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Buiten schot
honds
Als half-invalide behoef ik mij op straat geen dag te vervelen; de kleine voorstellingen
die ik ongewild geef, trekken immer een groot en gevarieerd publiek. Met mijn
gebogen houding en stijve nek maak ik, oppervlakkig gezien, blijkbaar de indruk
altijd dronken te zijn of blind en de misverstanden die daaruit voortvloeien zijn legio
en kunnen zowel hinderlijk als amusant zijn. Uitroepen als: ‘Hé, slaapwandelaar’ en
‘Raap je 't op of laat je 't legge’, hoor ik zo vaak dat ze niet meer meetellen.
Vervelend was het wel toen ik eens met een vriend op het achterbalkon van een
tram stond en de conducteur beval: ‘Die meneer gaat er bij de volgende halte uit, die
is zwaar beschonken.’ Die conducteur was nog jong en ambitieus; zijn oudere collega's
maken er zich gewoonlijk met joviaal begrip van af, met een knipoog en de
toevoeging: ‘Ga daar maar rustig staan vader en zorg dat je d'r niet uitlazert.’
Vleiend voor mij was het evenmin, toen ik zekere dag een straat wilde oversteken
op een druk kruispunt en er een frisse, jonge verpleegster op mij toesprong, mij bij
mijn arm greep en uitriep: ‘Waar gaat u heen, meneer!’ Dit overdreven vertoon van
beroepszorg irriteerde mij en ik antwoordde: ‘Wilt u mij niet aanranden, zuster!’
Waarop zij: ‘Maar meneer, ik rand u niet aan, ik vraag waar u heen gaat.’ En ik weer:
‘Daar hebt u niets mee te maken, zuster.’ Waarop zij tot besluit, zij het geschrokken
en gekrenkt: ‘O gelukkig maar. Kunt u weer verder?’
Mijn permanente eenmansshow levert mij geen enkel voordeel op. De recettes
zijn nihil en er is nog niemand van de TV geweest om mij een contract aan te bieden.
De behulpzame lieden op straat of in de tram vergeten gewoonlijk hun liefdadige
oprispingen wanneer ik boodschappen doe in een winkel of ergens anders in de rij
moet staan. Weinigen zien er dan een
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been in, voor mijn beurt te gaan en deze tegenstellingen zouden een somberder natuur
dan de mijne al lang misantroop gemaakt hebben.
Het schijnt, dat, hoewel ik van katten houd, honden een belangrijke rol in mijn
leven moeten spelen. Ik zal hier twee gebeurtenissen ter illustratie vertellen.
Het overkwam mij eens, dat ik een café binnenstapte, mij op de barkruk hees en
een glas bier bestelde. De buffetjuffrouw liet mij argwanend en bits weten, dat ik
geen druppel meer zou krijgen. Toen ik daarop met inspanning mijn gebogen hoofd
een tikje ophief en haar nuchter en verwonderd vroeg, vanwaar dat ‘meer’, antwoordde
zij: ‘O, neem me niet kwalijk, ik dacht dat u afgeladen binnenkwam.’ Terwijl ik daar
nog in mijn gewone houding van geknakte dwergcactus over na zat te denken, schoof
er een robuuste man naast mij. Hij had een grote herdershond bij zich en het dier
vlijde zich aan onze voeten. Het bleek dat de man het kleine incident waargenomen
had en tot de slotsom was gekomen dat ik blind was. Onomwonden vuurde hij zijn
welgemeende beklag op mij af: ‘Het leven is niet gemakkelijk voor jou, hè?’ In zulke
gevallen ben ik sociaal voelend en filosofisch genoeg om daar categorisch mee in te
stemmen. ‘Het leven is voor niemand gemakkelijk, vandaag de dag,’ antwoordde ik.
‘Dat is waar,’ vervolgde de man en voegde er, in de bijbelse versnelling
overschakelend, aan toe: ‘maar altijd in de duisternis te moeten wandelen, dat valt
niet mee.’ Troostend legde hij een wel wat zware en niet al te schone hand op mijn
schouder. Eer ik mij beschaamd en ook een tikje geërgerd nader kon verklaren, zei
de man: ‘Je moest je een trouwe makker aanschaffen, zoals deze hier.’ Ongevraagd
vatte hij mijn hand en liet die over de hijgende contouren van zijn grote, goedige
hond glijden, opdat ik de maat en het model van een eventuele makker goed in mijn
geheugen kon prenten. De man ging nog geruime tijd op het onderwerp door en toen
hij afscheid nam, had ik niet de moed hem teleur te stellen, door hem te onthullen,
dat ik hem en zijn hond al die tijd heel goed gezien had.
De tweede gebeurtenis speelde zich enkele weken later af. Ik stond op een halte
te wachten en het duurde lang voor de tram
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kwam. ‘Er zou wel weer iets gebeurd zijn.’ Waar ik stond, bevond zich nog een
bejaard echtpaar, dat onafgebroken en medelijdend naar mij keek. Ik spitste vergeefs
mijn oren om het al te bekende ‘stakker’ op te vangen. Dat bleef voorlopig uit, evenals
de tram. Toen deze laatste eindelijk voorreed, zag ik al aanstonds dat hij overvol
was. In dat geval stap ik altijd op het voorbalkon van de bijwagen, om er later
gemakkelijk uit te kunnen komen. Nu werd de ingang geblokkeerd door een, laat
ons zeggen, heer, die geen moeite deed mij binnen te laten, terwijl ik, kronkelend
als een musicale clown, langs hem heen probeerde te wringen. De vrouwelijke helft
van het bejaarde echtpaar riep verontwaardigd: ‘Kan je niet zien dat die stumper er
in moet?’ Ik hees prompt de rode vlag en met een hoofd als een boei kwam ik toch
nog tussen de ongeveer twintig passagiers van het voorbalkon terecht. De kreet van
de oude vrouw had de gemoederen in beroering gebracht, want medelijden kost geen
cent. Iedereen beijverde zich om over mijn veiligheid te waken. Ferme en vastberaden
handen grepen mij aan en iemand schroefde mijn hand om de stang. Ik worstelde
mij los en ging zover mogelijk achteruit staan, in stil gebed dat deze hoogconjunctuur
van bemoeizuchtige liefdadigheid in een snelle en diepe crisis mocht verkeren. Het
pakte anders uit. Men dacht ook toen weer dat ik blind was. Ik hoorde een meisje
tegen haar moeder fluisteren: ‘Pas op mams, je duwt hem.’ Waarop een ander, iets
luider: ‘Waar is zijn hond?’ Er hielp geen lieve moeder aan: ik was de blinde met
zijn geleidehond. We stonden zo op elkaar gepakt, dat niemand zijn eigen benen kon
zien. Toch ontstond er een gedrang om naar beneden te kijken. Iedereen beijverde
zich naar mijn vermeende hond te zoeken en de suggestiviteit van deze
hulpvaardigheid was zo groot, dat het geen haar scheelde, of ik begon zelf mee te
zoeken. Eindelijk was er een slimmerik die vroeg: ‘Waar is uw hond, meneer?’ Ik
moest iets wegslikken voor ik kon antwoorden: ‘Ik heb geen hond.’ De belangstelling
verflauwde onmiddellijk. Men voelde zich, vrees ik, bedrogen en ik verliet de tram
in het besef dat dit nummer van mijn eenmansshow tenminste als een baksteen
gevallen was. Het publiek hulde zich in een verontwaardigd stilzwijgen. Zoiets gaat
een rasacteur
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niet in de koude kleren zitten en het duurde lang die dag, eer ik mijn geschokte
zelfvertrouwen terugvond. In de er op volgende nacht droomde ik benauwd. Opnieuw
stond ik op het trambalkon, omringd door vragende wrede gezichten: ‘Waar is je
hond... waar is je hond...’ Tenslotte bracht ik er met moeite uit: ‘Woef woef!’ Ik
schrok wakker, doordat mijn vrouw verontwaardigd rechtop naast mij zat en mij
heen en weer schudde. ‘Wat zullen we nou beleven’ zei ze, ‘als je nog weer eens
blaft, koop ik een mand voor je en dan ga je maar achter de kachel slapen.’

inbrekers
In 1948 heerste er in Engeland een zodanig tekort aan politieagenten dat de
commandant van een zeker district besloot de politiepost op te heffen in een dorp,
waar sedert tientallen jaren niet de geringste overtreding gerapporteerd was. Binnen
drie maanden brak in dat dorp een misdaadepidemie uit. Dit experiment bewijst
zonnekaar de preventieve waarde van het politie-apparaat, maar het moet tevens de
grootste idealist, die aan het goede in de mens gelooft, wel de overtuiging bijbrengen,
dat in ons aller hart de boosheid schuilt en dat de wet een zeer noodzakelijk kwaad
is. We zien trouwens in oorlogstijden waartoe, legaal en illegaal, de mens in staat is
wanneer de morele remmen geheel of gedeeltelijk wegvallen. En in vredestijd blijven
ons de talloze compensaties over, om onze slechte instincten onschuldig te kunnen
uitleven, bijvoorbeeld door het verslinden van thrillers of het zien van gangsterfilms.
Wie van ons durft met de hand op het hart te beweren, dat hij in zijn leven nooit eens
gestolen heeft, of althans de neiging er toe voelde? Ik ben er zeker van, dat de kleine
vergrijpen die nimmer aan het licht komen, ontelbaar zijn en alleen uit zelfbehoud
kunnen wij daaraan voorbijzien en volhouden dat de mens in wezen toch wel goed
is. Laten we echter realistisch blijven. Alleen reeds het domme feit dat een ‘eerlijke
vinder’ beloond moet worden, is verdacht en wijst er op, dat eerlijke vinders zeldzaam
en onnatuurlijk zijn. Vrijwel iedereen die op straat iets vindt, kijkt
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eerst onwillekeurig en schuldbewust om zich heen, of er geen kapers op de kust zijn
en pas na een zij het nog zo korte, innerlijke strijd zal hij zijn burgerplicht vervullen
en naar ‘gevonden voorwerpen’ stappen... laten we hopen!
In mijn omgeving heb ik meer dan eens de opmerking horen maken: ‘Ik zou wel
eens een groot bedrag aan geld willen stelen of een kraak zetten, als ik maar zeker
wist dat ik niet betrapt werd.’ Gewoonlijk voegt de spreker er dan verontschuldigend
aan toe: ‘Ik zou natuurlijk geen arme drommel willen bestelen (dat gaat ook moeilijk),
maar iemand die stinkend rijk is, of een grote zaak, waar verzekering de schade dekt.’
Nee, ik geloof niet dat wij ons over onze eerlijkheid al te veel illusies hoeven te
maken. Een gezegde als: de gelegenheid maakt de dief, onthult boekdelen in dat
opzicht. Het is ook allemaal niet zo erg, wanneer we ons er maar bewust van zijn en
er ons blijmoedig van bewust blijven, dat tenminste een deel van ons belastinggeld
aan het politie-apparaat besteed wordt. Er zijn zelfs landen waar men ook dat nog
maar op gezag aan moet nemen.
In mijn kinderjaren fascineerde het beroep van inbreker mij een tijdlang zozeer,
dat ik met een vriendje het plan tot inbraak in een pakhuis beraamde. Ik moet eerlijk
zeggen, dat ik met meer vertedering dan schaamte aan het avontuur terugdenk en dat
het juist deze gebeurtenis was en niet die van een prille liefde of natuurschoon, die
mij tot mijn eerste ‘gedicht in balladevorm’ inspireerde. Het is bovendien het enige
vers van mijzelf dat ik uit mijn hoofd ken, in tegenstelling tot zoveel grotere dichters,
die hun latere verzen uit hun hoofd kennen. Mijn vriendje en ik namen terdege
voorzorgsmaatregelen. Wij fabriceerden een touwladder met spekhaken aan het
boveneinde en wisten een breekijzer te bemachtigen. Het was koortsachtig opwindend
en het sportieve element erin boeide ons meer dan het eventuele profijt, waaromtrent
wij maar vage en duistere voorstellingen hadden. Het geluk zat ons in zoverre mee,
dat wij inderdaad binnen in het gebouwtje kwamen en naar willekeur onze zakken
begonnen vol te stoppen. Wij waren echter nog geen vijf minuten bezig toen de
politie ons kwam inrekenen en naar het bureau bracht. Dat was al veel minder leuk.
Wat bleek helaas? Het pakhuis was kort tevoren door
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echte inbrekers bezocht en de politie had op de loer gelegen. Het had heel wat voeten
in de de aarde voor bewezen werd, dat wij als inbrekers onschuldige en romantische
schertsfiguren waren. De inspecteur die ons verhoorde, sloot ons tot laat in de avond
in een cel op en toen kwamen onze verbolgen vaders ons halen. Nooit zal ik het
ogenblik vergeten, waarop mijn vader mij ten overstaan van de inspecteur de schande
verweet die ik over zijn eerbaar gezin had gebracht... Toen wij buiten stonden, deed
hij wat hij voordien nog nooit had gedaan: hij gaf mij in zijn verontwaardiging en
drift een klap in mijn gezicht, zodat ik een bloedneus kreeg. Maar ziedaar: ook de
misdadiger bezit zijn preventieve methoden. Nog maanden later kon het gebeuren
dat mijn vader om het een of ander vergrijp van mijn kant de vuist tegen mij ophief,
met het gevolg dat ik een bloedneus kreeg eer hij mij aangeraakt had. Sedertdien is
de misdadige aanleg in mijn leven zo niet in de kiem gesmoord, dan toch wel tot een
uitermate kwijnend bestaan teruggebracht.

criticus
Wekelijks verschijnen er in ons land tientallen critieken en critiekjes over nieuw
verschenen boeken. Ze variëren van een paar regels tot enkele kolommen. Sommige
worden geschreven door kunstredacteuren en beroepsrecensenten, maar het grootste
deel verschijnt in de lokale dagbladpers, in verenigingsorganen en dergelijke. De
gemakkelijkste manier die veelal toegepast wordt is, de flaptekst van het boek geheel
of gedeeltelijk over te schrijven. Moeilijker is het al om te wachten tot de grote
critieken verschenen zijn en daar een résumé uit over te schrijven. Men kan er altijd
een persoonlijke noot aan toevoegen, naar gelang de politieke of godsdienstige
opvatting die men is toegedaan.
Een debuterende schrijver of dichter wacht met spanning de eerste critieken af op
zijn boek, dat immers HET boek van het seizoen zal worden en hij weet nog niet dat
hij in negen van de tien gevallen in een mallemolen van tegenstrijdigheden
terechtkomt. Toen, vele jaren geleden, mijn eerste dichtbundeltje van
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de pers kwam, ontving ik twee critieken, die in mijn geheugen gegrift staan om hun
profetische visie. Ze waren bovendien kort en markant genoeg. De ene luidde: ‘Een
bundel schone en verheven verzen’ en de andere: ‘Tot poëzie stijgen deze verzen
nergens.’ Het kon dooien, het kon vriezen, maar sedertdien bewogen alle critieken
op mijn boeken zich tussen deze twee uitersten. Het zou mij niet moeilijk vallen over
elk van mijn boeken een bloemlezing loftuitingen samen te stellen, evenmin als een
serie afbrekende citaten. De gemiddelde uitgever maakt gebruik van de eerste methode
om een nieuw werk van zijn auteurs aan te prijzen en een enkele maal is een uitgever
zo listig, een tuiltje allerhand op de flap te plaatsen, een stunt overigens, die men
niet al te vaak kan toepassen, omdat de prikkel dan verzwakt. Wat moet men als
schrijver aanvangen met al die tegenstrijdige, door de jaren heen ontvangen critieken?
Eén van onze bekende, oudere auteurs vertrouwde mij toe, dat hij principieel nooit
critieken over zijn eigen werk las, dat hij zelfs zijn uitgever de strikte opdracht
gegeven had, ze hem niet toe te zenden, aangezien ze toch ongelezen in de
prullenmand zouden verdwijnen. Men kan zeggen dat dit oneerbiedig is tegenover
de vele ijverige scribenten die tenslotte toch de moeite nemen, hun eigen of gestolen
meninkje te laten drukken. Aan de andere kant is het begrijpelijk, want een enkele
uitzondering daargelaten kan men als schrijver op den duur geen waarde hechten
aan wat Jan, Piet of Klaas aan iedere-ketter-heeft-zijn-letter de wereld instuurt.
Toen ik begon te publiceren, sprong ik op iedere nieuwe recensie als de befaamde
bok op de haverkist. Na een paar jaar bleek, dat ik met een pakhuis vol lege
haverkisten zat en al spoedig liet ik mijn verzamelwoede varen. Ik bezit nog een
aantal blauwe schoolschriften met netjes opgeplakte recensies, waar ik soms, als ze
mij toevallig in handen komen, met gevoelens van weemoed en verbijstering in
blader, maar al lang geleden hield ik met het aanleggen van dergelijke plakboeken
op. Er is in de Scandinavische landen, een bepaald soort dieren, lemmingen geheten,
dat op gezette tijden in horden opdringt naar de kust en zich dan zonder aarzelen in
zee stort. Het is jammer dat een dergelijk natuurwonder niet onder recensenten
voorkomt, maar
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als er een commissie in het leven geroepen kon worden om zoiets te organiseren,
zou ik voor het eerst in mijn leven in een commissie zitting willen nemen.
Toen ik in de crisisjaren het rampzalige besluit opvatte van de pen te gaan leven,
meende ik dat een basisinkomen mij geen kwaad kon doen en dus besloot ik recensent
te worden. Ik was nog piepjong en zeer bescheiden, wat een even zeldzame als
misplaatste eigenschap is voor een jong mens. Mijn moeder die innig met mij
meeleefde, ging met mij naar onze wijkpredikant, die redacteur van het kerkblad
was. Het werd een aandoenlijke onderneming. Ze vroeg hem, uit mijn naam, of ik
de boeken die bij het kerkblad binnenkwamen, mocht bespreken tegen een honorarium
van een gulden per boek. De predikant moest ons teleurstellen. Hij gaf mij een hoop
goeie raad en een aantal pessimistische vooruitzichten, maar van een geregelde
boekbespreking kon niets komen. De heren predikanten bespraken de boeken zelf
en zo kwamen zij aan goedkope cadeaus voor verjaardagen, vertelde hij ons argeloos
en opgetogen. Ik ging daarop bedrukt heen aan de arm van mijn moeder.

de das
Het was, geloof ik, in het jaar 1936, dat ik besloot geen stropdas meer te dragen. Ik
verbeeldde mij dat ik niet tegen zo'n knellende band om mijn hals kon, maar misschien
was dit een listig excuus voor mijn slordigheid en mijn luiheid. In ieder geval had
ik mijn tol aan dit kledingstuk voldoende betaald, want ik had dassen bezeten in alle
kleuren en modellen, tot zelfs de gespikkelde flodderdas à la Antoon Coolen toe.
In de jaren die er sedertdien verlopen zijn, ben ik slechts eenmaal bezweken voor
de aandrang om een enkele dag een das te dragen en dat was kort na de oorlog, toen
ik trouwde. Mijn moeder zei: ‘Zou je nu vandaag niet eens een das dragen? Je kunt
toch niet op het stadhuis komen zonder das!’
Ik voldeed aan haar redelijk verzoek, maar het vergalde voor mij de helft van het
plezier in de plechtigheid en ik nam mij, monomaan geworden op dit punt, voor, dat
het beslist de laat-
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ste keer was geweest. Ik heb het vol kunnen houden, zelfs toen ik in Rome een
pontificale hoogmis in de St. Pieter bijwoonde, die door de paus gecelebreerd werd.
Gelukkig voor mij, boog de, als Van Oldenbarneveldt verklede functionaris, die mijn
vrouw en mij naar onze plaatsen geleidde, voortdurend zo diep, dat het manco aan
mijn kleding niet op kon vallen. Mogelijk had hij mij anders door een Zwitser laten
verwijderen.
Maar ziet, ik had de tyrannieke macht van de das te laag aangeslagen. Op reis door
Portugal, raakte ik bevriend met een Portugees van oude adel. Hij was een bijzonder
innemend, overbeschaafd man, die zijn kleding tot in de perfectie verzorgde en
hoewel wij het samen opperbest konden vinden, was het een doorn in zijn oog, dat
ik geen das droeg. Herhaaldelijk wees hij mij daar met tactvolle ironie op, maar, ik
moet het tot mijn schande bekennen, zonder succes. Toen hij ons de laatste dag van
ons verblijf in Lissabon naar het vliegveld bracht, overhandigde hij mij een klein
afscheidsgeschenk: een pakje dat een kostbare, met de hand beschilderde das bevatte.
Hierdoor diep geroerd, zwoer ik bij mijzelf, dat, zo ik ooit een das zou dragen, het
deze moest zijn en sedertdien sleepte ik het ding overal op reis mee heen... zonder
het ooit te dragen.
Twee jaar later bevond ik mij in Ivoire, een dorp in de Haute Savoie. Het was de
maand juli en in die maand is mijn vriend Pannekoek jarig. Ik had lang naar een
passend cadeau voor hem uitgekeken, maar niets gevonden. Na een hevige, innerlijke
strijd, waarbij ik mij liet leiden door de overweging, dat men zijn vrienden alleen
iets moet geven, waarvan men slechts node afstand doet, stuurde ik de fraaie das
naar Amsterdam, waar Pannekoek in die tijd woonde. Ik wist dat hij van mooie dassen
hield en was ervan overtuigd, dat de mijne hem welgevallig zou zijn. Ik beschreef
in een begeleidende brief de schoonheid van de das op hooggestemde, lyrische wijze
en verwachtte een geestdriftige bedankbrief. Er kwam inderdaad een brief, maar
daarin werd met geen woord van de das gerept. Onnodig te zeggen dat ik mij gegriefd
en teleurgesteld voelde en onmiddellijk een tweede epistel verzond. Ook ditmaal
werd ik van allerhande nieuws op de hoogte gebracht, zonder dat er met een woord
van de das melding gemaakt werd. Gedurende

Ab Visser, Leven van de pen

14
de rest van mijn verblijf in Frankrijk schreef ik hem nog verscheidene malen, maar
niet één enkele keer gewaagde hij in zijn antwoorden van de das.
Toen ik hem bij mijn terugkeer in Nederland een bezoek bracht, vroeg ik hem op
de man af, waarom hij mij niet bedankt had. Ik vroeg het niet zonder bitterheid, want
het was tenslotte geen kleinigheid dat ik afstand van de das gedaan had, aangezien
ik het grafelijke artistiek beschilderde modeartikel immers altijd nog bij wijze van
aquarel aan de muur had kunnen hangen.
Met een sluw lachje meende Pannekoek, dat ik altijd een meester was geweest in
het verzinnen van practical jokes en dat hij ook deze stunt wel had kunnen waarderen,
maar dat ik nu toch heus moest ophouden erover te zeuren. Verbaasd en geërgerd
antwoordde ik, dat ik de das liever terug wilde hebben als het bezit ervan blijkbaar
niet op prijs stelde. ‘Dat kan,’ zei hij, dook in een kast en haalde er een verbleekte,
grijze, gestopte en verrafelde das uit te voorschijn. ‘Hier heb je je fraai beschilderde
Portugese das terug,’ zei hij.
Van tijd tot tijd schiet mij dit voorval te binnen en dan vraag ik mij af, welke postof douane-beambte, ergens tussen Ivoire en Amsterdam zich op zon- en feestdagen
met mijn das tooit en soms hoop ik, dat deze onbekende en onbeschaamde dief ergens
aan mag blijven haken met de das en er zich aan ophangt, opdat een rechtvaardige
executie aan hem voltrokken worde.

de professor en de pad
De gangbaarheid van een artikel is een kwestie van vraag en aanbod. In deze tijd van
hoogconjunctuur op alle gebieden, niet het minst op die van kunst en cultuur, is er
een grote vraag naar professoren, als natuurlijk gevolg van het groeiende aantal
studenten.
Er was eens een tijd, nog niet zo lang geleden, waarin een professor een wonder
van geleerdheid, een bolwerk van eruditie, een fenomeen van verstrooidheid was,
een soort opperste medicijnman, die men slechts met knikkende knieën, een brok in
de
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keel en een floers voor de ogen dorst naderen. Godlof, die tijd is voorbij. De professor
van thans voetbalt, zit in de bioscoop, schrijft en leest detectives, flirt met vrouwen
en loopt blootshoofds. Er zijn leerstoelen voor zowat alles en nogwat en menige
kennis uit mijn jeugd bezet één van deze en ik vraag mij af, waarom ik er zelf nog
niet een bezet. Misschien zou ik mij er wederrechtelijk één kunnen toeëigenen, zonder
dat iemand het merkte en zeker zou ik, als ik maar de mogelijkheid zag, zwarte handel
in leerstoelen willen bedrijven, met grote kans op profijt, want ik heb waarachtig
nog kennissen over die zonder leerstoel zitten en er naar hunkeren.
De laatste professor van de oude stempel die ik gekend heb, rust al zo'n dertig jaar
in vrede. Laten we hem uit piëteit professor Weegbree noemen. Hij was van huis uit
theoloog, maar zwaaide om naar de biologie. In zijn verschijning bewaarde hij nog
altijd de ridicule grandeur van de plechtige, ouderwetse dominee. Hij bezat in een
dorp, even buiten de stad mijner inwoning, een stuk woest land, waarop hij
experimenteerde met alle voorhanden zijnde dier- en plantsoorten. Wanneer hij zich,
met wapperende jaspanden van zijn reservaatje naar de bushalte haastte, riepen de
dorpelingen hem in argeloze dubbelzinnigheid toe: ‘Kan 't nog, perferser?’1
Hij had in dat dorp de vriendschap gewonnen van een kunstschilder, een late
epigoon van de Haagse School en deze schilder, een man met een goed hart en een
groot gevoel voor humor was eveneens een vriend van mij. Steeds wanneer ik hem
opzocht in zijn verbouwde boerderij aan een schilderachtige zandweg met de mooiste
kitsch-berkenboompjes die men zich denken kan (de natuur imiteert altijd de kunst,
zoals Oscar Wilde terecht opmerkte) wist hij een anekdote te vertellen over professor
Weegbree. Eén daarvan zal ik nooit vergeten, omdat die het zuiverste bewijs levert
dat ook een professor, behalve ambitie en hersens, een lange duim moet hebben,
waaruit het gemakkelijk zuigen is.
De schilder verzamelde op zijn zwerftochten alles waarvan hij

1

Ingewijden wisten dat de professor vanuit zijn reservaat graag badende meisjes in de nabije
beek bespiedde.
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dacht dat de professor het kon gebruiken voor zijn studie en zo legde hij eens de
hand op een zeventiende-eeuwse almanak, die hij voor een luttel bedrag van een
scharesliep kocht. Het was een almanak met bijzonderheden over de landstreek en
achterin bevond zich een soort etui, waarin een kaart had gezeten. De schilder,
verheugd met deze aanwinst voor de professor, zette zijn tocht voort en vond even
later een platgetreden en door de zon uitgedroogde pad, die hij opraapte en wegborg
in het etui van de almanak. Toen hij enkele weken later de professor zag, gaf hij hem
de almanak en vergat helaas melding te maken van de pad. Weer een hele tijd later
was ik bij de schilder op bezoek en trof hem in een nogal geagiteerde stemming aan.
‘Er is iets vreselijks gebeurd,’ zei hij en liet mij een nieuw verschenen boek over ‘de
levende natuur’ zien, dat hij enkele dagen daarvoor van de professor gekregen had.
‘Een nieuw boek van professor Weegbree? Wat is daarmee?’ vroeg ik en bladerde
er in. ‘Wat er mee is,’ zei de schilder, ‘man, het zweet breekt mij uit als ik er naar
kijk.’ Hij vertelde mij het verhaal van de almanak en wees mij een met rood potlood
aangestreept hoofdstuk in het boek. Daar stond een verhandeling over de pad die de
eeuwen getrotseerd had in het etui van een almanak en de hooggeleerde gaf een
uitnemende verklaring over de aanwezigheid van het dier op die plaats en over de
bijgelovigheid van onze voorouders in verband daarmee.
‘Ik heb het hem niet durven vertellen,’ verzuchtte de schilder, ‘dat ik de mummie
er zelf ingedaan had. Het zou een slag in het gezicht van de wetenschap geweest
zijn.’ Dat geloofde ik ook wel en ik moest de schilder beloven, het voorval onder de
roos te houden.
Nu echter, zoveel jaren later, enkele theorieën van professor Weegbree door
knappere collega's zijn achterhaald en zijn boek onvindbaar is geworden, acht ik mij
van mijn belofte ontslagen tot heil van de lezer en de wetenschap.
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vrouwenveroveraar
Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik hem ontmoette en ik weet niet wat er
van hem terecht gekomen is, al zou ik er een lief ding voor over hebben, daar juist
nu achter te komen, omdat hij onlangs de vijftig gepasseerd moet zijn: de leeftijd die
hij vreesde en waarop hij zich toen al prepareerde. Als de voorzienigheid er zoiets
als een goddelijke ironie op nahoudt, dan staat het er slecht met hem voor: dan is hij
bestolen of iets van dien aard. Tenzij hij tot inkeer gekomen is, maar dat geloof ik
niet, want hij werd door zijn hartstocht in de letterlijke zin van het woord bezeten.
Om kort te gaan, hij was een vrouwenveroveraar.
Wij reisden op dezelfde coaster naar Algiers. Hij tekende portretten, die schools
maar knap van gelijkenis waren en hij maakte schilderijen, die nog net geen imitaties
van Picasso waren en dus enorme aftrek vonden. In die jaren verkochten de schilders
goed in de Scandinavische landen en in Noord-Afrika. Onze vriend kwam met een
flink gespekte beurs uit Zweden vandaan en was op weg naar Algiers. Hij begon al
wat gezet en een tikje kaal te worden en zijn gezicht vertoonde de sporen van een
onregelmatig en losbandig leven. Toch kon men hem, vreemd genoeg, geen lichtzinnig
mens noemen. Hij was ernstig en zwijgzaam en wist onnozele gedachten op
diepzinnige wijze te vertolken, als zovele schilders. Het moeten deze eigenschappen
geweest zijn, die hem zo populair bij de vrouwen maakten. Daarbij was hij gierig,
op het onbarmhartige af en helemaal niet geliefd bij de bemanning, hoewel men hem
om strijd portretten liet maken.
Toen wij in Algiers van boord gingen, knoopte hij al spoedig connecties aan, die
hem ruime baten opleverden. Een enkele maal gingen wij samen uit, maar meer en
meer verkoos hij het gezelschap van vrouwen.
Tot op dat ogenblik verkeerde ik in de dwaze veronderstelling dat men vrouwen
kan veroveren met attenties, een knap uiterlijk, met gulheid en humor. Hij bewees
het tegendeel, want hij was noch knap, noch attent, bezat geen humor en was beslist
niet royaal. Hij was het type waarvan de mannen onder
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elkaar zeggen: ‘Wat zien de vrouwen toch in zo'n vent.’ Ik had het misschien de
vrouwen moeten vragen, maar het staat te bezien of die het zelf zouden weten. Tot
mijn leedvermaak, mag ik wel zeggen, bleek zijn succes tenslotte ‘een huis op zand
gebouwd’ en wel op niets minder dan op het drijfzand van een voortdurende wurgende
angst.
Op een avond dat wij van de openluchtbioscoop terugkeerden en op een terras nog
een glas bier gingen drinken, werd hij openhartig tegen mij. Het was een prachtige
nacht. Tot ver in de halvemaanvormige baai schitterden de geheimzinnige lichten
van schepen en de grote witte regeringsgebouwen en banken langs de boulevard
weerkaatsten het schijnsel van een volle maan.
‘Kijk,’ zei hij, ‘tot ik een jaar of vijftig ben, kan ik vrouwen genoeg krijgen, zonder
dat het mij een cent kost. Je mag me geloven of niet, maar ik haat de vrouwen; ik
kan er helaas niet zonder. Ik ben er aan verslaafd en dus vind ik ook de wegen om
aan mijn hartstocht te voldoen. Ik schijn iets te hebben wat de vrouwen aantrekt,
misschien alleen het domme feit dat ik ze veracht, want vrouwen zijn rare wezens,
dat kun jij, met je romantische ideeën over hen, rustig van mij aannemen. Ik wil je
niet kwetsen, maar jij zult nooit succes hebben, omdat jij de vrouwen tot jouw niveau
opheft. Maar ik weet ook, dat er een tijd komt, dat ik ze niet meer zonder geld en
mooie woorden kan krijgen en vooral niet zonder geld. En nu begrijp je misschien
waarom ik zo gierig ben. Als ik vijftig ben geworden, dan is mijn fleur er af, maar
dan hoop ik genoeg geld te hebben om de vrouwtjes te kunnen kopen...’ Het kan zijn
dat deze confidentie hem tegen zijn zin ontsnapt was, want de dag daarop vertrok
hij naar Casablanca, zonder afscheid van mij te hebben genomen.

miskend genie
Cagnes-sur-Mer aan de Franse Rivièra is een dorp met twee aangezichten. Het toont
zijn charmante en betoverende uiterlijk aan de toerist, die er veertien dagen doorbrengt
en er met
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huid en haar door ingepalmd wordt en het laat zijn andere gezicht zien aan degene,
die het geluk of het ongeluk heeft er voor kortere of langere tijd insider te worden.
Dan blijkt ditzelfde pittoreske artiestendorp een ‘Rock Pool’ te zijn, zoals Cyril
Connolly het in zijn gelijknamige, kleine roman beschreef: glanzend aan de
oppervlakte, maar met een slijmerige bodem vol rottende vegetatie. Mijn vrouw en
ik waren er voor enkele jaren insiders en leerden er dat vreemde mengelmoes van
mislukte en derderangs kunstenaars, van artiestenvlooien en van ten ondergang (en
welk een ondergang!) gedoemde bohémiens kennen.
Er was echter niet alleen tragiek, maar ook humor te vinden. Wij bewoonden eens
de eerste etage van een villa, La Ramure geheten en op zekere dag kregen wij een
bewoner boven ons, een Duitse emigrant. Hij liep tegen de dertig, had een knap,
woest-donker uiterlijk en was zich daar terdege van bewust. Hij verving meteen alle
geijkte bazaarprullen die de wanden van zijn kamer ontsierden, door foto's van
hemzelf. Hij had snel door, wanneer wij de maaltijden gebruikten en nodigde zichzelf
daarbij met een merkwaardig soort verlegen schaamteloosheid uit. Hij was een zozeer
van zichzelf overtuigde Don Juan, dat slechts weinig vrouwen hem inderdaad konden
weerstaan. In de uren die hij niet op vrijersvoeten of aan andermans dis doorbracht,
werkte hij, dat moet gezegd, als een bezetene. Hij had tientallen romans geschreven,
maar nog geen letter gepubliceerd. Derhalve ging hij in het dorp spoedig door voor
een genie. Een paar keer per week stormde hij bij mij binnen, wierp een hoop fraai
gebonden manuscripten op mijn tafel en gebood, zonder een spoor van ironie: ‘Lees!
Het zijn verduiveld goede boeken! Het zijn meesterwerken! Er wordt zoveel rommel
geschreven dat het een verademing voor je moet zijn, eens iets geniaals als dit onder
ogen te krijgen!’
Ik begon aan zijn eerste boek, dat mij niet alleen sterk autobiografisch, maar
bovenal mateloos narcistisch leek en ik probeerde een paar andere exemplaren, die
precies eender waren. Ik vond ze ronduit retorisch en vervelend, maar mogelijk doe
ik deze man, die zich misschien nog eens ontpopt als een moderne Balzac of Proust,
onrecht aan.
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Intussen werd hij verliefd op een Zweedse schone en zij dus op hem. Het ongeluk
wilde, dat zij Zweeds en Engels sprak en hij Frans en Duits. Conversatie tussen hen
was derhalve niet mogelijk, maar wie hen samen zag, wist dat zij die niet van node
hadden, tenminste...
Op zekere dag rees er een misverstand tussen hen en hij kwam bij ons zijn nood
klagen. Zij had hem bedrogen en hij wilde haar, die sloerie, eens precies vertellen
wat hij van haar dacht. Hij las ons zonder verdere omhaal een lange Duitse brief
voor, aan haar gericht en vroeg of mijn vrouw die in het Engels wilde vertalen. Mijn
vrouw werkte twee dagen hard op de uitbarsting van brallende gemeenplaatsen, waar
een Stefan Zweig jaloers op geweest zou zijn en overhandigde hem het resultaat bij
de eerstvolgende ontmoeting. Met enige verwondering nam hij de vellen papier van
haar aan, begreep eerst niet goed, wat ze te beduiden hadden en toen het tot hem
doordrong, verscheurde hij ze, zonder een woord van dank, lachend en met een
minachtend gebaar. Die ruzie? O, die was al lang weer bijgelegd!
Ik was verontwaardigd, maar aangezien hij nooit iemand aan het woord liet komen
en bovendien tienmaal sterker was dan ik, loosde ik mijn verontwaardiging over hem
in het thans helaas niet meer bestaande maandblad Mandril. Het was niet de dapperste
manier om mij op hem te wreken, moet ik toegeven, ‘al is het scherpste wapen dat
ik ken, dan ook het puntje van mijn pen.’ Ik suste mijn geweten evenwel met de
gedachte, dat hij toch niet kon lezen wat ik over hem schreef en dat bovendien
niemand in Nederland hem kende. Er gingen een paar maanden voorbij, waarin hij
geen romans produceerde, maar een figurantenrol vervulde in een aan de Rivièra
spelende piratenfilm. Met naakt bruin bovenlijf en kleurige hoofddoek, was hij nog
onweerstaanbaarder voor de vrouwen en hij deinsde voor geen enkel taalgebied terug;
de liefde heeft immers haar eigen fonetiek. Toen, op een middag zat ik met het pas
verschenen nummer van de Mandril waarin mijn artikel over hem, op de Promenade
in Nice. Ik droomde wat weg boven het tijdschrift en plotseling viel mijn
bovenbuurman naast mij in een onbezette ligstoel neer. Hij was toevallig
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ook in Nice die dag en, nieuwsgierig als steeds, had hij aanstonds het blad uit mijn
handen gegrist, bladerde erin, betreurde het zogenaamd dat hij geen Nederlands las
en stuitte op zijn naam. Voor hij erom kon vragen, gaf ik hem haastig uitleg. ‘Kijk,
ik heb over jou geschreven, dat je zulke goede boeken schrijft, dat je geniaal bent en
miskend...’ Ik verzweeg dat ik zijn eigen woorden, die hij met enige moeite kon
ontcijferen, citeerde.
‘Van dat tijdschrift moet ik tien, twintig exemplaren hebben!’ riep hij geestdriftig
uit. ‘Het artikel laat ik vertalen en ik stuur het aan al die idioten, die mijn grootheid
weigeren in te zien.’ Ik verklaarde met meer dan mijn dagelijkse portie Rivièrazweet
op het voorhoofd dat het blad een zeer beperkte, nee een bespottelijk kleine oplage
had en dat ik hem zelfs dit ene nummer niet kon geven.
Gelukkig voor mij, reisde hij, nauwelijks een week later, een Amerikaanse schone
achterna naar Mallorca.

baby-doll
Mannen, het is duidelijk! De vrouwen zijn er bijna in geslaagd ons in gelijke rechten
opzij te streven. Wat is er in een halve eeuw niet allemaal gebeurd, sedert feministen
en suffragetttes woeste betogingen hielden en zich in roekeloze martelaarsdrift voor
rijtuigen wierpen!
De vrouw vindt toegang tot de meeste mannelijke beroepen; zij kan zelfs soldaat,
politie-agent en minister worden. De moderne romancières hoeven niet meer in het
verborgen hun verhalen te schrijven, zoals Jane Austen dat moest doen; integendeel,
hun echtgenoten dragen hen daarom juist op de handen. In de meeste landen hebben
de vrouwen kiesrecht en het is niet langer ongewoon, mannen, dat uw bureauchef
een vrouw is. Wel vertelde mij onlangs een soldaat dat hij het verdomde om voor
een vrouwelijke officier aan te slaan, maar dit doet niets af aan het feit dat zij officier
is en hij soldaat.
Er blijft nog wel een en ander te verbeteren over, bijvoorbeeld bij echtscheidingen,
want op dat punt schijnen de mannen
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aan het langste eind te trekken; ook dat is echter een kwestie van tijd.
Een vrouw kan er nu trots op zijn, dat zij vrijwel op gelijke voet met de man staat
en op sommige punten een streepje voor heeft. Ze kan het zich permitteren in
mannenkleren te lopen en, waar iedereen het gewoon vindt, dat zij een broek draagt,
zal geen man, tenzij hij priester is, zich in een rok op straat wagen.
Waarlijk, ze hebben het verdiend, de vrouwen, want ze moesten er hard genoeg
voor vechten. De Amerikaanse vrouw heeft het zover gekregen dat de man haar
superieur aan zichzelf is gaan achten. Ja, in Amerika is het matriarchaat gelukkig
weer in aantocht. Voorlopig is de schok nog wel zo groot, dat het psychiaters handen
vol werk geeft, maar ook dat komt mettertijd in orde. Flinke vrouwen verachten nu
evenzeer ‘de vrouw’ als stoere mannen dat doen. ‘Ik heb geen vriendinnen,’ verklaren
zij trots. ‘Bah, ik hou er niet van met vrouwen om te gaan, ik ga liever met mannen
uit.’ Helaas, dit laatste is een standpunt, waar zelfs de ergste vrouwenverachter het
niet mee eens is. Er hapert dus nog een kleinigheid aan de emancipatie en daar dient
zo gauw mogelijk een einde aan te komen.
Ik ken vele vrouwen, die met nadruk beweren dat zij niet van eten koken houden
en wanneer ik bij hen te gast ben, kan ik hun geen groter compliment maken dan hun
aangebrande of te zoute schotels prijzen en hoog op te geven over de janboel in hun
huiskamer. Culinair genot is immers zo verschrikkelijk laag-bij-de-gronds, dat wij
ons liever meteen in een diep psychologisch, echt mannelijk gesprek storten. Het
hoeft kant noch wal te raken, als het maar heel diep en heel psychologisch is. Het is
niet toevallig dat de studie van de psychologie tegenwoordig een modevak is voor
vrouwelijke studenten. Het is een listige aanval in de rug van de mannen. Alweer,
het assimilatieproces schrijdt vrolijk voort. Er moest eigenlijk nog iets op gevonden
worden om het kinderen baren gelijkelijk te verdelen. De wormen zijn met hun dubbel
geslacht bevoorrechte wezens. De ene helft kan altijd met afschuw en jaloezie neerzien
op de andere helft en wanneer de andere helft net zo doet hoeft niemand boos te
worden.
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We kunnen tot de slotsom komen dat een vrouw op een haar na de benijde geluksstaat
van de man bereikt heeft. Zie maar weer het gemak en de zelfstandigheid waarmee
de Amerikaanse toeriste zich beweegt, waarop zij rookt, cocktails naar binnen giet,
discussieert en zich kleedt.
Het is zo dat de mens die naar het volmaakte streeft, het volmaakte geluk helaas
nooit zal vinden. Het vrouwtje Piggelmee ondervond dat al, toen zij haar, op zijn
klompjes klossende mannetje, met steeds weer nieuwe wensen naar het tovervisje
stuurde. Tenslotte werd zij voor straf op haar primitiefste basis teruggeworpen. De
moraal van dit sprookje is ook van toepassing op de moderne, geëmancipeerde
intelligente of ‘keiharde’ vrouw. Tegenwoordig trekt zij zich, na een uiterst efficiënte
en mannelijk opgeschroefde dag, in haar slaapkamer terug en hult zich kirrend in dat
allerliefste, maar tevens aller-kinderachtigste kledingstuk, de baby-doll, waarin zij
er uit ziet als het weerloze kindvrouwtje, dat zij, goddank, in haar hart zo graag wil
blijven.

het decolleté
Ik houd van het decolleté (minder geestelijk dan Van Deyssel het proza beminde),
dat evenzeer geraffineerde als moeilijk te hanteren wapen van de vrouw en ik zou
willen dat het een deel van de opvoeding werd om meisjes te leren, hoe op de juiste
wijze gedecolleteerd te gaan, zonder exhibitionisme, maar stellig evenzeer zonder
preutsheid.
Een decolleté kan in waarheid onthullend zijn, niet alleen omdat het de schemerige
gebieden van de tweede erogene zone blootlegt en de man toont wat voor vlees hij
in de kuip heeft, maar ook omdat het de aard en het karakter van de draagster verraadt.
Het is mij opgevallen dat veel vrouwen geen raad weten met hun decolleté, wanneer
een man er zijn begerige of bewonderende blikken op richt. Zij proberen dan hun
naaktheid te bedekken door opwaarts friemelende manipulaties en nu neem ik aan
dat sommige vrouwen daarmee juist nog meer de aandacht op hun decolleté willen
vestigen, maar de meesten
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van hen doen het, kan men rustig aannemen, uit valse schaamte.
Er zijn tijden in de geschiedenis geweest dat de uitsnijding zeer laag was en
gewoonlijk waren de rokken dan bijzonder lang. In andere perioden ging een
hooggesloten hals samen met zeer korte rokken en de erotiek was in dit geval meestal
grover en directer. Het schijnt dat in onze tijd de uitersten elkaar raken in dat
merkwaardige cabaretverschijnsel van de striptease.
Het is ontegenzeggelijk waar dat er na de tweede wereldoorlog een boezemcultuur
heerst als nooit tevoren, vooral in Amerika, waar de vrouw niet genoeg geëmancipeerd
kan zijn, een verschijnsel dat dan blijkbaar weer gecompenseerd moet worden door
het pin-up striptease fenomeen. Merkwaardig is het dat niet alleen mannen zich in
dit schouwspel verlustigen, maar ook vrouwen, hoewel er onder hen zijn die zich er
tevens verrukkelijk aan ergeren. Het schijnt zelfs voor te komen dat ‘strippers’
gedurende hun optreden door vrouwen uit de zaal gebombardeerd worden met stoelen
en verder voorhanden zijnde projectielen en dat meer uit afgunst dan uit
verontwaardiging. Zelden zijn vrouwen tevreden met de hun door de natuur
toegemeten bustemaat. Zij die te weinig hebben, sneren op hen die teveel hebben en
omgekeerd.
Het decolleté is in hoge mate bepalend voor de handelswaarde van een film en de
filmindustrie heeft er altijd terdege rekening mee gehouden en er veldslagen om
geleverd met de hypocriete censuur. Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Gina
Lollobrigida en Elke Sommer, om de meest bekende te noemen, hebben allen hun
snelle opkomst te danken aan hun decolleté's. Het merendeel van deze sterren bezit
nauwelijks middelmatig speeltalent, terwijl een Jayne Mansfield of een Anita Ekberg
er zelfs helemaal van gespeend zijn. Anders is het met Sophia Loren, die het ‘de
profundis’ van een harde, moeilijke jeugd verwisselde voor de zoveel winstgevender
en plezieriger diepten van haar befaamde decolleté, maar dit tevens dienstbaar maakte
aan een werkelijk en niet te onderschatten speeltalent. Het decolleté heeft niet slechts
in de film een belangrijke rol gespeeld, maar ook in de literatuur. Het is de vraag of
de

Ab Visser, Leven van de pen

25

Ab Visser, Leven van de pen

26
goedaardige graaf Peter uit Oorlog en Vrede ooit met de schone, vulgaire en
berekenende Helena getrouwd zou zijn, wanneer zij hem op het zo brutaal en listig
door haar ouders georganiseerde diner, ter ere van haar naamdag, niet in de valkuil
van haar ‘schaamteloze decolleté’ had gelokt... En hoe anders zou dan de levensloop
van Tolstojs romanheld geweest zijn!
Het decolleté heeft ook zijn invloed in de politiek doen gelden. De ambitieuze
maîtresses die om de Franse Lodewijken heen zwermden, hebben het duchtig
uitgebuit. De lijn van het decolleté gaat op en af door de historie, met scherpe hoeken,
als de curve van een koortspatiënt en de aandachtige beschouwer kan er een hele
zedengeschiedenis uit aflezen.
Ik ontmoette op een feest eens een vrouw die mij nerveus maakte door steeds met
haar hand aan haar hals te zitten en met haar ellebogen probeerde haar decolleté te
verduisteren. Zij had ze letterlijk en figuurlijk achter de ellebogen. Ik vroeg haar of
ze keelpijn had en verschrikt liet ze haar hand zakken, om die onmiddellijk daarna
weer geschrokken op te heffen. Ik gaf haar de raad een hooggesloten bloesje te
dragen. Ook dat kan een vrouw goed staan en het is soms voor beide partijen minder
vermoeiend op een langdurig feest.

vrouwenmoordenaar
In het zeer fatsoenlijke Engeland dat rijk is aan een aantal bijzonder onfatsoenlijke
moordgeschiedenissen, neemt het beruchte geval van John Reginald Halliday Christie
(een van de drie na-oorlogse ‘Kensingtonmoordenaars’; de beide anderen zijn Heath
en Haigh) wel een opvallende plaats in. Men kan het wat omvang en bestialiteit
betreft, op één lijn stellen met de klassieke gevallen van Landru en Jack de Ripper.
Het was alleen nog gecompliceerder, omdat er een andere moordzaak, die van de
chauffeur Timothy John Evans doorheen liep.
Men herinnert zich de opzienbarende ontdekking, die de nieuwe bewoners van
het trieste perceel in Rillington Place nr. 10 (later omgedoopt in Ruston Close, om
de toeloop van
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nieuwsgierigen te weren) deed, nadat Christie het in maart 1955 verlaten had.
Tenminste een half dozijn vrouwen werd door de politie gevonden in het huis en de
tuin en deze lugubere resten vertelden een verhaal gruwelijker dan een Mickey
Spillane het kan bedenken.
Het proces dat er op volgde was in vele opzichten merkwaardig en typisch Engels.
De aanklager concentreerde zich hardnekkig op het laatste slachtoffer van Christie,
diens vrouw, terwijl de verdediging haar cliënt zoveel mogelijk moorden in de
schoenen trachtte te schuiven, teneinde hem ontoerekenbaar te kunnen laten verklaren.
De vlieger ging niet op. Christie werd gehangen en ‘Madame Tussaud’ maakte zich
meester van de miezerigste blauwbaard uit de misdaadgeschiedenis. Wie de
gruwelkamer van de beroemde Londense wassenbeeldenverzameling bezoekt, zal
een getrouwe kopie aantreffen van Christie in zijn naargeestige keuken en het zal
hem opvallen dat het meest ontstellende aan deze man zijn doodgewone uiterlijk
was, een eigenschap die hij gemeen had met de meeste beruchte moordenaars.
Inderdaad, men verbaast zich over de vriendelijke alledaagsheid, die daar in zoveel
verschillende typen tentoongesteld wordt. Het was dan ook deze eigenschap in
Christie (die hij o.m. gemeen had met de Düsseldorfse vampier Peter Kürten) die
mij bijzonder intrigeerde en die mij op het idee bracht een roman over hem te
schrijven. Toen ik daarvoor naar Londen ging las ik de krantenartikelen over hem
en bestudeerde de in druk verschenen verslagen over het proces. Met een soort
perverse, zij het onbehaaglijke nieuwsgierigheid verdiepte ik mij in het leven van
deze man. Een schrijver moet zich immers met zijn helden vereenzelvigen! Telkens
nam ik mij voor, met dat doel voor ogen, een bezoek te brengen aan Rillington Place,
een naam die in Nederlandse oren merkwaardige associaties oproept. Het moest een
rommelige steeg zijn. Om bepaalde redenen stelde ik deze sinistere pelgrimage echter
steeds weer uit. Intussen bezocht ik wel de Old Baily waar Christie terecht had gestaan
en daar liet ik het proces voor mijn geestesoog herleven.
Ik zag opnieuw de onopvallende ziekelijke man, met zijn uiterlijk van een verlegen,
onderbetaalde kantoorbediende in
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de beklaagdenbank zitten. Zijn bijziende ogen dwaalden in vage verwondering
(waarom zat hij hier eigenlijk?) door het vierkante vertrek met de eiken betimmering
en het vale bovenlicht. Nu en dan streek hij zich verstrooid over het kale hoofd.
Vrijwel onbewogen bleef deze masochist, aborteur en rancuneuze dagdromer zijn
eigen proces volgen, alsof het hem niet aanging. Herhaaldelijk moest de president
hem verzoeken luider te spreken, wat hem moeilijk viel door de gasvergiftiging,
opgelopen in de eerste wereldoorlog. Berouw scheen hij nauwelijks te koesteren,
slechts eenmaal werden zijn ogen vochtig, toen hij bekende zijn vrouw gewurgd te
hebben, per ongeluk, omdat zij, naast hem in bed liggend, wakker werd en over
keelpijn klaagde en hij een warme kous om haar nek wilde leggen. Een tweede maal
wekte hij beroering, toen hij, op een gezegde van de rechter, verontwaardigd
antwoordde, dat hij zijn slachtoffers niet in ‘kroegen’ ontmoette, aangezien hij
geheelonthouder was en alleen in lunchrooms verkeerde.
Zoals hij daar stond, of, wanneer zijn rug hem te veel pijn deed, neerzat in de
beklaagdenbank, onderscheidde hij zich naar het uiterlijk in niets van de juryleden.
Hij had een rechtschapen kruidenier, een bankbediende, een drogist of een
idealistische onderwijzer kunnen zijn. Zijn slachtoffers, allen alleenstaande vrouwen,
waren de moraliserende, iets afwezige man dan ook argeloos en vol vertrouwen
tegemoet getreden. Hij was zelfs immers hulppolitie-agent geweest en had de
beginselen van de geneeskunde bestudeerd!
De gedachte dat ik een boek over hem schrijven wilde en het niet kon, omdat de
hele geschiedenis mij te zeer deprimeerde, werd een obsessie. De voorlaatste dag
van mijn verblijf in Londen, ging ik dan toch op zoek naar het huis in Rillington
Place. Het was een gure dag en de regen viel bij stromen neer. Ik vroeg verschillende
voorbijgangers naar de weg, maar aanvankelijk kon niemand mij de steeg wijzen.
Tenslotte vertelde een opgeschoten jongen mij dat de straatnaam veranderd was en
waarom. Ik was op dat ogenblik doornat en gaf het voornemen om het huis te
bezichtigen, op. Intussen hebben criminologen en romanciers het leven van Christie
in boekvorm beschreven; ik heb de kracht daartoe niet kunnen vinden.
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Zij zoeken een schat
Zoals onder meer de detectiveroman en het meisjesboek zich als aparte genres
losmaakten uit een algemene literatuur voor alle leeftijden (want de tijd, waarin
kinderen als miniatuur volwassen mensen werden beschouwd, ligt nog maar
nauwelijks achter ons!), zo heeft zich ook het jongensboek ontwikkeld tot een soort
dat losstaat van de rest en dat gehoorzaamt aan eigen wetten, een eigen moraal en
vooral aan eigen beperkingen. Het jongensboek onderscheidt zich duidelijk en
essentieel van het meisjesboek; het is vóór alles gevarieerder en wordt ook door vele
meisjes met graagte gelezen. Hoewel het meisjesboek kinderachtiger aandoet dan
het jongensboek, is het eerste realistischer dan het tweede, het tweede romantischer
dan het eerste. Dit lijkt een tegenstrijdigheid omdat bijvoorbeeld een meisje van
zestien volwassener is dan een jongen van die leeftijd, maar die volwassenheid bepaalt
zich voornamelijk tot de typisch vrouwelijke functie van het meisje: die van aanstaande
echtgenote en moeder. De emancipatie van de vrouw - hoe zonderling het ook mag
schijnen - heeft niet of nauwelijks vat gehad op het meisjesboek. De talloze Betty's
en Jetty's willen na hun giechelperiode verloofd raken, trouwen en kinderen krijgen.
Ze hebben geen ambitie om piloot, kantonrechter of minister te worden voor hun
hele leven. Ze voelen geen behoefte aan waaghalzerij en avontuur. Het huwelijk en
het moederschap is hun grootste avontuur en - het is een realistisch avontuur!
In geen enkel jongensboek zal men het verlangen uitgedrukt vinden om echtgenoot
of vader te worden! Wanneer Pietje Bell of Dik Trom zonen krijgen, verandert er in
feite niets: zij treden slechts in de plaats van hun vader. Het vaderschap is hier niet
de vervulling van een wensdroom.
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Hoewel de vrouw een geheimzinniger wezen is dan de man, is juist het element
‘geheimzinnigheid’ vréémd aan het meisjesboek. De meisjes namelijk weten heel
goed wat ze te verwachten hebben van de jongens... en maken hen daarmee
onschadelijk. De jongens evenwel begrijpen niets van het meisje en ze verbergen dit
onbegrip achter een zekere vijandigheid. Zo lezen wij in ‘Het raadsel van de vier
getallen’ (uitgave van de Arbeiderspers, Amsterdam) door Johan Veeninga: ‘Meisjes,’
dacht Hans vol minachting. ‘Altijd lachen om niks, die onnozele schapen.’ Men zou
dit voorbeeld met vele kunnen vermeerderen. Voor de (romantische) jongens staan
hogere dingen op het spel dan giechelen in de klas, leraren pesten en taartjes eten.
Zij hebben hun fantasie, de vlucht van hun verbeelding, hun begrippen van
ridderlijkheid en moed. Het jongensboek is, zoals gezegd, minder kinderachtig dan
het meisjesboek, al is het vaak kinderlijker.
Een boek als ‘Doodverklaard’ (uitgave Becht, Amsterdam) door J.B. Schuil is een
duidelijk voorbeeld van een goed middelbaar-schoolverhaal, dat men maar eens
vergelijken moet met het best geslaagde schoolverhaal van bijvoorbeeld Cissy van
Marxveldt. Er komen geen flauwiteiten in voor en het bezit de tragiek van een
werkelijke (jongens-) problematiek. In dit boek wordt de hoofdpersoon Rob
doodverklaard door de jongens van zijn klas, omdat hij (vals) beschuldigd wordt, de
diefstal van proefwerkvragen door middel van een anonieme brief aan de rector
verraden te hebben. Dit boek, dat in 1928 voor het eerst verscheen, is nog altijd niet
verouderd. Dat komt doordat eigenschappen als dapperheid en ridderlijkheid nooit
veranderen in een jongensleven. We vinden ze dan ook in de beste jongensboeken
terug; men kan zelfs stellen, dat ze noodzakelijk zijn voor de klassieke waarde ervan!
Het is dan ook opvallend, dat boeken, die vrijwel geen compositorische kwaliteiten
bezitten, alleen reeds door het element ridderlijkheid ‘klassiek’ zijn geworden. Ik
denk hierbij aan boeken als Pietje Bell en Dik Trom. Hun succes is in hoofdzaak te
danken aan de ridderlijkheid van de beide helden, want de humor is deze verhalen
is oubollig en ‘van dik hout zaagt men planken’; voor een deel berust hun succes
ook op verbale
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grapjes. In ‘De avonturen van Dik Trom’ (uitgave Kluitman, Alkmaar) wordt het
woord ‘coiffeur’ door de jongens bladzijden lang verhaspeld tot: kaffer, komfoor,
kaffeur, enzovoort. Chris van Abkoude, die zich met Pietje Bell een succesvol epigoon
van Johan Kievit betoonde, laat in ‘Pietje Bells goocheltoeren’ (uitgave Kluitman,
Alkmaar) zijn held op precies dezelfde manier met namen sollen: ‘Ik ben meester
Fuik (zegt de meester). Dag meester Buik’ zegt Pietje en gaat dan door met hem
Kuik en Kruik te noemen. Overigens is Pietje Bell beter dan Dik Trom. Pietje Bell
heeft iets van de ‘schlemiel’ in zich, van het Chaplineske, hij wil het goede doen,
maar het kwade ‘ligt hem nabij’, zoals de bijbel dat uitdrukt. Dik Trom daarentegen
is een pedante wijsneus, die wel streken uithaalt, maar tenslotte de onuitstaanbare
brave dapperheid zelf is.
Het verschil tussen de simplistische, onpsychologische ridderlijkheid van deze
‘helden’ van dertig, veertig jaar terug en van die van de helden van het moderne
jongensboek, springt bij vergelijking duidelijk in het oog. We zien dan tevens hoe
enorm het jongensboek aan artistieke en stilistische kwaliteiten gewonnen heeft.
Daaruit kunnen we weer aflezen, dat het moderne kind vroeger rijp is en volwassener,
maar bovendien: dat opvoeders en schrijvers van deze tijd het kind psychologisch
juister zien en het hebben laten emanciperen.
Er is in de afgelopen halve eeuw ontzaglijk veel ten goede veranderd in de
kinderliteratuur. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw zette men het kind
voornamelijk stuntelige vertalingen voor van buitenlandse meesterwerken: Don
Quichote, Captain Marryat, Huckleberry Finn, Von Münchhausen en dergelijke,
hoewel ook toen reeds ‘echte’ jongensboeken als ‘Treasure Island’ (Goudeiland) en
‘Little Lord Fountleroy’ (De kleine Lord) hun intree deden en zeer populair werden.
Op een enkele uitzondering na, als van J.J.A. Goeverneur, die een gewezen theoloog
was, zou de kinderliteratuur tientallen jaren lang in handen blijven van schoolmeesters
als P. Lauwerse, J. Stamperius, Johan Kieviet, A.C.C. de Vletter, Chris van Abkoude
en anderen. Het jongensboek moest vóór alles stichtelijk, moraliserend en
onderwijzend zijn, waarbij ‘eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen in acht
worde genomen’.
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We mogen natuurlijk niet zo ver gaan die periode van ongeveer 1880 tot 1920 als
waardeloos te beschouwen. Ik zelf herinner mij met een zeker romantisch,
sentimenteel heimwee verhalen als ‘Bestevaer Tromp’ van Lauwerse en ‘De
ondergang van Reimerswaal’ van Stamperius. De tijd, waarin deze boeken verschenen,
kende zeker ook zijn ‘uitschieters’; boeken die boven de didactische braafheid
uitkwamen. Dan denk ik aan ‘De Katjangs’ van de eerder genoemde J.B. Schuil, of
aan ‘Paddeltje’ van Johan Been. Maar zelfs deze verhalen vonden, in de jaren na de
eerste wereldoorlog, tot en met onze tijd, hun verbeterde vertegenwoordigers. Het
zeventiende-eeuwse zeevaardersverhaal bijvoorbeeld vond zijn bekroning in ‘De
scheepsjongens van Bontekoe’ (uitgave Leopold, Den Haag), dat rijk geschakeerde,
zwierig vertelde avonturenboek van Johan Fabricius. De helden in dit verhaal zijn
echte jongens en geen marionetten meer. Ze hebben hun werkelijke problemen,
verdrietelijkheden en agressies en ze hebben vooral hun familieachtergrond. Want
men kan de vader van Pietje Bell, de vrolijke schoenmaker, of de ouders van Dik
Trom, in hun schetsmatige aanduiding, bezwaarlijk levende mensen noemen, zoals
de moeders van de scheepsjongens Padde en Peter Hajo, die dat wel degelijk zijn.
Het is waar: ook Fabricius heeft nog zijn dikzak (Padde) die in zovele jongensboeken
furore maakt sinds de dagen van Dik Trom, tot in een modern boek als ‘Het raadsel
van de vier getallen’ van een jongere schrijver als Johan Veeninga toe, waar de dikzak
Hans heet. Maar ze bezitten hier een wezenlijke functie, want de schrijvers projecteren
er de enigszins goedmoedige sulligheid op, die ook een karaktertrek van de jongen
in het algemeen is. ‘De lamme goedzak’ en de ‘Tijl Uilenspiegel’ zijn de twee
archetypen van het traditionele jongensboek en even onmisbaar en onsterfelijk als
het riddertype.
De ridder vinden wij inderdaad terug in alle jongensboeken en hierin verschilt het
jongensboek wel duidelijk van de volwassen roman. De schrijver van jongensboeken
past zelden of nooit het ‘understatement’ toe op zijn helden. De jeugdige lezer eist
dat zijn held als overwinnaar uit het verhaal te voorschijn komt; méér nog dan als
vaderfiguur moet hij hem kunnen zien
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als het voorbeeld van de grote broer met wie hij zich in leven en lectuur wil
vereenzelvigen. Toch is ook in dit opzicht het jongensboek geëvolueerd naar een
menselijker type. We zien dat bijvoorbeeld in het voortreffelijk geschreven verhaal
over de Beatrixvloed (1 februari 1952) ‘Een helikopter daalde’ (uitgave Stafleu,
Leiden) van Aleid van Rhijn. Dit verhaal bezit de conceptie van een ‘volwassen’
novelle. Het behelst de avonturen van een boerengezin, dat maar ternauwernood aan
de verdrinkingsdood ontsnapt, door op het dak te klimmen en de redding af te wachten.
De hoofdpersoon, Kees, speelt helemaal geen heldenrol. Hij handelt als een gewoon
mens en vindt maar amper de kracht om de lange zit in de koude nacht vol te houden.
Hij is een doodgewone en toch door en door echte, ridderlijke jongen. Dergelijke
echte jongens komen ook voor in boeken van Miep Diekmann en An Rutgers van
der Loeff-Basenau, twee Nederlandse schrijfsters merkwaardig genoeg, die het
jongensboek tot een internationaal niveau hebben opgeheven en die terecht als zodanig
wereldfaam hebben verworven. De Dik Trommen en de Pietje Bells zijn hiermee
volkomen achterhaald. De jongens in deze boeken zijn niet langer onwerkelijke
schertsfiguren, maar normale, levende kinderen, al hebben zij ook iets van de ridder
in zich bewaard.
Miep Diekmann verklaarde eens in een interview: ‘Het kind heeft behoefte aan
(psychologische) spanningen in een verhaal. Het moet er zijn agressies op kunnen
afreageren.’ Zelf heeft zij deze norm ten volle bereikt in haar bekroonde boek ‘De
boten van Brakkeput’ (uitgave Leopold, Den Haag). Het traditionele, geheimzinnige
element (het eiland) ontbreekt niet in dit verhaal, maar het is volkomen modern
uitgewerkt. Matthijs is een ‘volwassen’ jongen en daarmee bedoel ik, dat hij
verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Hij redt (ridderlijk) de politieke vluchteling
en trotseert daarvoor het gezag van ‘de hele wereld’ (ouders en vriendjes) om zich
heen. Ditzelfde kan men van de meer Chaplineske figuur Wassilis zeggen, het
beminnelijke Griekse jongetje in ‘Vlucht, Wassilis, vlucht!’ (uitgave Ploegsma,
Amsterdam) van An Rutgers van der Loeff-Basenau. Dit boek is nog volwassener
van opvatting dan dat van Miep Diekmann. De agressiviteit krijgt er een nog grotere
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functie in en de taboes, die het jongensboek zolang kinderachtig hebben gehouden,
worden er volledig in doorbroken. Wassilis is zelfs betrokken (buiten zijn wil) bij
de activiteiten van een bende handelaars in verdovende middelen. Het subtiel
geschreven en aan belevenissen rijke verhaal bezit een sfeer van avontuur, die aan
niemand minder dan aan Eric Ambler herinnert.
Dat ook de onvervalste ‘ouderwetse’ ridderlijkheid zich in een modern kleed kan
aandienen, bewijst het unieke jongensboek van Tonke Dragt: ‘De brief voor de
Koning’ (uitgave Leopold, Den Haag). Men moet dit boek met zijn atmosfeer, die
aan Van Schendel herinnert, maar eens vergelijken met bijvoorbeeld ‘Het slot op
den Hoef’ van Johan Kieviet, dat in zijn soort toch waarlijk niet slecht is en in ieder
geval heel wat beter dan de Dik Trom-serie van deze auteur. Beide boeken spelen
in de riddertijd, maar waar ‘Het slot op den Hoef’ een vrij simpel verhaal is, is ‘De
brief voor de Koning’ een mythologische synthese geworden van de riddertijd: de
avontuurlijke tocht van de schildknaap Tiuri, die als een soort graalridder-in-de-dop
een geheimzinnige opdracht te vervullen krijgt. Dit boek bewijst, evenals de boeken
van Miep Diekmann en An Rutgers-van der Loef-Basenau, dat het jongensboek van
didactisch-moraliserende leesstof, geschreven in een oppervlakkige
schoolmeesterachtige stijl, zich ontwikkeld heeft tot een literair verantwoorde
volwassen kinderliteratuur. Nogmaals vestig ik de aandacht op het merkwaardige
feit dat de auteurs van deze boeken vrouwen en geen mannen zijn.
Behalve het element ridderlijkheid is ook het element geheimzinnigheid
kenmerkend voor het jongensboek, namelijk de geheimzinnigheid van het avontuur.
Naar de buitenkant kan het avontuur zich in talloze variaties aandienen en dit maakt
het jongensboek dan ook zo veel gevarieerder dan het meisjesboek. Daar zijn de
zeeverhalen vanaf ‘Bestevaer Tromp’ tot en met ‘De scheepsjongens van Bontekoe’.
Dan de geschiedkundige verhalen. Vervolgens de oorlogsverhalen over vrijwel alle
(historische) oorlogen, maar vooral die over de tweede wereldoorlog, waarvan ik als
voorbeeld noem ‘De Engelandvaarders’ van K. Norel (uitgave Roelofs van Goor,
Meppel), een span-
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nend boek met veel kwaliteiten, dat helaas enigszins topzwaar is geworden door een
teveel aan calvinistische stichtelijkheid. Vervolgens zijn er de verhalen over
ondeugende jongens als Pietje Bell en Dik Trom, maar deze ‘dreigen’ te verouderen,
omdat het ‘straatjongetje’ vrijwel opgehouden heeft te bestaan. Dan de boeken die
het filmen tot onderwerp hebben zoals het meergenoemde ‘Het raadsel van de vier
getallen’. En vergeten we vooral niet de science fiction-verhalen, waaronder in zekere
zin ook die over het vliegwezen vallen en daarvan noem ik als een geslaagd voorbeeld
het goed gedocumenteerde en vlot geschreven ‘Oefening Parnassus’ (uitgave De
Spaarnestad, Haarlem) door Ad van Seijen. Een populair voorbeeld van het science
fiction-verhaal is ‘Rik Robberts, ruimteschipbreukeling’ (uitgave Helmond, Helmond)
van J.W. Verbeeten. Deze auteur is er op gelukkige wijze in geslaagd de
supertechnische wonderwereld van de ruimtevaart te verbinden met het
ouderwets-menselijke ridder-element. In al deze genres treft men de geheimzinnigheid
aan, die onverbrekelijk verbonden is aan het jongensleven.
Er was een tijd, waarin de schatgraverij een geliefkoosd thema van het jongensboek
was. Ik denk daarbij aan het boeiende ‘Om de schatten van Il Tigretto’ van Johan
Been, dat tenminste mij in mijn jeugd heerlijke uren heeft bezorgd.
Het is niet te gewaagd om ‘het zoeken van de schat’, in welke vermomming of
vorm het zich ook voordoet, als een hoofdelement van het jongensboek te zien en
het symbolisch uit te leggen. In ‘De scheepsjongens van Bontekoe’ lezen we: ‘De
zee sprak met Peter Hajo... de zee, die zijn ziel verteren deed van onbevredigd
verlangen...’ Men kan ‘de zee’ vervangen door ‘het woud’ en ‘het heelal’, maar - en
daar gaat het hier om - in algemene zin door ‘volwassenheid’. Het is niet zonder
betekenis dat de jongens, nog angstig vóór en afkerig ván het meisje, toch de
geheimzinnigheid van het vrouwelijke zoeken, vermomd in symbolen van zee,
oerwoud en heelal. Zij zoeken een schat, dat wil zeggen: ‘een schat van een vrouw’.
Een vrouw, die hen het geheim van het leven zal ontsluieren, dat zij vooralsnog
ervaren, zij het onbewust, als vol van ‘onbevredigd verlangen’.
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De werkelijkheid is anders
Het meisjesboek behoort tot de kinderliteratuur - dit is theoretisch een eenvoudige
waarheid. Maar in de praktijk ziet het er heel wat gecompliceerder uit, want het
meisjesboek vindt evenveel lezeressen onder volwassen vrouwen als onder bakvissen.
Mede daardoor onderscheidt het zich van het kinder(kleuter)boek en het jongensboek.
Er komt een tijd in het leven van de man, waarin hij zich voorgoed distancieert
van het jongensboek, terwijl er daarentegen talloze vrouwen zijn, die op latere leeftijd
opnieuw naar de meisjesboeken van hun jeugd grijpen. Dit maakt het meisjesboek
uniek als literatuurvorm maar - onverdiend - ook een beetje belachelijk. Immers, er
vloeit een verschuiving uit voort van de oorspronkelijke waardebepaling. Ik kan dit
met een persoonlijk voorbeeld duidelijk maken. In het begin van de oorlog verscheen
het door mij geschreven historische meisjesboek ‘Agneta, in de tros van het grote
leger’. Het werd prijzend beoordeeld. Na de oorlog nam een andere uitgever het boek
over en gaf het uit als ‘roman’. De kritiek was veel slechter en iemand sprak zelfs
van een ‘slappe soldatenroman’. Terecht werd hier als roman veroordeeld, wat als
meisjesboek een gunstig onthaal had ontvangen.
Dat mannen zich nogal eens minachtend en laatdunkend over het meisjesboek
uitlaten, is begrijpelijk. De strengste veroordeling komt echter uit de hoek van een
bepaald soort vrouwen, de nadrukkelijk geëmancipeerde, de zich ‘intellectueel’
voelende vrouwen, die zich in naam van al haar seksegenoten bedreigd achten en
beledigd voelen in haar geestelijke volwassenheid. Het meisjesboek staat dan ook,
evenals het ‘damesbladverhaal’ op de zwarte (literatuur)lijst van menige ontwikkelde
vrouw en talloos zijn daarom de vermaningen, die men in de loop der
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jaren geuit heeft tegen het voorkeurloos verslinden van meisjesboeken. Vaak worden
deze vermaningen in ernstige of verontwaardigde termen gegeven, soms echter in
ironische of parodistische vorm. Ik herinner me in dit verband nog een prijsvraag in
een weekblad (ik meen ‘De Groene Amsterdammer’) van kort voor de oorlog waarin
een pagina uit een meisjesboek gegeven was, waaraan het slot ontbrak. De opgaaf
was het slot er aan te breien en men kan zich voorstellen wat de resultaten waren...
Vele humoristische schrijvers (o.a. Godfried Bomans en Annie M.G. Schmidt)
hebben zich de kans niet laten ontgaan de draak te steken met het meisjesboek en,
men moet het toegeven, dikwijls met recht en met succes! Want er is op dit terrein
onvoorstelbaar veel kaf tussen het koren. Het wezenlijke goede, naar de werkelijkheid
verantwoorde meisjesboek, is helaas zeldzaam. Maar dan: de vraag bepaalt hier
gewoonlijk het aanbod en dát is het wat zowel de strenge als humoristische
beoordelaars over het hoofd zien.
Ik verbaas mij altijd weer over de terreur (want men kan het nauwelijks anders
noemen!), waarmee bepaalde elementen uit de intellectuele bovenlaag van ons volk
willen bedisselen wat de ‘massa’ moet lezen. Waarom probeert men eenvoudige
meisjes en vrouwen de werken van Kafka en Joyce, Vestdijk en Mulisch op te dringen,
waarvan zij niets begrijpen en waarbij zij zich vervelen? Terwijl zij gelukkig zijn
met melodramatische flodderuitgaafjes, die nog altijd in grote oplagen gedrukt (veelal
in België), gekocht en verslonden worden! Het ‘bekeren met de brandspuit’ van
zogenaamde boekheidenen heeft zelden blijvende resultaten en kweekt onnodige
minderwaardigheidsgevoelens of snobisme.
Enquêtes hebben uitgewezen dat vele huisvrouwen na hun dertigste jaar
‘terugkeren’ tot het meisjesboek. Zij getroosten zich niet langer de geestelijke
inspanning, die zij in en kort na de puberteit ontwikkelden en wenden zich af van de
serieuze en volwassen literatuurvormen. Doen zij dit alleen uit gemakzucht, uit
geestelijke luiheid, of omdat huishoudelijke beslommeringen en kinderzorg hen te
veel in beslag nemen? Of zijn daarvoor mogelijk nog andere oorzaken aan te wijzen?
Ik geloof
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dat zowel het een als het ander het geval is. Behalve de behoefte aan gemakkelijke
verstrooiing is er, als andere oorzaak het terugverlangen naar de ongerepte
jongemeisjesdroom, het misschien wel stormachtige en moeilijke, maar
ongecompliceerde leven van de bakvis.
De bakvis idealiseert de werkelijkheid van het volwassen zijn, van de verloving,
het huwelijk, het kinderen krijgen en opvoeden. De volwassen vrouw, die niet zelden
door de werkelijkheid van dit alles ontnuchterd is, vlucht opnieuw in deze droom
terug. In vrijwel alle meisjesboeken wordt ons een ideale en superieure moederfiguur
getekend. Terwijl in de meeste gevallen de vader een ietwat onwezenlijke figuur is,
die op het tweede plan blijft en het te druk heeft met zijn (vage) zaken en voornamelijk
ingeschakeld wordt om zakgeld en standjes uit te delen, wordt de moeder centraal
gesteld. Zij is een vrouw vol wijsheid en zelfopoffering en zij weet haar ‘robbedoes’
op de juiste tactvolle manier door de moeilijke puberteitsjaren heen te leiden. Zij is
de vleesgeworden opvoedkunde! Zij begrijpt haar kinderen en de kinderen begrijpen
haar en belonen haar toewijding door het kiezen van een voorbeeldige carrière of
een voorbeeldige verloofde.
Maar vele gehuwde vrouwen doen in hun leven helaas tegengestelde ervaringen
op! Kinderen blijken onhandelbaar, ontsnappen aan haar begripsvermogen en komen
in opstand tegen haar ideeën omtrent de keuze van beroep en echtgenoot. Geen
wonder dat deze vrouwen vluchten in het ‘sprookje van de bakvisroman’ waarin zij
zich met de ideale moeder-imago kunnen vereenzelvigen. Natuurlijk is dit één van
de ‘valse’ voorstellingen in het meisjesboek. Maar het gaat nu eenmaal niet aan in
het meisjesboek een ontaard egoïstisch moedertype neer te zetten, tenzij als
afschrikwekkende nevenfiguur, en dan toch weer met het tegenwicht van een ideale
moeder.
Wat de hoofdpersoon, het meisje waarom alles draait, betreft: zij mag dan een
robbedoes zijn en een plaag voor gouvernantes en leraressen, bij tijden ongezeglijk
en ongehoorzaam - fundamenteel is zij een schepseltje met een gouden hart. Het
‘ideale’ kind dus. De ideale moeder en het ideale kind - zij vormen de polen van het
meisjesboek!
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Op nog andere punten staat het meisjesboek buiten de realiteit, namelijk door zijn
burgerlijkheid en zijn ‘glamour’ van burgerlijke welvaart. Langzamerhand is daar
verandering in gekomen, maar nog steeds niet helemaal en decennia lang speelde
het meisjesboek zich uitsluitend af in kringen, waar men er ten minste twee ‘meiden’
op na kon houden. Dit milieu was natuurlijk noodzakelijk, omdat de meisjes naar
hbs of gymnasium gingen, iets wat dertig, veertig jaar geleden nog niet zo'n algemeen
verschijnsel was als tegenwoordig. Bij het lezen van vele zowel ouderwetse als
moderne meisjesboeken vraagt men zich af, waaróm die meisjes eigenlijk moeten
leren. Gewoonlijk brengen ze er niet veel van terecht en zo ze al van de derde naar
de vierde klasse bevorderd worden, is het met de hakken over de sloot, via bijlessen
en andere hulpmiddelen. De liefde dient zich in die boeken meestal aan in zijn
kinderlijkste en kinderachtigste vormen, want het hart van ‘robbedoes’ moet alle
zuiverheid bewaren voor de nog vage en verre verloofde, die volkomen in
overeenstemming is met de wensen van de moeder. Ook in dit opzicht krijgen de
volwassen (en teleurgestelde) lezeressen de kans, de gefrusteerde droom omtrent
hun dochters te herstellen.
Men ziet het: het ‘klassieke’ meisjesboek is opgebouwd volgens de wetten van
een theoretische pedagogie, die àlles met de wensdroom en weinig met de
werkelijkheid te maken heeft! Dit echter is, hoe paradoxaal het moge klinken, de
kracht en het bestaansrecht van het meisjesboek en als zodanig moet men het dus
benaderen en beoordelen.
Aanleiding tot bovenstaande bespiegelingen betreffende het meisjesboek, dat als
genre voor mij een even boeiend fenomeen is als welk ander genre literatuur ook,
was het verschijnen van ‘De werkelijkheid is anders’ (uitgave Ploegsma, Amsterdam)
door Leonore de Vries. Dit moderne meisjesboek kan men als een eerlijke poging
zien tot een vernieuwing van de soort. Of het als zodanig succes zal hebben is een
tweede. Reeds de titel suggereert een (ongewilde) symboliek. Dit boek is namelijk
een realistisch meisjesboek in zoverre het met de werkelijkheid van een bestaande
problematiek overeenstemt. De ‘werkelijkheid’ van het conventionele meisjesboek
is immers van een
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totaal andere orde: die van een gedroomde en een geïdealiseerde wereld. In ‘De
werkelijkheid is anders’ wordt de tastende eerste liefde van het meisje Maria voor
de Joodse jongen Max de Winter beschreven. Zij heeft Max leren kennen toen deze
in de bezettingjaren bij haar ouders ondergedoken was. Na de bevrijding gaat Max
aan de Haagse Kunstacademie studeren, en Maria, die in Den Haag werk vindt als
kleuteronderwijzeres, ontmoet hem daar opnieuw. Max heeft het plan opgevat om
naar Israël te emigreren, maar Maria, die zich bewust wordt van hem te houden, voelt
zich niet sterk genoeg haar veilige leventje op te geven en hem te volgen. Het
groeiproces, dat zij onder de spanning van de nauwelijks uitgesproken, maar subtiel
gesuggereerde liefde doormaakt, vormt de essentie van het verhaal.
Het is een eerlijk, zuiver geschreven boek over een ‘gewoon’ meisje uit een
kleinburgerlijk milieu. Ook hier is weliswaar sprake van een lieve, begrijpende
moeder, maar deze blijft binnen de proporties van de realiteit. Maria is geen robbedoes
en Max is geen droomprins. Dit boek, dat misschien iets te traag verloopt, is een
eerlijke en geslaagde poging om te breken met de cliché-wereld van het conventionele
meisjesboek.
Het is echter, zoals ik al zei, de vraag of de jeugdige (en volwassen) lezeressen
dit verlangen, want het ‘meisjesboek’ in het algemeen is als lectuur duidelijk een
vorm van escapisme.
Om de kwaliteiten van dit boek op hun volle waarde te kunnen schatten, dient men
het te vergelijken met een aantal andere meisjesboeken. Ik heb dit gedaan en een
keuze gemaakt uit wat er op dit gebied in de afgelopen zestig, zeventig jaar is
verschenen. Dit moest natuurlijk maar een vrij willekeurige en summiere keuze
worden, omdat de hoeveelheid materiaal overstelpend groot is. Tevens heb ik mij
beperkt tot het Nederlandse meisjesboek en dus blijven hier de zo bekende vertaalde
boeken van de Amerikaanse schrijfster Louise Alcott (om slechts één der pioniers
van het meisjesboek te noemen) buiten beschouwing, evenals het type van de zo
populaire Stijfkopjesserie, om een ander voor de hand liggend voorbeeld te nemen.
Wie zich uitvoeriger wil oriënteren, raadplege het boek van D.A. Daalder ‘Wormcruyt
met Suyker’ (uitgave De Arbeiders-
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pers, Amsterdam). Het is een overzichtelijk standaardwerk over kinderliteratuur en
ook aan het meisjesboek wordt in ruime mate aandacht geschonken.
Men kan zeggen, dat het jaar 1900 de overgang markeert van het ouderwetse naar
het moderne meisjesboek, want in dat jaar verscheen ‘School-idyllen’ (uitgave H.J.W.
Becht, Amsterdam) van Top Naeff. Dit werkelijk klassieke Nederlandse meisjesboek
kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Top Naeff, die dit boek op 19-jarige
leeftijd schreef, had een voorloopster in de jong gestorven Tine van Berken, redactrice
van het meisjesblad ‘Lente’, maar ‘School-idyllen’ betekende toch pas de eerste
wezenlijke en volledige vernieuwing. Daarvóór, rond de jaren negentig, had men
nog de lieve dierbare verhalen van auteurs als Thérèse Hoven, Johanna van Woude
en Suze Andriesen. Wanneer we nu bijvoorbeeld een boek als ‘Marie en Pauline’
van Suze Andriesen lezen, moeten we constateren dat dit boek het werkelijk niet
meer ‘doet’. Het is te zwart-wit, te opzettelijk opvoedend en hangt van
melodramatische effecten aan elkaar. Marie is tè engelachtig, Pauline tè slecht. Maar
de bovenaardse moeder-imago hierin zou een taai leven blijken te leiden!
‘School-idyllen’ introduceert de robbedoes Jet, het meisje dat maar amper mee
kan op de middelbare school; verder de strenge directrice en het clubje van uitverkoren
robbedoesjes, die zich onderscheiden van de brave meisjes in de klas. Natuurlijk
worden er veel taartjes gegeten en zijn er de nog heel prille verliefdheidjes. Jet
‘beleeft’ zelfs de hare op het sterfbed. De kracht van Top Naeff schuilt in het feit dat
zij de melodramatische effecten uit dit boek weet te weren. De frisse toon van dit
zuiver geschreven boek is nog steeds niet verouderd en men kan zich voorstellen,
dat het bij het verschijnen revolutionair aandeed en succes had.
‘School-idyllen’ werd het grondpatroon van het latere meisjesboek en is dat
gebleven tot op deze tijd. Culminerend in de er op volgende stroom van imitaties
zijn zonder twijfel de boeken van Cissy van Marxveldt. In de Joop ter Heul-serie
vinden we alle elementen van ‘School-idyllen’ terug: de slecht lerende robbedoes
met het gouden hart, het bourgeois-milieu met de
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‘meiden’, het taartjes etende, giechelende clubje en de uitgedroogde strenge directrice.
Deze boeken hebben nog steeds een enorm succes bij jonge en oudere lezeressen.
Ze bezitten dan ook humor en vaart en zijn goed geschreven, maar burgerlijkheid en
oppervlakkigheid zijn er niet vreemd aan. Cissy van Marxveldt heeft met haar boeken
‘School-idyllen’ gepopulariseerd, maar tevens gevulgariseerd.
Veel gelezen waren ook de boeken van Anke Servaes en dergelijke: het
bakvissenpendant van de dokters- en verpleegstersroman. ‘Zuster Iet’ (Meulenhof,
Amsterdam) is daar een schoolvoorbeeld van. Hier hebben we bij uitzondering te
maken met een verarmd milieu in de crisisjaren. De ouders van het meisje Iet sterven
jong en zij moet al vroeg voor zichzelf zorgen. Ze gaat in de kinderverpleging en het
accent van de ideale moeder wordt naar de bakvis verlegd. Iet wordt ons door Anke
Servaes beschreven als een moederdiertje ad absurdum. Men mag aannemen, dat
ieder normaal jong meisje moedergevoelens koestert, maar in dit boek worden ze op
een nogal kleffe stuitende manier overdreven. De robbedoes moet hier plaats maken
voor een braaf meisje, dat maar één doel kent: moeder worden. De romantiek van
de gezonde flirt wordt daar zelfs volkomen aan opgeofferd. Ook in dit soort
meisjesboeken wordt het jonge meisjesleven vertekend en uiterst eenzijdig
weergegeven.
Tenslotte zou ik nog willen wijzen op een modern na-oorlogs meisjesboek
‘Sarabande’ (uitgave Contact, Amsterdam) van de veelzijdig begaafde schrijfster
Mary Noothoven van Goor. Dit boek, dat terecht succes in binnen- en buitenland
heeft geoogst, behoort met ‘De werkelijkheid is anders’ tot de betere meisjesboeken.
Het is traditioneler dan het boek van Leonore de Vries en in feite een hedendaagse
variant op ‘School-idyllen’. Ook hier treffen we het rijke milieu met de ‘meiden’ (en
zelfs de chauffeur) aan, de robbedoesmentaliteit en de moederidealisering, die dan
nog aangevuld wordt met de vader-imago. Het boek behandelt de vriendschap tussen
twee meisjes, Heleen, de dochter van een arts en Jennifer, de dochter van een uit
Amerika gerepatrieerde rijke beeldhouwer. Wezenlijke sociale en maatschappelijke
problemen komen niet aan de orde, zelfs geen verliefdheid. Het conflict is ook hier
een super-bourgeois-
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conflict, maar boven een eng-Nederlands provincialisme uitgeheven, tot een
cosmopolitische allure. Het is een uitstekend gecomponeerd boek waarin op
overtuigende wijze een meisjesvriendschap wordt beschreven. In de uitwerking kan
men dus spreken van een vernieuwing, hoewel het hoofdpatroon toch conventioneel
blijft.
‘De werkelijkheid is anders’ van Leonore de Vries betekent als zodanig een
vernieuwing want in tegenstelling tot al de andere hierboven genoemde boeken, goed
of slecht, kan men van dit boek zeggen, dat het realistisch is in de zuivere betekenis
van het woord.
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Agatha Christie: een keurige mevrouw
Er is een gezegde dat luidt: In het leven van ieder mens zit voldoende stof voor
tenminste één roman. Het is maar goed dat niet al deze romans geschreven worden,
want er zouden naast een aantal interessante en verschrikkelijke, een hoop saaie
onder zijn!
Het leven van de populairste detective-romanschrijfster ter wereld, Agatha Christie,
bevat, zoals dat bij haar carrière past, gedeeltelijk de elementen van een mysterie.
In tegenstelling tot vele andere schrijvers is er weinig over haar leven bekend en wie
de foto's van haar gezicht bekijkt, begrijpt waarom zij zich zo listig uit schandaalen society-rubrieken heeft weten te houden. Zo goed als zij in haar verhalen het
geheim van een ‘plot’ tot aan de ontknoping weet te bewaren, zo goed heeft zij in
haar lange bestaan haar persoonlijke leven op de achtergrond en buiten de publiciteit
weten te houden. Ze is namelijk niet alleen een typisch Engels gereserveerde, maar
ook een uiterst intelligente en buitengewoon verlegen vrouw, moeilijk te benaderen
voor journalisten. Bovendien is zij een groot deel van het jaar op reis met haar man
en, voorzover zij in Engeland verblijft, gedraagt zij zich als een gemiddelde
burgermevrouw, die zich in haar levenswijze in niets onderscheidt van talloze andere
welgestelde burgermevrouwen. Toch is er in haar leven een geheim geweest, dat
nooit helemaal opgelost werd en dat aan haar miljoenen lezers zo goed als onbekend
is gebleven. Dat dit geheim veel tot haar succes heeft bijgedragen, is men bovendien
zo goed als vergeten.
Agatha Mary Clarissa Miller werd in 1890 in Torquay, een schilderachtig plaatsje
aan de kust van Devon en een geliefd kunstenaarsoord, geboren. Haar vader, een
niet onbemiddelde Amerikaan, vestigde zich daar om onbekende redenen. Hij
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speelde in het leven van zijn begaafde dochter ook nauwelijks een rol, want hij
overleed toen zij nog een klein kind was. Haar moeder, een ontwikkelde en ambitieuze
vrouw, gaf haar dochter een merkwaardige opvoeding. Agatha doorliep geen enkele
school, maar ontving haar opleiding thuis. Het kan zijn dat de moeder zelf droomde
van een artistieke loopbaan - maar hoe dan ook, zij stimuleerde haar dochter tot het
schrijven van verhalen en gedichten en andere kunstzinnige bezigheden en liet het
meisje op zestienjarige leeftijd een jaar in Parijs wonen om er operazang te studeren.
Agatha was vlug genoeg van begrip om te ontdekken, dat zij in die richting geen
talent bezat en keerde naar Engeland terug, waar zij haar, vermoedelijk gemakkelijke,
leventje van artistiek jong meisje weer opvatte en de tijd doorbracht met wandelen,
zwemmen, lezen en musiceren en met het verkeren in kunstenaarskringen. Hier leerde
zij ook de dertig jaar oudere, bekende romanschrijver Eden Phillpotts kennen, die
zij haar eerste proeven liet lezen; hij spoorde haar ten minste aan er mee verder te
gaan. Haast had ze niet, want ze wilde ook het bestaan van een gewone, mondaine
jonge vrouw uit die dagen leiden en in 1914, vlak na het uitbreken van de eerste
wereldoorlog, trouwde ze met de officier Archibald Christie. Over dit huwelijk is zo
goed als niets bekend, maar we mogen aannemen, dat het allesbehalve gelukkig is
geweest en we kunnen ons dus alleen in veronderstellingen verdiepen.
De jonge officier nam actief deel aan de oorlog en Agatha werd
rode-kruisverpleegster. Ze deed dit werk met liefde en nog onlangs verklaarde zij in
een interview, dat ze verpleegster zou zijn gebleven, wanneer ze niet hertrouwd was
en geen schrijfster was geworden.
Intussen vulde ze - als zovele verpleegsters - haar vrije uren met het schrijven van
verhalen. Verder las ze veel, vooral detective-romans en op een keer, tegen het einde
van de oorlog zei haar zuster tegen haar, dat er toch eigenlijk maar zo weinig goede
detective-romans geschreven werden, waarin men de dader niet vooruit kon raden.
Waarop Agatha antwoordde: ‘Dat boek ga ik schrijven!’ Zo ontstond haar eerste
Hercule Poirot-roman: ‘The Mysterious Affair at Styles’. Het duurde
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twee jaar voor ze er een uitgever voor vond en het boek had slechts een matig succes,
toen het in 1920 verscheen. Het grappige is, dat Hercule Poirot, toen reeds een bejaard
politieman-in-ruste, in de veertig er op volgende jaren nauwelijks ouder is geworden
en intussen door de schrijfster zelf in leeftijd is achterhaald!
Pas in 1926 verscheen haar tweede roman, ‘The Murder of Roger Acroyd’, die
haar roem over de gehele wereld zou vestigen. Dat dit boek zo bekend werd, ligt niet
alleen aan de voor die tijd originele opzet van het verhaal, waarin de verteller
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ook de moordenaar blijkt te zijn, maar tevens aan het geheim, waar ik eerder op
zinspeelde.
Ik opperde reeds de veronderstelling, dat Agatha, als mevrouw Christie, niet
gelukkig getrouwd was. Haar man, beroepsofficier en inmiddels kolonel geworden,
werd verliefd op een andere vrouw. Dit moet voor Agatha de bitterste tijd van haar
leven geweest zijn, want - en nu komt het vreemde - zij identificeerde zich zozeer
met de vriendin van haar man, dat zij in december van het jaar 1926 het huis uit
vluchtte en negen dagen later in een zenuwinrichting in Yorkshire teruggevonden
werd, waar zij zich had laten inschrijven onder de naam van die vriendin. De doktoren
verklaarden dat zij aan geheugenverlies leed!
Hoe het zij, aanvankelijk werd zij als vermist beschouwd en als zodanig werd,
door heel Engeland, haar opsporing verzocht. De kranten schreven er over en
amateurdetectives boden hun diensten gratis aan. De politie ontving anonieme brieven
waarin gezinspeeld werd op haar ongelukkige huwelijk en waarin geïnsinueerd werd,
dat zij misschien wel vermoord was door haar man. Deze geheimzinnige gebeurtenis,
die zó uit een Victoriaanse roman à la Wilkie Collins of Sheridan Le Fanu gelicht
kon zijn, maakte haar op slag beroemd. Haar boeken raakten in enkele dagen
uitverkocht en twee grote dagbladen begonnen ze als feuilletons af te drukken. Boze
tongen hebben wel beweerd dat de hele verdwijning in scène is gezet als een stunt
om Agatha beroemd te maken. Maar dit geloof ik niet. In ieder geval scheidde zij in
1927 van haar kolonel, van wie ze toch heel veel gehouden moet hebben, want ze
bleef de naam Christie als auteursnaam behouden. Ook toen ze voor de tweede maal
trouwde en gelukkig getrouwd is gebleven met de archeoloog Max Mallowan, die
zij leerde kennen gedurende een vakantietrip naar Ur, in Zuid-Babylonië. Sedertdien
verdween alle mysterie uit haar bestaan, om alleen nog maar verder te leven in haar
ruim vijftig romans.
Iedereen weet nu wel hoe fabelachtig het succes is geworden van deze ‘koningin
van de misdaad’, van wie men schertsend zegt, dat zij meer aan de misdaad verdiend
heeft dan Lucretia Borgia. Stellig is dat mee te danken aan het feit, dat zij, be-

Ab Visser, Leven van de pen

49
halve de meest verrassende ‘plots’, in haar verhalen een opmerkelijk talent aan de
dag legt voor tal van kleine, algemeen menselijke trekjes. In een paar zinnen weet
zij een figuur te tekenen, zoals wij die allemaal dagelijks ontmoeten1. Daarnaast bezit
ze gevoel voor humor en heeft ze een scherp oog voor de kleine verdrietelijkheden
in het leven van de normale mens, ondanks het feit dat zij de grote, bizarre tragedie
van de moord tot onderwerp van haar romans maakt.

1

Onder haar eigen naam schreef zij een reisverslag over Syrië en onder het pseudoniem Mary
Westmacott drie ‘serieuze’ romans.
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Klein mausoleum
Gerard van Eckeren
Op de Pauwhof, de villa in Wassenaar, waar ‘kunstenaars en intellectuelen in een
rustige omgeving kunnen werken,’ leerde ik de schrijver Gerard van Eckeren kennen.
Hij had de leeftijdsgrens van 65 jaar, die de Pauwhof haar gasten stelt, overschreden,
maar men maakte voor deze beminnelijke, levenslustige grijsaard graag een
uitzondering. Ik raakte vrijwel onmiddellijk bevriend met hem. Zijn volstrekte
eerlijkheid, de jeugdige frisheid waarmee hij alle moderne problemen onder het oog
zag, zijn werkkracht, bescheidenheid en vitaliteit, namen mij, als ieder die hem
ontmoette, onmiddellijk voor hem in. Zeer terecht schreef Menno ter Braak, die zich
zeker niet zomaar door de eerste de beste in liet palmen aan Du Perron: ‘Misschien
zul je een dezer dagen een brief krijgen van Gerard van Eckeren, een alleraardigste
man, 100% honnête homme en vol belangstelling.’ Dit was een korte, juiste
karakteristiek van Van Eckeren, die in werkelijkheid Maurits Esser heette en een
omvangrijk en belangrijk oeuvre naliet, waaronder vooral zijn beide na-oorlogse
romans ‘Parade gaat door’ en ‘De paarden van Holst’ vrij grote populariteit
verwierven. Niet alleen als romancier, ook als criticus had hij een gezaghebbende
stem door zijn milde, maar rake boekbesprekingen in ‘Den Gulden Winckel’ en later
in ‘Het Boek van Nu’, bladen, waarvan hij redacteur was.
Ik vroeg hem eens hoe hij aan zijn schuilnaam kwam en hij antwoordde: ‘Och,
die heb ik al heel lang; ik vond Gerard van Eckeren zo deftig klinken. Nu bevalt ze
mij niet meer. Als je Van Eckeren langzaam uitspreekt, klinkt het kikkerachtig.’ Hij
bezat een groot gevoel voor humor en de keren dat hij als gast op de Pauwhof kwam,
was hij het troetelkind, of beter, de troetelgrijsaard van iedereen. Zijn aanwezigheid
vulde het huis.
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Hoewel klein, gebogen en met bijziende ogen, nam hij de trappen altijd met twee,
drie treden tegelijk en aan de eettafel of in de huiskamer was het een genot om met
hem te converseren. De laatste dag van zijn leven zal voor mij onvergetelijk blijven,
want ‘het lot’ wilde, dat hij stierf onder mijn ogen en van die laatste dag uit zijn
leven, in vele opzichten zo merkwaardig, zal ik hier iets vertellen.
Het was maandag, de 22e oktober 1951 en Maurits, zoals hij door intimi genoemd
werd, was ruim een maand op de Pauwhof om aan een nieuwe roman te werken. Ik
zag hem die dag veel, omdat wij bezig waren een feest te organiseren en wij bovendien
samen de drukproeven doornamen van een artikel over mij, dat in ‘Het Boek van
Nu’ zou verschijnen. Om een uur of zes, voor het eten, dronk hij een borreltje met
mijn vrouw en mij en na het eten werkte hij nog tot een uur of tien. Onder de
Pauwhofgasten bestond de gewoonte, in de avonduren nog wel eens een ‘ommetje’
te maken naar een café in het dorp. Die avond voelde geen van allen er voor om uit
te gaan, behalve Maurits en ik. Wij gingen naar het ‘café Bakker’, dat gedreven werd
door de vrouw van de eigenaar die ons als literatoren zeer genegen was. Toen zij ons
zag verschijnen, kwam zij onmiddellijk aandragen met een exemplaar van ‘De paarden
van Holst’, dat zij juist die dag gekocht had en zij vroeg de auteur of hij zijn
handtekening erin wilde zetten, wat hij op zijn charmante en uit bescheidenheid
protesterende wijze deed.
Het was goed elf uur toen wij langs de donkere Rijksstraatweg terugwandelden
naar de Pauwhof, zoals gewoonlijk in een levendig gesprek gewikkeld over vele
onderwerpen (o.a. het hiernamaals) die onze belangstelling hadden. Om van de
Rijksstraatweg in het park van de Pauwhof te komen, moesten wij over een sloot
met een bruggetje. Ik zei schertsend tegen Maurits Esser: ‘Geef mij een arm, het is
hier erg donker en dan verbeeld je je maar, dat ik Charon ben, die je over de Styx
naar de Eeuwige Hallen brengt.’ Hij ging daarop in, om aan de overzijde van de brug
mijn arm weer los te laten. Hij bleef een ogenblik staan en zei: ‘Wat ruikt het hier
vreemd. Ruik jij ook iets?’ Ik rook alleen de lichte mist, die onder de brede kale
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kruinen van de bomen hing en zei hem dit. Onmiddellijk daarop begon hij op een
drafje te lopen, met een voor mij onverklaarbare haast om binnen te zijn.
In de hal ging hij in een rieten leunstoel zitten en hijgde. Dat maakte mij ongerust,
want ik wist dat hij een zwak hart had en ik vroeg hem of ik hem de trap op zou
helpen. Hij wilde er niet van horen en beklom een paar minuten later zelf de trap. In
zijn kamer gekomen, kreeg hij het benauwd en begon aan zijn das te peuteren. Mijn
ongerustheid steeg en ik riep mijn vrouw erbij, die hem op zijn bed vond liggen.
‘Laat mij maar even,’ zei hij, ‘'t is zo weer over.’ Maar slechts enkele minuten later
zei hij: ‘Bedankt voor alles.’ Het waren zijn laatste woorden. Nog voor twaalf uur
overschreed hij de Styx en liet mij, ‘zijn Charon’ in verbijstering achter.

Hein de Bruin
Zij, die Hein de Bruin gekend hebben, bewaren de herinnering aan een rechtschapen
man, met een stug Fries karakter, een talentvol dichter en schrijver, die met toewijding
en grote ambachtelijke zorg aan zijn niet zeer omvangrijk literaire werk arbeidde.
Zijn karakter, eenvoudig van struktuur, naar het leek, maar met angstvallig verborgen
gehouden diepten, nam duidelijk vorm aan in zijn hoekig en zorgelijk gezicht. Hij
had niets van de romantische dichter, van de bohémien en de artiest in zich. Hij leidde
recht en slecht het leven van de gemiddelde kleine burger, die overdag zijn
kantoorwerk met ijver en plichtsbetrachting verricht en zijn vrije tijd verdeelt tussen
zijn gezin en zijn hobby. Kunst was zijn hobby en de manier waarop hij die beoefende,
bleef altijd iets dilettantistisch behouden, dat vooral in zijn schilderijen tot uiting
kwam. In zijn proza en poëzie daarentegen steeg hij meermalen boven zichzelf uit.
Hij was zeker geen ‘verteller’; de dikwijls allitererende titels van zijn boeken als
‘Man en Macht’, ‘Schalm en Scharnier’, om er een paar te noemen, verraden de
estheet die meer cerebraal dan hartstochtelijk te werk gaat. Omdat hij desondanks
leefde voor en in zijn werk, schreef hij vaak opmerkelijke dingen. Hij
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behoorde bovendien tot de zeer weinige dichters die hun werk graag en goed
voorlezen, met luide stem, illustrerende handgebaren en niet zonder een zweem van
retoriek. De enkele keren dat ik hem uit zijn werk hoorde voordragen, werd ik
getroffen door deze oprechte rederijkerij, die belachelijk zou zijn geweest wanneer
ze niet door een waarlijke bezieling zou zijn gedragen, wat bij hem ongetwijfeld het
geval was.
Ik leerde hem voor de oorlog kennen. Hij was één van de (meest consciëntieuze)
redacteuren van ‘Opwaartsche Wegen’, waarheen ik mijn eerste dichtproeven en
prozastukken stuurde en toen ik, gedurende een fietstocht door ons land, ook
Amsterdam aandeed, zocht ik hem daar, hoog in zijn bovenwoning in Zuid op. Het
was het onzekere, verlegen bezoek van een debutant aan een gearriveerde dichter.
Ik zal nooit vergeten hoe ik onder het genot van een paar boterhammen met aardbeien
luisterde naar zijn ernstige leerredenen in poëticis.
Het contact vernieuwde zich pas na de oorlog en toen was Hein de Bruin in een
volkomen andere fase van zijn leven getreden. Als zovelen die in de bezettingsjaren
door onrust aangegrepen waren en dachten dat na de bevrijding voor iedereen in het
algemeen en voor kunstenaars in het bijzonder, een gouden tijd zou aanbreken, zei
hij zijn vaste betrekking op en kreeg werk op een uitsluitend cultureel plan, waarin
begrepen was de redactie van een jeugdblad. Het was een stap die hij niet kon
overzien. Het betekende voor een man als Hein de Bruin niet minder dan een
roekeloze daad, de schepen radicaal achter zich te verbranden.
Dat het al spoedig misging met het jeugdblad, lag waarlijk niet aan hem, maar het
moet hem diep in de zorgen gedompeld hebben en zo het niet de oorzaak van zijn
geestesziekte was1, het zal het proces daarvan ongetwijfeld verhaast hebben. Intussen
trad er een vernieuwing in zijn werk op. Van lyrisch dichter deed hij de enorme
sprong naar de epiek en dramatiek en gaf daarmee het bewijs van een vitaal talent.
‘Job’ en ‘Paulus

1

Een vriend van hem vond in zijn nalatenschap een foto van hem, waarin hij dwars over zijn
voorhoofd de woorden ‘ik ben gek’ had geschreven.
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in Efese’ zijn er de voorbeelden van. Hoewel hij als dichter dus een opvlucht maakte
en één van de weinige ‘Jong Protestantse’ dichters was, die ook buiten de eigen enge
kring erkenning en waardering vond, bleef hij in zijn uiterlijke levensstijl de typische
kleine burger. Van het artistieke leven en zijn meer extreme vertegenwoordigers
begreep hij totaal niets; hij bleef er de kat in het vreemde pakhuis.
Ik herinner mij dat wij eens met een klein aantal collega's in een bekend
Amsterdams artiestencafé zaten en dat Hein de Bruin met grote, verschrikte
kinderogen om zich heen keek naar dat vreemde wereldje, waartoe hij blijkbaar ook
behoorde, zonder het tot zich te kunnen laten doordringen. Later vertrouwde hij mij
toe: ‘dat het niets voor hem’ was. ‘Je zit daar met een man of zes’, zei hij, ‘je neemt
een borrel en je geeft een rondje en dat gaat je wel een rijksdaalder kosten.’ Dat
kostte in die tijd nog wel heel wat meer, maar daar is hij nooit achter gekomen.
Hij bleef tot zijn einde, in 1947, de onschuld van een kind behouden, dat
geconfronteerd werd met de harde, grote-mensen problemen. Hij werd een
getourmenteerde: een rol waarvoor hij niet geschapen was en zijn tragisch einde
vervulde al zijn vrienden met ontzetting en verdriet. De overgrote belangstelling op
het kerkhof bewees, dat hij een gewaardeerd dichter en een geliefd mens was.

Niek Verhaagen
Vele dichters danken hun roem voor een deel aan de jonge leeftijd waarop ze
gestorven zijn. Een aantal van de ‘poètes maudits’ zijn daar de klassieke voorbeelden
van en een betrekkelijk recent geval als dat van Dylan Thomas bewijst het nog eens
ten overvloede. Wie de correspondentie leest tussen Dylan Thomas en zijn vriend
Vernon Watkins, wordt getroffen door de haast onoverkomelijke moeilijkheden
waarmee de luidruchtige en geniale dichter te kampen had tot aan zijn laatste
levensjaren, toen de ster van zijn roem plotseling op ongekende wijze begon te stralen.
De wereldfaam die zijn ‘Under Milk Wood’
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te beurt viel, heeft hij zelf niet mogen beleven. Dat is diep tragisch, maar tragischer
zijn de dichters die aan het begin van hun bekendheid sterven en niet meer de
verwachtingen kunnen vervullen die men van hen mocht koesteren op grond van
hun publikaties.
De Nederlandse dichter Niek Verhaagen, die op drieëndertigjarige leeftijd stierf,
hoort tot déze groep. Tien jaar lang was hij één van mijn beste vrienden en zijn vroege
dood, liet in mij een leegte na, die ik mij nog steeds niet ten volle kan realiseren. Hij
schreef enkele verzenbundels en een roman. In zijn gedichten, over het algemeen
van een iets te vlotte versificatie, vallen enkele hoogtepunten aan te wijzen, terwijl
zijn roman ‘Zonruiter’ sympathiek maar zwak is. Hoe (en of) hij zich verder
ontwikkeld zou hebben, valt moeilijk te zeggen en bovendien heeft het geen zin
hierop te speculeren, omdat de geschiedenis niet omkeerbaar is. Zijn dood kwam
wèl en nièt onverwacht. Hij wist, al zeer jong, dat hij niet oud zou worden en ik
herinner mij menig gesprek tussen ons daarover. Hij was levenslustig en naar het
uiterlijk te oordelen normaal gezond en wanneer hij tegen mij zei: ‘Ik haal de veertig
niet,’ klonk dat aanstellerig in mijn oren, al gaven dergelijke uitlatingen mij een
gevoel van onbehagen. Maar wist ook de dichter Marsman niet dat hij vroeg zou
sterven? Niemand kan zich geheel in de gedachten van een medemens verplaatsen
en achteraf begrijp ik pas, hoezeer Niek Verhaagen door angsten moet zijn gekweld
en misschien verklaart dat de verhoogde levensdrang van zijn laatste jaren. Het leek
of hij van het leven wilde halen wat er menselijkerwijs gesproken nog van te halen
viel.
Ik was zelf nog een jonge dichter toen ik voor het eerst een vers van hem las in
één of ander tijdschrift. Het heette ‘Studentenkamer’ en het trof mij als een goed
gedicht, zodat ik zijn produktie vanuit de verte bleef volgen. In de mobilisatiewinter
van 1939 logeerde ik een paar weken in Oegstgeest, bij de dichter Muus Jacobse,
destijds de mentor van meerdere Jong Protestantse dichters. Deze vroeg mij of ik
voorgesteld wilde worden aan Niek Verhaagen en ik voelde daar wel voor, met het
gevolg dat Niek Verhaagen een weekend overkwam van Delft naar Oegstgeest. Het
sloeg onmiddellijk aan tussen ons en wij had-
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den een paar onvergetelijke dagen. Ik nodigde hem uit om in Groningen te komen
logeren en bezocht hem later in Delft.
In de eerste oorlogsjaren zagen wij elkaar geregeld en er ontstond een hechte
vriendschap. Hij was klein van stuk, aan de gezette kant en blond. Hij bezat een
opgewekte aard en een groot gevoel voor humor. Wanneer ik in financiële nood
verkeerde of door liefdessmart gekweld werd, stond hij dadelijk klaar met de een of
andere attentie, die hij mij, verpakt in de allerzotste troostverzen, toestuurde. In de
oorlog trouwde hij en was als ambtenaar werkzaam. In die tijd schreef hij de meeste
van zijn verzen en de kleine roman ‘Zonruiter’.
Na de oorlog had hij, als zovele anderen, behoefte aan werk dat hem meer
gelegenheid zou laten voor zijn literaire arbeid en evenals de meesten van die
‘anderen’ maakte hij hier een vergissing. Vele uitgevers kochten in de oorlogsjaren,
dikwijls op voorkeurloze wijze, links en rechts manuscripten op en dit bracht een
groot aantal jonge, maar niet produktieve talenten in de waan dat het na de oorlog
gemakkelijk zou zijn om van de pen te leven. Het bleek een illusie, ook voor Niek
Verhaagen. Hij kwam in de journalistiek terecht die nog meer tijd van hem vergde
dan zijn ambtenaarsbaan. Doordat ik intussen ook getrouwd was en vrij veel in het
buitenland vertoefde, verslapte het contact enigszins, al bleven wij elkaar met een
zekere frequentie schrijven en opzoeken. Hij werd meer en meer onverschillig voor
de literatuur. Achteraf geloof ik dat dit maar een schijnhouding was, waarin hij van
de nood een deugd trachtte te maken.
In de nazomer van 1948 woonde ik in Wassenaar en zag hem geregelder. Op een
dag kwam hij mij vertellen dat hij veertien dagen met vakantie naar Turijn ging en
hij beloofde mij vandaar een brief te zullen schrijven. Nog geen week later vond ik
op een ochtend een rouwkaart in mijn bus, die mij zijn plotselinge dood, zo ver van
huis, meldde.

C.C.S. Crone
Ik heb een boek in mijn kast, dat ruim tweehonderd bladzijden
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telt, getiteld ‘De Schuiftrompet’ en geschreven werd door C.C.S. Crone. Voorin staat
een aan mij gerichte opdracht met groene inkt: ‘Met duizend goede wensen.’ Dit ene
boek, dat hoe vreemd het moge klinken, de verzamelde werken van Crone bevat, is
mij zeer dierbaar, niet alleen omdat het tot één van de zuiverste prozawerken van
onze literatuur behoort, maar tevens omdat het de herinnering levend houdt aan één
der opmerkelijkste schrijvers die ik gekend heb. Ik had hem min of meer uit het oog
verloren, toen, in 1951, het bericht van zijn dood op de jeugdige leeftijd van
zesendertig jaar mij bereikte. Hij viel als slachtoffer van kinderverlamming.
‘De Schuiftrompet’ bevat een aantal korte romans en novellen en is ingeleid door
dr. P.H. Ritter jr. Het proza van Crone is van zeer geconcentreerde aard en bezit een
geheel eigen poëtische muzikaliteit, waarin elke zin met de grootste zorg gewikt en
gewogen is. Voor cliché's is er absoluut geen plaats en dat heeft voor- en nadelen.
Er is het nadeel van de voortdurende verschraling en niet ten onrechte schreef Ritter
in de inleiding: ‘Uw proza is bezig te verschrompelen. Tracht liever wat te verbreden.
Dan kunt ge nog eenmaal tot de Nederlandse Andersen groeien.’ Deze waarschuwing
bleek overbodig en het compliment mocht helaas niet in vervulling gaan. We moeten
genoegen nemen met het werk, dat hier afgerond voor ons ligt. Ik heb hem slechts
een paar maal ontmoet in mijn leven en ik bewaar zorgvuldig een brief van hem naar
aanleiding van mijn novelle ‘Het Agentschap’ waarover hij schreef: ‘Er zitten bijna
geen stoplappen in.’ Dat was het grootste compliment dat hij geven kon. Ik geloof
met Ritter dat zijn op de spits gedreven angst voor frasen hem verhinderde een
verteller van grote allure te worden, maar zijn werkmethode was beslist uniek.
Ik leerde hem enkele jaren na de oorlog kennen op de Pauwhof, het
kunstenaarsinstituut in Wassenaar en ik herinner mij nog levendig dat ik eens zijn
kamerdeur opende (goede bekenden liepen op de Pauwhof geregeld bij elkaar in en
uit, vaak zonder te kloppen) en hem met een luide verwensing hoorde roepen: ‘Doe
die deur dicht!’ Het was al te laat. Er woei een tochtstroom door de kamer, want ook
het raam stond open en een sneeuw van kleine reepjes papier dwarrelde om ons heen.
Aan-
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vankelijk begreep ik niets van de wanhoop die zich van Crone meester maakte.
Werkelijk als een rampzalige ging hij op het bed zitten en zei verwijtend: ‘Je hebt
in één sekonde werk van weken vernietigd.’ Daarna legde hij mij zijn werkmethode
uit. Hij ‘monteerde’ zijn proza uit zinnen en woorden, die hij tevoren apart op
strookjes papier had geschreven en vervolgens zorgvuldig alfabetisch had
gerangschikt. Eindeloos was dit voorwerk van het geduldig rangschikken, totdat hij
eindelijk die papiertjes opplakte, vaak weer losweekte en opnieuw opplakte tot het
geheel naar zijn zin was. Ik had die middag, door de deur plotseling te openen, het
zorgvuldige rangschikken van veertien dagen werk teniet gedaan. Dat in het resultaat
geen spoor van montage te ontdekken valt, mag een wonder heten. Maar men begrijpt,
dat uit deze manier van werken nooit een breed opgezet verhaal tevoorschijn kon
komen. Dat hoeft ook niet en tenslotte hebben wij als lezer alleen met het resultaat
te maken, dat bestaat uit een aantal zeer verfijnde, irrationele verhalen met een
onnavolgbaar lucide atmosfeer.
Kort na de oorlog vond zijn proza navolgers, maar daar niemand het geduld en de
intensiteit van zijn métier in toepassing bracht, kon men het verschil in kwaliteit
gemakkelijk vaststellen tussen hem en zijn epigonen.
Hoewel in Arnhem geboren, bracht Crone het grootste deel van zijn leven in
Utrecht door en de stad Utrecht speelt in zijn werk de voornaamste rol. Hij doet deze
stad (die door velen niet naar waarde geschat wordt) herleven op een verrassend fris
plan. Het gebeier van de klokken, de parken en singels, de straten en stegen met hun
curieuze en schilderachtige namen krijgen er een nieuw leven in. Samengevoegd
zijn ze als een oud schilderij dat onder de verfijnde hand van een restaurateur kleurig
en glanzend tevoorschijn komt. Daarin schuilt ook de grote betekenis van Crones
werk en de onnavolgbaarheid ervan, waarvoor iedere Utrechtenaar hem dankbaar
moet zijn, maar ook iedereen die onze Nederlandse prozakunst (en hier valt het volle
accent op het woord kunst) in ere houdt.
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Gerrit Achterberg
Het is opvallend dat de dood van een geliefd iemand in de eerste plaats een onthutsend
effect uitoefent op degenen die blijven leven, op de nabestaanden dus, zoals men ze
noemt - en in dit woord nabestaanden ligt een gevoelswaarde besloten van
overbodigheid. Zelden is dit onthutsend effect zo sterk gevoeld als bij de plotselinge
dood van Gerrit Achterberg, de dichter, die als nauwelijks enige andere dichter
voortdurend en letterlijk met de dood leefde, die dagelijks in zijn poëzie de dood ter
verantwoording riep en aanklaagde voor diens absurde heerschappij over het leven.
‘Men kan niet voor een ander sterven,’ heeft Achterberg gezegd en hij had er met
een variatie aan toe kunnen voegen, dat men evenmin voor een ander kan leven. Hij
heeft getracht beide te doen voor de mysterieuze gestorven geliefde, die de machtige
inspiratiebron vormde voor zijn werk:
Tussen mijn leven en mijzelve
is enkel nog een graf te delven
is enkel nog het lied te zingen
is enkel nog den dood t' ontwringen
het lied dat van haar lichaam is
en dat den dood niet toebehoort
binnen dit woord.

De ontkenning van de dood stempelt Gerrit Achterberg (die voortkwam uit de,
vooroorlogse, kring van z.g. Jong Protestanten) tot een typische vertegenwoordiger
van het westerse Christendom, tot een christelijk dichter, niet in de beperkte
protestantse of rooms-katholieke zin die wij daaraan hechten, maar in de ruimste
oer-christelijke zin, die tegelijk de meest essentiële is. Daarin is hij verwant aan de
Deense theologen Kierkegaard en Kaj Munk. Hij accepteerde de dood niet (zoals
dat in oosterse godsdiensten vaak het geval is) op een even natuurlijke wijze als
waarop men de geboorte kan accepteren. Hij rebelleerde er tegen en men zou dit een
vorm van heilige blasfemie kunnen noemen. Daarom schokte ons de lichamelijke
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dood van deze dichter - die reeds duizend doden gestorven was in zijn poëzie - op
zo ongemene wijze.
Gerrit Achterberg was een dichter voor dichters, meer dan voor een publiek van
leken. Terecht schreef Ed Hoornik van hem dat ‘héél zijn poëzie een brandschatting
van de taal’ was. Daarom werd hij bewonderd door dichters van alle scholen en
richtingen: hij overspande de tegenstellingen tussen traditioneel en experimenteel,
tussen religieus en ‘heidens’, tegenstellingen die van een theoretische zinloosheid
werden voor degenen die zich met zijn werk confronteerden. Vertegenwoordigers
van alle levende generaties werden door zijn poëzie gefascineerd en schreven over
hem: Bertus Aafjes, Ed Hoornik, Fokke Sierksma, Manuel van Loggem en vele
anderen. Het kon dus niet anders, dan dat deze dichter, die door allen geannexeerd
werd, in wezen aan niemand toebehoorde, een eenling was en een eenzame in de
meest ijzige betekenis van het woord. In de literatuur werd en wordt veel geschermd
en gekoketteerd met het begrip eenzaamheid - en bij voorkeur door de geringere
talenten. Achterberg was wézenlijk eenzaam, maar ik herinner mij niet, dat ik hem
ook maar eenmaal dit woord heb horen gebruiken. Men voelde die eenzaamheid aan
in zijn persoon: hij was een zeer beminnelijk, kinderlijk en voorkomend mens en
tevens een man die schijnbaar open stond voor suggesties - in werkelijkheid echter
ging hij zijn eigen weg.
De poëzie was voor hem méér dan een persoonlijke belevenis, ze was voor hem
(en hij wenste dat ze dit ook voor anderen was) van universeel belang. Het gedicht
dat hij geschreven had, telde niet meer, was vogelvrij geworden. Hij was immers
altijd op weg naar het volgende gedicht. ‘Met dit gedicht vervalt het vorige. Ik blijf
mijn eigen onderhorige,’ schreef hij en:
Uit mij wordt opgeborgen
in Christus' arsenaal
het radeloze zorgen,
dat ik mij voor den morgen,
het vers van heden haal.

Wanneer men hem complimenteerde met zijn verzen, protes-
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teerde hij: ‘Ik hoop nog eens te mogen hopen op HET vers.’ Alleen reeds in deze,
misplaatste, bescheidenheid, toonde deze dichter, die een meester was, zijn grootheid.
Die bescheidenheid kwam ook op een andere manier tot uiting en vele
voordrachtskunstenaars en acteurs zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen.
Hij haatte het, zijn gedichten in het openbaar te zeggen, geremd als hij werd door
een onnodige, zij het prijzenswaardige, verlegenheid. Ik heb het enkele malen
meegemaakt, dat ik hem vergezelde naar een ‘lezing uit eigen werk’ en dat hij
krampachtig zocht naar een excuus om er onderuit te komen. Dat hij tenslotte toch
altijd weer ging, kwam voort uit de goedheid zijns harten: hij wilde de mensen die
op hem
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zaten te wachten, niet teleurstellen. Verder kon niemand het verhinderen dat hij zijn
gedichten ‘voordroeg’ op een wijze die, gelukkig, de spot dreef met alle regelen van
de voordrachtskunst. Hij beet de woorden en zinnen kort en monotoon af en ging
daarbij enigszins afgewend van het publiek zitten. Zo hoorde ik hem de eerste keer,
waarbij ik hem ontmoette, in Groningen uit zijn werk voorlezen in het gastvrije huis
van de kunstminnaar Sluiter. Dat was vlak na de bevrijding. Niet lang daarna zagen
we elkaar weer op het diner dat in Paterswolde gegeven werd ter ere van de vijftigste
verjaardag van Hendrik de Vries. Sedertdien zag ik hem nog verscheidene malen, in
Amsterdam, Den Haag en Wassenaar en eens logeerden mijn vrouw en ik bij hem
op de Maria-Hoeve te Neede, in de buurtschap Hoonte. En steeds weer opnieuw trof
het mij, hoe deze man, die zo beminnelijk, belangstellend en vol meeleven met zijn
vrienden kon zijn, tegelijkertijd opgesloten bleef binnen een wereld, waar niemand
toegang had. Ondanks zijn onmiskenbaar altruïstische trek, waarom men van hem
moest houden als mens, bleef hij ‘een vreemdeling op aarde’. Er heerste, in dit opzicht,
een merkwaardige tegenstrijdigheid in zijn wezen. Enerzijds haakte hij naar het
gezelschap van de mensen en voelde hij zich getrokken naar de cultuurcentra van
ons land (‘In het Westen gebeurt het tenslotte, Ab,’ placht hij te zeggen, wanneer ik
hem in Amsterdam of Den Haag trof), anderzijds voelde hij zich toch het meest thuis
op de afgelegen hoekjes van het platteland, waar hij dan ook het grootste deel van
zijn leven doorbracht. Hij was als een kind zo verrukt, toen hij voor de eerste maal
een reis door Frankrijk maakte - en ik ben er zeker van, dat hij blij was weer thuis,
in de rimboe, te zijn. Hij was een bewoner van een andere wereld dan de zichtbare
wereld waarin hij leefde en die hem in wezen maar matig interesseerde. Hij bracht
het hiernamaals in kaart in zijn poëzie en leefde in het rijk van de dood. Ja, hij leefde
letterlijk met de doden, deze dichter van de sarcofaag, zoals Bertus Aafjes hem
noemde. Hij leefde met hen, door de communicatie met de ene dode, die hij zonder
af te laten tot leven poogde te wekken in zijn poëzie. En in die wereld was hij
onbereikbaar voor iedereen:
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Hier is het nog aanwezig
wat nergens meer kon leven:
liefde, wereld ontheven,
en enkel met zichzelve bezig.
Doodstille morgenmist, ik ben
gelukkig en gelaten
gevonden door de zekerheden
die eens het lichaam dansen deden,
die straks het lichaam nederleggen
binnen de groene kerkhofheggen
van dit dorp.

Het is een uiterst moeilijke vraag, of wij deze dichter moeten beklagen, die leefde
in het besef ‘van heden tot aan die andere eeuwigheid, is maar één schrede’. Hij
heeft, mogen wij aannemen, de genade van een betrekkelijk zachte, want plotselinge
dood, ontvangen en het is zinloos, want on-menselijk, ons daarin te verdiepen. Deze
dichter van de dood, ís voor ons en zal voor ons blíjven, een van onze meest levende
dichters en dat is de overweldigende paradox van zijn dichterschap, waar wij slechts
dankbaar voor mogen zijn.
Zwaar echter zal het verlies wegen voor de vrouw met wie hij getrouwd was en
die hem zijn halve leven lang terzijde stond op een manier die iedereen, die haar
kent, bewondering en achting heeft afgedwongen. Ongetwijfeld heeft zij, als geen
ander, de rijkdom van de mens Achterberg ervaren, een moeilijk mens ongetwijfeld
en een tragisch mens, maar vóór alles een zuiver mens. Woorden van troost vallen
hiertegen weg, maar toch dient zij te weten dat een ongetelde schare van vrienden
en bewonderaars met haar meeleefde in die moeilijke dagen. Hij werd begraven in
een omgeving die hem dierbaar was: temidden van heide en coniferen, met een
eenvoudige zwerfsteen op zijn graf. En voortaan zal het voor hem zijn, zoals hij dat
beschreef in het gedicht Hulshorst, het eerste gedicht dat ik van hem las en dat mij
voorgoed tot een van zijn bewonderaars maakte:
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O minuten
dat ik hoor het weinig waaien
als een oeroude legende
uit uw bosschen, barsche bende
rovers, rans en ruw
uit het witte veluwhart.
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Jan de Rijmer
Jan Jacob Antonie Goeverneur werd geboren te Hoevelaken op de veertiende februari
van het jaar 1809. Zijn vader was er predikant, maar werd in 1816 beroepen naar
Groningen. Jan was toen zeven jaar en met enkele onderbrekingen, bracht hij zijn
leven lang in die stad door, tot hij er op de zeventiende maart van het jaar 1889 stierf.
Men kan dus rustig zeggen dat hij een Groninger was. Zijn verzamelde werken tellen
180 delen: proza, poëzie en vertalingen. Veertig jaar lang redigeerde hij de
‘Huisvriend’, tot de onvermijdelijke redactionele ruzie hem er uit dreef en het blad
zijn ziel ontnam. Het aantal brieven dat hij schreef is ontelbaar. Een arbeidzaam
leven ongetwijfeld en wat is er van overgebleven? Het gebrekkig berijmde verhaal
van meneer Prikkebeen, een bewerking van Töpffers M. Cryptogame en dan nog
wel gekuist en bewerkt uit de tweede hand, naar het Duits van Julius Kell. Men weet
zelfs nauwelijks meer dat hij de dichter en bewerker is van talloze kinderliedjes,
waaronder het bekende ‘Toen onze mops een mopsje was’. Men is vergeten dat hij
de eerste was, die meesterwerken uit de wereldliteratuur als ‘Andersens sprookjes’,
‘Kapitein Marryat’, ‘De verhalen van de duizend-en-een-nacht’, ‘Don Quichote’,
‘Robinson Crusoë’ en ‘Gullivers reizen’, voor kinderen bewerkte, dat hij onder meer
‘Vaders en Zonen’ van Toergenjew bij het Nederlandse publiek introduceerde. Hij
was één van de bescheidenste loonslaven in dienst van de Nederlandse literatuur en
hij leed bepaald niet aan zelfoverschatting, getuige het motto voor zijn in 1882
uitgegeven verzamelde dichtwerken: ‘'k Ben dichter, naar de mensen menen. Ik voor
mijzelf geloof het nauw.’ En misschien had hij gelijk. Hij was een kind van zijn tijd,
de tijd van de rijmende domineesdichters. Ook hij studeerde, dat kon niet missen,
theologie, als de
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meesten van zijn literaire tijdgenoten, de Schoolmeester inbegrepen, al bracht hij
het, evenmin als deze tot dominee. Het fenomeen van onze negentiende-eeuwse
dichtende theologen is nog altijd een unicum in de wereldliteratuur.
Jan Goeverneur, of Jan de Rijmer, zoals hij zich noemde, was, astrologisch gezien,
een waterman en men hoeft niet mee te doen aan de in de mode zijnde astrologische
razernij, om toe te geven dat de grote productiviteit van de literaire watermannen
een feit en hoogst merkwaardig is. Zonder uiteraard de vergelijking verder door te
trekken, is het gemakkelijk voor de vuist weg een aantal productieve watermannen
op te noemen: Charles Dickens, Tsjechow, Stendhal, Simenon, Menno ter Braak,
Havank en Courths-Mahler. De stand van de sterren bekommert zich hier minder
om de kwaliteit dan om de kwantiteit en zet rustig een Simenon naast een Havank.
Ik voor mij vind het niet toevallig, dat ik vanaf mijn eerste kennismaking met
meneer Prikkebeen, wat tevens mijn eerste aanraking met de ‘poëzie’ was, een
onloochenbaar zwak voor de figuur van Jan Goeverneur behouden heb. Het
verwonderde mij evenmin, toen ik onlangs ontdekte dat hij, evenals ik, op de
veertiende februari geboren was. Ik had mij op dat tijdstip al tot een produktieve
waterman ontpopt, die ergens zijn plaatsje zocht tussen Stendhal en Courths-Mahler
en, zo ik in de reïncarnatieleer geloofde, zou ik mij een herboren Jan de Rijmer
kunnen wanen. Sommige van zijn tekorten zijn op mij overgegaan en helaas niet
blijven hangen in dat speculatieve niemandstand tussen zijn graf en mijn wieg. Ik
heb zelfs niet beter leren lezen uit eigen werk dan hij, die er helemaal niets van terecht
bracht en dat als een grote handicap heeft moeten ervaren, toen de dichters, meer
dan in enige andere tijd, hun verzen voordroegen, tot bij de prijsuitreikingen op de
ijsclubs toe. Men zegt van hem dat hij levenslustig en geestig was, iets wat men van
mij ook zegt, als het niet onbescheiden is dat op te merken en zo het dat wel is, dan
nemen we aan, dat ik ten minste zijn bescheidenheid niet mee overgenomen heb: die
lastige eigenschap in de strijd om het bestaan.
We hebben beiden door Groningen gedwaald, maar door welk een verschillende
steden! Gedurende zijn leven maakte Gro-
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ningen de reuzensprong van middeleeuws naar moderne tijd. De stad had een vijfde
van haar tegenwoordige omvang en toen hij er als jongen in de straten rovertje en
indiaantje speelde, brandden er nog olielantaarns, die pas in 1854 plaats maakten
voor gaslicht. Hij was getuige van de ontmanteling, waarmee de stad haar isolement
verbrak, maar hij aanschouwde eveneens de afbraak van vele mooie oude gebouwen,
die de stad voor altijd van haar karakteristieke schoonheid beroofde. De
vooruitstrevende, nijvere Groningers hadden en hebben evenwel ‘geen belang’ bij
historische monumenten. Achtereenvolgens vielen onder slopershand, als onder het
mes van een onkundig chirurg, die gelijkelijk dode en vitale delen uit het lichaam
verwijdert, het Butterhuisje bezuiden de Martinikerk, de oude Stins op de hoek van
de Pelsterstraat, het Jacobijnenklooster en het prachtige Huis Quintes in de
Oosterstraat, de schilderachtige Waag en het Provinciaal Artillery Huis, om slechts
een willekeurige opsomming te geven. Natuurlijk, de gemeenteraad bracht, men mag
het niet ontkennen, ook verbeteringen aan. De ‘drekstoep’ en de begraafplaats
verdwenen uit de binnenstad; er kwamen riolering en waterleiding. Zelfs werd in
1831 het ‘Kunstlievend Genootschap Pictura’ opgericht.
In zijn studentenjaren zwierf Jan Goeverneur door de straten met de hobbelige
‘kinderkopjes’, waar nog de sledemenners hun vrachtjes over transporteerden,
deugdelijk voorzien van een smeerlap, dat nuttige gebruiksvoorwerp, onrechtvaardig
verworden tot een scheldwoord. Jan Goeverneur zal in deze zo nuchtere handelsstad
stellig de merkwaardige poëzie gevoeld hebben, die er uitgaat van straatnamen, welke
soms de lachlust opwekken van niet-Groningers, maar die in wezen de weemoedige
en trotse herinneringen zijn aan oude uitgestorven geslachten: Ebbingestraat,
Gaddingestraat, Gelkingestraat en Haddingestraat.
Wij weten dat Jan Goeverneur een vrolijke student is geweest en het is meer dan
waarschijnlijk dat hij menig glas gedronken heeft in de destijds beruchte café's ‘Het
Lammuuntje’ en ‘De Fontein’. Hij sloot er vriendschap met de zonen van patriciërs,
met Hecker en Reynders, dichters als hij, maar tevens rede-
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naars in de dop, die zichzelf graag hoorden spreken en waartegen zijn sardonisch
glimlachende zwijgzaamheid dus nog beter afstak; met Ruardi Tresling en Baart de
la Faille, exotische namen in een kille omgeving, en met de dichter Modderman en
de latere burgemeester De Ranitz. Hij verwierf populariteit met het hekeldicht
‘Minerva's Vloek’, op een gehate professor, een gedicht dat hem veertien dagen
huisarrest bezorgde van de Senaat, een tijd waarin de onverbeterlijke een nog scherper
spotvers op de professor schreef, de ‘Keesiade’, dat populair bleef bij de studenten
van geslacht op geslacht. In 1829 richtte hij met enkele vrienden de Groningse
studenten-almanak op en nog weer twee jaar later maakte de Tiendaagse Veldtocht
een einde aan zijn frivole jongelingstijd. Als vrijwilliger trok hij mee met de Groningse
schutters onder generaal Heiligers, maar het soldatenleven viel hem niet mee en hij
bleef een onbeduidend nummer in deze dramatische en belachelijke schertsoorlog
met onze zuiderburen. Hij zeulde mee, in februari-mist en regen, door de Overijselse
moerassen, tot de Groningers zich in Eindhoven bij de Leidse studenten voegden,
waar hij de Schoolmeester leerde kennen, met wie hij ongetwijfeld het glas hief bij
Oranje Betje in ‘Het Eindhovense Bierhuis’. Wanneer de vrede gesloten is, vinden
wij hem terug in Delft, de stad van zijn moeders geslacht, de Graswinckels. Van
Delft ging hij naar Leiden om er klassieke letteren te studeren en in 1836 kwam hij
naar Groningen om er van zijn pen te leven. Hij moet een moedig man geweest zijn,
want ik vertrok juist, ruim een eeuw later, uit Groningen, om van mijn pen te kunnen
leven.
In Delft had hij reeds kinderversjes gemaakt, die bewerkingen waren van de Fünfzig
Fabeln van Hey. Zij werden een succes, als een afschaduwing van het grote succes
dat zijn Prikkebeen te beurt zou vallen. Wij zien hier dat het bewerken hem al vroeg
in het bloed zat; misschien voorvoelde hij zijn lange leven en meende, dat men niet
te vroeg moet beginnen om zijn kruit te verschieten.
Ik weet niet, hoe zijn tijdgenoten over hem geoordeeld hebben, behalve De
Genestet, de zachtmoedigste van allen, die hem roemde in een lezing; maar het schijnt
dat men elkander in
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die tijd sneller bewierookte dan tegenwoordig. Bekend werden ook zijn Jan de
Rijmeriaden, waarin hij het Rijmwoordenboek en, daarachter, het overgrote aantal
voze en handige rijmelaars uit die dagen hekelde. Er wordt wel beweerd dat hij weinig
kritisch en slordig werkte. Helaas, wat kan men anders verwachten van een schrijver
die van zijn pen moet leven!
Er was een geheim in zijn leven, dat nooit helemaal opgelost is: hij bleef
ongetrouwd, vermoedelijk omdat hij homosexueel was. Hij hield veel van kinderen
en het zal zeker niet toevallig geweest zijn, dat hij een tijdlang kamers bewoonde in
een huis, waar de kostjuffrouw negen kinderen had. Hebben deze kinderen hem,
direct of indirect, geïnspireerd tot het schrijven van zijn Bruintje de Beer, Prikkebeen
en van talloze kleinere versjes? Zeer gewild waren ook zijn schoolleesboekjes, met
verhalen en artikelen in een verbijsterende verscheidenheid van onderwerpen en,
hoewel veel van zijn werk thans onleesbaar is geworden - ik ben ervan overtuigd dat
zijn invloed op het lager onderwijs niet gering is geweest en het noemen van een
straat naar zijn naam is wel het minste wat Groningen voor hem kon doen.
In latere jaren wandelde hij, voor zover een langzaam slopende ziekte hem dat
toeliet, geregeld met zijn hondje ‘Prinses’, een zwart mormeltje, dat hij ‘de zwarte
wederhelft van mijn ziel’ noemde en, verzot op bloemen als hij was, zal hij een
bekende figuur, zo geen stadstype, zijn geweest op de Groningse bloemenmarkt. De
laatst jaren van zijn leven kwam hij de deur niet meer uit, maar bloemen werden hem
wel gebracht door de vele bekenden en vrienden, die hem bleven bezoeken en, zo
lang zijn verstijvende hand kon schrijven, bleef hij zijn enorme en absurde
correspondentie voeren. Gaf hij daarmee, onbewust, het bewijs, dat hij ondanks alles,
een melancholieke waterman, een diep eenzaam mens was?
Op tachtigjarige leeftijd stierf hij. De geschiedenis van meneer Prikkebeen was
toen veertig jaar oud en springlevend en is dat, in al zijn heerlijke stunteligheid, nog.
Althans voor mij!

Ab Visser, Leven van de pen

73

D e ‘M i d d l e - B r o w ’
Als er een high-brow is, dan moet er, in tegenstelling daarmee, een low-brow zijn
en tussen die twee in, kan men zich uiteraard niet anders dan een middle-brow denken.
Nu zijn high- en low-brow geaccepteerde begrippen, verschijnselen, verschijningen
zo men wil en de één zowel als de ander gaat, respectievelijk bewust of onbewust,
prat op zijn status.
‘Ik ben misschien wel een high-brow,’ zegt de eerste, niet zonder valse
bescheidenheid en bedoelt: ‘ik kan er nu eenmaal niets aan doen, dat alleen de hoogste
en meest verfijnde cultuuruitingen goed genoeg voor mij zijn.’
De tweede beweert: ‘Ik ben maar een dom iemand, ik lees bijna nooit, ik hou niet
van muziek, enz....’ Hij bedoelt evenwel: ‘maar voor de rest mag ik er om de drommel
wel zijn.’
En de één voelt zich evenzeer verheven boven de ander, als omgekeerd. Wie echter
wil er, alweer bewust of onbewust, een middle-brow zijn? Wie ter wereld voelt er
iets voor, zich in deze sandwich-positie gedrongen te weten? Vrijwel niemand en,
zo het woord al bestaat, men komt het in geschrift of spraakgebruik nauwelijks tegen.
Desondanks is de middle-brow het sterkst vertegenwoordigd, om niet te zeggen
alom-aanwezig en richting-bepalend. De mode bijvoorbeeld geeft er het sprekende
voorbeeld van, hoe het haute couture-ontwerp zich bij de smaak van de massale
middenmaat moet aanpassen: de gevulde lijn plooit zich (in de confectie) naar de
plompe vorm. In de kunst, dus ook in de literatuur, is het niet anders. Grote
boek-oplagen worden zelden bepaald door de high-brow, wel een enkele maal door
de low-brow (Spillane), maar vrijwel zonder uitzondering door de middle-brow. De
best-seller is de exponent bij uitstek van de middle-brow, want hij bevat alle elementen
om het een groot en gevarieerd publiek naar de zin te maken.
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Wanneer men nu denkt, dat er dus een eenvoudige formule voor nodig is, om een
best-seller in het leven te roepen, heeft men het mis. Er is namelijk de zeer
onberekenbare factor van de conjunctuur, die steen der wijzen, waar iedere uitgever
naar zoekt en van droomt. Toen een Amerikaanse uitgever ‘The good Earth’ van
Pearl S. Buck accepteerde, wist hij vermoedelijk nog niet dat de schrijfster het
manuscript voordien reeds bij 36 andere uitgevers aangeboden had, met een nul op
het request en nog minder kon hij bevroeden dat hij een goudader had aangeboord.
De 36 minder fortuinlijke collega's kregen de gelegenheid zich daarover te beraden,
toen de schrijfster hen met triomfantelijke ironie uitnodigde voor een
gemeenschappelijk diner.
Dit is niet het enige voorbeeld van het grillige kansspel, waaraan de uitgever
dagelijks gedwongen wordt deel te nemen en het maakt zijn beroep zowel spannend
als enerverend. Een geslaagde uitgever moet iets van de sportsman en de gokker in
zich hebben. De eerste uitgever die ‘Im Westen nichts Neues’ aangeboden kreeg,
weigerde dit manuscript, omdat hij enkele jaren daarvoor een novelle van Remarque
uitgegeven had die onverkoopbaar bleek en dat sedertdien gebleven is. Men kan
slechts gissen wat er in de man omgegaan moet zijn, toen het tweede, door hem
geweigerde manuscript, bij zijn opvolger een wereldsucces werd. Dat een enkele
maal een uitgever toch een fijne neus blijkt te hebben, bewijst het geval van Françoise
Sagans eerste roman, waarvan het manuscript in één nacht gelezen en geaccepteerd
werd. Maar wie zal ons zeggen, hoeveel andere ‘Françoise Sagans’ er in diezelfde
tijd een boek van soortgelijke strekking geschreven hebben, dat niet als zodanig
herkend, uitgegeven en door het publiek met geestdrift ontvangen werd!
Er zijn naast de best-seller natuurlijk nog andere exponenten van de middle-brow,
die ik in een Engels opstel ook aangeduid zag als de ‘average reader’. Men kan
bijvoorbeeld rustig aannemen dat hij het ‘gelijk’ aan zijn zijde heeft. Hij bezit hechte
overtuigingen omtrent wat goed en niet goed is en hij is niet van zins zich daar, door
de meningen van welke expert dan ook, van af te laten brengen. Het merkwaardige
daarbij is, dat
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hij in volle oprechtheid achter zijn ‘overtuiging’ staat en zich gewoonlijk niet eens
bewust is van het complex conjunctuurverschijnselen dat hem daartoe heeft gebracht.
Hij bewondert, men kan er nagenoeg zeker van zijn, Van Gogh en er is geen enkele
reden om aan te nemen, dat hij van diens schilderijen niet oprecht geniet. Hij vergeet
evenwel dat hij van kindsbeen af vertrouwd is gemaakt met de bruggetjes en
zonnebloemen, zoals hij die overal in zijn eigen milieu in reproductievorm aantreft
en er dus nooit critisch tegenover is geplaatst. Hij zal op dezelfde manier van Chopin
houden, zonder te beseffen, dat hij deze componist meestal te horen krijgt (of mogelijk
zelf ten gehore brengt) in vervalste toonaard, want geen muziek laat zich blijkbaar
zozeer door vulgarisatie ‘vertekenen’ als de muziek van Chopin. Om tevens voor
modern door te gaan, heeft hij altijd wel de één of andere jazz-componist achter de
hand.
De middle-brow is iemand, zou men kunnen zeggen, die slechts herkent, waar hij
denkt te erkennen; hij heeft de typisch eigengereide instelling van de burger: hij is
de drager en verspreider van modewoorden die per seizoen opduiken en weer
verdwijnen. Hij is in feite de meest naïeve snob die er bestaat en zal er altijd voor
zorgen onder geen voorwaarde ‘de boot te missen’. Hij beluistert de concerten,
bezoekt de exposities, leest de romans, die in het schijnwerperlicht van de conjunctuur
staan. Dit hoeft helemaal niet in te houden dat hij de toevallige modeverschijnselen
klakkeloos vereert of aanvaardt. Vaker het tegendeel. Hij zal een bepaald boek dat
‘men gelezen moet hebben’ in huis halen en het fel veroordelen als het niet aan zijn
burgerlijk-morele codes en taboes voldoet. Het kan dan ook niet uitblijven dat de
middle-brow zich soms catastrofaal vergist. Hoeveel tientallen lieden hebben zich
niet de haren uit het hoofd kunnen rukken, omdat zij bijvoorbeeld niet op tijd de
(handels)waarde van Van Goghs schilderijen herkenden, toen deze op nul genoteerd
stonden.
Ik ontmoette in het Zuidfranse artiestendorp Cagnes-sur-Mer eens een bejaard
echtpaar, dat sedert veertig jaren kamers verhuurde aan schilders en als huur
schilderijen accepteerde, mits deugdelijk voorzien van signaturen. De schuur naast
hun huis
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bevatte geen geiten, kippen of ander kleinvee, zoals het behoorde, maar was van
onder tot boven opgetast met doeken van talloze schilders uit aller heren landen,
waar de spreekwoordelijke Jood geen bod op zou doen. De oorzaak van deze fanatieke
hobby was voortgekomen uit het feit, dat de echtelieden in het begin van hun huwelijk
onderdak verleend hadden aan Modigliani, toen deze nog een obscuur, verhongerd
talent was, genoodzaakt lakens uit hotels te stelen om op te kunnen schilderen. Het
echtpaar zag zich gedwongen schilderijen als betaling aan te nemen. Nadat hij
voorgoed vertrokken was, ruimden zij die ‘waardeloze’ dingen op. De ironie van het
noodlot wilde dat er een enkele, niet gesigneerde studie achterbleef en als onderlegger
voor een wijnkaraf gebruikt werd. Toen Modigliani's schilderijen, na zijn tragische
dood, plotseling een grote waarde begonnen te vertegenwoordigen, beseften zij dat
hun een fortuin ontgaan was en die ene, niet gesigneerde studie, wilde niemand als
authentiek erkennen. Deze geschiedenis mag illustreren dat de middle-brow nooit
en te nimmer een kat in de zak koopt, ook al is de mogelijkheid niet uitgesloten dat
het een ‘gelaarsde kat’ is, in staat zijn meester tot een markies van Carabas te maken.
Men kan gevoegelijk aannemen dat de middle-brow de markt bepaalt, op alle
gebieden van de kunst. Musea, concertzalen, leeszalen en schouwburgen zouden
leeg blijven, zo het bestaan daarvan afhing van de high- of de low-brow. En al zullen
de directeuren van genoemde instellingen het publiek suggereren, dat zij zich naar
de high-brow richten, in waarheid kunnen zij niet anders dan aan de lopende band
concessies doen aan de tirannieke macht van de middle-brow.
Hetzelfde ziet men gebeuren bij de gemiddelde uitgever. Om een intellectuele
stand op te houden, zal hij van tijd tot tijd dichtbundels of andere luxe-geschriften
uitgeven, of een literair maandblad in stand houden, maar om dit te kunnen doen is
hij genoodzaakt met de rest van zijn fonds aan de smaak van de middle-brow tegemoet
te komen en het is duidelijk dat dit bij idealisten gemakkelijk tot frustraties kan leiden.
Het lijkt mij, voor zover ik daar als auteur over kan oordelen, één van de moeilijkste
kanten van het uitgeversvak of het boek-
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handelsbedrijf. Er wordt in de wereld van het boek eindeloos gediscussieerd over de
vraag wie risico's behoort te nemen: uitgever of auteur. Maar als het erop aan komt,
is dit een spiegelgevecht, want de machtige middle-brow op de achtergrond die zelf
geen risico's neemt, bepaalt het risico van uitgever en auteur beide. Hij is de altijd
onberekenbare, grillige factor en desondanks het doorslaande gewicht in de schaal.
Hij is de klant-is-koning, die in de uitleenbibliotheek vraagt naar ‘een boek, niet te
zwaar, maar ook niet te licht,’ of ‘een boek waar je iets van opsteekt en wat van mee
naar huis neemt.’ In de boekhandel zal hij vragen naar ‘een goede roman’ en een
beetje hulpeloos om zich heen kijken, in de hoop dat de bediende hem begrijpt, hem
niet voor een ‘boekheiden’ (low-brow) houdt, maar evenmin voor iemand, die niet
met beide benen op de grond staat (high-brow). De verstandige bediende zal hem
‘coachen’ en, indien hij ervaring bezit, een keuze laten maken die tegelijk vleiend
is en tot tevredenheid stemt. De middle-brow zal zelfverzekerd de winkel uitgaan in
het bewustzijn dat hij (natuurlijk) geslaagd is. Als hij nu binnenkort meneer Pieterse
tegenkomt, zal hij kunnen zeggen: ‘ja, ik heb het boek gelezen’ en hij zal er zijn
critisch commentaar op geven. Hij zal bovendien tegen mevrouw Jansen kunnen
zeggen: ‘dit boek moet je beslist lezen’, en aldus voldoen aan de kettingreactie van
de mode.
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Kort geding
de kok van Arnold Bennett
Men behoeft niet bepaald (of bepaald niet) artiestencafé's te bezoeken om een literair
avontuur te beleven. Men kan in dat opzicht soms tegen vreemdere dingen aanlopen
in een doodgewoon buurtcafé.
Een tijdlang bezocht ik een dergelijk café aan de rand van de Amsterdamse
binnenstad, waar ik tot de ongeregelde stamgasten behoorde. Het was er gezellig,
hoewel niet intiem, want daarvoor was de ruimte te groot. Van de bar werd weinig
gebruik gemaakt. De bezoekers verkozen de uitgebreide leestafel, of de zitjes langs
de wanden, die behangen waren met ‘echte’ schilderijen uit de afschuwelijkste
Duits-romantische periode. Een aantal vaste klanten maakte druk gebruik van de
biljarttafels, die het achterste deel van de zaal vulden. Er liepen een stuk of zes kelners
rond, onder wie een paar oudgedienden en op een avond zei één van hen tegen mij:
‘Ik heb vroeger gewerkt bij een Engelse schrijver.’ Ik keek hem oplettend aan en
vroeg hem wie dat dan wel was. ‘Dat was mr. Arnold Bennett,’ antwoordde de kelner
en vervolgde met iets van heimwee in zijn stem: ‘Ik was kok aan boord van zijn
jacht. Als wij bijvoorbeeld met het jacht van Londen naar Stockholm voeren, reisde
hij ons na op een grote passagiersboot. Hij maakte nooit lange tochten met zijn jacht,
hoewel het een mooie zeewaardige schuit was met een bemanning van wel een dozijn
koppen... Tja, er zijn schrijvers en schrijvers,’ besloot hij, niet zonder ironie op mij
neerziende.
Ik voelde mij maar een miserabele scribent, toen ik dat verhaal uit de mond van
een ooggetuige hoorde. Toevallig verdiepte ik mij in die dagen in de dagboeken van
Bennett en ik wist dus van de luxe die deze zich op latere leeftijd permitteren kon,
maar het was toch weer even anders daar op deze wijze mee
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geconfronteerd te worden. Ik liet de kelner verder praten over Arnold Bennett en
zijn verslag droeg weer een steentje bij tot de reconstructie die ik in mijn verbeelding
bezig was van 's mans leven en werk te maken.
Arnold Bennett behoorde tot de gelukkige generatie van Engelse schrijvers, die
het materieel in alle opzichten meezat: W. Somerset Maugham, H.G. Wells, J.M.
Barrie, Bernard Shaw - stuk voor stuk schreven deze heren, die zo om en nabij het
jaar 1870 geboren werden, zich een fortuin bij elkaar, heel vulgair, maar heel plezierig.
Ze werden volwassen in een tijd waarin de film nog niet bestond of in de kleinste
maat kinderschoenen stond en het toneel bood de schrijver nog de grootst mogelijke
kansen op roem en rijkdom. Bennett wist deze kansen uit te buiten. Als de astrologen
gelijk hebben met hun stelling dat de ‘Tweeling’ het handige type is onder de
sterrenbeelden, dan gaat dit zeker op voor Bennett: het zij met jaloezie door mij
geconstateerd. Als schrijver van dagboeken en brieven leek hij mij groter en origineler
dan als romancier, dramaturg en humorist, maar hij haalde uit zichzelf en de gunstige
conjunctuur, wat er uit te halen viel. Hij werkte, dat moet erkend worden, met een
noeste vlijt en de vaste wil om iets te bereiken. Hij bezat een ijzeren constitutie,
hoewel hij een hypochonder was die zich voortdurend liep te beklagen en aan
slapeloosheid meende te lijden. Hij was een scherp waarnemer en droogkomisch
opmerker; artistiek gevoel bezat hij evenwel weinig. Hij had de geest van een
boekhouder en nauwgezet rekende hij per jaar uit hoeveel woorden hij geschreven
en hoeveel ponden hij verdiend had en het waren er van beide niet weinig. Hij had
voorts de instelling van een parvenue en richtte dienovereenkomstig de huizen in die
hij successievelijk bewoonde.
Toen hij als jongeman naar Parijs ging, vastbesloten carrière te maken, ontmoette
hij daar de eveneens jonge Somerset Maugham. ‘Luister eens, Willy,’ zei hij op de
plechtige toon, die met zijn aard overeenstemde en die hij aanwendde, onverschillig
of het ernstige dan wel frivole onderwerpen betrof, ‘wanneer je in Parijs van plan
bent mee te tellen als kunstenaar, moet je er een maîtresse op na houden. Ik kan mij
nog geen vaste vriendin veroorloven, maar ik heb een vriend, een schil-
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der, en samen hebben wij nu een vrouw gevonden, die drie dagen in de week door
hem betaald wordt en twee dagen door mij. Wanneer jij haar de twee resterende
dagen neemt, lopen we niet de kans dat ze ons in de steek laat voor een rijke vent.’
Willy ging niet op het voordelige aanbod in, maar stelde het later op schrift.
Arnold Bennett trouwde tenslotte met een Française en in zijn dagboeken besteedt
hij nauwelijks enige aandacht aan haar. Zijn werk en verdiensten gingen hem boven
alles en hij schrijft daarover op de meest droge en vermakelijke manier die men zich
denken kan. Hij was bepaald niet vrij van arrogantie, echter op een zo kinderlijke
wijze, dat men het hem wel vergeven moet. Eens zat hij werkeloos in zijn huiskamer
en had bezoek van een nicht, die een boek van hem uit de kast haalde en er blijkbaar
zeer door geboeid werd. Nieuwsgierig geworden naar zijn eigen werk van jaren her,
nam hij eveneens een exemplaar van het betreffende boek uit zijn kast en tekende 's
avonds in zijn dagboek aan: ‘Ik las het in één ruk uit en ik had in geen tijden zulke
plezierige lectuur onder ogen gehad.’ Men begrijpt dat het interessant voor mij was,
de kelner over Bennett te horen vertellen en toen ik thuiskwam, nam ik onmiddellijk
zijn ‘Journals’ ter hand en sloeg het jaar 1913 op. Daar vond ik na enig zoeken, het
volgende:
Friday, April 25th. - Yesterday we went over to see the VELSA (zijn jacht) in
Brightlingsea creek. She looked superb in every way, except inside the engine case.
Entirely Dutch crew, of whom two cannot speak English at all. I liked the aspect of
the cook, but it was impossible to communicate any ideas to him direct...
Een paar dagen later liet ik deze passage aan de kelner lezen. Hij glimlachte en
zei: ‘Ik moet dat boek ook hebben. Ik ga het morgen meteen kopen, want ik heb
intussen Engels geleerd.’

de Groningse exodus
Het was in de ergste crisisjaren, dat ik een uitgever zocht voor mijn eerste, zeer
onrijpe verzen, die ik bijeen had gebracht in
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een bundeltje, waarvan de titel mij is ontschoten. Omdat ik van christelijke huize
stam, lag het voor de hand dat ik een uitgever zocht conform mijn toenmalige
geloofsovertuiging, maar ik was nog niet op de hoogte van bestaande uitgevers.
Op een dag stuitte ik in een winkel voor feestneuzen en bruiloftsgedichten, aan
het Gedempte Zuiderdiep, op de naam ‘Eben Haëzer’ en ik meende dat ik bij deze,
mij zo vertrouwde klanken, mijn geluk wel eens kon beproeven. Twee jaren duurde
het, eer er op een morgen een oude, half opengescheurde enveloppe op de deurmat
lag. Mijn bundel werd mij teruggestuurd en ik leerde toen, dat zich achter de vrome
uitgeversnaam de minder vrome, merkwaardige dichters Pareau en Noordstar
verschuilden. Ongeveer in diezelfde tijd viel mijn ‘echte’ debuut, een paar verzen,
die ik reeds eerder ter beoordeling had voorgelegd aan de bibliothecaris van de
Openbare Leeszaal, Josef Cohen.
Op een avond, heel laat, zat er een vreemde man in de woonkamer-keuken van
mijn ouderlijk huis op mij te wachten. Hij was gekleed in een bruine overall en zijn
zwierige haardos schreeuwde het uit, dat hij, astrologisch gesproken, een leeuw was.
Mijn moeder wist niet goed raad met deze verschijning, maar ze had zijn naam
onthouden: Hendrik de Vries. Die naam bezat voor mij al een magische klank en dat
ik de bezitter ervan niet eerder gezien had, kwam, omdat hij op de hoogste toppen
van de Groningse Parnassus troonde en ik nog moeizaam mijn weg zocht in het
doornig struikgewas aan de voet. Hij stelde een bundel poëzie van Groningers samen
voor ‘De Vrije Bladen’ en nodigde mij uit daaraan deel te nemen met vier verzen.
Niet veel later leerde ik de dichter Reinold Kuipers kennen; zijn gedichten waren
nog net aan de aandacht van De Vries ontsnapt bij het samenstellen van het
Vrije-Bladen-Nummer, maar deze gemiste kans voor Kuipers werd ruimschoots
vergoed door het feit, dat ‘Forum’ ongeveer in diezelfde tijd gedichten van hem
publiceerde.
Op uitnodiging van de duizend-kunstenaar en latere hoorspelleider van de NCRV,
Dirk Vérèl, woonden wij een literaire avond bij in diens huis, waar, behalve Jan H.
Eekhout, Sjoerd
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Leiker, Bert Nuver en Hendrik de Vries, ook Theun de Vries aanwezig was. Op die
avond ontdekte ik voor het eerst, dat men de literatuur niet alleen als diep-ernstige,
kunstgelovige hoeft te benaderen, toen onze gastheer aan Hendrik de Vries, die bezig
was zijn ouderwetse gramofoon met Spaanse platen op te draaien, vroeg: ‘Is de koffie
al bruin, Hein?’
De jonge talenten schoten nu, in steeds groter getale, overal in het nuchtere en
soms wat kille klimaat van de stad Groningen op, als krokussen uit een kale
wintergrond (het is typerend dat de Groninger deze bloemen ‘krookjes’ noemt en
dus blijkbaar niet van kussen houdt).
De genieëntafel in de onvolprezen en helaas door oorlogsgeweld verdwenen
Bodega Dik aan de Grote Markt verloor aan splendeur door het decadente stadium,
waarin de eens zo strijdlustige schildersgroep De Ploeg begon te treden en het werd
duidelijk, dat na de schilderkunst, de literatuur een bloeitijd in Groningen tegemoet
ging.
Wij kwamen nog wel eens bij elkaar in de Bodega Dik, waar in betere tijden
Herman Poort, Halbo C. Kool en Mr. E. Elias de toon hadden aangegeven, maar de
gelegenheid was net even te duur voor ons, jonge dichters, die in de jaren voor de
oorlog, gewoonlijk onze eerste publicaties zelf moesten bekostigen. En dus zochten
wij de goedkope lunchrooms in de Herestraat op en slechts bij bijzondere
gelegenheden de café's van Koos Kerstholt en Dik.
Groningen is niet groot genoeg dan dat men er elkaar als dichters lang genoeg kan
ontlopen en wij wilden dat ook niet. Wij zorgden bovendien wel op te vallen door
het dragen van flodderdassen, die toen evenveel ergernis bij de burgers opwekten,
als b.v. de nauw gepijpte broekjes. Dat is dwaas, want er komt een tijd in ieder
dichterleven, waarop men zowel de flodderdas voorgoed aflegt als het nauwe broekje
uittrekt. Kort voor het uitbreken van Wereldoorlog II waren er zoveel jonge dichters
en schrijvers in Groningen, dat de eerbiedwaardige Martinitoren bedenkelijk zijn
grijze pijnappel schudde. Ik leerde Ferdinand Langen kennen en samen maakten wij
kennis met A. Marja, Lex Gans, Koos Schuur, Eddy Evenhuis (een ‘wonderkind’ in
de poëzie, evenals Halbo C. Kool), Max
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Dendermonde, Albert (Koos) Redeker en Hans Redeker, Menno de Munck en W.H.
Nagel, die zich later J.B. Charles zou noemen en niet op zou houden het spoor terug
te volgen.
Het was niet allemaal pais en vree en het zou vervelend geweest zijn, wanneer dat
wel het geval ware geweest. Niet voor niets deed het gevleugelde woord van Lex
Gans de ronde: ‘Eén dichter: een slecht vers; twee dichters: een borrel; drie dichters:
ruzie.’
Er vormden zich partijen en tegenpartijen. Ik mocht mij de hoofdman van de ene
groep noemen, Marja zich die van de andere groep. Wij waren onschuldiger, maar
even verbeten op elkaar, als moderne gangsterbenden. Het literaire bentwezen vierde
hoogtij in Groningen, die trotse rijke stad, die het bijna negen eeuwen zonder dichters
had uitgehouden en er wel bij was gevaren.
Marja en ik hadden onze adjudanten. Ferdinand Langen was de mijne, Lex Gans
de zijne en ik moet Marja de eer geven, dat ik in die dagen een beetje bang voor hem
was. Hij toonde zich dan ook streng als maëstro, niet alleen jegens zijn vijanden,
maar ook tegenover zijn satellieten.
Op een dag overhandigde een nogal naïeve Koos Redeker hem een cahier, waarin
deze zijn eerste dichtproeven opgeschreven had. Hij vroeg nederig het oordeel van
de meester. ‘Goede en slechte gedichten van Albert Redeker’ stond er op het etiket.
Maanden later gaf Marja hem het cahier terug; als enig commentaar had hij ‘Goede
en’ doorgestreept.
Als een miniatuur-apotheose van die merkwaardige literaire opbloei van voor de
oorlog kan beschouwd worden de oprichting en het kortstondige bestaan van ‘Het
Drieluik’. Ferdinand Langen en ik hadden deze bescheiden kunstkring tot leven
geroepen in de mobilisatiejaren, toen de oorlogsdreiging vergezeld ging van een
enorme sneeuwval.
Marja en zijn aanhang kwamen bij ons ‘inwonen’, maar de voorgenomen
paleisrevolutie ging niet door en toen de Duitsers ons land binnenvielen, stak Marja
mij de verzoenende hand toe met de woorden: ‘Nu er zoveel belangrijker dingen op
het spel staan, is het tijd om onze literaire geschillen te laten rusten.’
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De oorlog maakte voorlopig een einde aan het literaire leven in Groningen, tenminste
voor zover het zich als generatie manifesteerde. A. Marja stierf in Den Haag, Max
Dendermonde woont in Hilversum, Ferdinand Langen in Laren, J.B. Charles in
Leiden, Koos Schuur is zwervende en Eddy Evenhuis woont in Leeuwarden. Reinold
Kuipers en ik zijn Amsterdammers geworden. Boven die achtergeblevenen, troont
nog steeds Hendrik de Vries in Groningen en er is een literaire prijs naar hem
genoemd, die velen van de bovengenoemden en ook mij ten deel viel. Sommigen
van ons die Groningen voor het ‘Westen’ verwisseld hebben, behielden hun accent.
Hendrik de Vries beweerde niet minder, dan dat zijn Spaanse coplas alleen tot hun
recht komen, wanneer ze gelezen worden met een Gronings accent.

van de pen leven
Toen Edgar Wallace, de populaire veelschrijver, op het toppunt van zijn roem stond,
werd hij door de redactie van een nieuw opgericht familieblad aangezocht voor het
schrijven van een vervolgverhaal. Aangezien hij zijn hand nergens voor omdraaide
en desgewenst aan zes boeken tegelijk werkte, accepteerde hij de, uiteraard goed
gehonoreerde opdracht. Bij iedere nieuwe aflevering steeg het aantal abonnees met
sprongen en de redacteuren hadden alle reden om in paniek te geraken, toen Edgar
Wallace tegen dat de vijfde aflevering gereed behoorde te zijn, onvindbaar bleek en
vermoedelijk in een dure auto het land doorkruiste. Het verhaal moest evenwel een
vervolg hebben en de redactie had het zelf misschien nog wel kunnen schrijven,
wanneer de held aan het einde van de vierde aflevering niet aan handen en voeten
geboeid in een vijftig meter diepe put had gezeten. Hoe hem daaruit te krijgen! Dat
wist alleen de meester en die bleef zoek tot op het allerlaatste ogenblik. Radeloos
snelde men hem tegemoet toen hij op kwam dagen, maar kalm stelde hij zich met
de drukkerij in verbinding en dicteerde: ‘Met één reuzenzwaai bevrijdde hij zich...’
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Deze anecdote illustreert, zij het karikaturaal, het gemak waarmee een veelschrijver,
respectievelijk broodschrijver, zijn verhalen in elkaar flanst, met grootmoedig
voorbijzien van psychologische details en reële hindernissen. Hij heeft geen tijd en
vermoedelijk geen talent voor fijnere nuances en hij bekreunt zich niet om literaire
fijnproeverij, wat het publiek trouwens ook niet van hem verlangt. Hij werkt
horizontaal en niet verticaal, dat laat hij over aan de ‘echte’ schrijvers, die eens in
de vijf jaar een novelle of een kleine roman in de goudschaal van de officiële literatuur
werpen, want immers: ‘wordt eikenschors bij 't pond gewogen, men weegt kaneel
bij 't lood.’
Er zijn vele voorbeelden van schrijvers en dichters die, na een aanvankelijk succes
in de kleine kring van ingewijden, het smalle (onvoordelige) pad van de
highbrow-literatuur verlaten om de brede (voordelige) weg van de populariteit op te
gaan en gewoonlijk wordt hun deze zondeval zwaar aangerekend. De Engelse
schrijvers W. Somerset Maugham en J.B. Priestley behoren er toe en bij ons
bijvoorbeeld Jan de Hartog. Er schijnt een onoverbrugbare kloof te moeten bestaan
tussen de officiële literator en de populaire veelschrijver. Van beide kanten worden
rancunes gekoesterd: de eerste minacht de tweede, maar benijdt hem ook om zijn
roem en baten, al zal hij dat slechts schoorvoetend willen toegeven; de tweede minacht
de eerste, maar benijdt hem zijn élitepositie in de literatuur. Het verschil tussen beiden
is, dat de laatste zijn grieven meestal van de daken schreeuwt. Het is blijkbaar moeilijk
de juiste middenweg te vinden... tenminste voor de levende auteur. Voor de dode
auteurs legt men een andere maatstaf aan. Niemand denkt er nog aan (om een
willekeurige greep te doen) Charles Dickens, Honoré de Balzac of F.M. Dostojewski
het verwijt te maken dat zij brood- en veelschrijvers waren, hoewel dat toch zeer
beslist het geval was. Dickens begon als penny-a-liner, al werd hij spoedig een
pound-a-liner. Balzac vulde zijn verhalen op met onleesbare historische uitweidingen,
omdat hij ook per regel betaald werd en Dostojewski ging er tenslotte toe over om
zijn eigen boeken uit te geven, om de winst niet met boekhandelaar en uitgever te
hoeven delen.
De hoon die een regelrechte maar eerlijke kitsch-schrijfster als
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Hedwig Courths-Mahler tijdens haar leven te verduren kreeg van bepaalde literaire
zijde, berust voor een niet gering deel op afgunst. Haar werk werd met een maatstaf
gemeten die zij er beslist zelf niet voor aanlegde en toch bracht het haar kapitalen
op. Daar moet voor de high-brow wel iets onzindelijks in schuilen.
Op zichzelf zit er niets verachtelijks in een grote productiviteit, onverschillig of
het kitsch of kunst betreft, hoezeer onproductieve talenten het ons willen doen geloven
en dikwijls van hun onmacht een machtspositie weten te maken. De schrijver die,
gedwongen of uit vrije wil, van zijn pen leeft, moet, behoudens enkele uitzonderingen,
een veelschrijver zijn. Dat z.g. ‘lichte’ lectuur meer aftrek vindt dan ‘zware’ is nu
eenmaal een kwestie van vraag en aanbod en dat amusementslectuur beter gehonoreerd
wordt dan ‘geëngageerde’ literatuur is misschien triest, maar men mag het de makers
van de eerste soort niet aanrekenen; dat doet men de makers van de tweede soort
immers ook niet.
Bernard Shaw, noch H.G. Wells zagen er een been in, fortuinen bij elkaar te
schrijven, ondanks het feit dat zij als serieuze kunstenaars getuigen wilden. Men zegt
dat de misdaad niet betaalt en dat gaat in het algemeen ook voor de kunst op. De
kleine misdadiger ploetert even hard als de kleine kunstenaar; de één hoopt evenzeer
een grote gangster te worden als de ander een ‘crack’, maar zij hebben het niet voor
het zeggen. De conjunctuur, die onberekenbare, bepaalt het budget.
In Nederland is de positie van de gemiddelde broodschrijver vrij hopeloos. Meer
dan eens heb ik uitgevers horen zeggen, dat een Nederlandse schrijver helaas niet
van zijn pen kan bestaan: ons taalgebied is daarvoor te klein. Ik neem aan dat dit zo
is, maar het ontgaat mij, waarom in datzelfde kleine taalgebied wel tientallen, zo niet
een paar honderd uitgevers er tenminste behoorlijk van kunnen bestaan. Daar is veel
over gezegd, maar in het belang van de schrijver altijd nog te weinig dat steekhoudend
zijn positie kan verbeteren. Hij kan slechts wachten tot de vraag naar zijn werk het
aanbod overtreft, om dan te doen als Arnold Bennett, die op het hoogte-
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punt van zijn roem, eens een slechte critiek kreeg op een van zijn romans en een
ingezonden stuk schreef naar de redactie van de krant waarin de kritiek was
verschenen. Hij besloot zelf de brief te brengen. Toen hij op het redactiebureau kwam
echter, hoorde hij van de secretaresse dat er juist iemand naar hem onderweg was
voor een artikel tegen de betreffende kritiek. Waarop Arnold Bennett zijn brief te
voorschijn haalde, ‘Geachte Heer’ en ‘Hoogachtend’ schrapte en zeshonderd gulden
honorarium vroeg.

fan mail
Het ontvangen van brieven, geschreven door bewonderaars, de zogenaamde fan mail,
valt in hoofdzaak te beurt aan kunstenaars met een groot, massaal publiek en ik vrees
wel, dat teen-age-helden in dit opzicht aan de top staan, hoewel ik niet geloof dat
men hen daarom hoeft te benijden. Wellicht volgen hen op in rangorde beroemde
filmsterren, radio- en televisiesterren, sportslieden, cabaretartiesten en toneelspelers.
In het boek ‘Corrie en Ik’ wijdt Wim Kan een ironisch hoofdstuk aan de fan mail,
die hij en zijn vrouw ontvingen en ik ben er van overtuigd dat hij ons hier een akelig
juist beeld geeft van dit twijfelachtige fenomeen. De gemiddelde schrijver van fan
mail is er niet op uit, oprecht van zijn bewondering en dankbaarheid te getuigen,
maar hij wil zijn eigen dierbaar persoontje onder de aandacht van het door hem
veeleer benijde dan bewonderde object brengen en de meeste van dit soort brieven
wekken dan ook lachlust, ergernis en zelfs walging op. Hoe het zij, schrijvers en
dichters staan ongetwijfeld onderaan op de lijst van de fan mail. Ik vroeg eens aan
de dichter J.C. Bloem tijdens een interview, hoeveel fan mail hij gekregen had in
zijn leven. ‘Twee of drie brieven,’ was het antwoord van de dichter en, laten we
aannemen dat hij het getal in zijn bescheidenheid decimeerde, dan is het nog niet
noemenswaard. De schrijver of dichter, die in dit opzicht iets verwacht van het
publiek, komt gewoonlijk bedrogen uit.
Ikzelf heb eveneens ‘twee- of driemaal’ in mijn leven fan mail
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gehad en ik wil daar een paar staaltjes van vertellen. Laat ik beginnen met een paar
‘mondelinge blijken’ van waardering, die ik in mijn leven ontving. In het begin van
de oorlog, toen ik nog in de stad mijner geboorte woonde, werd ik eens op een
avondwandeling in een donkere achterbuurt aangehouden door een sjofel geklede
man met een apachenpet op de ongekamde haren. ‘Kameraad,’ zei hij en reeds deinsde
ik achteruit, omdat ik de gebruikelijke vraag ‘je geld of je leven’ verwachtte en mij
genoodzaakt zou hebben gezien het tweede aan te bieden, vermits ik het eerste niet
bezat, ‘kameraad, jij hebt het boek Woonschepen geschreven, nietwaar? Nou, ik ben
pas door mijn vrouw het huis uitgeflikkerd. Ik woon daar (hij wees over zijn schouder
de verlaten steeg in) op nummer zoveel. Ga d'r maar eens kijken, m'n jongen. Over
dat rot-huishouden van mij kan je een heel boek volschrijven.’ Ik ben niet op dat
suggestieve aanbod ingegaan: maar ik was wel vertederd, omdat mijn faam tot de
nederigste lagen van het volk doorgedrongen bleek te zijn.
Ongeveer in diezelfde tijd wandelde ik op een dag in de straat waar mijn huis
stond, toen er een lief meisje aan de andere zijde naar mij overstak en mij aldus
aansprak: ‘Bent u niet Ab Visser, de schrijver van de boeken van Rein Brouwer?’
Ik moest haar teleurstellen. Ik kon haar zelfs niet troosten met de mededeling, dat ik
Rein Brouwer, de schrijver van de boeken van Ab Visser was. Met welwillende
terughouding zei ik: ‘Nee, het spijt mij, maar kan ik u ergens anders mee van dienst
zijn?’ Ze antwoordde van niet en besloot: ‘Wat is dat nu jammer, ik zou zo graag
het derde deel van zijn triologie “Dauw over dorstig land” willen hebben, want dat
is uitverkocht.’ Ik betuigde nogmaals mijn spijt over het misverstand en trachtte,
want de gelegenheid maakt de dief, haar aandacht op mijn eigen boeken te vestigen.
Ik bespeurde evenwel aan de verflauwde belangstelling in haar ogen, dat ik voor een
verloren zaak pleitte.
Authentieke fan mail ontving ik eens van een archeoloog uit Makassar. In een
alleraardigst briefje schreef hij: ‘Vanmorgen kocht ik uw novelle De Corjaal. Ik was
van plan hard te werken, maar de oude botten en stenen hadden een slechte dag,
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want ik bleef thuis om uw boekje in één adem uit te lezen. Ik hoop meer van u onder
ogen te krijgen, hoewel ik tevens hoop dat u geen veelschrijver zult worden.’ Helaas
had ik toen reeds het zo laakbare pad der veelschrijverij betreden.
Op zekere dag, ik woonde al geruime tijd in het ‘Westen’ van ons land, ontving
ik een brief van een banketbakker uit mijn geboortestad. Ik moest de man als jongen
van gezicht gekend hebben, maar ik had verder nooit contact met hem gehad. ‘Ik
vind uw boeken goed en geniet er van,’ schreef hij en ‘de schrijver Ab Visser is mij
zeer sympathiek, maar persoonlijk vond ik u vroeger een akelig ventje.’
Ook zal ik mij altijd met genoegen de brief blijven herinneren, die ik kreeg naar
aanleiding van mijn novelle Het Agentschap. De hoofdpersoon van dit verhaal
verbindt zich, zijn lijk aan de snijzaal te verkopen voor een bepaald bedrag. De
betreffende brief nu luidde als volgt: ‘Mijnheer, ik las uw boek Het Agentschap en
naar aanleiding hiervan schreef ik naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden om
inlichtingen omtrent de prijs die men voor mijn toekomstig stoffelijk overschot zou
willen betalen. De prijs ligt echter aanzienlijk lager dan de door u opgegevene. Wilt
u mij het adres geven van de door u beschreven instelling...’
Tenslotte nog de enige fan mail die mij tastbaar voordeel opleverde. In het jaar,
waarin de oorlog uitbrak, verscheen er een avonturenroman van mij onder een
schuilnaam. In dit boek had ik één van de personen een sigaar laten roken, waarvan
ik argeloos het merk noemde. Geruime tijd later, het was meen ik in 1943, de tijd
waarin voor alle (zeer schaarse) rookartikelen fancy-prijzen betaald werden, liet de
uitgever van het boek mij bij zich komen. Op zijn bureau stonden twee kistjes, ieder
bevattende vijftig sigaren, één voor hem en één voor mij. De directeur van de
betreffende sigarenfabriek had mijn boek gelezen en toonde zich op deze wijze
erkentelijk voor de ongezochte reclame. Toen kwam de Verleider wel even aan mijn
deur kloppen en vragen: ‘Voel je niets voor een gevulde wijnkelder, een slee van
een auto, of iets dergelijks.’
Ik moet zeggen dat ik voor één keer niet bezweek, niet zozeer uit morele
overwegingen, maar omdat de truc, opzette-
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lijk toegepast, waarschijnlijk toch niet weer opgegaan zou zijn. Wij schrijvers en
dichters, zullen het met enkele uitzonderingen zonder fan mail moeten stellen en ons
dienen te troosten met de wijze woorden van Somerset Maugham: ‘The moral I draw
is that the writer should seek his reward in the pleasure of his work and in release
from the burden of his thought.’

nostalgie
Met Apie Prins is de laatste oude bohémien gestorven, lazen we een tijd terug in de
kranten. Nu is een ‘oude bohémien’ een contradictio, want het begrip bohémien is
in hoofdzaak van toepassing op jongere artiesten, die een zwervend en onzeker
bestaan leiden.
Dat er zoveel ophef gemaakt wordt van een enkele oude bohémien, komt omdat
het genus bohémien in zijn geheel aan het uitsterven is. Het gezegde ‘jonge wolven
worden oude wolven’ gaat dus niet meer op. Een jonge bohémien wordt, in normale
gevallen, een oude arrivist en dat is een even tragische als natuurlijke
ontwikkelingsgang. Wanneer hij er niet in slaagt een arrivist te worden, is hij óf een
mislukkeling óf een verlate puber en dikwijls beide.
Bij al het goede en interessante dat men van een figuur als Apie Prins kon zeggen,
stond vast, dat zijn dagelijkse verschijning in café Reynders een onwezenlijk, zo niet
een luguber aspect vertoonde of, om het eenvoudiger te zeggen: hij paste niet meer
in het gezelschap van het jeugdige publiek dat daar geregeld komt. Onbewust was
hij er door het zo vaak ironische noodlot als een ‘teken aan de wand’ voor de jonge
bohémiens rondom hem. Waar hij dan wel hoorde? Ik weet het waarachtig niet.
Evenzeer als de echte bohémien aan het uitsterven is, schijnt het gedaan te zijn
met het artiestencafé: zijn natuurlijk tehuis. Eylders is behalve een trefpunt van
kunstenaars, vleesloze mannequins en vlezige textieldirecteuren, een vergaarplaats
van voetballers, studenten en een variatie van andere snobs geworden. Scheltema en
Hoppe zijn journalistencafé's, waar de
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rotatiepersen op de achtergrond iedere minuut onder hoogspanning zetten. Die Port
van Cleve is een deftige rendez-vous-plaats geworden voor geslaagde uitgevers en
schrijvers. En om tot Reynders terug te keren: de kans die de Experimentelen in de
jaren '50 hadden om er een literatencafé van te maken, lieten zij voorbijgaan; geen
literaire kunstenaarsgroep verburgerlijkte en versplinterde sneller dan deze.
De ‘Leidseplein-jeugd’, die er na hen kwam en komt, bestaat, naast een soort
gestileerde fietsjongens, handelaars in kipperingen, advertentiecolporteurs en
schoolmeesters in spé, in wezen uit onschuldig grut met artistieke aspiraties. Misschien
zit er een toekomstig dichter, schrijver of schilder onder het jonge en bitter ernstige
publiek, maar zeker brengen de meesten het niet verder dan tot wat gebeunhaas in
decoratieve en toegepaste kunsten, waaronder het maken van siersmeedwerk en het
bakken van potjes hoog genoteerd staan; en natuurlijk ontbreken er niet de
aankomende ‘kunstfotografen’.
Hiermee wil niets kwaads gezegd zijn van deze jongelui die, hoezeer van wezenlijke
belangstelling voor kunst en cultuur gespeend, aardig, inschikkelijk en een beetje
warhoofdig zijn. Gelukkig voor hun opvoeders komen zij al gauw op hun pootjes
terecht en verdwijnen in het niet, waaruit zij te voorschijn kwamen als goedaardige
duiveltjes uit een doosje. In dát opzicht zijn ze authentieke bohémiens, zoals ze ons
klassiek uitgebeeld worden in ‘Scènes de la Vie de Bohème’ van Henri Murger. Wie
dit boek kent, weet, hoe ook de daarin beschreven jongelui na een korte periode van
dolle en amusante avonturen en uitspattingen zich àl te snel assimileren aan de zozeer
verachte burgers. Overigens heeft de bohème in de grote steden wel een heel ander
aanzien gekregen dan in de negentiende eeuw, haar bloeitijd, tevens de bloeitijd van
het literaire café. Twee massale wereldoorlogen en de intrede van het atoomtijdperk,
om het heel simplistisch voor te stellen, hebben een einde gemaakt aan dat knusse
wereldje van artiesten en artiestenvlooien, die tegelijk aristocraten en paria's waren.
Het beroemde café Greco in Rome is een muf museum geworden, waar toeristen
langs de vergeelde brieven en portretten van grote schrijvers schuifelen, blij dat ze
aanstonds neer
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kunnen strijken op een zonnig terrasje aan de Via Veneto. De Herrenhof en Café
Central in Wenen zijn gedeeltelijk gesloten en voor de rest uitgestorven en de tijd
dat de Weense kunstenaars er debatteerden, werkten, vochten en minden, is lang tot
een legende geworden, overvleugeld door de espressobars, die in Wenen, als overal
elders in Europa, zowel als in Amerika, opschoten en de koffieboon de voorrang
gaven boven de gerstekorrel.
En wat is er geworden van het grandioze Café Royal in Londen, waar Oscar Wilde
uit een rijke overdaad zijn bon mots rondstrooide, Alexander Crawley adepten
verzamelde voor zijn zwarte magie en een stoet van kunstenaars dagelijks stof tot
spreken verschafte aan de brave Londenaars! Café Royal is als een ster uiteengespat
in circa vijfhonderd espressobars, die als dode meteoren over de stad verspreid liggen.
En kunnen in Parijs de door Amerikanen verpeste les Deux Magots en de Flore
wedijveren met de Rotonde en de Dôme van het vooroorlogse Montparnasse?
De algehele neergang van het artiestenleven kan niet alleen liggen aan het feit, dat
de wereld van vandaag zorgelijker en angstwekkender is dan de wereld van een eeuw
of een halve eeuw terug.
De tijd van het fin-de-siècle te romantiseren, heeft, dunkt mij, geen zin. Voor de
kunstenaar van tegenwoordig ziet het er in het algemeen beter uit dan toen.
Rijkssubsidies, prijzen en de algehele nivellering op maatschappelijk gebied behoeden
hem voor het pauperdom. De enkelingen met wereldsucces daargelaten, leeft de
gemiddelde kunstenaar nu, evenals de spreekwoordelijke ambtenaar, op een basis
van vast inkomen en vaste armoede. De devaluatie van het toerisme, die het mogelijk
maakt dat ook Jan, Piet en Klaas ‘verre reizen’ maken, waardoor de zin van het ‘vele
vertellen’ overbodig is geworden, heeft de zwerver-bohémien van zijn laatste aureool
beroofd.
Was Apie Prins in Amerika? Wel, Cees Noteboom was er ook en niemand haalt
het in zijn hoofd hem een bohémien te noemen. Trok Apie Prins op een schoen en
een slof door Europa? Wel, de Manja's, Gertrudes, Armances en Antoinettes van het
Leidseplein zwerven op blote voeten door Europa. Nie-
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mand schenkt er extra aandacht aan. De bohémien is een anachronisme geworden
en het artiestencafé, zijn eens zo glorierijke entourage, een verouderd toneeldecor,
of, wat nog erger is, een bloeiend bedrijf voor zakenlieden en hun aanhang. Daaraan
te denken is in staat iemand oud te maken voor zijn tijd, en zittend op een terrasje,
met een gevoel van nostalgie uit te doen staren over het avondlijke Leidseplein.

advies aan beginners
Het gebeurt niet zo dikwijls, maar het komt toch wel voor, dat een jonge, of nog
onbekende dichter, mijn mening vraagt omtrent zijn gedichten. Het is ook maar beter
dat men zich gewoonlijk tot collega's richt, want ik ben niet in de wieg gelegd voor
mentor en literair adviseur; ik vrees dat de heilige ernst waarmee jonge gedrevenen
in poëticis oudere kunstbroeders met hun werk en idealen benaderen, aan mij verspild
is. Anderzijds herinner ik mij te goed mijn eigen pogingen in die richting, om botweg
te weigeren, wanneer men bij mij om raad komt aankloppen.
Nog niet zo erg lang geleden schreef een onderwijzer mij, dat hij mij graag eens
wat verzen in manuscript wilde laten lezen. Om het nuttige met het aangename te
verenigen, antwoordde ik, dat ik hem die en die dag, om zo en zo laat zou kunnen
ontmoeten in café Eylders. Het leek mij een passende omgeving en ik had juist
geoordeeld: de dichtende onderwijzer verscheen prompt op tijd, nerveus en vol
verwachtingen zoals het betaamt en met een dikke map onder de arm.
‘Ik heb als een kind naar deze middag uitgezien!’ kraaide hij al aanstonds. ‘Wat
mag ik u aanbieden?’ Ik noemde op wat ik aangeboden wilde hebben en vroeg of ik
zijn gedichten mocht inzien. Hij overhandigde mij de map met het brede gebaar van
een slecht gespeelde onverschilligheid en ik begon te lezen. Na een halve minuut
wilde hij al weten wat ik er van dacht en ik zei voorzichtig ‘dat het mij niet zo gek
leek,’ een antwoord dat als een loper op tal van sleutelgaten paste. ‘Maar,’ voegde
ik er aan toe, ‘we zullen het oordeel van een meester in de
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poëzie inroepen.’ Ik had namelijk de aanwezigheid van stamgast nr. 1 ontdekt, Gerard
den Brabander, door intimi Jan (Jofriet) genoemd en één van de weinige
dichter-bohémiens die wij nog bezitten. Afgezien van zijn werk is Den Brabander
evenzeer bekend om zijn snedige, als ook wel eens grove opmerkingen. Nog hoor
ik J.C. Bloem, jaren geleden, tegen hem zeggen op een Kring-avond: ‘Waarom ben
je toch altijd zo cru, Jan?’ Nu vertegenwoordigen Bloem en Den Brabander, wel een
geheel verschillend aspect van de kleine wereld der Nederlandse bohème. Bloem is
onder alle omstandigheden een heer en wat Den Brabander is, weet hij zelf het beste.
Zijn uiterlijk vertoon van ruwheid en parasitisme (op burgers en nooit op collega's!)
hindert mij echter allerminst; ik weet uit ervaring dat zijn cynisme voortkomt uit,
onder meer, een licht kwetsbare gevoeligheid en een waarachtige liefde tot de poëzie.
Een uitspraak als: ‘Ik ben geen dichter, maar een verzenmaker,’ is als agressieve
verdediging (tegenover de Experimentele poëzie) dunkt mij een bewijs hiervan. En
wanneer er mensen zijn die zich geërgerd hebben aan het feit dat hij in café Eylders
met zijn gedichten ‘leurde’ (een glas bier of een gulden voor een getypt, gesigneerd
vers) dan dienen zij voor ogen te houden, dat de moderne dichter de authentieke
opvolger is van de minstreel, die ook met zijn gedichten ‘leurde’ bij de kasteelheren,
de zakenlieden der middeleeuwen. Dat de handel in poëzie een bedroevend en weinig
winstgevend bedrijf blijft, is een andere kwestie. Ik heb een vriend, een Amerikaanse
dichter, die in 1944, toen hij gewond in een militair hospitaal lag, een brief aan
Bernard Shaw schreef met een verzoek om geld, opdat hij zich geheel aan de poëzie
kon wijden. Hij ontving daarop uit ‘4, Whitehall Court London, S.W.I.’ één van
Shaws beroemde gedrukte kaarten, waarop stond: ‘Please, do not ask Mr. Shaw for
money. He has not enough to help the large number of his readers who are in urgent
need of it. He can write for you; he cannot finance you.’ Daaronder had Shaw
eigenhandig het volgende neergeschreven: ‘Too many people have the same idea as
yours. And they are not at all even poets! The one poet I ever saw making his living
by it, was on a Sunday morning. He stood in the market place and
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read his poems aloud. Then he took the hat round. G.B.S.’ Toen ik dus voorstelde
Den Brabander er bij te halen, toonde mijn jonge dichter zich in de wolken. ‘Zou hij
willen, denkt u?’ Ik verzekerde hem dat hij, vriendelijk en loyaal tegenover leden
van het gilde als hij is, stellig zou willen, mits hij gehonoreerd werd met enige glazen
bier. En zo gebeurde het, dat Den Brabander zich aan ons tafeltje zette. De dichter
overhandigde hem meteen de map, vergezeld van de waarschuwing: ‘Het heeft niet
veel te betekenen, hoor!’ Waarop Den Brabander antwoordde: ‘Dan zijn we gauw
klaar.’ Desondanks begon hij aandachtiger en meer geconcentreerd te lezen dan ik
gedaan had.
Zo de dichter míjn oordeel in een staat van nervositeit had afgewacht, nu zat hij
er bij met de koortsachtige spanning van een nagelbijter. Den Brabander gaf mij een
gedicht en zei: ‘Lees dit eens, dit is goed.’ Ik was het met hem eens. Een nieuw vel:
‘Dit is niets, oudbakken.’ Zo ging het door en met de selectie van voldoenden mocht
de beginneling tenslotte best tevreden zijn. Hij was het en bewees het daadwerkelijk
door onze tafel, waaraan inmiddels nog een bevriende schilder had plaatsgenomen
die de gedichten eveneens moest lezen, met spiritualiën te inunderen. De dichter had
de dag van zijn leven: er hoefde, wat hem betrof, aan die middag geen einde meer
te komen. Al deze op hem gerichte aandacht, verleidde hem tot opgewonden
autobiografische notities: ‘Ik heb de halve wereld rondgereisd!’ riep hij, niet ter zake
doende, opgetogen uit, maar deze uitroep die als een geweerschot bedoeld was, werd
tot de plop van een kurk uit een kinderpistool, door de lakonieke opmerking van Den
Brabander: ‘Dat is ook niet alles, heb ik gehoord!’ De dichter zocht en vond daarop
een dankbaar gehoor bij de schilder die door de verre reizen geïmponeerd werd en
er nog wel een borrel op wilde accepteren.
Zodoende raakten Den Brabander en ik samen in gesprek. Ik vroeg hem of hij ook
ervaringen had opgedaan met jonge dichters die hem hun werk lieten lezen. Toen
vertelde hij mij een verhaal dat, hoewel niet nieuw in zijn soort, de moeite waard is
als literaire anecdote bewaard te blijven. Het her-
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innert aan een verhaal uit ‘Point counter Point’ van Aldous Huxley, waarin ons verteld
wordt van de slimme, gelikte redacteur Burlap, die op een zending liefdesgedichten
van een jonge dichteres per brief antwoordt: ‘Meanwhile, if you ever happen to be
passing in the neighbourhood of Fleetstreet, I should esteem it a great honour to hear
from you personally...’ De ontknoping komt vele bladzijden later, wanneer een
bediende aankondigt: ‘Two ladies to see you, sir.’ Burlap was annoyed. ‘Two?’ Hij
verwachtte de lieftallige dichteres Romola Savilla, die hem passievolle verzen had
gestuurd en zie, nu kwamen er twee magere oude dametjes zijn kantoor binnen. Het
was een mystificatie die Burlap niet pruimen kon.
Vervolgens Den Brabander: ‘Toen Jacques Bloem vijfenzestig jaar werd,’ vertelde
hij, ‘zat ik met hem en Jany Holst aan de bar van de inmiddels opgeheven sociëteit
De Koepel om die verjaardag te vieren. Er zat nog een oudere onbekende heer aan
de bar die een glas sherry bestelde. Ik zei tegen hem: maak er maar vier van, ter ere
van de dichter Bloem hier. Ik stelde mij aan de man voor en het bleek François
Pauwels te zijn, die ik persoonlijk nooit ontmoet had. Dat was een grote verrassing
voor mij, want een kleine dertig jaar daarvoor had ik hem mijn eerste verzen gestuurd
ter beoordeling, nog niet met ‘Jan’ of ‘Gerard’ ondertekend. Je weet. Pauwels had
al naam gemaakt met een bundel gedichten, waarin het door Verwey geprezen De
Vreemde Tocht. Goed, ik kreeg een brief van hem waarin stond: ‘Geachte Mejuffrouw
Den Brabander, als u in de buurt van mijn kantoor komt, zal ik graag eens persoonlijk
met u over uw werk praten. Ik vind dat u talent hebt.’
Den Brabander keek mij met zijn sardonisch grijnzende satyr-kopje aan en besloot:
‘Ik ben niet gegaan, maar daar in De Koepel, zoveel jaren later zei ik tegen hem:
‘Kijk me nou eens goed aan Pauwels en zeg me, of ik je nog alleen in je kantoor
moet komen opzoeken.’
Het einde van deze anecdote betekende ook het einde van de middag in het café
voor mij. Ik had een afspraak op een andere plaats en liet mijn dichter achter onder
de hoede van Den Brabander en de schilder. Later hoorde ik van de eerste dat
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het feest nog een hele tijd geduurd had, maar dat hij zich van het slot weinig
herinnerde. Van mijn jonge dichter hoorde ik tot nog toe niets meer. Mocht hij dit
artikel lezen, dan wens ik hem, na de vuurdoop bij Eylders, oprecht succes op de
lange, moeilijke en niet altíjd zo vrolijke weg van het dichterschap.

zoek een titel
In het eerste jaar van Wereldoorlog II stuurde een uitgever mij de omslag van een
boek. Er stond een volgetuigde schoener op afgebeeld die schuimspattend een hoge
zee kliefde. De titel luidde ‘Vaart rond de Kaap’. Er was een briefje bij met het
verzoek of ik hier een (echt vaderlands) jongensboek bij wilde schrijven. Ik ben er
niet op ingegaan, maar nimmer voor- of nadien kreeg ik zo gemakkelijk de titel van
een boek gepresenteerd.
De lezer kan zich geen voorstelling maken van de zweetdruppels die er door auteurs
en uitgevers gestort worden bij het zoeken naar een pakkende titel. De suggestie
immers die er van een inslaande titel op het publiek uitgaat, is van niet te
onderschatten belang voor de verkoop van een boek. Een boek hoeft niet eens goed
te zijn als de titel maar suggestief is. Een uitstekend boek met een slechte titel is als
een slonzig geklede, mooie vrouw: men wandelt er met een boog omheen. Een dom
boek met een mooie titel daarentegen is als een stermannequin en trekt aller ogen
tot zich.
Toen ik enkele jaren voor de oorlog mijn eerste roman publiceerde, wist ik niets
beters (of liever, niets slechters) te verzinnen dan ‘De Mensch Wikt...’ Het boek
bracht mij, ondanks de vrome klank, geen zegen, want niet alleen verscheen er in
datzelfde jaar een gelijkluidend debuut van de schrijfster Jannetje Visser-Roosendaal,
maar in een critiek schreef mijn vriend, wijlen A. Marja: ‘...maar Ab Visser weet er
wel een punt aan te draaien.’
Mijn stadgenoot Max Dendermonde deed het beter. Hij noemde zijn eerste grote
roman ‘De wereld gaat aan vlijt ten
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onder’ en ik weet dat er mensen zijn die dit boek uitsluitend op de titel gekocht
hebben. Max Dendermonde is een begaafde en talentvolle schrijver, maar het moet
gezegd dat hij een benijdenswaardig apperceptievermogen bezit. Bertus Aafjes zei
eens van hem: ‘Hij schrijft niet alleen de verzen na die ik geschreven heb, maar ook
de verzen die ik nog ga schrijven.’ Zo ‘leende’ Max zijn succesvolle titel van een
wederzijdse vriend van ons, een notariszoon, die reeds voor de oorlog ‘De wereld
gaat aan vlijt ten onder’ in zijn ex libris had staan.
Ja, men kan titels lenen, onbewust zoals Max Dendermonde, maar ook bewust
zoals H.A. Gomperts, die aan een Essaybundel de prachtige titel ‘De schok der
herkenning’ meegaf, die hij leende van Edmund Wilson: ‘The Shock of Recognition’.
Wilson ontleende hem op zijn beurt weer aan een opstel van Melville over Hawthorne.
Goed, noem het de weg van de minste weerstand: ook een gevonden voorwerp is
een vondst. Ik ken het verhaal van een schrijver die wekenlang krampachtig naar
een titel zocht zonder te slagen. Toen hij een vriend zijn nood klaagde zei deze:
‘Komen er trommels in voor?’ ‘Nee,’ antwoordde de wanhopige auteur. ‘Komen er
trompetten in voor?’ Weer was het trieste antwoord: ‘Nee.’ Waarop zijn vriend hem
de raad gaf: ‘Welnu, noem het boek dan: ‘Zonder trommels en trompetten’.
Titels kunnen zo populair worden dat het grote publiek de zaak omdraait. Een
eenvoudig vrouwtje zei onlangs tegen mij: ‘Wat is die Remco Campert voor een rare
schrijver, die heeft een titel gegapt van een melkkar.’ Is de eenvoud van de armen
van geest niet vurrukkulluk?
Nog niet lang geleden zocht ik zelf de titel voor een verzamelbundel en ik had van
alles geprobeerd zonder dat me iets passends te binnen wilde schieten. Een uitgever
wie ik om raad vroeg zei: ‘Zoek het in de haardracht, jongen, dat gaat er altijd in. Ik
heb zelf pas een boek uitgegeven dat “Kaal met een kuifje” heet. Het slaat nergens
op, maar het gaat er in als koek.’
Over koek gesproken, het vertalen van titels is ook vaak een heksentoer. Dat
ondervond Clara Eggink tot haar schade en schande toen zij ‘Cakes and Ale’ van
Somerset Maugham
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onjuist en niet fraai door ‘Koek en Bier’ vertaalde. Nee, dan was de bloeitijd van de
streekroman een zegen voor de auteurs. Men zette maar ergens ‘En’ voor en het was
altijd raak. ‘En eeuwig zingen de bossen...’ en... en... enzovoort.
De dichter Koos Schuur stuurde jaren geleden de kopij van een boek vanuit
Australië naar een collega in Holland die de boel voor hem moest verzorgen. Ik sprak
deze collega eens aan over de titel en vroeg hem hoe Koos Schuur er in hemelsnaam
toe gekomen was aan ‘En de kookaburra lacht’ het woord ‘En’ mee te geven. ‘Dat
is niet van Koos Schuur, dat heb ik gedaan,’ was het enigszins beschaamde antwoord.
Simon Vestdijk en Harry Mulisch zijn altijd meesters geweest in het verzinnen
van titels. ‘Het stenen bruidsbed’ klinkt zonder meer fascinerend en ‘Meneer Visser's
hellevaart’ eveneens, al doet deze titel mij persoonlijk aan een huiveringwekkende
enkele reis denken.
Alleen de zeer begenadigde schrijvers hebben het niet nodig dat het publiek hun
boeken koopt bij de gratie van een titel. Een boekhandelaar vertelde mij dat hij een
klant had die lukraak alle boeken van ‘Simmejon’ kocht. De man maalde niet om
titels, hij wist na vijftien boeken van Simenon gekocht te hebben nog nauwelijks hoe
de schrijver heette. Maar eer een schrijver deze legendarische verkoopkracht heeft
bereikt, is het nog altijd nodig dat hij bloed en tranen zweet bij het verzinnen van
een titel, al klopt er, voor zover het de inhoud betreft, geen tittel of jota van.
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Portretten
de pineut
Ik ben meegegaan om de pineut, zoals men hem noemde, te begraven en het was een
eersteklas begrafenis, met overigens weinig belangstelling, buiten de plichtmatige,
van een paar rijke familieleden om. De kranten hebben zijn overlijden nauwelijks
vermeld, omdat dit ongelukkigerwijze viel in het seizoen waarin de kunstredacteuren
met vacantie gaan en, als het gekund had, zou hij gezegd hebben: ‘Zie je wel, ik ben
weer eens de pineut!’ Zijn hele leven lang was hij de pineut geweest.
Hij heette eigenlijk Joan (vooral zonder ‘h’ in het midden) van Leuckoop Last,
een naam die niet ten onrechte farmaceutische reminiscenties oproept, want de familie
bezat een fabriek in farmaceutische artikelen, die vooral ten doel hadden griep en
vormen van verkoudheid te bestrijden. De artikelen oogstten veel succes, behalve
bij Joan, die aan een chronische verkoudheid leed en misschien de middelen ook niet
wenste in te nemen omdat hij de samenstelling kende.
Als kunstschilder werd hij het zwarte schaap van de familie en dat hij in een bekend
schildersdorp woonde en lid was van een schildersvereniging, waarvan het bestuur
een dubbele naam meer op prijs stelde dan talent, hetgeen op de jaarlijkse exposities
krachtdadig tot uitdrukking kwam, deed niets aan de minachting af die zijn vader en
broers voor zijn levenswijze koesterden. Men had hem commissaris van de fabriek
gemaakt en twee keer per jaar haalde hij op de vergadering van commissarissen en
aandeelhouders zijn achterstallige slaap in, een werkzaamheid die goed gehonoreerd
werd. Op gezette tijden en bij toerbeurt kochten familieleden een boslaan of een
heidegezicht van hem en verder heeft hij bij mijn weten nooit iets verkocht.
Ik koesterde een zwak voor hem en ik bezocht hem zeker één
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of twee keer per jaar in zijn kleine, verbouwde boerderij aan de Schapendrift. Er ging
geen bezoek voorbij of hij vond dat hij ‘die expressieve kop van jou’ moest tekenen:
‘Als je een paar uur rustig voor mij wou zitten, had ik hem zo op 't papier!’ Ik heb
deze studies thans in mijn bezit: ruim vijftig vellen papier met portretten, die op
iedereen lijken, behalve op mij.
Hij trad jong in het huwelijk met een mooi meisje dat hem een zoon schonk en
hem daarna voor zijn beste vriend in de steek liet. De zoon werd later zee-officier
en trok altijd meer op de ontrouwe moeder dan op de trouwe vader. Hij was tenslotte
op alle terreinen des levens de pineut.
Hoewel hij zijn vroeg grijzende haar laag in de nek liet groeien, zag hij er uit als
een schoolhoofd met vervroegd pensioen. Er was niets artistieks aan zijn uiterlijk,
zeer tot zijn verdriet. Vlak na de oorlog exposeerde hij een tekening van Duitse
krijgsgevangenen in de etalage van een kunsthandel in de naburige stad. Omdat het
vrije exposeren toen weer een nieuwtje was, stonden er steeds veel kijkers. Eenmaal
stond hij tussen hen in, begerig om de reacties te beluisteren.
‘Een prachtig stuk!’ zei iemand lovend, waarop hij bescheiden reageerde met: ‘Ik
vind het niet zó geslaagd, het is te anecdotisch.’ Waarop alle omstanders
verontwaardigd reageerden en een forse woordvoerder hem toebeet: ‘Kan jij het
soms beter?’ Hij probeerde vergeefs zich verstaanbaar te maken in het er op volgende
tumult, waaruit hij maar amper het vege lijf wist te redden.
De laatste keer dat ik hem levend zag, kon het niet anders, of alles moest misgaan.
Het stond in de sterren geschreven dat hij tot het einde toe de pineut zou blijven.
Ik had hem in lang niet gezien en besloot, pas teruggekeerd van een verre reis,
hem een bezoek te brengen. Ik schreef hem, dat ik die en die dag, op dat en dat uur
zou komen, om onder het genot van een ‘stevig glas’, dierbare oude koeien uit de
sloot te halen. Hij was een hartelijke ziel en verheugde zich op mijn komst. Als
tamelijk onhandige vrijgezel ontdekte hij pas tegen lunchtijd dat hij een van de
belangrijkste ingrediënten voor de maaltijd vergeten had en hoewel hij een eind
buiten de kom van het dorp woonde, besloot hij het verzuim goed te maken
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en sprong op zijn fiets. Vrezend dat ik hem niet thuis zou treffen, prikte hij een papier
op zijn deur met de boodschap: ‘Ga maar naar binnen en doe je alvast te goed.’
Het was een zeldzame stralende voorzomerdag en ik wandelde van het station
naar de Schapendrift. Ik had, zoals gezegd, een verre en vermoeiende reis achter de
rug en toen ik aan zijn huis kwam en de boodschap op zijn deur las, gaf ik er de
voorkeur aan buiten te wachten in de mooie omgeving. Ik liep een eindje de
Schapendrift af, vond een droge greppel met veel dorre bladeren en legde mij daarin
neer, mij in slaap neuriënd met Jan Pieter Heyes: ‘Een peluwtje van mollig mos, een
kussentje van varen.’ Het begeleidende ruisen van de wind door de naaldbomen deed
mij in een vaste slaap vallen.
Intussen was Joan teruggekeerd en ging zijn huis binnen. Aan de lunchtafel zat
een verwaarloosde zwerver, die aan de uitnodiging, ‘om zich alvast te goed te doen,’
met geestdrift en graagte had voldaan. Joan zag tot zijn ontsteltenis dat er van het
eten niet veel meer over was en van het ‘stevige glas’ nog minder. Er volgde een
moeizame discussie tussen de twee, eer de verontwaardigde zwerver zich buiten de
deur liet zetten. De hele verdere middag wachtte hij tevergeefs op mij, diep gegriefd
omdat ik de afspraak niet nagekomen was. Toen hij later op de dag in arren moede
een ommetje ging maken, trof hij mij in de greppel aan, juist ontwakend uit de eerste
diepe slaap die ik in dagen genoten had. Het was helaas tijd voor mij om te vertrekken
met het oog op een andere afspraak en hij bracht mij naar het station, mij onderwijl
vertellend wat er gebeurd was.
Het was tevens ons afscheidsgesprek, al wisten wij dat toen nog niet. Slechts enkele
weken later ging ik mee om hem te begraven en ik voelde mij oprecht bedroefd. Ik
was echter tevens nieuwsgierig of hij ook nog na zijn dood de pineut zou zijn op de
een of andere manier en pas nadat de aanspreker de laatste krans met het lintvormige,
farmaceutische fabrieksen familiemerk naast het graf vleide, wist ik dat hij eindelijk
welverdiend en zacht zou rusten.
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een heel gevoelig mens
Het gaf mij een schok, toen ik één dezer dagen de overlijdens-advertentie van Henk
de Boer las. Ik kende hem slechts oppervlakkig, want ik zag hem hooguit twee of
drie keer per jaar, op de meest onverwachte ogenblikken, maar hij had steeds op mij
de indruk gemaakt van een door en door gezonde man, robuust en in de kracht van
zijn jaren. Dat deze man, die de eeuwige jeugd scheen te bezitten, blijkbaar plotseling
gestorven was, bezorgde mij de onprettige sensatie van het memento mori!
Wanneer het waar is dat in het leven van ieder mens de stof voor tenminste één
roman aanwezig is, kan men rustig constateren, dat Henk de Boers leven uit een
dundrukbundel korte verhalen bestond. Als officier ter koopvaardij had hij een
kwarteeuw lang de wereldzeeën bevaren en tal van avonturen beleefd die hij graag
en levendig vertelde. Hij had gevochten, bemind, was bevorderd en gedegradeerd
en het was een genoegen naar hem te luisteren, zo lang hij zich ten minste aan de
feiten hield en deze niet van filosofische commentaren voorzag. Zijn platitudes op
dat gebied waren vanwege hun banaliteit niet om aan te horen. ‘Ik ben een gevoelig
mens, dat is de pest met mij,’ zei hij dikwijls en ‘dat ik een keer zal sterven, vind ik
niet erg, maar dat ik de schone (in sommige gevallen “wonderschone”) natuur moet
missen, gaat mij aan het hart. In de vrije natuur komt een mens pas goed tot zichzelf.
Ja ja!’ Ik herhaalde in die gevallen maar ‘ja ja’, want dat klinkt altijd voldoende
gevoelig.
Toen ik hem leerde kennen door een gemeenschappelijke vriendin, waar hij mee
verloofd was, deed hij in olie. Handel is een duister bedrijf voor mij, vooral wanneer
iemand ergens ‘in doet’ en men hem eigenlijk nooit als zodanig doende ziet. Hoe
het zij, zijn bedrijf scheen te floreren. Hij reed in de mooiste sleeën en leefde royaal
met zijn verloofde.
Op een dag probeerde ik hem een lot te verkopen in de vorm van een ets. Samen
met een paar vrienden had ik een loterij ten bate van een noodlijdende kunstschilder
op touw gezet. De prijs was een portret van de winnaar, door de schilder te
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vervaardigen en de vijftig loten bestonden uit kleine etsen van de schilder. Ik legde
Henk het voordeel van deze bijzondere attractie uit. Ik meende het psychologisch
moment daarvoor juist gekozen te hebben, want hij was geroerd door een film over
het leven van Vincent van Gogh die hij gezien had en ‘je kent mijn gevoelige natuur,
jong, ik schaam mij als grote kerel niet te zeggen, dat ik er bij zat te grienen.’ Ik
haakte er op in en zei dat hij nu de unieke kans kreeg een levende schilder te helpen
en zichzelf te verrijken met een ets. Daar schrok hij van. Het had geen zin een
precedent te scheppen, vond hij. De schilder zou met zo'n incidentele hulp niet gebaat
zijn, evenmin als alle noodlijdende schilders ter wereld.
‘Maar wat kan jou dat onnozele tientje nu schelen, Henk,’ betoogde ik. ‘Ik kan
het je lenen als je krap zit.’ Hij wees mijn voorstel gekrenkt van de hand. Hij was
bovendien principieel tegen lenen onder vrienden en hij wist toch dat ik er zelf ook
slecht voor zat. Ik moest dus niet langer zeuren en kon beter met hem en zijn verloofde
uit borrelen gaan. Dat deden we en hij ‘smeet’ er een honderd gulden tegenaan. Het
ging mij door merg en been en ik voelde mij een verrader en een lafaard jegens mijn
vriend de schilder.
Aan het einde van de avond brachten wij eerst zijn verloofde naar huis en daarna
stond hij erop, mij naar huis te brengen. Tenslotte was ik moedig genoeg om hem te
vragen: ‘Waarom trouwen jullie niet. Je bent niet zo piepjong meer en jullie zijn
zeker al een jaar of tien verloofd.’ Met gevoelvolle verontwaardiging wees hij mij
terecht: ‘Waarom ik niet met haar trouw, jong? Omdat ik van haar houd!’ Het was
een duister antwoord en voor velerlei uitleg vatbaar.
Door een maanlichte nacht reden wij in zijn auto naar mijn huis en ik hoopte vurig
dat we niet door de politie aangehouden zouden worden. Het moest overigens gezegd,
dat hij zijn wagen met bewonderenswaardig vaste hand bestuurde. Hij scheen mijn
gedachten te raden, want hij zei: ‘Vergeet niet, dat ik menige schuit door zware
stormen geloodst heb!’
Ik voelde mij nogal draaierig na de zowel substantiële als vloeibare copieuze avond
en vroeg of hij vaak last van zeeziekte had gehad.
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‘Eenmaal in mijn leven,’ zei hij, ‘in het hartje van New York. Op de hoogste zeeën
heb ik er nooit last van gehad, maar ik bracht eens een zondagmiddag door bij
vrienden in New York. Daar zaten we met het hele gezelschap in schommelstoelen
te wippen: die Amerikanen zijn daar gek op. Toen ik opkraste was ik zo zeeziek als
een hond.’
‘Als een zeehond?’
‘Als een helhond!’
We zongen het samen in een dronkemansrefrein.
We belandden eindelijk bij mijn huis en dat van die ets zat mij nog steeds dwars.
Slim vroeg ik: ‘Gesteld dat ìk een arme schilder was geweest, zou je dan een lot van
mij gekocht hebben?’
Hij keek mij ernstig aan. ‘Jij een schilder? Uitgesloten, jong! Ik zou eerder een
schilder kunnen zijn, want ik heb een heel gevoelige natuur en oog voor het
wonderwerk van Gods schepping, maar ik heb bijtijds ingezien dat er in olie meer
brood zat.’ En met die woorden stapte hij in zijn auto, die in het maanlicht stond te
glanzen en voorzien was van de nieuwste snufjes.
Het zal mij niet verwonderen wanneer zijn verloofde nu een minder gevoelige
man zal kiezen, om mee te trouwen.

een bak 's avonds laat
Mevrouw Scholte-Mulder bleef wankel staan om de tram, waar ze meer uitgevallen
dan uitgestapt was, na te kijken. De passagiers hadden om haar gelachen en ze wàs
ook belachelijk. ‘So what!’ zei ze en probeerde het ook nog in andere talen, maar
haar beneveld geheugen liet haar in de steek en met moeite haar onzekere gang
bedwingend, liep ze naar huis. ‘Ik moet niet hardop zingen,’ dacht mevrouw
Scholte-Mulder, ‘maar als ik lust heb om te zingen, dan zing ik en het gaat geen mens
wat aan!’
Bij haar huis gekomen, hield ze zich een ogenblik vast aan een lantaarnpaal en
keek het sombere ravijn van de donkere, verlaten straat af. Het was vies druilweer
en in het café, waar ze
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de avond doorgebracht had, was het stil geweest. Daarom was ze vroeg thuis, voor
haar doen. Amper elf uur.
‘Toch maar even de vuilnisbak buiten zetten,’ dacht mevrouw Scholte-Mulder in
een huishoudelijke oprisping, ‘al mag het niet van de politie. Maar met zo'n hoofd
vergeet ik het morgenochtend.’
Ze opende, al te beheerst, de deur en sloop de krakende trap naar de eerste etage
op. Het licht brandde op de overloop: haar benedenburen waren dus nog niet naar
bed. Akelige, bemoeizuchtige lieden, wat haar betrof. Ze stak haar tong uit toen ze
hun deur voorbijging. De trap naar haar eigen etage kraakte nog luider en toen ze
even later met de volle vuilnisbak weer afdaalde, moest ze alle krachten inspannen
om niet te struikelen. Net toen ze de bak bij de lantaarnpaal wilde neerzetten, doemde
er een agent op in de door de regen gearceerde lichtkring. Ze had haar positieven
nog zo goed bij elkaar, dat ze de bak niet los liet.
‘U weet dat het verboden is, die bak hier nu al neer te zetten?’ zei de agent streng.
Mevrouw Scholte-Mulder wandelde in lichte danspas met de volle bak om de paal
en zei: ‘Wie zegt dat ik die bak hier neerzet. Dit is mijn avondgymnastiek. Ik slaap
slecht en de dokter heeft mij deze oefening voorgeschreven.’ En met een hooghartig
knikje verdween zij in huis, droeg mopperend de bak weer de trap op en zuchtte:
‘pech gehad!’
De bejaarde benedenbuurvrouw zei tegen haar man: ‘Dat mens van boven zet de
bak buiten, doe jij het ook maar even, dan hoef je morgen niet zo vroeg op te staan.’
De man deed wat hem opgedragen werd. Hij had zich nauwelijks van zijn taak
gekweten, of de agent die de straat uitgeslenterd was, keerde op zijn schreden terug.
Het zou hem niet verbazen, wanneer die dronken vrouw gewacht had op zijn aftocht,
om daarna toch de bak weer neer te zetten. Nou, had hij even gelijk? Hij liet niet met
zich sollen en belde bij mevrouw Scholte-Mulder aan. Het duurde lang eer zij hem
opendeed en, ongeduldig geworden, beklom hij, onder het roepen van ‘politie’ meteen
de trap naar de tweede etage. De overtreedster zag er bepaald niet fris uit met haar
verwarde haren en verhitte gezicht en
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bars zei hij: ‘U hebt tóch die bak buiten gezet, ik moet u bekeuren!’
Mevrouw Scholte-Mulder wilde beleefd antwoorden, maar haar gedachten
vervaagden en zij werd agressief, alsof ze weer aan de bar in het café zat. ‘Zeg agent,
denk niet dat je zo tegen mij kunt spreken, omdat ik, omdat ik... enfin, omdat ik een
alleenstaande vrouw ben. Gebruik je ogen als je die hebt en kom kijken.’ Ze trok
hem bij de arm het portaal op, loodste hem naar de keuken en wees hem de bak. ‘Zie
je agent, die aanmatigende toon hoef ik niet te nemen, van niemand niet, versta je?’
De agent verstond het en dacht: ‘Die griet is geschift of ik ben het. Ik heb die bak
duidelijk zien staan buiten.’ Hij moest het even verwerken.
De benedenbuurman, die de agent de trap had horen opgaan, zei tegen zijn vrouw:
‘Daar komt geduvel van, ik haal die bak vlug weer binnen.’ En hij deed het, zo
geruisloos mogelijk. De agent had intussen het probleem opgelost. ‘Dan hebt u twee
bakken,’ zei hij beslist, ‘ik zal u toch moeten bekeuren.’
Nu verloor mevrouw Scholte-Mulder alle égards uit het oog. Die mannen, wat
dachten ze wel! Ze waren allemaal gelijk, maar zij stónd ze en gaf deze van katoen.
De agent hief bezwerend de hand op en riep woedend: ‘Kop dicht en kom mee
naar beneden, dan zal ik het je bewijzen.’ En hij dwong haar hem te volgen, de trap
af, voorbij de eerbare buren, die met kloppende harten en kleurtjes van genot achter
de deur stonden te luisteren.
Maar er stond geen bak bij de lantaarnpaal en in de lichtkring streepte nog steeds
de koude regen.
‘As je me nou,’ zei de agent en toen resoluut: ‘Laat ik je niet weer betrappen, want
dan slinger ik je zonder pardon op de bon!’ Hij verwijderde zich met lange boze
stappen en keek niet meer op of om, lichtelijk ongerust over zijn gestoorde
geestvermogens.
‘Je slingert maar!’ riep mevrouw Scholte-Mulder hem na en ontnuchterde snel.
‘Ik lach me gek!’ zei ze met tranen in haar stem en beklom loom de trap. Onbewust
bleef ze een ogenblik staan op de overloop, zonder te denken aan het echtpaar
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achter de deur. Toen klom ze vermoeid verder, gedeprimeerd en zeer eenzaam. Op
haar slaapkamer gekomen, wierp ze zich op het bed en, op haar rug liggend, zag ze
nog net het portret van meneer Scholte. Op een dag was hij zomaar weggewandeld,
zonder terug te komen. Waarom toch in vredesnaam! Ze hadden het zo goed gehad,
in het begin!

het gouden potlood
Reeds Balzac klaagde erover tegen zijn vrienden, dat de mensen met zo veel stof
voor verhalen bij hem kwamen aandragen, waaronder bijna nooit een van nature
gestileerd, gesloten geheel.
Toch gebeurt het een enkele maal dat de werkelijkheid een compleet verhaal komt
presenteren. Het is mij zelfs eens overkomen in de tijd dat ik als rusteloze vrijgezel
van de ene huurkast naar de andere zwierf. Al die meestal sombere en ongezellige
kamers verschijnen mij op gezette tijden nog in een angstaanjagende droom, als een
rij van onafzienbare dozen, waar ik doorheen moet. Mijn akeligste verblijf was dat
in het huis van mevrouw Boelhouwer, waar ik de spreekwoordelijke kamer
drie-hoog-achter kreeg toegewezen.
De weduwe mevrouw Boelhouwer was waarzegster, maar zij noemde zich
‘psychoscopiste’ uit roeping en zij werkte slechts voor een kleine kring. Ze weigerde
geld te accepteren voor haar prestaties ‘maar als u per sé een kleine vergoeding wilt
geven, kunt u het daar, op het dressoir, achterlaten.’
Toen ik nog min of meer op goede voet met haar stond, legde ze mij de kaart wel
eens en steeds was er die ‘valse weduwe’, waar ik voor moest oppassen. Ik pijnigde
mijn hersens af, hoewel ik geen andere valse weduwe kende dan mijn hospita. Dat
kon ik haar echter niet zeggen en het vreemde was dat zij het zelf niet zag.
Het was één van de attracties bij mij thuis, vrienden en kennissen de kaart te laten
leggen door haar. Ik kreeg daar een geringe provisie voor en dat kon ik natuurlijk
niet verder vertellen. Een auteur in geldnood doet net zulke vreemde sprongen
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als een kat in nood. Mijn hospita was rijk en vrekkig. Ze gaf bij wijze van spreken
een dubbeltje uit om een cent te kunnen verdienen. Het huis was vreugdeloos en
vochtig en er lagen veel te veel kleden en kleedjes. In haar eigen kamer heb ik nooit
een enkele bloem, zelfs geen porseleinen aäronskelk, aangetroffen. Ze was het type
dat een Raskolnikow opnieuw tot moord zou hebben gedreven en dat het moorden
mij niet zozeer ligt, was haar geluk.
Op een dag liet ze mij een gouden potlood zien, dat aan haar man zaliger had
toebehoord. Met een glimlach in olie en azijn gedrenkt, vroeg ze of ik het kopen
wilde, of kans zag het voor haar te verkopen. Ik dacht er niet over het zelf te nemen,
maar beloofde haar, er mee te leuren bij mijn vrienden. Behalve de mij toegedachte
percenten, zat er een sportief element in het handeltje, dat mij aantrok.
Niemand van mijn vrienden was echter kapitaalkrachtig genoeg om het over te
nemen en toen ging ik er in een helder ogenblik mee naar de bevriende eigenaar van
een winkel in tweede-hands boeken, waar ik geregeld kwam snuffelen. De man
handelde naast boeken eveneens een weinig in kunstvoorwerpen en antiek. Om een
zo hoog mogelijk prijs te bedingen vertelde ik hem, dat ik het potlood van mijn vader
had geërfd
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en in geldnood verkeerde. Ik vond mijn stunt al niet meer zó geslaagd toen hij
onmiddellijk bereid bleek het potlood te etaleren en onder geen voorwaarde een
provisie wilde aanvaarden. ‘Jij zit er beroerd voor,’ zei hij, ‘en we zijn op de wereld
om elkaar te helpen. Voor een ander zou ik het trouwens niet eens doen.’ Ik voelde
mijn eerlijke gezicht als een misplaatste grap, maar ik kon niet meer terugkrabbelen.
Drie weken gingen voorbij en het potlood bleef onverkoopbaar in de etalage liggen
tussen Deense eenden, klewangs en schilderijtjes. Inmiddels werd de verhouding tot
mijn hospita dagelijks slechter; wij wisselden alleen nog maar de hoognodige woorden
en met een tegenzin om de lippen van elkaar te doen, of we mond-en-klauwzeer
hadden.
Op een morgen zei ze tegen mij: ‘Meneer, ik heb misschien zelf een koper voor
het potlood en als die vriend van u het toch niet kwijt kan, wil ik het graag terug.’
Er zat niets anders op dan het terug te halen en dus ging ik naar de winkel waar
het ongewoon druk was.
‘Ik kom het potlood weer meenemen,’ zei ik, ‘je zal het toch wel niet kwijtraken.’
‘Je komt net een dag te laat,’ was het antwoord, ‘het is al weg.’ Ik kreeg een
triomfantelijk gevoel. ‘Heb je het kunnen verkopen?’
‘Zal je gedacht wezen, het is gestolen!’
Hij troonde mij mee naar buiten en wees mij de winkelruit, waarin ik nu pas het
gat zag met de losse glasplaat er achter. ‘Vannacht zijn er ruitentikkers aan het werk
geweest en die hebben het potlood gestolen. Het spijt mij voor jou. Bovendien ben
ik niet verzekerd voor die ruit. En als je er niet zo beroerd voor zat, dan zou ik je
daar aansprakelijk voor stellen.’
Ik moest er mijn hospita van op de hoogte brengen. Het was een zwaar karwei.
Ze werd razend, wilde mij niet geloven en zei, dat ze zelf naar mijn vriend de
winkelier toe zou gaan omschadevergoeding te eisen. Daarom liep ik geruime tijd
met een eerbiedige boog om zijn zaak heen en ik zocht zo snel mogelijk een andere
kamer.
De werkelijkheid zorgde voor een verrassende climax. Drie maanden na die
onzalige gebeurtenis ontmoette ik een oude
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schoolvriend uit een andere stad. Ik zag hem zo eens in het jaar en bij een dergelijke
gelegenheid had hij zich de kaart laten leggen door mijn ex-hospita. Hij informeerde
belangstellend naar haar, maar ik wilde niet meer aan die vrouw herinnerd worden
en zei hem dit.
‘Goed,’ zei hij, ‘zand er over, maar er is nog even iets dat me te binnen schiet. Ik
heb je destijds een briefkaart geschreven over een gouden potlood, dat ik in die tijd
en als ik het me goed herinner, in haar huis verloren moet hebben. Daar heb je nooit
op gereageerd. Je weet er waarschijnlijk niets van?’
Wij zaten op een café-terras en ik sloeg de blik neer, omdat ik vreesde de slappe
lach te krijgen. Hij keek echter zo ernstig naar mij dat ik mij wist te beheersen en
antwoordde: ‘Het schrijven van briefkaarten heb ik altijd een misplaatste zuinigheid
gevonden. Onthou dat!’
‘Wat heeft dat er mee te maken?’ vroeg hij.
‘Alles!’ zei ik.

een beste man
‘Het was niet moeilijk meer voor Smit om los te komen, toen hij wist dat jij een
mooie begrafenis voor hem geregeld had,’ zei het gebogen vrouwtje en nam weer
plaats in haar stoel, nadat ze haar oudste zoon, die het zo ver gebracht had in de
wereld, een tweede kopje thee had ingeschonken. Ze staarde over het keurige rijtje
floksen en geraniums heen naar buiten in de stille straat waar de neerdrenzende regen
nauwelijks meer te onderscheiden was van de asgrauwe schemering.
Het geringe schijnsel van het theelichtje op het tafeltje achter haar rug, gaf
contouren aan een deel van haar onpersoonlijk geworden, verschrompelde lichaam,
waarvan de rest scheen over te gaan in de duisternis die de kleine kamer begon te
vullen. Ze zou er met het vorderen van de middag geheel en op natuurlijke wijze in
kunnen oplossen, dacht Johan Smit vaag en keek naar haar silhouet, waarop menselijke
emoties geen vat meer hadden. Of toch wel? Was zij bedroefd en eenzaam? Het
beangstigde hem, hulpeloos tegenover het volstrekt vreemd
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geworden leven van de absolute ouderdom te staan en hij verlangde naar het ogenblik
waarop hij met goed fatsoen weg kon gaan, zoals zijn jongere broers en zusters het
vóór hem hadden gedaan. Hij was het langst gebleven, uit plichtsbesef, vermengd
met een wrevelig toegegeven genegenheid, maar ook nog om een andere reden,
namelijk om de oplossing van een geheim te vernemen, dat een groot deel van zijn
leven beheerst had en misschien zelfs de stoot had gegeven tot zijn bewuste wil om
carrière te maken.
‘Daar ben ik blij om, moeder,’ zei hij en wachtte op een antwoord dat niet kwam.
Zo roerloos zat het vrouwtje daar tegenover hem, dat hij zijn al uitgestoken hand
naar het theekopje terugtrok en even bewegingloos bleef zitten. Het propere vertrek
was voor haar een wachtkamer van de dood geworden. Ze had een dapper en hard
leven geleid naast zijn vader, over wie zij in alle opzichten had gedomineerd. Het
was een bestaan geweest op de rand van de armoede, dat zij op zich genomen had,
vrijwel zonder klagen, hard en streng en nooit hadden de kinderen haar hun vader
bij zijn voornaam horen noemen. Ze sprak hem aan met Smit en zelfs dan was het
of ze óver en niet tégen hem sprak. Haar verlegen, boerse tederheid had zich alleen
kunnen uiten in een voortdurende zorg om het grote gezin en nu de kinderen goed
terecht gekomen waren en haar man dood was, restte er van haar dit silhouet, als het
verdroogde dekschild van een kever, versmolten met de schemering. Want ook nu
het niet meer hoefde, sprong zij zuinig om met het licht.
Hij schrok toen zij plotseling weer begon te spreken in de merkwaardige, bijna
plechtige volzinnen, die zij zich eigen had gemaakt in haar weinige vrije ogenblikken,
uit kranten, en merendeels stichtelijke lectuur.
‘Smit was een beste man, maar er zat geen opgang in hem. Als hij op tijd zijn natje
en droogje had, was het voldoende voor hem. Ik heb altijd gewild dat hij vooruit zou
komen in de wereld...’ Zij zuchtte. ‘Maar het zat niet in hem. Hij was tevreden als
los werkman bij de gemeente, als voetveeg voor iedereen. Hij heeft zijn kansen gehad
en ze niet gegrepen, zelfs niet terwille van de kinderen.’
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Dat zijn wij, dacht Johan en zei: ‘Het komt er toch niet meer op aan, moeder, hij was
een gelukkig mens...’
‘We zijn niet op de wereld voor ons geluk, maar om te woekeren met de talenten
die we hebben meegekregen,’ onderbrak zijn moeder hem. ‘Hij was een groot kind...
en ik weet niet wat ik zonder hem moet beginnen.’ Ze zweeg en in haar broze silhouet,
dat niet meer dan een schaduwveeg tegen het zwakverlichte behang was, kwam
beweging. Een onwillige hand raakte even de neuslijn en oogholte aan en viel weer
terug in de schoot.
‘Ik weet niet waarom ik dit zeg,’ ging ze voort, ‘jij bent de oudste en ik wil Smit
niet zwart maken na zijn dood, maar je had het als kind makkelijker kunnen hebben
en later, naast je werk niet halve nachten hoeven te studeren.’
‘Ik vond het niet erg, moeder,’ zei hij en dacht aan de tijd waarin hij zijn vader
veracht en gehaat had. ‘Vader was nu eenmaal zo.’ Hij hoopte dat zij zou begrijpen
over wie hij het had en met moeite kon hij de absurde neiging onderdrukken om ook
over Smit te spreken.
Haar zwijgen duurde ditmaal langer en hij verloor zich in niet zeer vrolijke
jeugdherinneringen, waaruit enkele met ongemene scherpte naar voren kwamen. In
het door zijn moeder met zuinige hand geregeerde huishouden was weinig plaats,
tijd en geld geweest voor plezier.
Vooral de zondagen muntten uit door verveling en de enige afwisseling tussen
ochtendkerkgang en avondmaaltijd, waren de wandelingen met zijn vader, terwijl
zijn moeder thuisbleef met verstelwerk en om op de kleintjes te passen. Vooral 's
zomers waren het wandelingen met een vastgesteld doel, altijd langs dezelfde route,
voorbij een werf en een papiermolen, waar zijn vader een overbodige uitleg van gaf,
want hij was een eenvoudige vrome ziel, die niet uitblonk in fantasie. ‘Smit heeft
het buskruit niet uitgevonden,’ was de uitspraak van zijn moeder, als iets haar niet
aanstond en al ondermijnde ze daarmee zijn prestige in het gezin, hij nam het nogal
goedmoedig op. Zijn spaarzaam gemopper, noch zijn schaarse driftbuien maakten
indruk op de kinderen, zoals een enkel streng woord van hun moeder dat kon doen.
Hij bezat bovendien de hebbelijkheid van
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simpele lieden om iedereen, van hoog tot laag, als zijn gelijke te behandelen en vaak
moest zijn vrouw hem voorhouden dat die en die door God boven hen gesteld waren
en dat je dezulken niet zomaar bij de naam mocht noemen. Daarbij kwam nog dat
hij in zijn jeugd gestotterd had en heel bedachtzaam sprak en vaak niet uit zijn
woorden kon komen.
Op die zomerse zondagmiddagen was het zijn taak om, samen met een collega,
klapstoeltjes te rangschikken in de muziektempel in het stadsplantsoen en die na het
concert weer op te bergen. Daarheen leidden dus de wandelingen langs de werf en
de molen en op de terugweg knoopte hij daar zonder mankeren een bezoek aan het
kerkhof aan vast.
Johan rilde wanneer hij daaraan dacht. Hij was er liever niet mee heengegaan,
want tegen die tijd had hij dorst gekregen en zijn vader hield er, meer terwille van
moeder dan uit eigen overtuiging een puriteinse zondagsviering op na. Het was in
moeders ogen al erg genoeg dat hij moest werken op de dag des Heren, maar van
ijsjes kopen bij de man, die met zijn karretje aan de ingang van het plantsoen stond,
kon geen sprake zijn. ‘'t Mag niet van moeder, jong,’ zei de vader zuchtend en aan
zijn hand, een karikatuurtje van hem, met kleren door zijn moeder vermaakt uit
afleggertjes, liep Johan het karretje voorbij. De grond er omheen was bezaaid met
kleurige papiertjes en Johan zag andere kinderen snoepen van hun lekkernijen, terwijl
hij zich kleverig en dorstig voelde na het vervelende concert waar hij niets van
begrepen had.
Nog minder begreep hij, waarom zijn vader steeds weer naar dat kerkhof wilde.
Zijn ouders waren als jong getrouwd paar van het platteland naar de stad gekomen
en er lag geen enkel familielid van hen begraven. Zij wandelden de paden langs en
zijn vader las, haperend en verminkend, eeuwenoude, deftige opschriften, die de
sterfelijke wandelaar wezen op zijn vergankelijkheid. Ze keken naar verbleekte
portretten in ovale trommels met gebarsten glazen, naar nieuwe en verweerde stenen,
kruisen, tombes en eenvoudige hekjes en Johan voelde zich bevangen door de droevige
en penetrante geuren van verwelkte bloemen en larikshagen. Hij begreep nooit
waarom hij mee moest en niet met zijn kornuiten mocht spelen en hij kon
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niet anders dan met afschuw terugdenken aan die tijd, toen hij zich vast voornam in
zijn latere leven verre te blijven van alle kerkhoven ter wereld. Dit voornemen had
hem gedreven tot levenslust en naar een bestaan, dat tegengesteld was aan dood en
armoede.
In dit ogenblik kwam de onweerstaanbare begeerte in hem op om de zonderlinge
liefhebberij van zijn vader, die zijn levensloop voor een groot deel bepaald had,
verklaard te zien, maar hij kon het niet opbrengen er over te beginnen. Het was ook
niet nodig, want zijn moeder roerde het onderwerp aan. Buiten was het helemaal
donker geworden en de regen tikkelde met een voorzichtige droeve regelmaat tegen
de ruiten. In de duisternis van de kamer gaf het theelichtje een helderder schijnsel
en het silhouet van de kleine vrouw kreeg er een donzig gouden profiel door.
‘Smit was geen man voor de grote stad,’ zei ze, ‘en misschien zelfs geen man voor
dit leven, dat hem bang maakte. Toen jullie nog klein waren had hij maar eenmaal
de wens om iets te worden. Je zult het vreemd vinden, denk ik, maar hij heeft op de
nominatie gestaan voor doodgraver.’
Zij zweeg, naar het leek uit verwondering, dat zij het moeilijke woord na zoveel
jaren goed onthouden had en met moeiteloze nadruk kon uitspreken. Johan merkte
dat hij even de adem inhield bij het vernemen van deze ridicule wensdroom, die
tegelijk van een ontwapenende eenvoud was.
Zijn moeder vervolgde: ‘Ik ben met hem naar de directeur van gemeentewerken
gegaan om een goed woordje voor hem te doen. Het liep op niets uit. Het was de
zwaarste dag van zijn leven. Hij hield van het kerkhof, van de stilte, de bomen, de
vogels en het nederigste graafwerk dat er bestaat. Ik weet niet waarom, maar zo was
het. Ik geloof niet dat ik de goede vrouw voor hem was, maar vroeger werd daar niet
zo naar gevraagd. Toch mag je nooit vergeten, dat er geen betere man was dan Smit...
en ik weet niet wat ik zonder hem moet bebinnen. Ik dacht dat hij mij nodig had,
maar het is andersom en ik zal moeten leren het over te geven.’
Zij stond op en stak het licht aan, sloot de gordijnen voor de ramen en zei: ‘Je
moet weg, anders haal je je trein niet meer.’
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Ze gaf hem geen groeten mee voor zijn vrouw, die ze niet mocht lijden, omdat ze
hem die misgunde. Hij was haar zoon en hij leek op haar. Hij had het tot iets gebracht
in de wereld. Ze wist niet of hij een beste man was, want echt met hem gesproken
had ze nooit, vóór deze middag. Ze hadden Smit samen naar zijn geliefde kerkhof
gebracht en dat was de band die hen bond.
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