onze aankomst kwam de mededeling van de politie dat Bastiaan
in Wilnis was gevonden, gewurgd.
Met een politieauto reden Willem, Johan en ik naar het militaire hospitaal in Utrecht
om Basje te identificeren. Het kereltje lag daar opgebaard met twee zo uit de
katholieke kerk weggehaalde standaards met dikke brandende kaarsen aan het
hoofdeinde. Door al zijn verdriet heen zag ik Willem er kwaad naar kijken. Met zachte
dwang moesten wij hem na enige tijd van zijn Bastiaan losmaken. Weer reed ik met
een goede vriend verslagen naar Amsterdam. Het verdriet van Neel en Willem kan
niet beschreven worden.
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Na de crematie, waar slechts enkele familieleden en vrienden waren, kwam die
extra afschuwelijke tijd van het niet weten wie de dader was geweest. Bijna dagelijks
praatten wij daarover, vaak met een sympathieke en geduldige rechercheur.
Tientallen, soms de meest onzinnige, veronderstellingen werden geopperd.
Zonder de oplossing van het drama viel voor de lieve mensen niet te leven. Het
heeft lang geduurd voordat de moordenaar werd gevonden. Het kostte het leven
aan een tweede slachtoffertje, een jong meisje. Na dat misdrijf werd de dader
gevonden, een tijdschriftbezorger in Amsterdam-Zuid.
Zonder hun enigst kind, op wie zij zo gek waren, was het leven voor de twee tot
een hel geworden. Willem is er niet meer overheen gekomen. Zijn werk bij uitgeverij
Meulenhoffkwam niet goed meer op gang. De moeilijkheden met de internationale
kunstboeken maakten dat niet gemakkelijker.
Nog steeds schaam ik mij dat ik hem op een bepaald moment in de steek heb
moeten laten. Ik zag het misgaan met hem. Zelf voelde ik dat hij me onbewust
dreigde mee te slepen. Een gevoel van machteloosheid overviel me. In brieven heb
ik het trachten uit te leggen. Vier jaar na het verlies van zijn Basje hield het uitgeputte
leven van de uitgever pur sang Willem Bloemena op.
Bij uitgeverij Meulenhoff volgde Laurens van Krevelen hem op. Met veel van de
stenen die Willem had aangedragen, is het een prachtige uitgeverij geworden. Nu
is Bloemena bijna vergeten. Zo is het leven - niet terecht overigens.
Dat was de sombere ouverture van mijn jaren zeventig. Ondertussen kondigden
zich bij Proost en Brandt de wolken van minder goede tijden aan.
De papierhandel liep nog steeds als een trein op het goede spoor van de jaren
zestig. De klap van de oliecrisis, die de grafische industrie ook duchtig zou raken,
was nog niet voorspelbaar. De markt die wij hadden veroverd, had wel haar grenzen
bereikt. Een gevoel van overbodigheid begon zich bij mij te ontwikkelen. De
avontuurlijke kant van het
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zaken doen scheen te zijn verdwenen. Consolideren kwam daarvoor in de plaats.
Gerrit Waanders, die inmiddels in de directie was opgenomen, kon dat met zijn
medewerkers prima aan. In de directie was het talent voor handel drijven ruimschoots
aanwezig. Voor het leiding geven aan de produktiebedrijven - naast de boekbinderij
had Proost en Brandt een fabriek voor plastic zakken in Putten plus een
papierverwerkende industrie in Amsterdam - gold dat in veel mindere mate.
De binderij had door de komst van de Amerikaanse Sheridan en allerlei andere
moderne apparatuur haar laatste stukje ambachtelijkheid verloren. Het oude pand
in de Amsterdamse binnenstad werd verlaten. De gehele tent werd ondergebracht
in een nieuw gebouwd industriepand aan de rand van de stad. Het was een echte
fabriek geworden. De behoefte aan een volle bezetting en aan uiterste efficiency
werden bij de dag voelbaarder. Andere werkomstandigheden, een mooiere maar
ook andere kantine, koffieautomaten in plaats van koffiejuffrouwen, nieuwe machines,
dat alles bracht grote onwennigheid bij het personeel. En hoe je het ook wendde of
keerde: produktieproblemen bleven bestaan. Achteraf gezien zou het voorspelbaar
moeten zijn geweest. Een bedrijfspsycholoog hadden wij niet in dienst. Zou dat
geholpen hebben? De overmoed van de jaren zestig had ons heimelijk te pakken
gekregen. Daarmee waren wij een schoolvoorbeeld van veel industriële ellende in
de jaren zeventig.
De democratisering vroeg ook haar tol. Wanneer ik, bij de gebruikelijke wandeling
door de binderij, zag dat een machine te weinig produceerde, moest ik mijn mond
houden. Ik kon naar de bedrijfsleider lopen en hem erop attent maken. Voorzichtig
werd het probleem dan benaderd met de chef van de betrokken afdeling. Meestal
kreeg de papierkwaliteit, de te hoge relatieve vochtigheid, de lijm of god weet wat
de schuld. Wanneer ik doorzanikte - daar werd je gauw moe van - viel er op zijn
gunstigst een besluit dat er in overleg met de ondernemingsraad een commissie
zou worden benoemd, die de mogelijkheden van een hogere produktie moest
onderzoeken.
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Vergeet het dan maar. Er was een baas nodig, of hij nu directeur of bedrijfsleider
heette, die op een opgewekte, maar overtuigende manier bij de mannen achter de
machine bleef staan. Als hij de bediening ervan beheerste, des te beter. Ter plekke
kon dan het nodige worden uitgeprobeerd. Voor mijn part loofde hij een krat bier uit
wanneer de produktie aan het eind van de week met x procent zou zijn gestegen.
Een vent, zoals Hansen in zijn drukkerij, die gelukkig werd wanneer de geur van
inkt in zijn neus kwam.
Hoewel ik dat vrij ingewikkelde produktieproces van de boekbinderij best boeiend
vond en mij er te sappel over maakte, was ik daarvoor niet uit het goede hout
gesneden.
Ulco Proost had het sociaal beleid van geheel Proost en Brandt onder zijn hoede.
Met groot geduld en toewijding besprak hij als voorzitter met de leden van de
ondernemingsraad de gerezen problemen. Op zichzelf viel dat toe te juichen. Op
de mensen die dagelijks te maken hadden met de situatie op de werkvloer kwam
dat echter vaak over als een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Handelen struikelde over
praten. Hier wreekte zich de splitsing van bevoegdheden tussen de verschillende
leden van de hoofddirectie in hetzelfde bedrijfsonderdeel.
Een vrolijker noot was de jacht op orders. Na het verkrijgen van Time/Life-orders
had de verkoopleider van de binderij, Hans van Hoorn, een kantoortje in een
flatgebouw in New York opgericht. Staande op het balkon had je er het mooiste
uitzicht van de wereld over de East River. Van Hoorn had een Amerikaanse
onderhuid. Het was een zeer apart vak om in de Newyorkse uitgeverswereld als
Europees produktiebedrijf een poot aan de grond te krijgen. Hans verstond die
kunst. Met hulp van onze vriend Harry Verner, een allervriendelijkste joodse uitgever
of liever handelaar in boeken, slaagden wij erin een grote order binnen te halen.
Een in Nederland opgezette serie boeken over de kookkunst uit verschillende landen
werd in een oplaag van meer dan een miljoen exemplaren aan een grote winkelketen
verkocht. Een
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overwinning, maar het had stapels hoofdbrekens gekost voordat het laatste boek
was afgeleverd.
Het waren spannende tijden, mazzel en pech volgden elkaar op. Om het harde
Amerikaanse business doen van ons af te schudden, trokken wij er soms een avond
op uit langs de Newyorkse jazzclubs. Van de eerste keer herinner ik mij de Basin
Street Club. Daar zong de toen nog weinig bekende Barbra Streisand. Met een
geweldige performance bracht zij ‘Some of these days’. Ik vond het niet mooi, maar
wel indrukwekkend. Verder speelden Benny Goodman en Bobby Hackett er. Birdland
bestond nog, daar stonden alle jazzberoemdheden op het podium. Een taxi bracht
mij in mijn eentje naar een jazzhol ergens in de West-Village. Zoals gebruikelijk
zette ik mij aan de bar, wat het goedkoopst was. In het halfduister ontdekte ik, dat
ik de enige blanke was. Als een vorm van excuus vertelde ik een negerin die op de
kruk naast mij zat dat ik uit Europa kwam. Dat hielp niet. Zij keek de andere kant
op en zei geen woord. De barkeeper maakte geen haast om mij een biertje te
serveren. Zo werd een blanke gediscrimineerd. Ik moest opdonderen. Roland Kirk
speelde er, met weet ik hoeveel instrumenten op zijn buik hangend, geïmproviseerde
jazzmuziek. Zijn nummer duurde voor mij krankzinnig lang. Uit misschien overdreven
beleefdheid wilde ik tijdens zijn optreden het lokaal niet verlaten. Eindelijk stond ik
opgelucht en heelhuids op straat.
De zondagmiddagen brachten wij in Central Park door. Overal speelden
Portoricaanse bandjes. Vanachter iedere boom kwamen de mooiste meiden en
prachtig uitgedoste homofiele negers te voorschijn. Op het terras van het restaurant
in het park aten wij shrimps en dronken wij Californische chablis. Atletische negers
met strakke gezichten deelden er pamfletten en kranten uit over hun leider, de
wereldkampioen boksen Mohammed Ali. De door hen gepredikte revolutie zou een
natuurlijke dood sterven.
Onze verkooppogingen waren erop gericht ideeën voor boeken en boekenseries
aan de man te brengen, die in Europa, liefst in Nederland geproduceerd konden
worden en dus
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door Proost en Brandt gebonden. Dat alles had het nodige met uitgeversactiviteiten
te maken. In die tijd was ik commissaris van uitgeverij Meulenhoff en van het
Uitgevers Distributie Centrum. Daar naast had de Koninklijke Nederlandse
Uitgeversbond mij gevraagd voorzitter van de commissie CPNB te worden. De actie
Boek van de Maand heb ik toen helpen van de grond te tillen. Mijn uitgeversbloed
bleef kruipen waar het niet gaan kon.
De collega's in de directie van Proost en Brandt begonnen mij verwijtend aan te
kijken wanneer de resultaten van de binderij ter sprake kwamen. Voor mij werd het
steeds duidelijker dat wanneer het bedrijf de ophanden zijnde stormen goed zou
willen doorstaan, er in het directiebeleid het nodige moest veranderen. In een
directievergadering stelde ik voor dat wij zouden uitzien naar een nieuw directielid,
die de verantwoordelijkheid op zich kon nemen voor de zorgenkinderen, de drie
produktiebedrijven. Geen koopman, maar een manager, die de organisatie en de
problemen met de techniek onder de knie zou kunnen krijgen. Bovendien vond ik
dat twee leden van de bestaande directie, onder wie ikzelf, geleidelijk het veld
moesten ruimen. Het voorstel werd mij niet in dank afgenomen.
Niet lang daarna liep ik op de Frankfurter Buchmesse tegen Bram Hansen op.
Hij rook mijn onbehagen bij Proost en Brandt en vertelde dat Kluwer een directeur
zocht voor de op te richten groep Algemene Boeken en Tijdschriften. Lang nadenken
was aan beide kanten niet nodig. Begin 1972 had ik een nieuwe baan.
Mijn voorgevoelens ten aanzien van Proost en Brandt werden helaas op harde
manier bewaarheid. De produktiebedrijven moesten in de loop van de jaren zeventig
worden opgeheven of verkocht, met alle ellende van dien. Onder een nieuwe directie
klauterde het eeuwenoude bedrijf met alleen handel drijven in papier er langzaam
weer bovenop.
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Na mijn benoeming bij Kluwer vroeg Vrij Nederland aan Geert Lubberhuizen of ik
de functie van secretaris van het Bezige Bij-bestuur kon blijven uitoefenen. Hij
beantwoordde de vraag op Geertiaanse wijze: ‘Daar hebben we nog niet zo over
nagedacht. Maar waarom niet eigenlijk? We zijn zo groot, af en toe schuiven we
wel 's wat af naar Kluwer en op die manier verstevig je de contacten.’ Mijn
navelstreng met De Bezige Bij werd dus niet doorgeknipt, ik bleef secretaris van
het bestuur.
De woelingen van de jaren zestig hebben De Bezige Bij geen schade berokkend.
Integendeel, de omzet bleef geleidelijk stijgen, de winsten schommelden, maar
waren over het algemeen redelijk. Het vijfentwintigjarig jubileum was achter de rug
en haar plaats in het literaire uitgeverswereldje was vanzelfsprekend en hecht
geworden.
Het democratiseringsproces - hoe kan het anders bij een coöperatie? - was niet
aan de uitgeverij voorbijgegaan. In een bestuursvergadering kwam Harry Mulisch
met het voorstel de niet-schrijvende medewerkers, het personeel, meer inspraak te
verlenen. Zijn houding in het bestuur maakte op de overige bestuursleden vaak een
wisselvallige indruk. Soms kon hij met duidelijke en zakelijke argumenten, vaak
kritisch met betrekking tot het beleid van de directeur, uit de hoek komen.
Het bestuur had met het idee voor meer inspraak van het personeel geen moeite.
Intern werd de zaak in een statuut op papier geregeld. De slotsom was dat de
bestuursvergaderingen door twee of drie niet-schrijvende medewerkers werden
bijgewoond. In de zogenaamde bijspraakvergaderingen werden zij bij toerbeurt
aangewezen. Het inzicht over het reilen en zeilen van De Bezige Bij werd er voor
het bestuur door bevorderd. Hoewel de voorzitter vaak moeite had om zaken die
het personeel op het hart lagen boven tafel te krijgen.
Op Geerts democratische instelling viel weinig af te dingen, maar hij kon nu
eenmaal moeilijk nalaten zijn eigen gang te gaan. Bijspraak vond hij best als hij er
tenminste niet te veel last van had. In het begin liep het dan ook niet van een leien
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dak. In 1971 stelden de medewerkers in een nota vast ‘dat de zogenaamde bijspraak
tot nu toe geweldige flauwekul is geweest’. Daar waren allerlei redenen voor, zoals
de geringe interesse van de directeur, de onwennigheid, en de kleine gemeenschap,
waarin het vaak extra moeilijk is zaken als inspraak goed te laten functioneren.
Een ander punt was dat de niet-schrijvende medewerkers, evenals het bestuur,
praktisch geen invloed op het fondsbeleid konden uitoefenen. Geert heeft altijd als
een leeuw zijn statutaire bevoegdheid verdedigd dat uitsluitend de directeur
verantwoordelijk is voor het uitgavenbeleid. Daarmee had hij het grootste gelijk van
de wereld. Maar het fonds was nu juist een onderwerp waarover het personeel mee
wilde praten. Enfin, de Bezige Bij-familie begon toch met haar vrijheden en
beperkingen vertrouwd te raken. De bijspraak vond zijn weg, en later bijvoorbeeld,
bij de benoeming van de opvolger van Geert, was er duidelijk sprake van
medeverantwoordelijkheid van het personeel.
Op de ledenvergadering in 1972 trad Willem Nagel af als voorzitter van het bestuur.
Cees Buddingh' volgde hem op. Willem vond tien jaar voorzitterschap voldoende,
maar niettemin had hij er moeite mee De Bezige Bij los te laten. Zijn contacten met
de coöperatie stamden uit de laatste oorlogsjaren. Wanneer wij elkaar ontmoetten,
was zijn eerste vraag: ‘Hoe gaat het met De Bezige Bij?’ Hij kon moeilijk verkroppen
dat hij met zijn uitgeverij nog maar zo weinig contact had.
Buddingh' was een speelser voorzitter dan Nagel, maar hij vatte zijn taak even
serieus op en hij liet zich door de directeur niet om de tuin leiden. Op de
vergaderingen behoorden er een kist Aquila Real-sigaren van Hayenius, die volgens
hem ook bij uitgeverij Querido werden aangeboden, en een fles maltwhiskey op
tafel te staan. Bij de vaststelling van de datum van de volgende vergadering was
het een ijzeren wet dat er rekening werd gehouden met op televisie uitgezonden
voetbalwedstrijden. Cees was niet voor niks de schrijver van Leve het bruine monster.
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Beter contact met de leden en meer belangstelling opwekken voor de
ledenvergaderingen was en bleef een onderwerp van gesprek in de
bestuursvergaderingen. Het lid Lizzy Sara May schreef in een brief aan Geert: ‘Een
voortdurende wisselwerking zou plaats moeten vinden tussen bestuur en leden,
een samenspel waarbij we geregeld op de hoogte worden gehouden van wat er
door het bestuur aan ingekomen stukken, voorstellen, klachten enz., enz. is
behandeld, welke conclusies hieruit getrokken worden, wat er aan tegenvoorstellen
door het bestuur is gedaan. M.a.w. een “open bestuur” ofte wel een strikt
doorgevoerde democratisering.’
Om de leden vrijuit hun grieven te kunnen laten spuien organiseerde het bestuur
in 1973 een ledenbijeenkomst. Er waren vijftig leden uitgenodigd van wie er inclusief
het bestuur zeventien waren komen opdraven.
Hier een bloemlezing uit het verslag:
J.S. Hendriksson: ‘De auteur heeft zijn ups en downs. Wie helpt hem daarin?
Zelfs in bedrijven word je opgevangen.’
Bert Schierbeek: ‘Ik ben m'n leven nooit begeleid. Wat is dat?’
J.S. Hendriksson: ‘Je krijgt een slechte kritiek, beter gezegd een persoonlijk
kwetsende kritiek’ (Komrij wordt genoemd). ‘Wat doe je in zo'n geval? Wat doet de
uitgever in zo'n geval? Je raakt in een creatieve impasse.’
Iedereen roept: ‘Moet je maar aan wennen. De Bezige Bij kan geen knokploeg
organiseren.’
Jan Holsbergen: ‘Er moet een editor komen, een publiciteitsman, een plugger, een
promotieman; er moet een culturele guerrilla gevoerd worden.’
Bert Schierbeek: ‘Onzin, onzin, om de drie dagen komt er een boek uit. Welke
krant interesseert zich nog voor een boek.’
Jan Holsbergen (die tot 1970 in het bestuur had gezeten en het dus kon weten):
‘Bestuur leidt eigen leven, vervreemdt van de leden. Bestuur is kongsi.’
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Bert Schierbeek: ‘Oud fonds is de basis, de investering van de uitgeverij. Van Harry
Mulisch bij voorbeeld, is natuurlijk alles voorradig.’
Harry Mulisch: ‘Daar moet je zelf achteraan zitten. Kom zeuren om die dingen. Ik
kom hier elke week zeuren om die dingen.’
Jan Holsbergen: ‘Elke boerenlul kan Mulisch verkopen.’
Simon Vinkenoog: ‘De Bezige Bij moet een informatie- en documentatiecentrum
worden.’
Cees Buddingh': ‘De auteurs vinden dat De Bezige Bij goed functioneert indien hun
boeken goed verkopen.’
Ten slotte nog een keer J.S. Hendriksson: ‘Voordat een auteur naar drugs, drank
gaat grijpen, moet er een crisis-intervention plaatsvinden. Er moet een onderzoek
gedaan of er behoefte bestaat aan een begeleider.’
Harry Mulisch: ‘Onzin. Toen Rimbaud op z'n negentiende ophield met schrijven,
had er zeker een man van de uitgeverij bij hem moeten verschijnen.’
Bert Schierbeek: ‘Denk eens aan Jan Arends. Als we hem vroeger een telefoon
hadden gegeven, had hij nooit meer iets geschreven.’
Toch leverde deze Babylonische spraakverwarring iets op. Geert beloofde meer
aandacht te besteden aan een snellere beoordeling van manuscripten, en het jaar
daarop werd er gestart met een door Han Hoekstra geredigeerd ‘Bulletin voor leden’
dat evenwel geen lang leven beschoren was.
Ondanks de veronderstelling van het bestuur dat in de algemene ledenvergadering
eventueel moeilijkheden konden ontstaan, werd Jan Arends in 1973 tot lid van De
Bezige Bij uitgenodigd. Het was een lange lijdensweg geweest. Al in 1956 belde hij
's nachts bij me aan, liep de hoge trap op en vloekte alles bij elkaar, omdat De
Bezige Bij niets van zich liet horen over zijn ingezonden gedichtenbundel.
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In volgende jaren bleek zijn door Bert Schierbeek gesignaleerde behoefte aan een
telefoon. Geert zag zich intussen gedwongen een geheim nummer te nemen. 's
Avonds belde Jan Arends mij verschillende malen op en dreigde Lubberhuizen te
vermoorden. Hij eiste dat ik het nummer van Geert zou zeggen. Met allerlei leugens
moest ik daar onderuit komen.
Eindelijk, in 1965, verscheen zijn bundel Gedichten. Zijn maatschappelijke
omstandigheden - een tijd was hij huisknecht bij onze huisarts - waren treurig. Toch
waren zij de bron voor zijn prozabundel Keefman. Rudy Kousbroek vond het een
boek zoals er weinig geschreven worden en dat voor een oeuvre met het niveau
van het titelverhaal of van ‘Vrijgezel op kamers’ de Nobelprijs geen overdreven
beloning was.
De enige ledenvergadering waarop Jan aanwezig was, verstoorde hij inderdaad.
Hij schreeuwde De Bezige Bij en de aanwezigen aan flarden. Toen wij later het
moeilijk verstaanbare bandje afdraaiden, moesten we erkennen dat zijn opmerkingen
niet eens zo gek waren. In 1974, anderhalve dag voordat zijn bundel
Lunchpauzegedichten ten doop zou worden gehouden, pleegde hij zelfmoord.
Het bestuur moest begin '70 een belangrijke klus opknappen. Als uitvloeisel van de
nieuwe Wet op de vennootschapbelasting 1969 kwamen de fiscale voordelen van
de coöperatieve vereniging grotendeels te vervallen. Een ingrijpende statutenwijziging
was noodzakelijk. De Ledenrekening werd in aandelen omgezet. Hierop kan
maximaal zeven procent dividend worden uitgekeerd. De Bezige Bij kreeg er naast
het bestuur een raad van commissarissen bij. De nieuwe statuten zorgden er wel
voor, dat hun macht beperkt bleef. De coöperatieve structuur bleef intact. Een in de
nieuwe wet vastgelegde formule maakte het nog steeds mogelijk een, weliswaar
bescheiden, winstuitkering aan actieve leden te doen toekomen.
De Bezige Bij bleef het bezit van haar leden. De enige schrijverscoöperatie, voor
zover bekend, op deze aardbodem bleef op haar poten staan. Het sluimerende
verenigingsleven
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wachtte op een opbloei. Zou dat iets voor de jaren negentig zijn?
Het klimaat in de Nederlandse uitgeverswereld werd zakelijker. Ook in de literaire
uitgeverij werd de concurrentie harder. De tijdschriftuitgeverij De Weekbladpers had
de uitgeverijen De Arbeiderspers en Querido onder haar hoede genomen. Zij kregen
daardoor meer financiële speelruimte. Theo Sontrop, eerst redacteur bij Meulenhoff,
werd directeur van De Arbeiderspers en breidde het literaire fonds in ijltempo uit.
Laurens van Krevelen slaagde er bij Meulenhoff in een aantal belangrijke schrijvers
aan te trekken. Bert Bakker kreeg onder de Kluwerparaplu de kans zijn uitgeverij
te verbreden. Kleine uitgeverijen bleven als paddestoelen uit de grond komen. De
aantrekkingskracht van de coöperatieve opzet van De Bezige Bij ging een geringere
rol spelen. De persoonlijke inzet van de uitgever en zijn redacteuren bepaalde voor
een groot stuk de voorkeur van de opkomende schrijversgeneratie.
In het bestuur werden er kritische opmerkingen over gemaakt, dat veel waardevolle
auteurs niet door De Bezige Bij waren aangetrokken. Geert zou Geert niet zijn
geweest als hij van enige ongerustheid blijk had gegeven. Hij liet veel aan zijn
redacteuren over. Hij vertrouwde op zijn ongecompliceerde charme, die, met weinig
woorden, toch de nodige aantrekkingskracht uitoefende. Verder was het verdomd
belangrijk, dat het hem lukte zijn auteursstal bij elkaar te houden.
Hij was niet het type van de jager zoals Theo Sontrop, noch een Geert van
Oorschot, wiens auteurs het een eer behoorden te vinden door de grote meester
te zijn uitgenodigd hun werk bij hem uit te geven.
Op de fondslijst van De Bezige Bij kwamen gelukkig nieuwe namen voor, die
leven in de toekomst konden brengen: Kees van Kooten, Jules Deelder, Armando,
H.C. ten Berge, Jacques Hamelink, Mischa de Vreede, Louis Ferron, Johnny van
Doorn, Frank Martinus Arion, Ben Borgart, Sjoerd Kuyper, Maartje Luccioni, en
anderen.
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In december '73 verscheen het eerste nummer van Gedicht, 3-maandelijks tijdschrift
voor poëzie onder redactie van Remco Campert. Het zag er grafisch goed uit. Om
het meer cachet te geven had het ronde hoeken en was op wat mij betreft te geel
getint papier gedrukt. Dat papier was wat te royaal ingekocht voor de niet bijster
succesvolle BBCargoreeks, een nieuwe poging om non-fiction uit te geven. Zoals
het hoort was redacteur Campert in het geheel niet tevreden over nummer 1. Ik heb
een exemplaar waarin hij schreef: ‘dit is g.v.d. een fout, rotnummer. Moet
overgemaakt!’ Het is overgemaakt. Remco heeft de verdienste gehad, met de steun
van Geert, het twaalf nummers vol te houden. In de tijdschrifttraditie van De Bezige
Bij geen geringe prestatie. De verkoop viel tegen ondanks de aantrekkelijke inhoud
en opzet. Dat was met poëzie, verdomme, altijd weer het geval.
Het hoorde bij de jaren zeventig: het spectaculaire was er voor een groot stuk af.
De onbezorgde vrolijkheid en de feesten raakten tussen wal en schip. De omzet
bleef wel rustig stijgen. Ondanks het geweeklaag, dat de boekhandel zo weinig bij
aanbieding kocht ging het met het literaire boek niet slecht. Om een redelijke winst
te halen bleef het hebben van bestsellers noodzakelijk. De oplagen, die daarmee
gehaald werden, stegen naar in vroegere tijden ondenkbaar hoge aantallen. Het
rouletteballetje van het uitgeversspel zorgde er vriendelijk voor, dat de pot wisselend
bij verschillende uitgeverijen terecht kwam. De bestsellermedaille had ook een
keerzijde. Boeken, die zich niet in zoveel publiciteit en belangstelling van het publiek
konden baden, kregen een steeds kortere levensduur, vaak beperkt tot enkele
maanden. Met het bovendien door de onverdroten uitgevers opgejaagde aantal
uitgebrachte titels, werden de toch al niet lege magazijnen tot de nok toe gevuld.
De winsten waren daardoor dikwijls omgekeerd evenredig aan de hoogte van de
opgeslagen boekenstapels.
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Schrijvers kunnen het soms moeilijk hebben met de besluiteloosheid van hun uitgever
bij het wel of niet aannemen van een manuscript. Gebrek aan persoonlijke
belangstelling of aan promotieactiviteiten voor hun boek kan hen flink dwarszitten.
Geldzaken laat ik maar buiten beschouwing. Maar andersom, ook auteurs kunnen
de uitgever zwarte dagen in zijn leven bezorgen. Hun relatie is van nature emotioneel
gebonden. Zij lijkt op die in een huwelijk. Gemakkelijk kan er een
haat-liefdeverhouding ontstaan.
Jan Wolkers, die zijn werk bij uitgeverij Meulenhoff uitgaf, kreeg ernstige problemen
met directeur Willem Bloemena. Het contract van de roman Turks fruit vermeldde
een percentage van de opbrengst van buitenlandse rechten voor de auteur van
zeventig in plaats van de door Wolkers gewenste vijfenzeventig procent. Bij het wat
alcoholisch uit de hand gelopen tekenen van het contract had de schrijver dat over
het hoofd gezien. Wolkers weigerde zijn volgende boek Werkkleding, dat al bij de
drukker lag, bij Meulenhoff uit te geven. Hij bracht het bij uitgeverij Elsevier onder.
Willem, die er door zijn droeve privé-omstandigheden slecht aan toe was, trok het
zich erg aan.
Zijn opvolger Laurens van Krevelen kon de relatie tussen Wolkers en Meulenhoff
gelukkig weer herstellen. Het duurde niet lang. Een nieuw conflict laaide op. Elsevier's
Magazine had voor de afloop van een embargo een bespreking van Wolkers' nieuw
roman De kus gepubliceerd. Volgens Meulenhoff was het een gevolg van een
vervelende en onbedoelde samenloop van omstandigheden. Jan Wolkers was
woedend. Hij eiste zelfs het ontslag van Van Krevelen bij de commissarissen van
Meulenhoff.
Over zulke op het oog kleine, maar voor de schrijver gevoelige zaken, kunnen ruzies
hoog oplopen. Jan Wolkers zocht een andere uitgever.
In een interview van Max Pam in Vrij Nederland in 1978 merkte Geert
Lubberhuizen op: ‘Van het Reve is bij allerlei verschillende uitgevers terecht gekomen
en dat is nergens
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goed voor. Hetzelfde geldt voor Jan Wolkers. Hij zegt dat hij bij Meulenhoff weggaat
en ik zou het verdomd jammer vinden als hij ergens terecht komt waar hij niet
thuishoort. Het is dan ook een goede gewoonte van de fatsoenlijke Nederlandse
uitgevers niet achter elkaars auteurs aan te zitten. Daarom vind ik het lullig om hem
een brief met een uitnodiging te sturen, maar hij zou hier goed passen. Dat is nu
eenmaal zo. Jan? Lees je dit?’
Mede door tussenkomst van Remco Campert slaagde Geert erin het vertrouwen
van Wolkers te winnen. De doodshoofdvlinder verscheen in grote oplaag een jaar
later bij De Bezige Bij.
Jan Wolkers eiste ook veel van zijn nieuwe uitgever. Geerts ingebakken souplesse
en tact kwamen daarbij goed van pas. Ook bij Hermans had hij dat bewezen. Willem
Nagel merkte eens op: ‘Ik zeg niet: hij is ongrijpbaar, maar: hij hóúdt zich ongrijpbaar.
Dat is zijn attitude.’ Laurens van Krevelen heeft Geert het uitgeven van Wolkers niet
kwalijk genomen. Integendeel, toen Wolkers Meulenhoff had verlaten vond hij De
Bezige Bij de meest acceptabele oplossing.
Een merkwaardige uitschieter van Geert moest het bestuur in het midden van de
jaren zeventig beleven. Het maken van een stuntboek kwam waarachtig weer boven
water.
De uitgever Peter van Lindonk, die zijn geld verdiende met het verkopen van zijn
ideeën aan het bedrijfsleven, kwam bij De Bezige Bij met het voorstel een boek over
het veertigjarig bestaan van het ABC-cabaret van Wim Kan en Corry Vonk uit te
geven. Liever dan naar Albert Heijn te lopen kwam hij bij de uitgever van het boek
Corry en ik langs. Geert vond het een goed idee en was ook van mening dat een
dergelijke uitgave niet door een kruidenier, maar door de boekhandel moest worden
verkocht.
Wim Kan had als voorwaarde gesteld, dat Wim Ibo de tekst zou schrijven. Geert
regelde dat, zowel als de zakelijke afspraken, met de impresario van Wim Kan.
De contracten werden op De Bezige Bij getekend. Om
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hieraan kracht bij te zetten schoot Geert, tot vermaak van Wim Kan, het Bezige
Bij-kanonnetje voor feestelijke gelegenheden af. Het is een fraai door Pieter Groot
(van de reclameafdeling van Proost en Brandt) gesmeed stuk handwerk, dat nog
altijd op de schoorsteenmantel in de directiekamer staat te wachten op een lading
klappertjes voor het lossen van een vreugdeschot.
Het kanonschot en het drinken van een glas champagne was voorlopig de vrolijkste
gebeurtenis bij het tot stand brengen van het boek. Wim Kan begon zich met het
maken van de teksten te bemoeien. Eerst, vertelde Van Lindonk, onder het mom
van: ‘Mag ik even kijken, wat leuk, wat leuk, hoe doen jullie dit en hoe doen jullie
dat?’ Snel begon het erop te lijken, dat Kan alles zelf nog eens over wilde doen. Op
die manier werd door de humorist-perfectionist veel voorbereidingstijd opgeslurpt.
Ondertussen hadden Van Lindonk en Lubberhuizen het plan laten groeien. Aan
het boek werden twee grammofoonplaten met een keuze uit veertig jaar conférences
toegevoegd. Boek en platen werden daarna in een rood, plastic koffertje
samengebracht. Dat leverde de titel 't Koffertje van Wim Kan op.
Door dit alles stegen de produktiekosten natuurlijk. Om toch op een aanvaardbare
verkoopprijs te kunnen komen moest de oplaag flink omhoog. Naast de verkoop
aan de boekhandel werd de grammofoonplatenhandel ingeschakeld.
Het bestuur van De Bezige Bij begon door de krijgen, dat de directeur met een
levensgrote, maar ook levensgevaarlijke, stunt bezig was. Hoewel Geert het bedrag
weigerde te noemen was het duidelijk, dat hij naar Bezige Bij-maatstaven een
krankzinnig hoog onterugvorderbaar voorschot had betaald. Met de produktiekosten
van het boek, de platen en het koffertje begonnen de investeringen naar het miljoen
te lopen. Het bestuur vond, dat je met zo'n project het bestaan van De Bezige Bij
niet in gevaar mocht brengen. Geert zei niet veel, alles lag trouwens al vast, behalve
het aantal ver-
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kochte exemplaren. Op de verkoopafdeling liep iedereen de benen uit z'n lijf om ‘'t
Koffertje’ in alle mogelijke hoeken en gaten te slijten. De spanning op De Bezige
Bij, dat kon je op ieders gezicht lezen, steeg danig.
Wim Kan had het ook niet makkelijk. Door het lange zeuren met het manuscript
was veel tijd verloren gegaan. Zijn nieuwe programma dreigde door gebrek aan
nieuwe teksten in de knoei te komen. Het gevolg was, dat hij een behoorlijk aantal
voorstellingen in Den Haag moest annuleren. Dat kost geld. ‘'t Koffertje’ kreeg de
schuld.
Geerts beschermengel deed haar werk. Ten slotte kwam alles klaar en op het
laatste moment werden er zoveel exemplaren verkocht, dat er nog een behoorlijke
winst te voorschijn kwam.
Eind augustus 1974 zou het produkt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag
met medewerking van Simon Carmiggelt aan Wim Kan worden aangeboden. Na
afloop zou er een persconferentie worden gehouden. Kan was nog steeds zo nijdig,
dat hij daar niets voor voelde en de feestelijke bijeenkomst moest worden afgelast.
Peter van Lindonk en Geert vonden het te gek, dat het eerste exemplaar niet aan
Wim Kan was overhandigd. Zij besloten het zelf in Kudelstaart bij Wim Kan thuis te
doen. Om het verrassingselement zo groot mogelijk te houden benaderden zij het
huis aan de Westeinderplassen in een roeibootje. Geert had het Bezige Bij-kanon,
dat Wim Kan zo leuk vond en een fles champagne meegenomen. Op enkele tientallen
meters uit de kust voor de tuin van de Kannen werd het afgeschoten. Wim Kan, die
in de tuin zat te werken werd er niet door opgeschrikt. De wind en het geklots van
het water hadden de knal verstomd. De heren roeiden wat dichter naar de kant met
‘'t Koffertje’ al in de hand. Wim kreeg ze in de gaten, sprong kwaad op en riep:
‘Opdonderen, godverdomme!’ Zij lieten zich niet afschepen en manoeuvreerden het
bootje naar de zijkant van het huis waar Corry in de zon zat. Van Lindonk heeft háár
toen maar ‘'t Koffertje’ overhandigd. Geert bleef als rugdekking in de boot zitten.
Corry begreep het pe-
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nibele van de situatie en siste: ‘Weg wezen, snel weg wezen, anders gaat het mis.’
Er bleef niets anders over dan gauw in de pieremachochel weg te roeien met kanon
en champagne.
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Klein wint van groot
Plotseling stond ik met mijn nieuwe baan als groepsdirecteur bij Kluwer weer midden
in de wereld van de uitgeverij. In de nieuw gevormde groep Algemene Boeken en
Tijdschriften was één boekenuitgeverij, Zomer en Keuning in Wageningen. De
bellettrie-overblijfselen van de eerder door Kluwer overgenomen uitgeverij L.J. Veen
waren daar ondergebracht. Het economisch belangrijkste deel van dat fonds kwam
bij de Groep Rechtswetenschappen terecht. Van de vooraanstaande literaire
uitgeverij, die het gehele oeuvre van Louis Couperus had gepubliceerd, was praktisch
niets meer over. Een aantal belangrijke literaire uitgeverijen van het eind van de
negentiende en de eerste helft van deze eeuw was ten onder gegaan of tot iets
onbetekenends verschrompeld, zoals: W.L. en J. Brusse, C.A.J. van Dishoeck, P.N.
van Kampen, A.A.M. Stols en L.J. Veen. Een bewijs van vergankelijkheid en een
teken aan de wand voor de huidige literaire uitgevers als zij niet voor goede opvolgers
zorgen.
De boekenuitgeverij in mijn groep groeide snel. Hoofddirecteur Rienk Visser, die
de kwaliteiten in zich verenigde van een handig onderhandelaar en een oprecht
helper in de nood, was bij mijn komst in gesprek met de jonge Bert Bakker. Bert
had na het overlijden van zijn oom, de oude Bert, de leiding van de uitgeverij op
zich genomen. Hij had een dusdanige berg financiële perikelen op te ruimen, dat
het er op neer kwam, dat de zaak verkocht moest worden.
Na mijn benoeming tot groepsdirecteur kreeg Kluwer een organisatievorm waar
uitgeverij Bert Bakker in paste. Rienk kon nu een overname regelen, waarbij de
uitgeverij met een redelijk grote zelfstandigheid kon blijven voortbestaan. Bert hoopte,
dat het met die oud-Bezige Bij directeur boven hem, met zijn vrijheid wel mee zou
vallen. Ik geloof niet, dat die hoop is beschaamd.
De Haagse Bert leerde snel een Amsterdams gedragspa-
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troon aannemen. Ter gelegenheid van het verschijnen van Ischa Meijers Brief aan
mijn moeder in '74 bood Bert een diner aan in het Amsterdamse restaurant Keyzer.
Ischa zeurde hem aan zijn hoofd, dat bij zo'n gelegenheid champagne hoorde.
Sımon Carmiggelt, die ook was uitgenodigd, merkte na een uur doordrammen van
Ischa tegen Bert Bakker op: ‘Jouw oom zou dat allang gedaan hebben.’ Bert ging
door de knieën, bestelde royaal flessen en toostte op een stoel staande, over het
graf van zijn oom heen, met iedereen in het, meestal toch bezadigde, etablissement.
Eén van de aanwezigen kwam naar hem toe, condoleerde hem met het overlijden
van zijn oom en vroeg zich af of de erfenis er niet te snel doorheen werd gejaagd.
Na de overname van uitgeverij Bert Bakker werd de encyclopedieën-uitgeverij
Oosthoek in Utrecht, die al voor mijn komst door Kluwer was gekocht, in mijn groep
ondergebracht en een aantal jaren later volgden de uitgeverijen Kosmos en Contact
in Amsterdam.
Contact werd met uitgeverij Bert Bakker samengevoegd. Bert was bereid daarvoor
met zijn winkel van Den Haag naar Amsterdam te verhuizen. Het bij elkaar brengen
van de twee uitgeverijen was minder simpel dan het leek. Chris Blom en Piet Hagers
vormden de directie van Contact. Blom trok zich na een lange uitgeversloopbaan
uit het vak terug. De combinatie Piet Hagers en Bert Bakker zou twee kapiteins op
een schip hebben betekend en dat druiste tegen alles in wat ik mij van een
organisatie van een uitgeverij voorstelde. Bert Bakker werd benoemd tot directeur
van beide uitgeverijen. Het duurde niet lang of ik kreeg in de gaten dat dit een
ongelukkige oplossing was. Gelukkig kreeg ik een brainwave en stelde Rienk Visser
voor dat er bij Kluwer eens gedacht moest worden aan een opzet van een geheel
nieuwe serie woordenboeken voor de vreemde talen onder de naam van Van Dale.
Uitgeverij Nijhoff in Den Haag, waar de Van Dale verscheen, was een onderdeel
van de groep Wetenschappelijke Uitgeverijen. Ik had nooit begrepen waarom in de
tijd toen het bedrijf nog in handen was van de oude Wouter Nijhoff, er met zo'n
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fantastisch project als de Van Dale in het fonds niet aan begonnen was.
Waarschijnlijk was de generatie van uitgeverseigenaars spaarzaam en voorzichtig.
Grote investeringen werden vermeden, de centen werden in eigen zak gehouden.
Bij mijn verhaal aan Rienk Visser vertelde ik - voor mij op dat moment het
belangrijkste - , dat ik voor het uitwerken van een dergelijk plan een zeer geschikte
man op het oog had, namelijk Piet Hagers. Het plan viel bij Rienk en de
groepsdirecteur van de wetenschappelijke uitgeverijen Frits Stenfert Kroese in goede
aarde. Voor het eerst werkten verschillende groepen van Kluwer - de
schoolboekengroep deed ook mee - samen en richtten Van Dale Projectontwikkeling
op onder leiding van Piet Hagers. Hij moest een zware strijd leveren met vele
redacteuren en computers. De investeringen rezen de pan uit. De hoofddirectie
werd zenuwachtig. De verslaggeving van Hagers was met zoveel technische termen
doorspekt dat bijna niemand, in elk geval ik niet, er een barst van begreep. Maar
het resultaat mocht er ten slotte zijn: de serie vertaalwoordenboeken van Van Dale
Lexicografie.
Het verhaal is een schoolvoorbeeld van het vinden van de juiste man op de juiste
plaats. Een uitgeverij beginnen of kopen moet alleen overwogen worden wanneer
er een geschikte uitgever aanwezig is. Bij het overnemen van uitgeverijen door de
grote concerns werd die spelregel vaak over het hoofd gezien.
Dat overnemen was in de jaren zeventig mode. Naast Kluwer wilde ook Elsevier
links en rechts algemene uitgeverijen kopen. Dat resulteerde onder andere in de
koop van uitgeverij Van Goor, waarin al een heel conglomeraat van uitgeverijen bij
elkaar was gebracht. Ook het met de verkoop van grafische machines en papier
groot geworden concern Bührmann-Tetterode vond dat het op het terrein van de
uitgeverij zijn geluk moest beproeven. Hoewel het van dat vak niet in het minst kaas
had gegeten werd Unieboek ook een vangnet vol uitgeverijen.
In de pers en in de literaire wereld gingen er kreten op, dat het einde van de kleine
zelfstandige uitgeverij in zicht kwam.
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In de toekomst, zo vreesden zij, zou het uitgeven alleen maar om geld gaan.
Waardevolle, maar moeilijke verkoopbare boeken dreigden geen schijn van kans
meer te krijgen. Het harde kapitalisme zou toeslaan. Weg vriendelijke dromen van
de jaren zestig, weg ‘small is beautiful’. Zelfs in de bestuursvergaderingen van De
Bezige Bij vielen angstige geluiden te horen of De Bezige Bij deze dans wel zou
kunnen ontspringen.
In de jaren tachtig zou blijken dat deze soep niet zo heet gegeten werd als hij was
opgediend. Voorlopig heerste er bij de concerns nog de paradijselijke stemming
van: het kan niet op. Het was de tijd van de grote projecten. Elsevier en Kluwer
maakten goede winsten met de verkoop van hun encyclopedieën. In Nederland en
België werden meer dan vijftigduizend van deze statussymbolen in de meestal
schaars gevulde boekenkasten van eenvoudige burgers neergezet. De hele handel
werd bij Kluwer door colporteurs, helaas vaak met de voet tussen de deur, op
afbetaling verkocht. De maandelijkse termijnen strekten zich over drie à vier jaar
uit. Bij de calculatie van de verkoopprijs speelde de rentefactor een aanzienlijke rol.
Mijn groepsadministrateur was er een meester in om uit de kluwen van calculaties
- een vorm van verzekeringswiskunde - te komen en de zaak in eenvoudige cijfers
op papier te krijgen. Naast de Oosthoek werd de meer populaire
Summa-encyclopedie opgezet. Het verkopen van projecten in losse afleveringen
beleefde een, uit vooral Italië en Frankrijk overgewaaide hausse. Arie Kornet, de
directeur van de tijdschriftuitgeverijen in de groep, pikte een graantje mee door op
die wijze de Summa aan de man te brengen. Een zenuwslopende bezigheid, omdat
zonder mankeren iedere week een nieuwe aflevering in de tijdschriftenwinkel moest
liggen. Kluwer nam ook nog uitgeverij Heideland-Orbis in Hasselt (België) over en
daarmee hadden wij de Nederlandse Larousse Encyclopedie in huis. Zo ontstond
een waar bolwerk van naslagwerken. Veel geld werd ermee verdiend, maar op het
moment dat de markt in elkaar stortte ook veel verloren.
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Mijn opvolger Henk Smit, die eerst directeur werd van de nieuw gevormde groep
encyclopedie-uitgeverijen, kan erover meepraten.
De tijdschriftuitgeverijen in onze groep beschikten over grote adressenbestanden
van de abonnees op hun bladen. Het lag voor de hand die voor direct-mailing te
gebruiken om boeken aan de man te brengen. Deze verkoopmethode had ik in mijn
contacten met Time/Life leren kennen. Honderdduizenden atlassen, handwerk- en
kamerplantboeken werden verkocht, uitgaven uit het goede non-fictionfonds van
Zomer en Keuning. Directeur Hans Mons verkocht, ook in het buitenland, miljoenen
boeken van zijn auteur Rob Herwig, een ongekroonde koning in het schrijven van
en fotograferen voor boeken in ‘De Groenboekerij’.
Optimisme vierde weer hoogtij. Eska-tijdschriften had in Bielefeld in Duitsland
een filiaal waar haar bladen Marion en Ariadne in een Duitse versie verschenen.
Als Nederlandse vrouwen zo op zelf jurken maken en handwerken gesteld waren,
waarom dan de Duitse niet? Cees Buddingh' had al opgemerkt: ‘Weet je waarom
de Nederlanders zo aan Duitsers de pest hebben? Zij lijken op elkaar.’ Kluwerpers,
de directmailingorganisatie van de groep, begon in Bielefeld hetzelfde spel. In het
begin lukte het, maar het vinden van geschikte titels was niet eenvoudig. Het
levensmiddelenconcern Nestlé had voor de Duits-Zwitserse markt een kookboek
uitgebracht. Kluwerpers verwierf de rechten voor een licensie-uitgave voor de Duitse
markt. Het was een aantrekkelijk boek. Het mailingresultaat was behoorlijk. Plotseling
stak het gevaar van een merkwaardig risico zijn kop op. Een Duitse apotheker
schreef na ontvangst van het boek een aangetekende brief. Met grote
verontwaardiging stelde hij daarin vast dat de in vierkleurendruk afgebeelde
visschotel op pagina zoveel begeleid werd door een tekst waarin werd aanbevolen
het gerecht na gereedkomen te bestrooien met methylkruid. Gebruik hiervan zou
volgens hem blindheid of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Hij eiste dat alle
boeken onmid-
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dellijk zouden worden teruggevraagd en dreigde met naar de rechter te lopen.
Waarschijnlijk was het een flauwe grap van de zetter geweest, die het woord thijm
in methyl had veranderd. In een andere vorm zou het een practical joke kunnen
heten. Bij ons brak echter paniek uit. Een Duitse schadeclaim voor het bezorgen
van iemands blindheid hing boven het hoofd. Het terugnemen van de tienduizenden
boeken bij de intekenaren betekende een immense strop. In Bielefeld werd een
jurist in de arm genomen. Na de nodige vijven en zessen kwam de man met de
simpele en volgens hem vrij waterdichte oplossing: een brief met verontschuldiging
van de gemaakte fout aan de ontvangers sturen met het dringend verzoek om over
de bewuste tekst een bijgeleverde sticker met de juiste tekst te plakken. De operatie
moest als de bliksem worden uitgevoerd. De angst voor nare reacties bleef nog een
tijd hangen, maar de Duitse huisvrouwen hadden gedwee de opdracht uitgevoerd.
Geen van hen stuurde zelfs een exemplaar van het vergiftige kookboek retour. Een
voorbeeld van de gedisciplineerdheid van het Duitse volk?
Ondertussen zakte het eerst zo gunstig responspercentage van de
direct-mailingacties naar een gevaarlijk laag niveau. De adressenbestanden raakten
‘vermoeid’, mensen werden voorzichtiger en geschikte titels waren nauwelijks
voorhanden. Het direct-mailingpaleis begon te wankelen. De gemaakte winsten
dreigden door de komende verliezen te worden opgegeten. Lopende acties stoppen
vraagt meer energie dan het starten van nieuwe. Met de nodige kleerscheuren
slaagden wij erin Kluwerpers op een zacht pitje te zetten. Enige jaren later zou het
weer opvlammen met het uitgeven van een losbladige handwerkcursus. De
onberekenbare golfbewegingen in het uitgeversvak bleken ook in deze handel
onontkoombaar.
Voor de rest reilde en zeilde het met de algemene uitgeverijen in de groep niet
slecht. De filosofie van de zelfstandig opererende bedrijven met een uitgever als
directeur, die de eindverantwoordelijkheid van fondsvorming, produktie, verkoop en
reclame op zijn schouders had, werkte.
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De hoofddirectie van Kluwer was in principe alleen geïnteresseerd in het rendement
op het geïnvesteerd vermogen. Een wat erotisch uitgevallen boek van uitgeverij
Bert Bakker, waarin een foto stond van een dame die, gehuld in een half
opengeslagen bontjas, zat te masturberen in het café van het Americainhotel in
Amsterdam, zal zij niet met gejuich hebben bekeken. Rienk Visser stond echter pal
achter de uitgeversvrijheid en waarschuwde zijn collega's in de hoofddirectie zich
niet met het uitgavenbeleid van de werkmaatschappijen te bemoeien. De
hoofddirectie had, in wat je op z'n Engels een ‘paper’ noemt, in hoofdlijnen vastgelegd
dat Kluwer zich aan ethisch aanvaardbare normen diende te houden. Terecht viel
daar een met name genoemde uitgave als het tijdschrift Privé niet onder. Een pijnlijke,
maar onbeantwoorde vraag was of de toen zo winstgevende colportageverkoop
van de Oosthoek-encyclopedieën wel in die zin acceptabel was.
De rol van de groepsdirecteur viel te vergelijken met die van een gedelegeerd
commissaris. Mijn voornaamste taak was erop toe te zien dat de uitgeverijen zich
aan hun, ook door de hoofddirectie, goedgekeurde begroting hielden. Afhankelijk
van de aard van hun fonds konden de rendementseisen onderling verschillen.
Dreigden de resultaten onder de rode streep te komen, dan kwam het gevecht over
bezuinigingen, voorraad opruimen, minder reclame maken en dat soort onaangename
dingen op de proppen. De directeur van De Bezige Bij had het met zijn zeskoppige
eigengereide bestuur wat deze zaken betreft niet gemakkelijker.
Tekenend voor de uitgevers was de manier waarop zij, met hun nooit aflatend
geloof, mij hun laatste uitgave lieten zien. Uitgevers moeten in hun produkten blijven
geloven en zich niets laten aanpraten. Op mijn vraag ‘Hoe denk je dat het zal gaan?’
kwam meestal het stereotiepe antwoord ‘Wat denk jij?’ Waarna ik met het omzichtig
doorbladeren zwijgzaam voortging. Het bespreken van de nieuwe plannen was mij
het meest aan het hart gebakken. Ik kon niet nalaten ideeën te
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opperen, maar wanneer de uitgever daar geen oren naar had bleef ik met mijn
handen van het fondsbeleid af. Pijnlijke vragen over voorraden zouden zij het liefst
in één klap willen vergeten. Dat genoegen is aan geen enkele algemene uitgever
gegund.
Praktisch elk nieuw algemeen boek moet op eigen houtje de weg naar de kopers
vinden. Bij literaire boeken speelt in dat proces de kritiek in dag- en weekbladen
een wezenlijke rol. Maar de successen en mislukkingen kunnen er vaak niet door
verklaard worden. Non-fictionboeken staan wat recensies betreft behoorlijk in de
kou. Reclame maken heeft slechts een zeer bescheiden of geen invloed.
Hoofdzakelijk dient het het ego van de schrijver. Slaat een titel aan, dan is een
herdruk snel gemaakt, reclame kan dan de verdere verkoop stimuleren. Gebeurt
dat niet, dan resteren het geduldige pakhuis en de ramsjhandel.
De concerns Elsevier, Bührmann-Tetterode met Unieboek en de VNU met uitgeverij
Het Spectrum, pakten de algemene boekenuitgeverij anders aan dan Kluwer. Zij
deden het grootschaliger en meer gecentraliseerd. Degenen die de
verantwoordelijkheid hadden voor het fonds van de verschillende uitgeverijen,
uitgaafsectoren, imprints of hoe ze maar genoemd werden, stonden onder een
overkoepelende directie. Marketing, produktie en verkoop werkten als stafafdelingen
voor het geheel.
In de alles-kan-en-koop-maar-raak-tijd van de jaren zeventig liepen de redacteuren
en hun medewerkers met goed gevulde portefeuilles op de Frankfurter Buchmesse
of welke andere boekenmarkt ook op de wereld rond. Krankzinnige voorschotten
werden geboden voor wat er in hun ogen aantrekkelijk uitzag. Boekenclubs konden
helpen. Kochten zij een groot deel van de, door de betaalde prijs noodzakelijk hoge
oplaag, dan was er tenminste een stuk financiële dekking in huis gehaald.
Boekenclubs werden echter voorzichtiger en begonnen zelf in te kopen en te
produceren. De markt voor
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de grote projecten, fraaie boeken over landen, volken, geschiedenis, planten, vogels,
eten, drinken, leesvoerromans en noem maar op, begon te tanen. De graadmeter
voor de gang van zaken, het rendement op het geïnvesteerde vermogen, dreigde
onder nul te zakken of had deze fatale grens al overschreden. Hoofddirecties of
raden van bestuur lieten knappe controllers op de bedrijven los. Heren die meestal
weinig verstand hadden van de vreemdsoortige economie van boekenuitgeverijen.
Hooggeplaatste managers begonnen zich ermee te bemoeien. Vergeefs probeerden
zij het schip boven water te halen. De goede uitgevers onder de redacteuren waren
intussen al vertrokken.
Het denkpatroon aan de top van de concerns strookte niet met de realiteit van
het onvoorspelbare waarmee algemene uitgeverijen moeten leven. Kluwer had het
voordeel dat ook in andere groepen het principe van zelfstandige
werkmaatschappijen werd toegepast. Het was een bedrijfsfilosofie geworden. Toch
herinner ik mij dat mijn administrateur mij vertelde dat hij was opgebeld door de
baas van de concernadministratie, die in een jaarverslag van Elsevier had gelezen,
dat het bedrijf met betrekking tot de algemene boeken zich hoofdzakelijk zou
toeleggen op het uitgeven van bestsellers. Zijn vraag was of dat voor onze groep
ook niet een goede gedachte was. Het antwoord kon niet anders luiden dan ‘Denk
je werkelijk, dat ik met die boodschap bij mijn groepsdirecteur aan kan komen’.
Hoe redelijk het met de algemene boekenuitgeverijen in de moeilijk wordende
markt aan het eind van de jaren zeventig ook ging, vergeleken met de groep
Rechtswetenschappen bij Kluwer waren zij wat hun winstbijdrage betreft een zielig
ondergeschoven kind.
Toen Peter Hoebolt, directeur van uitgeverij Luitingh, zich bij de hoofddirectie van
Kluwer meldde met de mededeling dat hij bereid was om over overname van zijn
uitgeverij te praten, ontstond er plotseling een merkwaardige illusie. Uit de balans
van Luitingh bleek, dat het winstpercentage drie-
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maal zo hoog was als bij de algemene uitgeverijen van Kluwer. Zonder overleg met
mij - ik was met vakantie - en de werkmaatschappijdirecteuren besloot de
hoofddirectie de in hun ogen zo smakelijke vis te vangen. Zelden, denk ik, nam een
hoofddirectie zo snel een zo ondoordacht besluit. Iedere algemene uitgever had
met een enkele blik op de balans begrepen, dat dergelijke winsten uitsluitend aan
incidentele omstandigheden te danken konden zijn. Tot overmaat van ramp waren
zij ingegaan op de volstrekt belachelijke voorwaarde van de directeur van Luitingh,
dat niemand behalve de hoofddirectie de balans mocht inzien voordat de gehele
deal bekokstoofd was. Toen ik maanden later de cijfers onder ogen kreeg bleek
zonneklaar, dat het wishfull thinking was in de toekomst de zelfde winsten te behalen.
De tijd van de op zichzelf slim opgezette handel met boekenclubs en ramsjhandel
was voorgoed voorbij. In de omvang van de voorraden was dat ook duidelijk
zichtbaar. De helft van de betaalde overnamesom was, zoals later bleek, het
overwegen waard geweest. Er kwam nog bij dat er vraagtekens moesten worden
gezet bij de toegepaste berekeningen van de aan buitenlandse auteurs verschuldigde
royalty's.
De hele groep, ik in het bijzonder, had danig de pest in. Kluwer had een strop van
vele miljoenen te incasseren. Peter Hoebolt verdween van het toneel. Wij hadden
meegemaakt dat iemand aan de algemene uitgeverij zeer veel geld had verdiend,
geen alledaags feit. Ik zat met een in een luxe villa in Laren gevestigde uitgeverij.
Met het fonds had ik weinig affiniteit. Er was een pakhuis vol boeken. Bert de Groot,
kort daarvoor door mij benoemd om uitgeverij L.J. Veen nieuw leven in te blazen,
wilde dat varkentje wel wassen. Hoofddirecteur Bendert Zevenbergen heeft, hoewel
laat, ruiterlijk en zonder omhaal van woorden de fout erkend en de
werkmaatschappijdirecteuren en mij zijn verontschuldiging aangeboden. Een gebaar,
dat in andere concerns waarschijnlijk minder voor de hand zou hebben gelegen.
De oud-Elsevierman Bert de Groot keek er in elk geval vreemd en met bewondering
tegen aan. De vrede werd gesloten.
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Met de algemene boekenuitgeverijen in de andere drie concerns ging het snel
bergafwaarts. In de tweede helft van de jaren tachtig was er weinig of niets van hen
over. Bij de ruim een eeuw oude uitgeverij Elsevier, nog wel opgericht door de
romanschrijver Herman Robbers, restte slechts een stukje non-fictionfonds. De veel
lucratiever activiteiten zoals het uitgeven van wetenschappelijke tijdschriften voor
de internationale markt hadden het pleit ruimschoots gewonnen. Bührmann-Tetterode
en de VNU trokken zich uit de voor hen wezensvreemde boekenuitgeverij terug in
hun vertrouwde vesting van onder meer het verkopen van grafische produkten en
het uitgeven van Margrieten en Playboys. Dat een groot stuk van de ellende het
gevolg was van de door hen gekozen organisatievorm, werd blijkbaar door de raden
van bestuur niet of nauwelijks onderkend. Wat maakte het uit. De zaken gingen
voor het meisje. Financiers van algemene uitgeverijen zullen voor dat vak een zekere
verliefdheid moeten kunnen opbrengen. Is die er niet, tant pis, dan loopt het mis.
De snel opgekomen uitgever van non-fictionboeken René Malherbe kocht in de
uitverkoop van Bührmann-Tetterode en Elsevier een indrukwekkend aantal
uitgeverijen. De door mevrouw Manteau opgerichte Belgische literaire uitgeverij
Manteau incluis. Gerard Reve, die daar publiceerde, voelde zich voor de vijfde maal
genoodzaakt van uitgeverij te veranderen. Bert de Groot, die al een aantal
brievenboeken had uitgegeven, kwam met Gerard overeen ook zijn toekomstige
werk bij L.J. Veen te laten verschijnen. Voor hoe lang? De Bezige Bij verkocht in
1987 van een goedkope herdruk van De Avonden meer dan veertigduizend
exemplaren. Maar goed dat zij de titel had behouden.
Malherbe werd plotseling de grootste algemene-boekenuitgever in Nederland.
Bij hoog en laag beweert hij, dat zijn bedrijf op de Kluwermanier zal worden
georganiseerd. Het valt te hopen, dat hem dat ook op langere termijn lukt. Bekwame
uitgevers zullen hem daarbij moeten helpen. Voor zijn start gold het ‘In der
Beschränkung zeigt sich der Meis-
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ter’ bepaald niet. Voor de uitgeverijen, die buiten deze rondedans stonden, betekende
het toch een vermindering van het aantal concurrenten en mogelijk wat rustiger
vaarwater. Zij kunnen de waarschijnlijk ijdele de hoop koesteren, dat de zo nodige
beperking van het titelaanbod er een gevolg van kan zijn.
Klein won van groot in die zin, dat een structuur van kleinschalige ondernemingen
ook in grotere verbanden een vereiste bleek te zijn. Voor mij geen schokkende
ontdekking. ‘Small is beautiful’ had, al was het tot op zekere hoogte, haar waarheid
bevestigd. De ideale omvang van het kleine valt in deze tak van de uitgeverij moeilijk
te bepalen. Natuurlijk spelen het taalgebied en het aanwezige kapitaal een rol.
Auteurs geven, tot verdriet van kleine beginnende uitgeverijen, er meestal de
voorkeur aan zich tot de meer gerenommeerde te wenden. Boven alles worden de
grenzen aangegeven door de kwaliteiten van de uitgever zelf.
Het is overduidelijk, dat algemene uitgeverijen, zeker literaire, zonder een goede
uitgever niet kunnen functioneren. Hij blijkt een merkwaardig samengesteld fenomeen
te moeten zijn: zakenman, maecenas, gokker en liefhebber. De onderlinge
verhoudingen van deze geaardheden liggen bij ieder anders. Op straffe van
ondergang kan er geen enkele gemist worden. De kunst is niet om geld in een
uitgeverij te stoppen, maar om zo'n halve idioot te vinden. Geert Lubberhuizen was
er zo een.
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Het Hollands ondiep en de stormvloed van macht en geld
Toen ik bij Kluwer binnenstapte was er geen plek om neer te strijken. De groep
algemene boeken- en tijdschriftenuitgeverijen moest nog gestalte krijgen. Een
groepskantoor was er niet. De twee tijdschriftuitgeverijen vormden voorlopig in
omvang de belangrijkste onderdelen. De voornaamste tijdschriften van Zomer en
Keuning Tijdschriften in Wageningen, gescheiden van de gelijknamige
boekenuitgeverij, waren het christelijke weekblad Prinses en het maandblad Ouders
van Nu. Eska Tijdschriften in Utrecht was gespecialiseerd in doe-het-zelf-bladen
waaronder Ariadne en Marion. Ik trok eerst in bij Arie Kornet, de directeur van Eska.
De enige beschikbare ruimte was een grote vergaderkamer, zonder ramen. Ter
opvrolijking hing ik wat van huis meegebrachte grafiek op. De tafel lag snel vol met
tijdschriften. Vrouwen in truttige jurken, met de daarbij behorende naaipatronen,
handige mannen, die hun keuken verbouwden en lieftallige dames, die fraai
macraméwerk maakten, keken mij aan. Geen situatie om dolgelukkig van te worden.
Arie Kornet, die helemaal niet op een groepsdirecteur zat te wachten, was
hulpvaardig. Hij bracht mij de pakken papier met cijfers en zorgde er voor, dat ik
voldoende koffie kreeg. Zijn bedrijf, dat merk je in een dag, was goed en rustig
georganiseerd. Zorgenkinderen waren er toen nog niet.
Bij Zomer en Keuning Tijdschriften zag het er anders uit. De leiding was zwak en
er was wel degelijk een zorgenkind: het aantal abonnees van Prinses liep
schrikbarend terug. Het blad moest tol betalen aan de voortschrijdende
ontkerkelijking. Eens was het met het reeds opgeheven weekblad De Spiegel een
bolwerk van het christelijke familieleven.
Kluwer had het familiebedrijf inclusief de boekenuitgeverij en drukkerij VADA in
1969 overgenomen. Het was de tijd van de overnamegolf, zaliger gedachtenis. Het
concern wilde zich door aankoop van algemene tijdschrift- en boekenuitge-
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verijen op een bredere basis nestelen. Hoofddirecteur Bram Hansen was de motor
achter deze acquisite. Het zat hem nog altijd dwars, dat de directie van De
Arbeiderspers destijds zijn raad niet had opgevolgd om in plaats van een offsetpers
een diepdrukrotatiepers te kopen. Nu had hij plotseling zijn geliefde machines in
huis.
Veel plezier heeft Kluwer er niet aan beleefd. De pest van die dingen is, dat zij,
om geld te verdienen, vol bezet moeten zijn. Die eenvoudige wijsheid had ik met
de bindmachines van Proost en Brandt glashelder opgedaan. Wanneer de eigen
uitgeverij niet voldoende orders inbracht, moest er met vaak afbraakprijzen op de
vrije markt worden geopereerd. Gelukkig heeft Hansen met steun van zijn
socialistische komaf de drukorder van de VARA-gids binnen kunnen brengen, die
de plaats innam van de door de concurrentie weggepikte NCRV-gids. De sfeer van
het christelijk familiebedrijf vond ik terug in de plechtstatige directiekamer. De kleur
paars overheerste. De afmetingen waren enorm. Wanneer vroeger een lastige
werknemer bij de directeur werd geroepen moest hij de lange afstand van de deur
naar het bureau van zijn baas afleggen. In die tijd verdwenen de in zijn hoofd
opgestapelde bezwaren en werd hij getransformeerd in een gedwee medewerker.
De directeur moest voor langere tijd met ziekteverlof. Een oplossing, die meer
met psychologie dan met één of andere ziekte te maken had. De oud-boekenuitgever
Paul Brand, die bij Kluwer een adviseursfunctie had, was direct beschikbaar en nam
de leiding op zich. Zijn verdiensten waren, dat hij de spanningen in het bedrijf kon
opvangen en helpen oplossen. Wanneer wij samen in die directiekamer de problemen
bespraken realiseerden wij ons het lachwekkende van de situatie, dat wij daar in
die voor ons volstrekt wereldvreemde ruimte zaten. Tegen vijf uur keek Paul op zijn
horloge en schonk ter bevrijding een glas sherry.
Op de redacties viel van de oude sfeer weinig terug te vinden. Rita Kohnstamm
was hoofdredactrice van Ouders van Nu. Het tijdschrift liep goed. Het deed zijn
voordeel met de
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volwassen geworden naoorlogse geboortegolf, die zijn kinderen modern wilde
opvoeden en zich ook op het lezen van literatuur wierp. Een ontwikkeling die ook
De Bezige Bij geen windeieren heeft gelegd. Rita, die van Ouders van Nu inhoudelijk
voor een belangrijk deel haar blad had gemaakt - zo doen goede hoofdredacteuren
dat - zorgde er als rechtgeaard schatbewaarster voor, dat invloed van bovenaf
zoveel mogelijk buiten haar deur bleef.
De algemeen hoofdredacteur van de gehele uitgeverij was Bert Teunis. De
hoofdredacteur van Prinses bleek als gevolg van interne strubbelingen verdwenen
te zijn. Bert moest zich daarom intens met het weekblad bemoeien. Hij was weliswaar
van christelijken huize, maar tot mijn verbazing ontdekte ik met een non-conformist
van het zuiverste water te maken te hebben. Door familieomstandigheden
gedwongen, had hij na zijn terugkeer uit Indonesië de baan bij Zomer en Keuning
aangenomen in het verre van opwindende Wageningen.
Een avontuurlijke periode van zijn leven had hij achter de rug. Het ijs tussen ons
was snel gebroken. Hij wist veel te vertellen en wij ontdekten, dat wij beiden de
oud-luitenantgouverneur-generaal Van Mook gekend hadden. Bert, die sinologie in
Leiden had gestudeerd, was in het najaar 1944 op verzoek van de Nederlandse
regering door de linies naar het bevrijde Zuiden gegaan. Hij werd naar Engeland
gestuurd en kreeg een spoedopleiding bij de geheime dienst. Daarna ging hij naar
Australië en kwam bij de Amerikaanse inlichtingendienst terecht. Hij volgde de
mariniers bij de verovering van de door Japan bezette eilanden in de Stille Oceaan.
Als tolk hielp hij bij de ondervraging van krijgsgevangen gemaakte Jappen. Na de
wapenstilstand namen de Engelsen hem in dienst. De Jappen hadden radio Batavia
aan de republikeinen overgedragen. De Britten moesten hun troepen amuseren en
van nieuws voorzien. Daarom pikten zij de helft van het radiostation terug. Door
gebrek aan mensen vroegen zij Bert Teunis de nieuwsvoorzieningen te regelen. Hij
maakte van die gelegenheid gebruik om ook uitzendingen in het Neder-
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lands te gaan verzorgen. Op den duur werd het hele station Nederlands. Omdat
inmiddels de hele buitenlandse pers in Batavia was neergestreken, werd hij door
Van Mook tot woordvoerder van de Nederlands-Indische regering benoemd. Later
werd hij hoofdredacteur van het vooruitstrevende dagblad De Locomotief.
Van Mook had hij goed leren kennen. Zijn herinneringen aan deze indrukwekkende
figuur riepen bij mij de tijd op, het was 1949, toen wij bij De Bezige Bij Van Mooks
boek Indonesië, Nederland en de wereld uitgaven. In een strijd met veel andere
uitgeverijen hadden Geert en ik de rechten verworven. Wij zochten hem direct na
zijn aankomst in Nederland op in zijn kamer in het Doelenhotel in Amsterdam. Onze
verhalen over de illegale Bezige Bij, het uitgeven van de door hem bewonderde
Soetan Sjahrir (Indonesische overpeinzingen) en het gemak waarmee wij zijn splitjes
dronken gaven de doorslag.
Vanwege de actualiteit moest het boek snel verschijnen. Een paar maal per week
haalde ik aan het eind van de middag de gereedgekomen kopij op. Burgemeester
d'Ailly had Van Mook een kamer ter beschikking gesteld in het museum
Willet-Holthuyzen. In het decor van de fraaie achttiende-eeuwse stijlkamer vertelde
hij dan over zijn ervaringen in Indonesië. Soms dronken Geert en ik ter afsluiting
van gedane arbeid met hem een borrel in café Hoppe op het Spui. Hij vond het
prachtig, onopgemerkt tussen de vriendelijke, drinkende Amsterdammers te staan.
Zijn afkeer van het regerende Den Haag was onbegrensd.
Zijn inzicht in de Indonesische politiek, een federaal Indonesië zoals de Fransen
dat voor ogen hadden in Zuidoost-Azië, zou geen oplossing hebben geboden. Maar
de in Nederlands-Indië geboren Nederlander hield meer van dat land en volk en
beschikte over honderdmaal meer kennis, dan de Beelen, die uit Den Haag kwamen
aanzetten.
Bert Teunis was journalist in hart en nieren. Dat ging gepaard met een bijna
filosofische afstandelijkheid. Zijn bureau was zijn heilige werkplaats, waaraan
iedereen om goede raad kon komen vragen.
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De problemen met Prinses waren verre van eenvoudig. Het was een totaal nieuw
fenomeen in mijn leven om mij met een achteruit kachelend christelijk weekblad te
moeten bemoeien. Dapper werden er nieuwe plannen beraamd. Met inschakeling
van dure adviesbureaus zochten wij naar een formule het tijdschrift zowel inhoudelijk
als uiterlijk aan de tijd aan te passen, zonder de nog bestaande christelijke achterban
voor het hoofd te stoten. Pure onzin, zo iets kon niet lukken. Prinses viel niet uit het
moeras te halen. De operatie van de liquidatie en de daarbij behorende ontslagen
was geen hartverheffende zaak.
Het cruciale punt bij het uitgeven van publiekstijdschriften is vooral het vermogen
van de redactie om aan te voelen wat er onder abonnees en losse-nummerkopers
leeft. Alleen de keuze van het goede omslag is al een zeer zwaarwegende zaak.
Een boek is een eenmalig produkt, dat goed of slecht kan uitvallen. Een tijdschrift
is een onderdeel van een lange cyclus. De abonnees moeten nieuwsgierig worden
gehouden.
Commercieel waren de grootste zorgen het verkrijgen van de onmisbare
advertentieopbrengsten, maar vooral de wet, dat ongeveer een kwart van de
abonnees jaarlijks hun abonnement opzegde. Bij het verzinnen van plannen om de
verloren abonnees liefst ruimschoots terug te winnen kwamen de gelikte presentaties
van de reclameheren op tafel. De voor het oog aantrekkelijkste plannen waren
natuurlijk de duurste. Steevast kwam de vraag op mijn bord om een hoger budget.
Het was kiezen tussen the devil and the deep blue sea.
Bram Hansen woonde soms de stafvergaderingen van Zomer en Keuning
Tijdschriften bij. Met zijn indrukwekkende managersstem riep hij dan: ‘Verdomme,
jullie maken maar een plan voor een nieuw tijdschrift.’ Ik weet niet wat voor een
gezicht hij had getrokken wanneer ik had geantwoord: ‘Bram hier ligt een goed plan,
begin maar met twee miljoen op tafel te leggen.’
De publiekstijdschriftenmarkt was behoorlijk afgeroomd
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en concurrent VNU lag op de loer elk initiatief met een tegenzet de grond in de
boren.
In 1975 kreeg ik bezoek van journalist Max van Rooy. Hij had een voorstel voor
een cultureel tijdschrift, dat naast literaire bijdragen, boekbesprekingen, actuele
artikelen over beeldende kunst, interviews, informatie over alles wat er op dat gebied
in Nederland aan de hand was, moest brengen. Alleen medewerkers, van wie de
kwaliteit van hun bijdragen boven elke twijfel verheven was, zouden worden
uitgenodigd.
In de doe-wat-je-niet-laten-kunt-periode van De Bezige Bij in de jaren na de oorlog
had ik enkele gesprekken gehad met de toenmalige baas en eigenaar van De
Groene Amsterdammer, Dijkstra. Ik had hem het idee voorgelegd om De Groene
samen met De Bezige Bij om te buigen naar een tijdschrift met een soortgelijke
inhoud. Minder politiek dus, meer beschouwingen over literatuur, andere kunsten
en vooral actuele informatie. Het was een jongensdroom. Dijkstra wilde de
Groene-formule niet loslaten. De Bezige Bij zou de financiële middelen niet hebben
kunnen opbrengen. Het plan bleef lang in mijn hoofd rondspoken. Max van Rooy
kwam aan het goede adres. Na alles wat bij de besluitvorming behoorde naar beste
weten te hebben verricht besloten Paul Brand en ik de sprong te wagen. Onze
verwachtingen waren redelijk optimistisch. De wens om iets nieuws te beginnen
hielp ons daarbij.
Max van Rooy had een bekwame redactie bij elkaar gebracht. Hijzelf werd
hoofdredacteur met G. Brands, Betty van Garrel, K. Schippers en Hans Sleutelaar
als redacteuren. Het veertiendaagse tijdschrift kreeg de naam Hollands Diep. Bezige
Bij-penningmeester Joop Klant had in de jaren vijftig een satirisch boekje
gepubliceerd onder dezelfde titel. Op het verzoek de titel te mogen gebruiken
antwoordde hij: ‘Ik kan natuurlijk dat blad verbieden, hè. Of een miljoen
schadevergoeding eisen omdat mijn belangen worden geschaad. Stel je voor dat
het een slecht blad wordt...’ Het eerste nummer verscheen op acht november 1975.
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Hollands Diep had een groot formaat, daarmee onderscheidde zij zich van de meeste
andere tijdschriften. Op het omslag van het eerste nummer stond een prachtige
kleurenfoto van Simon Carmiggelt en Gerard Reve. Max van Rooy beschreef een
uitvoerig gesprek met hen. De namen van de andere medewerkers spraken voor
zichzelf. Onder meer: Jan Blokker, Louis Paul Boon, Bert Schierbeek, Harry Mulisch,
Piet Grijs, Renate Rubinstein. Ondanks eerste kleine schoonheidsfouten was het
geen slecht blad. Mijn jongensdroom scheen werkelijkheid te worden.
Wanneer ik nu de nummers doorblader dan krijg ik godsgruwelijk het land dat het
tijdschrift niet kon blijven bestaan. Steeds ontmoet ik nog mensen, die mij verzekeren
dat Hollands Diep het beste culturele blad is geweest, dat zij in Nederland hebben
gekend.
Het van tevoren vastgestelde minimale aantal abonnementen, dat per kwartaal
moest worden gehaald kwam op geen stukken na binnen. Daar moest het geld
vandaan komen. De losse-nummerverkoop was beter dan verwacht. Hollands Diep
was met te grote verwachtingen opgezet. De advertentieafdeling van Zomer en
Keuning was beter ingeschoten op het verkrijgen van advertenties voor babyvoeding
en luiers in Ouders van Nu, dan voor het verwerven van veel kleine advertenties
van zuinige boekenuitgevers, die broodnodig waren. De strop dreigde aanzienlijk
groter te worden dan was voorspeld. De toch al verre horizon van quitte-spelen
verdween uit het zicht. Hier wrong de schoen. De uitgeverij zat weliswaar om een
nieuw blad te springen, maar wel één waarvan in de toekomst een bescheiden
winstbijdrage kon worden verwacht.
De hoofddirectie werd wakker. Regelmatig kwamen er telefoontjes met de vraag
hoe de vlag er bij stond. Zo kwam ik tussen hamer en aambeeld te zitten. Tussen
een redactie, die vond dat zo'n goed blad een langere aanlooptijd verdiende en een
hoofddirectie die in de kas keek. Met de nodige emotionele argumenten heb ik
hoofddirecteur Rienk Visser kunnen overreden Hollands Diep nog zeven nummers
respijt
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te geven. Het uiterste dat er in zat. Het gebeurde tijdens een feestelijke door
boekenuitgeverij Zomer en Keuning georganiseerde bijeenkomst ter ere van het
verschijnen van de herdrukken van de oude Verkade-albums op het luxe buiten aan
de Vecht ‘Over Holland’. Niet de meest voor de hand liggende ambiance om een
dreigende ondergang van zo'n aardig blad te bespreken. Wandelend met Rienk
door de fraaie tuin aan de Vecht behaalde ik die povere overwinning. Op dat moment
was ik er nog even blij mee. Waarschijnlijk stond mij de oude, niet altijd
functionerende, wijsheid voor ogen: Komt tijd, komt raad. De redactie vond zeven
nummers te weinig. De bijl viel. De drukker-uitgever Jack van Poll in Roosendaal
was bereid Hollands Diep voort te zetten. Helaas, niet lang. Het was ook niet het
meest geëigende bedrijf voor een dergelijke uitgave. Daarna heeft Elseviers
tijdschriftuitgeverij Bonaventura het nog geprobeerd. Qua formaat en inhoud had
het blad toen veel van zijn eerste charme verloren.
Natuurlijk vond men, niet alleen de redactie, dat het kapitaalkrachtige Kluwer voor
het voortbestaan van een stukje cultuur best wat meer geld op tafel had kunnen
leggen. Zo zitten zelfs concerns met een vriendelijke bedrijfscultuur niet in elkaar.
Dat verwonderde mij niet. De gemaakte afspraken waren trouwens duidelijk. De
cultuurliefhebbers, die Hollands Diep zo waardeerden en riepen dat het moest
blijven, kochten een los nummer, maar verdomden het een abonnement te nemen.
Nederland was voor zo'n cultureel magazine niet rijp: Hollands ondiep.
De hardere tijden, die ook voor de tijdschriftuitgevers voor de deur stonden, zouden
bij een gunstiger gang van zaken, naar alle waarschijnlijkheid, toch hun torpedo op
de unieke eendagsvlieg onder de tijdschriften hebben afgevuurd.
Redacteur K. Schippers schold mij jaren later in een interview in Vrij Nederland
uit. Hij vond mijn houding schurkachtig. Een bewijs hoe lang zijn verknochtheid aan
Hollands Diep is blijven leven. Gelijk had hij naar mijn smaak niet.
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De verdere gang van zaken bij de algemene tijdschriften van Kluwer was
voorspelbaar. Eerst werden de twee uitgeverijen onder één directie samengebracht.
Concurrent VNU verstond de kunst tegen Kluwer gerichte nieuwe bladen op de
markt te brengen zoals het maandblad Kinderen, een meer populaire variant van
Ouders van Nu. Lid van de raad van bestuur van de VNU, Brentjens, beweerde wel
dat het blad op een andere doelgroep gericht was, maar de werving van abonnees
voor Ouders van Nu werd er flink moeilijker door. Macht is er om te worden
uitgeoefend. De VNU weigerde abonnee-wervingadvertenties voor de tijdschriften
van Kluwer in haar bladen op te nemen.
Het eind van dat nog bescheiden lied van macht kwam in 1986. In dat jaar nam
de VNU enkele drukpersen van drukkerij VADA en de publiekstijdschriften van
Kluwer over. De spin had rustig op zijn prooi gewacht. Ongeveer een jaar later
ontbrandde de werkelijke strijd om de macht in de Nederlandse uitgeverswereld.
In juni 1987 kondigde Elsevier aan Kluwer te willen kopen. Het concern wierp zich
voortvarend met voor de aandeelhouders van Kluwer aantrekkelijke voorwaarden
op de Amsterdamse effectenbeurs. Kluwer verzette zich heftig tegen deze
vijandelijke, op Amerikaanse leest geschoeide, overval. De hoofddirectie rende
eerst naar de pers en vervolgens naar het hopelijk meer bevriende Wolters Samsom.
Beide bedrijven besloten in een handomdraai tot een fusie. Nu moest Wolters
Samsom op haar beurt met een nog gunstiger aanbod trachten meer dan vijftig
procent van de Kluweraandelen in de wacht te slepen. De uitgeverijen waren terecht
gekomen in de wereld waar macht en geld de volstrekte alleenheersers zijn.
Als zoon van een commissionair in effecten heb ik de ellende van de jaren dertig
meegemaakt. Mijn vader placht zijn vak te karakteriseren met: ‘Je eet goed, maar
slaapt beroerd.’ Ik heb van die tijd een degelijke aversie tegen alles wat
effectenhandel heet overgehouden. Eigenlijk had ik me als gepen-
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sioneerd uitgever van de commotie over Kluwer en Elsevier niets moeten aantrekken
en een goed boek moeten pakken. Dat lukte niet.
Weken lang stonden de voorpagina's en de financiële rubrieken van de dagbladen
bol van de berichten over de laatste ontwikkelingen van de knokpartij, die bij
buitenstaanders de indruk moeten hebben gewekt, dat er een stel gekken aan het
werk was. Het NOS-journaal bracht het nieuws over de veldslag vóór de oorlog in
de Perzische golf of de gezondheidstoestand van de koningin. Nooit werd er zoveel
over uitgevers gepubliceerd zonder dat er een titel van een boek of een tijdschrift
aan te pas kwam.
Het boeiende schouwspel van amateuristisch kapitalisme werd opgevrolijkt door
hoofddirecties en raden van bestuur die openlijk fouten moesten corrigeren, evenals
hun banken. De Vereniging voor de Effectenhandel greep verschillende malen in
en kreeg het zelf aan de stok met haar leden. De effectenbeurs had in haar lange
bestaan een zo krankzinnige warboel nooit meegemaakt.
Enfin, iedere Nederlander heeft de race kunnen volgen, die door Wolters Samsom
met een banddikte verschil werd gewonnen. Een gevecht om de macht tussen een
stelletje oliemaatschappijen in de Amerikaanse staat Texas had het niet kunnen
verbeteren.
De hoofddirectie van Kluwer plaatste een advertentie in de dagbladen:
‘Aandeelhouders, hartelijk dank’. Had het niet meer voor de hand gelegen wanneer
de aandeelhouders van Kluwer een advertentie hadden geplaatst: ‘Elsevier, hartelijk
dank’? Families, die in de jaren zestig en zeventig hun bedrijf, geheel of gedeeltelijk
in ruil voor aandelen, aan Kluwer hadden verkocht, zagen hun toch al niet geringe
bezit in luttele weken, in elk geval op papier, meer dan verdubbelen. Over zoveel
arbeidsloos inkomen in zo korte tijd moet de oude Marx zich in zijn graf hebben
omgedraaid. Die man heeft nooit een moment rust gekend. Een redactrice van
Kluwers Dagbladen in Deventer merkte op: ‘Je zou door dat kapitalistische gesjoemel
haast communist worden.’
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Voor de hele operatie werd, los van de uitgifte van aandelen en certificaten, door
de drie concerns honderden miljoenen guldens aan contanten betaald. Bovendien
gingen nog heel wat losse grijpstuivers naar juristen, accountants,
belastingdeskundigen en vergeet niet, naar de heren op de effectenbeurs. Gelukkig
voor de fuserende Wolters en Kluwer konden zij, net op tijd, voor de beurskrach
van oktober '87, hun in de strijd gekochte aandelen doorverkopen aan een aantal
grote beleggers, zodat de strop daarop tot een overzienbaar aantal miljoenen beperkt
bleef.
Het lijkt mij een boeiend gezelschapsspel voor financiers om uit te kienen hoe de
zaak zou zijn verlopen wanneer de koersdaling tijdens het overname-gevecht had
plaats gevonden. Wie had dan gewonnen?
Voor het nu eenmaal noodgedwongen financieel beperkte brein van een algemene
uitgever zijn er krankzinnige bedragen over tafel gerold. Moeizaam ontkwam ik
daarom aan de wat frivole gedachten, dat met een klein deel leuke culturele dingen
hadden kunnen worden opgezet. Als een flits schoot mij Hollands Diep door mijn
kop. Wat zou trouwens Geert Lubberhuizen van al dat kapitalistische gedoe hebben
gevonden? In een speelse bui kwam wel eens de gedachte bij ons op: stel je voor,
dat wij samen na de oorlog van De Bezige Bij een naamloze vennootschap hadden
gemaakt. Natuurlijk, de schrijvers hadden daarin mogen deelnemen, maar wij zouden
de hoofdmoot van de aandelen bezitten. Om niet direct verklaarbare redenen gingen
wij er van uit, dat wij het nog beter zouden hebben gedaan dan De Bezige Bij in
haar coöperatieve opzet. Op onze oude dag waren wij dan de gelukkige bezitters
van miljoenen geweest. Maar snel realiseerden wij ons, dat de kans groot was, dat
De Bezige Bij door de grote jongens in het vak zou zijn opgegeten. Na zo'n onnozele
opwelling sloegen wij elkaar op de schouder, dronken een glas en waren blij met
die rare coöperatieve vereniging, die een overval onmogelijk maakte.
Geert zou zonder emotie en met enig medelijden de gebeurtenissen van de
Elsevier-Kluwerstrijd hebben gevolgd.
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Na de afloop was hij waarschijnlijk naar de voorzitter van de raad van bestuur van
Elsevier, Pierre Vinken, gestapt om de met-zoveel-geld-smijter een poot van een
paar ton uit te draaien voor zijn Poetry International in Rotterdam. De laatste jaren
van zijn leven heeft hij een groot stuk van zijn energie gewijd aan de organisatie
van dat festival. Daar leerde je Geert kennen door de manier waarop hij goed
voorbereid, maar vooral met veel humor, de dichters bij het publiek introduceerde.
In een beige corduroy pak, met lichtrode das en altijd perfect gepoetste schoenen,
keek hij over zijn bril de zaal in en genoot met zijn toehoorders van de door hemzelf
gemaakte humoristische of stekelige opmerkingen. Op het toneel had hij best de
kost kunnen verdienen, niet als captain in de informatie-industrie.
Dat laatste woord gebruik ik zonder precies te weten wat het inhoudt. Aan het
eind van de jaren zestig ontmoette ik een zekere Jimmy Jacobson in New York. Hij
had de rechten van de Visum-encyclopedie van Elsevier gekocht. Proost en Brandt
had de bindorder. Er was allerlei gelazer over de vertaling en het betalen van de
rechten. In mijn ogen was hij rechtstreeks uit de maffia-wereld weggelopen... Hij
was multimiljonair geworden door het bezit van een TV-station voor Portoricanen
in New York. Tijdens een bespreking in zijn suite in het Plaza Hotel vertelde hij vol
trots, dat hij, ik weet waarachtig niet meer welke, de speelbank van Monte Carlo of
één van de vele in Las Vegas had laten springen. Was hij een voorloper van de
huidige informatie-industriëlen, die het blijkbaar op TV-stations gemunt hebben?
Andere tijden, andere zeden. Wij leven aan het eind van de jaren tachtig. Het laatste
restant van een merkwaardige eeuw, zelfs een millennium, ligt voor ons. Sombere
cultuurfilosofen kunnen aan het werk gaan.
Voor de uitgeversconcerns voorspelde de bulldozer en informatie-imperiumbouwer
Robert Maxwell: de informatieindustrie wordt schaarser dan die van olie. Volgens
hem zullen op de wereld slechts tien uitgeversgiganten de strijd over-
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leven. Hij gaf aan hen die daarbij willen horen de goede raad om te zorgen, dat zij
als de bliksem groot, zeer groot, worden. Er is dus werk aan de winkel.
De door Elsevier betaalde hoge koers om bijna negenenveertig procent van de
Kluweraandelen te kunnen verwerven vond Vinken geen probleem. Het rendement
dat Elsevier hierop maakt bedraagt meer dan de huidige bankrente. Ik heb
directeuren van uitgeversconcerns over het rendement op het geïnvesteerd vermogen
wel anders horen praten. Volgens kenners op de effectenbeurs is hij stom geweest.
Hij had een knock-outbod moeten uitbrengen. Waar of niet, het gebruik van een
term uit de bokssport lijkt mij hier volstrekt op zijn plaats. Bij de machthebbers in de
uitgeverij staat vandaag macht hoger in het vaandel geschreven dan geld. Om die
macht te verkrijgen werd een gulden een rijksdaalder waard.
De fusie tussen Kluwer en Wolters Samsom werd door beide concerns als de
natuurlijkste zaak van de wereld voorgesteld. Het onvriendelijke ingrijpen van Elsevier
had haar alleen in een stroomversnelling gebracht. In het verleden was de
mogelijkheid weleens besproken, maar van serieuze onderhandelingen was nooit
sprake geweest. Wanneer er zo nodig gefuseerd moest worden - afgezien van de
opgelaaide machtsstrijd voor mij een vraag - , dan leek dat tussen Kluwer en Wolters
Samsom het meest voor de hand liggend. In elk geval was dat de mening van de
ondernemingsraad van Kluwer. Er waren ook medewerkers die er anders over
dachten.
Enkele leden van de raad van bestuur van Elsevier verzekerden mij echter, dat
de oud-voorzitter van de hoofddirectie van Kluwer, Zevenbergen, van juni 1986 af
in verschillende diepgaande gesprekken met Vinken duidelijk had blijk gegeven van
zijn voorkeur voor een fusie met Elsevier. Zijn opvolger Alberdingk Thijm wilde dat
kennelijk langzaam terugdraaien. Hij was van de wenselijkheid van enige fusie op
dat moment niet overtuigd. Tot op het laatste moment voor het besluit over de fusie
met Wolters Samsom werden er tus-
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sen Elsevier en Kluwer gesprekken gevoerd. Hoe het ook zij, dat alles behoefde de
overval van Elsevier niet te rechtvaardigen.
De vermoorde onnozelheid-houding van de Kluwerdirectie deed mij echter wat
hypocriet aan. Misschien was het een onderdeel van de merkwaardige en slecht
geregisseerde theateropvoering.
Het nieuw geboren kind in de Nederlandse uitgeverswereld, met lekker iets meer
omzet dan Elsevier, maar met wel minder winst moet zo snel mogelijk leren lopen.
Het zal blijken dat synergie-effecten gemakkelijker op papier dan in de werkelijkheid
te verwezenlijken zijn. Overeenstemming in bedrijfscultuur is prachtig, maar verdwijnt
snel als het om baantjes, posities of opheffing van onderdelen gaat. Joop Alberdingk
Thijm merkte in alle eenvoud op: ‘Je zal de hele organisatie in elkaar moeten
schuiven’. Goedemorgen, begin er maar eens aan. Toch zal het met vaart moeten
gebeuren, want Wolters Kluwer treedt nu in de arena voor het internationale
uitgeversgevecht. Staan er veel hongerige leeuwen te wachten?
Is er in zo'n grote organisatie nog plaats voor een stel algemene uitgeverijen? Zij
blijven de in hun ogen paradijselijke omstandigheden missen, waaraan de meeste
andere Kluweruitgeverijen voor een belangrijk deel hun voorspoed te danken hebben:
de kosten van hun produkten zijn voor de afnemers fiscaal aftrekbaar, zij verkopen
meestal aan een duidelijk afgebakende doelgroep, hoofdzakelijk bij vooruitbetaling
per abonnement en zonder tussenkomst van de detailhandel, waardoor het
oplagerisico zeer beperkt wordt.
Op basis van hun omzet en rendement kunnen de algemene uitgeverijen op z'n
gunstigst in de bijkeuken van het nieuwe concern vertoeven. Mogen zij met een
klein kleurrijk wimpeltje het slagschip helpen opvrolijken?
De tijd zal het leren. Overal in de westerse wereld zijn kleine en grote algemene
uitgeverijen, die het buiten de macht van de uitgeversgiganten goed of redelijk doen.
In Nederland is dat ook het geval.
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Intussen lieten directeuren van algemene uitgeverijen van Kluwer het woord voor
de methode om je op een fatsoenlijke manier van een bedrijfsonderdeel te ontdoen,
verzelfstandiging, al vallen.
Veertig jaar lang heb ik boekenuitgevers horen klagen over de slechte verkoop
aan de boekhandel, de hoge kortingen, de korte looptijd van hun titels en de hoogte
van de distributiekosten. Daarin zal in de toekomst weinig of niets veranderen. Erger
voor hen is, dat ook in de wereld van de kleinere bedrijven de wind van het harde
zakendoen wordt aangewakkerd. Er zijn verschillende inkoopcombinaties voor de
boekhandel ontstaan. Ook daar geldt dat macht en geld kruipen waar zij niet gaan
kunnen. Het blijft dus oppassen en knokken geblazen. Maar geen informatie-industrie,
noch welke nieuwe media of technologieën ook zullen het boek kunnen opvreten.
Zeker literaire boeken worden niet door macht gevangen. Zij volgen hun eigen
ondoorgrondelijke weg. Goede boekuitgeverijen zullen altijd een bestaan kunnen
blijven vinden.
Genoeg erover, nu ga ik een goed boek lezen en laat het vak het vak.
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Het slot werd zorgzaam uitgeleid
Mijn moeder heeft mij in 1919, vlak na de eerste wereldoorlog dus, op de wereld
laten komen. Een zusje was een jaar daarvoor aan de Spaanse griep overleden,
een epidemie, die meer levens kostte dan de oorlog. Op natuurlijke wijze door mijn
ouders gecreëerd, functioneerde ik in mijn jeugd als opvangcentrum van verdriet.
Mijn vader had in het begin van deze eeuw als schrijver derde klasse bij de marine
met Harer Majesteits fregat Koningin Emma met verzegelde stoomtractie om de
Kaap gezeild. In Nederlands-Indië mocht hij twee mijl uit de kust van Bali het aantal
kanonschoten registreren die op een opstandige kampong werden afgevuurd. Pas
kort voor zijn dood vertelde hij mij geëmotioneerd dat verhaal.
Wij woonden op de Amsteldijk, de eerste Amsterdamse straat die geasfalteerd
werd. Ik herinner me de elektrische taxi's met voorin, op een soort balkonnetje, de
chauffeur, zoals de koetsier op de bok.
Zondagsmorgens vroeg gingen de jonge vrouwen van de katholieke Graal in
lange paarse en vooral gele rokken en gehuld in capes, met tamboerijnen en vlaggen
op weg naar de natuur. De Rode Valken, de jongeren van de AJC kwamen ook
voorbij in manchester korte broeken en rode dassen om de hals, vrolijk socialistische
liederen zingend. De benzine kostte vier cent per liter. De werkelozen van de jaren
dertig heb ik in lange rijen voor de wekelijkse steunuitkering zien staan en zien
zwoegen in het werkgelegenheidsproject dat nu het Amsterdamse Bos heet. Omdat
mijn vader commissionair in effecten was, maakte ik als jongen de beurskrach van
1929 van dichtbij mee.
Het Nederlandse volk was gesplitst aan de hand van de lidmaatschappen van de
radioverenigingen. De kinderen van de meer welgestelden zongen: ‘Weg met de
VARA, weg met de KRO, lang leve de AVRO.’ Hun fietsen waren versierd met
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AVRO-vlaggetjes en fietsbellen. Mijn weinig autoritaire, liberale vader voelde zich
genoodzaakt op de sterke man, Colijn, te stemmen. De NSB'ers begonnen zich in
uniform te vertonen.
Op de radio ging dr. P.H. Ritter Jr ongestoord voort met het maken van propaganda
voor het boek. Zijn praatjes van een kwartier op zondagmiddag hadden een hoge
luisterdichtheid. Daarna kwam het Concertgebouworkost onder leiding van Willem
Mengelberg. Die had zich lange tijd verzet tegen radiouitzendingen uit vrees, dat
het publiek het zou laten afweten. Het tegendeel was het geval. Angst was en is
een slechte raadgever, ook voor uitgevers.
Dan de oorlog. Vervolgens de naoorlogse feestjaren met De Bezige Bij beleven,
de jaren vijftig, zestig en zeventig met hun als aanrollende golven op je afkomende
wisselende culturen en subculturen. Alles was terug te vinden in de fondslijsten van
De Bezige Bij. Jezus, al die krankzinnige perioden heb ik mee mogen maken...
In de positie van het algemene boek is al die tijd in principe weinig veranderd.
Behoudens het onvoorspelbare fenomeen de bestseller. Van De aanslag van Harry
Mulisch verkocht De Bezige Bij meer dan driehonderdvijftigduizend exemplaren.
Wanneer iemand Geert en mij dat in de dagen van het verschijnen van archibald
strohalm had voorspeld, dan hadden wij hem voor volstrekt gek verklaard.
Succesvolle schrijvers voelden zich in de jaren tachtig genoodzaakt hun literaire
handel in een B.V. onder te brengen. Jules Deelder rijdt in de duurste Citroën van
performance naar performance, begeleid door zijn manager en bodyguard René.
Op boekenmarkten zie je die met zijn indrukwekkende postuur op klaarlichte dag
in smoking rondlopen. Ook geen beeld, dat wij in de jaren vijftig of zestig voor
mogelijk hadden gehouden.
Het oude kernprobleem in de uitgeverij bleef echter halsstarrig op tafel liggen:
het merendeel van de zo ijverig vervaardigde uitgaven is moeilijk verkoopbaar. De
Bezige Bij is niet ontevreden wanneer van de verzamelde gedichten van
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J.B. Charles De groene zee is mijn vriendin zevenhouderd exemplaren worden
verkocht. Er zijn meer mensen, er is meer geld, in totaal worden er meer boeken
verkocht. De boekenclubs daargelaten, gebeurt dat nog steeds op de zelfde manier
zoals ik dat voor het eerst bij boekhandel Lankamp en Brinkman moest doen:
wachten op het moment dat een mevrouw of meneer de winkel in kwam, met een
rijksdaalder of vijf gulden op zak, die de heilige behoefte had om een boek te kopen.
Soms lukte je het als verkoper er van één twee te maken. Als ik nu bij de oude
boekverkoper Bas in de Beethovenstraat binnenloop gebeurt het, wel met meer
geld, nog precies zo.
Computers hebben ook hun weg in boekhandel en uitgeverij gevonden. De
voorraadmagazijnen van het Centraal Boekhuis zijn volledig geautomatiseerd. Maar
om een boek kwijt te raken blijft die koper nodig, die het in de boekwinkel laat
inpakken, betaalt en mee naar huis neemt.
De met inkt bedrukte, bij elkaar vergaarde witte velletjes papier blijven ook na
ruim vijf eeuwen een praktische oplossing om gedachten aan anderen over te
brengen. Onderwijzers en leraren zullen er wel voor moeten zorgen, dat leren lezen
niet als overdreven luxe wordt beschouwd.
Tot slot nog Geert. De door hemzelf georganiseerde opvolgingsprocedure, met veel
inspraak, liep anders dan hij gewild had. In zijn hart vond hij het bestuursbesluit om
hem op zijn vijfenzestigste te pensioneren maar niks. Zonder hoorbaar mokken
heeft hij er zich bij neergelegd. Waarschijnlijk had hij het liefst zonder inspraak van
bestuur en niet-schrijvende medewerkers een opvolger benoemd. Maar zo zat zijn
coöperatieve vereniging niet in elkaar. Met enige verwondering heb ik als
vertegenwoordiger van het bestuur de vergaderingen van de benoemingscommissie
bijgewoond. Zij waren een schoolvoorbeeld van Geertiaanse cultuur: springend van
de schots van alles zelf willen regelen, op de schots van alles mag, hoe meer
inspraak hoe beter. Ten slotte werd tot ieders tevredenheid Johannes Witteman,
oud-secretaris van
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de Amsterdamse Kunstraad, benoemd. Helaas heeft Johannes maar korte tijd zijn
werk voor De Bezige Bij kunnen doen. Hij stierf, een jaar eerder dan Geert, aan
dezelfde genadeloze ziekte. De adjunct-directeur Dolf Hamming, die in bijna
vijfentwintig jaar de ins en outs van De Bezige Bij had leren kennen, werd zonder
ingewikkelde procedures tot directeur benoemd.
In 1981 hadden Geert en ik onze afscheidsfeesten. Dat van Geert was een waar
boekenfeest in de Stadsschouwburg. Toen het op zijn eind liep zaten wij met een
stel oude vrienden bij - een herinnering aan zijn studententijd - een Tzigane-orkestje
het laatste glas te drinken. Het was goed dat het feest snel afliep. Op mijn afscheid
pestte hij mij in zijn speech, dat ik moeilijk ergens afscheid van kon nemen. Wat De
Bezige Bij, hemzelf en dat onder geen noemer te vangen boekenvak betreft, had
hij gelijk.
Het jaar daarop namen wij deel aan de jaarlijkse Conferentie van de Nederlandse
Letteren, dit keer in Brussel gehouden. Het waren bijeenkomsten waarvan weinig
mensen het nut konden inzien, behoudens dan dat van het slotdiner. Op de eerste
avond besloten Geert en ik met Ivo Gay, toen de baas van uitgeverij Het
Wereldvenster, de voor de gasten georganiseerde culturele avond de culturele
avond te laten. Samen gingen wij in het oude Brussel dineren. Geert, op zijn best,
en ik hebben Ivo verhalen van vroeger verteld. Er werd veel gelachen. Het bier en
de wijn noodzaakten mij herhaaldelijk het toilet op te zoeken. Mijn zorgzame
kameraad Geert maakte zich ongerust en vroeg of ik last van mijn prostaat had. Hij
verkondigde daarbij de medische wijsheid, dat weinig vrijen de kwaliteit van de
onherroepelijk ouder wordende prostaat niet bevorderde.
Een probleem van geheel andere orde was die avond, dat hij met allee geweld
een automatische oesteropener moest kopen, die hij Willem Frederik Hermans
cadeau wilde doen. Waar vind je in Brussel zo'n ding? De volgende middag waren
Geert en de in België geboren Ivo niet op de slaapverwek-
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kende conferentie, maar op jacht naar het gewenste apparaat. Bijna op het eind
van de bijeenkomst kwamen zij de zaal binnen en gingen zo geruisloos mogelijk
naast mij zitten. Geert overhandigde mij met zijn verraderlijke glimlach een papieren
zak, die ik ter plekke zonder kraken moest openmaken. Ik hield een pakje
geneeskrachtige prostaatthee in mijn handen. Dat ligt nog steeds in mijn bureaula.
Op mijn verjaardag, kort daarna, kreeg ik van Geert een van de twee met moeite
in Brussel op de kop getikte oesteropeners. Ik zal hem niet gebruiken. De enkele
keer, dat wij thuis feestelijk oesters aten, was het met Geert.
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