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VOOR MARJAN

het licht willen zien, de zon willen vangen,
iets afweten van het electrisch bestaan.

HANS ANDREUS
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Woord vooraf

In 1960 bracht ik enkele weken door op Ibiza in het plaatsje San Antonio Abad, waar
zich toen nog vrijwel geen hotel en nauwelijks een toerist ophield. Het was die zomer
voor het eerst in mijn leven dat ik palmen zag. Ik was er buitengewoon gelukkig. Ik
zie me nog bij aankomst op een terrasje zitten, wachtend op enkele vrienden die me
af zouden halen en genietend van een glas wijn en enkele donkere olijven.
Daar in San Antonio Abad schreef ik elke ochtend in de tuin van die vrienden over

de poëzie van Hans Andreus, die me met zijn liefde voor de zuidelijke zon natuurlijk
extra wist te inspireren. Ik wist toen nog niet dat Andreus zelf me in dat plaatsje voor
geweest was: in de zomer van 1952 hadden hij en zijn Franse geliefde Odile Liénard
er in een pension gelogeerd.
Het was ook verder een heerlijke vakantie. 's Middags - na van Andreus' verzen

genoten te hebben - ging ik zwemmen in de baai en 's avonds trad er in het plaatselijke
café een oude manmet een gitaar op. Deze die zich met één kunstbeen voortbewoog,
schroefde alvorens op te treden altijd dat been los en ging dan op een houten tafel
zitten waar hij steevast begon met het schitterende lied ‘Si vas a Calatayud’. De
melodie en ook sommigewoorden ervan zijnme in het geheugen gegrift en ze behoren
bij de speciale sfeer die voor mij altijd rond deze weken is blijven hangen.
Toen ik in augustus van dat jaar in Holland terugkwam, had ik meer dan honderd

bladzijden over Andreus' poëzie geschreven. Het leek alles bij elkaar wel een heel
boek. Ik had het als titel gegeven Het electrisch bestaan: een typerende zin voor de
vitaliteit van Andreus' poëzie. Ik weet nog dat ik ermee naar een uitgever geweest
ben, Van Oorschot, maar hij vond het geheel nog niet rijp genoeg. Wel heb ik toen
één hoofdstuk eruit in De Gids gepubliceerd, maar met de rest heb ik nooit meer iets
gedaan.
Ik vind het aardig dit nieuwe boek dezelfde titel te geven als dat nooit gepubliceerde

manuscript dat ik meer dan veertig jaar geleden met zoveel jeugdige passie schreef:
alleen bij de spelling heb ik één kleine concessie moeten doen, maar dat offer aan
de taalregelaars moest dan maar. Ik kies die titel ook met een knipoog naar mijn
vader, die vele jaren lang - voor mij als kind indrukwekkende - elektrische apparatuur
verkocht. MaarHet elektrisch bestaan heeft natuurlijk vooral te makenmet de verzen
van Hans Andreus en
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de andere Vijftigers die in dit nieuwe boek zo'n belangrijke rol spelen en wier
vernieuwingsdrift ik zo geboeid gevolgd heb. En verder denk ik bij die titel ook aan
die schrijvers buiten de kring van de Vijftigers die in de jaren tussen 1941 en '51 op
zoek geweest zijn naar het kunstwerk dat hun leven zo intens mogelijk vorm zou
geven, ja met een ongelooflijk voltage zou elektriseren. De titel van mijn boek is
daarmee ook een hommage aan hun scheppingsdrift.

Graag wil ik iedereen bedanken die mij inlichtingen verstrekt, brieven ter inzage
gegeven of anderszins vriendelijke hulp en ondersteuning geboden heeft. De namen
van al deze personen - bij elkaar enkele honderden - kan ik hier niet allemaal
vermelden. Sommigen van hen die speciaal van belang geweest zijn, heb ik in eerdere
delen van deze reeks al genoemd.
Ik wil hierbij een uitzondering maken voor Kees Fens en Han Foppe, die ook nu

weer de tekst met grote nauwkeurigheid gelezen hebben en daarbij talloze correcties
en verbeteringen hebben voorgesteld.
Met weemoed denk ik terug aan mijn - op 5 augustus 1994 op nog jonge leeftijd

gestorven - Carla, die me tijdens haar leven zo ontroerend gestimuleerd heeft.
Het elektrisch bestaan heb ik ten slotte opgedragen aan Marjan, die als een lieve

muze elke stap in dit boek met elegante danspasjes heeft begeleid.
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Inleiding
De literaire situatie omstreeks 1949

Dit boek maakt deel uit van een reeks waarin de belangrijkste literaire
jongerentijdschriften tussen april 1941 en maart 1951 de revue passeren. In het eerste
deel daarvan, Het ondergronds verwachten (1989), werd vooral aandacht besteed
aan de clandestiene en illegale bladen tijdens de bezettingstijd, waarna in Speeltuin
van de titaantjes (1993) en De vrienden van weleer (1999) de eerste jaren na de
bevrijding ter sprake kwamen. Omdat dit nieuwe en laatste deel in deze reeks ook
op zichzelf staat, lijkt het me verstandig - voor een goed begrip van wat in de volgende
hoofdstukken aan de orde komt - enkele gebeurtenissen die eerder beschreven zijn,
in het kort aan te stippen.
Belangrijk is daarbij vooral dat eind 1948 twee literaire tijdschriften die in de

eerste naoorlogse jaren voor de ontwikkeling van onze literatuur van grote betekenis
geweest zijn, de strijd om het bestaan hebben moeten opgeven. Dat was in de eerste
plaats Het Woord, het blad van de jongeren die in hun werk vooral ruimte wilden
vrijmaken voor de verbeelding. Dat blad had sinds 1945 een boeiende ontwikkeling
doorgemaakt: van een tijdschrift waarin geregeld op zoek gegaan werd naar een
romantisch paradijs, had Het Woord zich ontwikkeld tot een blad waarin sommige
schrijvers - zoals Jan G. Elburg, Bert Schierbeek en Gerrit Kouwenaar - via het vrije
spel van de associaties tot nog ongekende uithoeken van het bestaan probeerden door
te dringen. Het zal niet verbazen dat het surrealisme daarbij een belangkrijke
inspiratiebron werd.
Eind 1948 liep het avontuur vanHetWoord ten einde, doordat uitgeverij De Bezige

Bij het blad niet langer meer wilde exploiteren: de reden daarvoor was dat het aantal
abonnees bedroevend laag bleef. Tegelijkertijd ontstonden er in de redactie heftige
spanningen tussen de verdedigers van een meer sociaal en politiek geëngageerde
literatuur - zoals Jan G. Elburg - en de redacteur Gerard Diels, die niets voelde voor
een meer maatschappelijke rol van de kunstenaar. Zoals we inHet elektrisch bestaan
zullen zien, was Elburg intussen al via zijn vriend Gerrit Kouwenaar in contact
gekomen met de groep experimentele schilders rond het tijdschrift Reflex.
In dezelfde tijd kwam er ook een einde aan het bestaan vanCriterium, het tijdschrift

waarin Adriaan Morriën, Adriaan van der Veen en Willem Frederik Hermans de
belangkrijkste figuren geweest waren. In dat blad hadden zich
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vooral enkele prozaschrijvers gemanifesteerd, zoals Simon van het Reve en W.F.
Hermans. De laatste wist ook met zijn essays waarin hij zijn standpunten op het
scherp van de snede formuleerde, steeds weer vriend en vijand te verrassen. Daarbij
profileerde hij zich duidelijk als een principieel tegenstander van de ideeën die door
Menno ter Braak en E. du Perron in de jaren dertig in hun lijfblad Forum verdedigd
waren.
Intussen ging het ook met Criterium allerminst voorspoedig, wat ertoe leidde dat

Adriaan Morriën, die zich bij Hermans' standpunten steeds ongemakkelijker begon
te voelen, besprekingen met de redactie van Libertinage aanknoopte. Het resultaat
hiervan was dat Criterium in dat blad opging, waarbij Morriën als enige
Criterium-redacteur de overstap naar de redactie van Libertinagemaakte. Hermans,
die daar niets voor voelde - Libertinage liep naar zijn smaak te veel aan de postume
leiband van Ter Braak en Du Perron - bleef min of meer geïsoleerd achter.
Een knuppel in diverse hoenderhokken werd in die jaren ook geregeld gegooid

door de redactie van het tijdschriftPodium, dat al tijdens de Duitse bezetting opgericht
was en waarin de redacteur Fokke Sierksma jarenlang de eerste viool speelde.
Sierksma, die ook sterk doorMenno ter Braak geïnspireerd werd, formuleerde daarbij
zijn ideaal van een strijdbare houding tegenover politieke, maatschappelijke en
levensbeschouwelijke ontwikkelingen, waarvoor hij de - in beauty-farms zelden
gehanteerde - slogan ‘humanisme met haar op de tanden’ lanceerde. Met zijn verzen
en essays probeerde hij de verzetshouding die de illegale knokploegen tijdens de
bezettingstijd ingenomen hadden, ook in het naoorlogse Nederland voort te zetten.
Intussen was in 1947 Paul Rodenko deel van de redactie van Podium gaan

uitmaken. Al gauw bleek dat hij zich veel minder dan Sierksma gelegen wilde laten
liggen aan de moralistische eisen die Ter Braak aan de kunst gesteld had.
Het gevolg van de eerder geschetste ontwikkelingen was intussen dat er begin

1949 - na het verdwijnen vanHet Woord en Criterium - nog slechts twee belangrijke
jongerentijdschriften overgebleven waren: Libertinage en Podium. Beide bladen
stonden sterk onder de invloed van Du Perron en Ter Braak. Duidelijk is dat wie iets
nieuws wilde, voorlopig op zoek moest gaan naar andere adressen.

Ook in dit boek is het mijn bedoeling het reilen en zeilen van de verschillende
redacties van dichtbij te volgen, zodat de lezer zich zo goed mogelijk kan verplaatsen
in de situatie van toen. Vandaar ook dat ik het verhaal chronologisch opgezet heb en
niet thematisch: zou ik dat laatste gedaan hebben, dan zou het onvermijdelijk geweest
zijn een visie op de beschreven gebeurtenissen te geven vanuit de kennis die alleen
de toekomst bieden kan. Nu ben ik
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er integendeel bij het schrijven op uit geweest de lezer als het ware deelgenoot te
maken van de spanning die de verschillende personages van tijd tot tijd gevoeld
moeten hebben. In een ‘terugblik’ aan het slot van ieder hoofdstuk en in een afsluitend
hoofdstuk had ik dan de mogelijkheid de gebeurtenissen in breder verband te bezien.
Tot de tijdschriften die hier uitvoerig besproken zullen worden, behoort ook Braak

waaraan Hans Renders een boeiende en kleurrijke monografie gewijd heeft die in
mei 2000 gepubliceerd werd. Daarbij zijn er enkele opvallende verschillen tussen
zijn aanpak en de mijne. Hij plaatst Braak vooral tegen de achtergrond van het
artistieke gebeuren op en rond het Amsterdamse Leidseplein, terwijl ik de geschiedenis
van dat blad vooral in het perspectief van de ‘Beweging vanVijftig’ bekijk. Bovendien
maak ik anders dan hij bij mijn beschrijving ook gebruik van de brieven die indertijd
zijn gewisseld.
Wat die brieven betreft, moet me van het hart dat ze in het geval van Braak niet

heel talrijk zijn, waardoor er een zekere vertekening kan zijn ontstaan. Zo is het
hoofdstuk over Braak korter geworden dan dat over Blurb, doordat me uit de kring
rondBlurb - lees: SimonVinkenoog - veel meer correspondentie onder ogen gekomen
is. Vinkenoog woonde - tot geluk van de literatuurhistoricus - in Frankrijk en was
bovendien een gretig epistolair talent.
Maar dan nu: het verhaal.
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Hoofdstuk 1
Reflex en Cobra: ‘er is een lyriek die wij afschaffen’

Het begon als een jongensboek. Op dinsdag 16 december 1947 kwamen in het atelier
van de jonge Amsterdamse schilder Corneille aan de Nieuwe Prinsengracht zijn
vrienden Karel Appel en Constant Nieuwenhuys bij hem langs om samen ‘Reflex -
Experimentele Groep Nederland’ op te richten. Appel doopte daarbij zijn linkerhand
en de beide anderen hun rechterhand in rode verf - iets minder drastisch dus dan het
bij die gelegenheden gebruikelijke bloed en meer in overeenstemming met hun
picturale bezigheden - en drukten die op een groot vel papier. Hierna zette ieder op
datzelfde papier zijn handtekening om daarmee nog eens extra de onderlinge
broederschap te bevestigen.
De daarbij door hen gekozen naam ‘Reflex’ had te maken met hun uitgangspunt:

hun schilderijen te zien als een onmiddellijke, niet door het verstand gecontroleerde
reactie op de werkelijkheid zoals ze die in die jaren na de Tweede Wereldoorlog
beleefden. De Amsterdamse dichter annex modeontwerper Louis Tiessen, die al
eerder in het literaire tijdschrift Het Woord gepubliceerd had en die halverwege de
bezettingstijd met Corneille bevriend geraakt was, had in dit verband met een groots
gebaar de term ‘reflexisme’ gelanceerd. Daarmee was het streven van de nog zo
prille Reflex-groep dus van een veelbelovend kunsthistorisch epitheton voorzien.1

Het belang van die eerste, met verf bezegelde solidariteitsverklaring zou overigens
beperkt zijn, wat ook duidelijk wordt uit de omstandigheid dat Constant Nieuwenhuys
er zich een halve eeuw later - toen ik hem hierover in zijn atelier interviewde - niets
meer van herinnerde. We hebben toen - om er zeker van te zijn dat een en ander zich
inderdaad heeft afgespeeld - de omtrek van zijn hand nog even vergeleken met de
verfafdruk die er indertijd van gemaakt is, wat een positief resultaat opleverde. Maar
ook al lijkt het er dus op dat die solidariteitsverklaring inderdaad is afgelegd, veel
meer dan de kern van de experimentele groep werd er niet opgericht. Eerst ruim een
half jaar later zou de groep als geheel immers min of meer officieel het levenslicht
zien.
Van de drie jonge schilders die op deze wijze aan de basis van de Experimentele

groep Nederland stonden, zou het Constant Nieuwenhuys zijn, die er in de loop van
1948 voor zou zorgen dat ze - behalve met andere schilders -
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ook in contact kwamenmet enkele jonge dichters, waardoor de oprichting van Reflex
ook voor de Nederlandse literatuur grote gevolgen zou krijgen. Ik wil daarom
allereerst aandacht aan hem besteden.

Constant Nieuwenhuys

Constant Anton Nieuwenhuys, die later vooral onder de naam ‘Constant’ bekend
zou worden, is in 1920 te Amsterdam geboren. Hij bezocht daar in de jaren dertig
het Ignatiuscollege en - na het behalen van het einddiploma - korte tijd het Instituut
voor de Opleiding van Tekenleraren. Hij wilde graag schilder worden, maar zijn
vader voelde daar weinig voor, zodat hij besloot zijn eigen weg te gaan.
In 1939 deed hij met goed gevolg toelatingsexamen voor de hoofdstedelijke

Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, waar hij bevriend raakte met zijn
medestudent David Kouwenaar. Via hem ontmoette hij kort daarna ook diens twee
jaar jongere broer Gerrit. Deze vertelde in 1999 over Constant: ‘Hij was een soort
schooljongen nog. Hij woonde ergens in een ateliertje in de Pijp en kwam ook bij
ons thuis eten. Hij zag er een beetje uit als een ouderwetse artiest: zo had hij soms
geen sokken aan. Ik vond hem wel buitengewoon interessant en aardig.’2

In het begin van de bezettingstijd ging Constant in Bergen wonen, waar ook de
familie Kouwenaar zich trouwens vestigde. Hij ontmoette daarMatie van Domselaer,
dochter van de musicus Jacob van Domselaer, die enkele decennia eerder sterk door
de Stijl-ideeën geïnspireerd geraakt was en in te kleine kring bekend geworden is als
de componist van Proeven van stijlkunst. Met Matie trouwde hij, waardoor hij nog
meer in de Bergense kring rond VanDomselaer en de Kouwenaars opgenomenwerd.
In die jaren ging Constant zich steeds meer in de filosofie verdiepen, waarbij hij

via de ideeënwereld van Spinoza, Kant en Hegel uiteindelijk bij het gedachtengoed
van Karl Marx belandde. Ook de gemeenschapsidealen die in het idealistisch milieu
van de Bergense kunstenaars opgeld deden, zullen hem hebben beïnvloed. Vooral
zijn studie van Marx had ook politieke consequenties: Constant, die van het
kapitalisme al gauw niets moest hebben, zag in het communisme een mogelijkheid
om aan allerlei maatschappelijk onrecht een eind te maken.
Na de ontruiming van Bergen in verband met de aanleg van de ‘Atlantikwall’

keerde Constant naar Amsterdam terug. Daar kwam hij in het Sarphatipark, dat door
de Duitsers met hun allergie voor joodse namen ‘Bollandpark’ genoemd werd, in
het pand te wonen waar tijdens de EersteWereldoorlog het atelier van PietMondriaan
geweest was.
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Via de vader van een vriend, die als bankier aan deviezen wist te komen - het
kapitalisme was toch nog ergens goed voor -, lukte het Constant al in het najaar van
1946 naar Parijs te gaan. Daar zag hij in de galerie van Pierre Loeb aan de Rue de
Seine schilderijen van Joan Miró en had hij een ontmoeting met een Deense schilder
die van beslissende betekenis voor hem zou worden. Constant vertelde in 1999: ‘Toen
ik in die galerie rondliep, kwam er iemand binnen, een jongeman met een mapje
onder de arm. Dat bleek Asger Jorn te zijn. Die kwam litho's aanbieden. Even later
raakte ik in gesprek met hem. Toen heeft hij mij en mijn vriend meegenomen naar
zijn kamer, waar hij ons enkele van zijn schilderijen liet zien die met punaises tegen
het behang bevestigd waren. Dezelfde avond hebben we hem in het café de Flore
opnieuw ontmoet, het stamcafé van Sartre en andere existentialisten. Daar stelde hij
ons aan Giacometti voor, “le plus grand sculpteur de notre temps”. Niet lang daarna
kwam Jorn met zijn hele gezin - vrouw plus drie kinderen - bij ons in Amsterdam
langs.’3

Asger Jorn, zes jaar ouder dan Constant, vertelde hem over de Deense
experimentele schilders die al sinds halverwege de jaren dertig in hun schilderijen
afstand genomen hadden van het formalistisch schilderen in academische trant en
op zoek gegaan waren naar een meer spontane expressie, waarbij ze vooral door de
Scandinavische volkscultuur werden geïspireerd. Hij liet Constant ook nummers zien
van hun tijdschrift Helhesten (Hellepaard), waarin reproducties van hun werk
opgenomen waren.
Constant had zich intussen ontwikkeld tot een man die hevig meeleefde met alle

revolutionaire veranderingen die in die eerste naoorlogse jaren in de wereld
plaatsvonden, maar ook was er een speelse kant aan hem. Dat uitte zich in
onverwachte erupties van vrolijkheid die tegen de achtergrond van zijn nogal streng
beleden politieke en artistieke engagement des te meer opvielen. De ontmoeting met
Asger Jorn, die hem in vastberadenheid nog leek te overtreffen, maakte op Constant
een diepe indruk.
Later - in mei 1947 - ontmoette Jorn de eveneens zeer zelfbewuste en niet minder

extraverte Brusselse schrijver Christian Dotremont, die kort daarvoor samen met
enige vrienden de groep van het ‘Surréalisme révolutionnaire’ opgericht had: een
beweging van kunstenaars die de bevrijding van het bewustzijn wilde combineren
met een sociale revolutie. Surrealisten en communisten hoopten daartoe eendrachtig
samen te werken. Ook Constant kwam hierna met Dotremont in contact.
Mede door deze ontmoetingen vatte Constant, die zich in die tijd in het vaderlandse

artistieke klimaat niet thuis voelde, het plan op ook in Nederland een beweging te
starten die spontane expressie als uitgangspunt zou kiezen en mede daardoor de weg
vrij zou maken voor een andere, meer
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rechtvaardige samenleving. Naar vertrouwde avantgardistische gewoonte begon hij
alvast met het schrijven van een manifest. Vooral de ideeën over de relatie tussen
kunst en maatschappij die hij zich de laatste jaren eigen gemaakt had, werden hierin
met verve uiteengezet.
Niet lang na zijn ontmoeting met Dotremont, nog in 1947, kreeg Constant op zijn

atelier in het fraaie pand Henri Polaklaan 25 - in dat huis had tot voor kort Bertus
Aafjes gewoond - bezoek van Karel Appel en Corneille Guillaume Beverloo, die
zich kortweg ‘Corneille’ noemde.Met hen sprak Constant over zijn plannen, waarbij
bleek dat Appel en Corneille dezelfde bezwaren hadden tegen wat zij zagen als de
verkrampte manier waarop in die tijd in Nederland geschilderd werd.
Kort nadat Appel, Corneille en Constant hun artistieke broederschap op het atelier

van Corneille met in verf gedoopte handen bezegeld hadden, hielden ze in
februari-maart 1948 een eerste gezamenlijke tentoonstelling in de Amsterdamse
kunstzaal Santee Landweer. De expositie werd door de auctor intellectualis van de
term ‘reflexisme’, Louis Tiessen, ingeleid. Staande achter een ‘totempaal’ van Karel
Appel, die bij die gelegenheid als lessenaar fungeerde, hield Tiessen een fel requisitoir
over de vaderlandse schilderkunst, waarbij hij voor de in 1945 omgekomen
meester-drukker H.N. Werkman nadrukkelijk een uitzondering maakte: ‘De
schilderkunst in Holland is tot op dit ogenblik een zeurend pitje, een zielige patiënt,
uitgeteerd en ingesuft.’
Tiessen verklaarde verder: ‘Het wezen van het leven is creëren. De oerdrift waaruit

wij ontstaan zijn is zélf de schoonheid. Creativiteit is schoonheid en hier tegenover
kan geen lelijkheid geplaatst worden. Lelijkheid is gebrek aan leefkracht.’4

Oprichting van de Experimentele Groep

Intussen had de jonge schilder Theo Wolvekamp, die vooral onder de naam Theo
Wolvecamp bekend zou worden, zich bij Appel, Constant en Corneille aangesloten,
waarna spoedig ook Anton Rooskens, Constants twee jaar jongere broer Jan
Nieuwenhuys en Eugène Brands hun rijen kwamen versterken. Nog vóór het toetreden
van Brands werd op 16 juli 1948 bij Constant thuis de Nederlandse Experimentele
Groep opgericht. Daarbij kwam ook Constants manifest dat intussen voltooid was,
uitvoerig ter sprake.
In een notulenschrift werd hierover vastgelegd: ‘Na voorlezing van het manifest,

werd eenparig besloten tot oprichting van een groep, op basis van de daarin
ontwikkelde denkbeelden, onder de naam: Experimentele groep.
Tot voorzitter werd gekozen: Corneille, tot secretaris: Constant Nieuwenhuys, tot

penningmeester: Anton Rooskens.
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Besloten werd:
1o) contact te zoeken met verwante groepen in binnen- en buitenland, en de reeds

gevestigde contacten met de surréalistes-révolutionnairs in Frankrijk en België en
met de experimentele groep in Denemarken, te verstevigen.
2o) zo spoedig mogelijk te Amsterdam een expositie te organiseren van de

Hollandse groep.
3o) gelijktijdig te beginnen met de uitgave van een blad om de ideeën van de groep

te propageren.
4o) een verzameling aan te leggen van werk der leden.’5

Bij de opmerking dat de groep opgericht werd op ‘basis’ van de in het manifest
ontwikkelde denkbeelden, zoals secretaris Constant hier opgewekt noteerde, was de
wens kennelijk de vader van de gedachte: bij enkele leden van de groep, onder wie
vooral Karel Appel en - even later - Eugène Brands, bestonden er overwegende
bezwaren tegen al te ideologisch getheoretiseer, zeker als dit van marxistische huize
kwam.
Intussen vond vooral Constant dat de groep zo snel mogelijk over een eigen

tijdschrift - vergelijkbaar met Helhesten - moest kunnen beschikken. In de zomer
namen de plannen hiervoor concrete vorm aan. Besloten werd dat het blad Reflex
zou heten en dat het eerste nummer met Constants manifest openen zou. Verder
zouden er reproducties van schilderijen in worden opgenomen en liefst ook gedichten.
Constant besloot met het oog hierop zijn vriend Gerrit Kouwenaar op te zoeken.

Gerrit Kouwenaar en Jan G. Elburg

Kouwenaar, geboren in 1923, had al verzen gepubliceerd in een bundeltje, Vroege
voorjaarsdag, dat in 1941 bij gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van zijn
vader, de bekende journalist David Kouwenaar, gepubliceerd was. Later had hij
meegewerkt aan het illegale blad Lichting, wat hem onder auspiciën van de Duitsers
ruim een half jaar gevangenisstraf opgeleverd had, en aan het Utrechtse tijdschrift
Parade der Profeten. Kouwenaar, die in de zomer van 1944 weer in Amsterdam was
gaan wonen, was na de bevrijding redacteur kunst en letteren van het toen in linkse
kring populaire dagblad De Waarheid geworden. In die jaren was hij met de dichter
Jan G. Elburg bevriend geraakt.
Kouwenaar was - mede door zijn ervaringen tijdens de bezettingstijd - een in

politiek opzicht geëngageerd man, wat overigens niet betekende dat hij zich bij een
politieke partij aansloot. Dat engagement werd bovendien getemperd door een sterke
neiging tot relativeren.
In 1999 vertelde hij over zijn ontmoetingen met Constant: ‘Na de oorlog zag

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



18

Gerrit Kouwenaar met v.l.n.r. Bert Voeten, Tientje Louw, Koos Schuur, Marga Minco, Ferdinand
Langen en Paula Eisenloeffel
COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM

Jan G. Elburg
COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM
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ik hem geregeld. In die tijd kwam hij een keer met Corneille bij me en zei: “Wil je
meewerken? We hebben een blad en er moeten ook dichters bij zijn.” Dat was dan
Reflex. Hij kende mij als een linkse jongen en dat was hijzelf natuurlijk ook. Ik heb
hem daarna in contact gebracht met Jan Elburg - dat was bij mij thuis op de
Kloveniersburgwal - en later met Lucebert. En dat is eigenlijk de start van onze
medewerking aan die experimentele groep geweest.’
Kouwenaar voegde hieraan toe: ‘Dat alles was sterk met Bergen verweven. Dat

Constant bij mij kwam, had ermee te maken dat we elkaar in Bergen pas echt hebben
leren kennen. Daarvoor, in Amsterdam, was ik nog een schooljongen geweest.’
En verder: ‘Constant vroeg me om een gedicht voor het eerste nummer van Reflex

en ik had op dat moment eigenlijk niets geschikts. Maar Jan had wel een wat
surrealistisch-achtig vers en dat vonden ze leuk en dat hebben ze er toen in gezet.’
Jan Elburg had dat vers overigens al zo'n zes jaar eerder, omstreeks de jaarwisseling

van 1943, geschreven. Het had de fraaie titel ‘Invocatie’ meegekregen, maar die titel
liet Elburg als al te plechtig en dus voor deze gelegenheid weinig geschikt vervallen.
Hij zou later over dat gedicht schrijven: ‘Hoewel er van enige links-politieke notie
in dit versje niets te bespeuren viel, leek het Elburg tenminste naar de vorm voldoende
provocerend om te kunnen dienen.’6

Kouwenaar had dus nog geen gedicht om in Reflex te plaatsen en Elburg alleen
maar iets van zes jaar oud: de conclusie ligt voor de hand dat de eerste dichters die
zich bij de experimentele groep aansloten, er nog niet echt klaar voor waren. Toch
is die conclusie voorbarig, want in feite kwam de uitnodiging om aan Reflex mee te
werken zeker voor Elburg op het juiste moment.
Jan Elburg (1919-'92), vier jaar ouder dan Kouwenaar, had in 1942 een bundel

traditionele verzen onder de titel Serenade voor Lena gepubliceerd. In 1946 was hij,
gestimuleerd door zijn vriend Koos Schuur, redacteur vanHet Woord geworden. Dat
had hij aanvankelijk met veel animo gedaan, maar vanaf begin 1948 waren de
tegenstellingen in de redactie tussen hem en de dichter en essayist Gerard Diels zo
principieel geworden, dat sommige redactievergaderingen in een ruzie-achtige sfeer
verliepen. Die tegenstellingen hadden vooral te maken met hun beider houding
tegenover de kunst: zoals we al eerder gezien hebben, vond Diels dat een kunstwerk
autonoommoet zijn, terwijl de strijdbare Elburg, die trouwens ook sterk kon opgaan
in zijn poëtische fantasieën, van mening was dat een kunstenaar zich niet afzijdig
kan houden van ontwikkelingen in de maatschappij. Doordat de samenwerking in
de redactie dus steeds stroever verliep, terwijl ook het aantal abonnees maar niet
wilde stijgen, zag het ernaar uit dat Het Woord verder geen
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lang leven beschoren zou zijn. Elburg zal daarom het plotselinge perspectief van
samenwerking met de experimentele groep met opluchting begroet hebben.
Voor Kouwenaar lag de zaak in zoverre anders dat hij geen redacteur van een

literair tijdschrift was, waardoor hem ook allerlei interessante discussies bespaard
bleven, maar uit de gedichten die hij in deze periode inHet Woord publiceerde, blijkt
dat hij in poëtisch opzicht een snelle ontwikkeling doormaakte. Belangrijk voor hem
zal zijn geweest dat wat er in de experimentele groep leefde, daarop grotendeels leek
aan te sluiten.

Reflex komt uit

Intussen gingen de voorbereidingen voor het eerste nummer van Reflex met de
sneltreinvaart waarin Constant gewoon was te werken, voort. Hij nam contact op
met een kleine, commerciële drukker bij hem in de buurt, A. Reiman jr in de
Jodenbreestraat, die bereid bleek de eerste aflevering, waarin ook originele litho's
zouden worden opgenomen, voor een schappelijke prijs te drukken. Die litho's waren
van Constant zelf, Jan Nieuwenhuys, Karel Appel en Corneille.
Kort nadat Constant aan Gerrit Kouwenaar en Jan Elburg om hun medewerking

gevraagd had, kwam het eerste nummer uit. Dat telde - met het omslag mee - acht
grote, dichtbedrukte pagina's met telkens twee kolommen tekst en bovendien vier
bladen waarop de litho's waren afgedrukt. De prijs voor dit eerste nummer, die
overigens nergens in deze aflevering vermeld werd, bedroeg slechts drie kwartjes.
De oplage was verrassend groot: ongeveer duizend exemplaren.
Voor het omslag in gebroken witte kleur was houtdragend papier gebruikt: de

oorlog was nog niet zo lang voorbij. Hierop was met grote rode letters de naam van
het tijdschrift afgedrukt met als ondertitel ‘Orgaan van de Experimentele Groep in
Holland’. Daaronder prijkte een tekening van Corneille.
Over de voorgeschiedenis van het blad werd in dit nummer op strijdbare toon

meegedeeld: ‘De Experimentele Groep werd op 16 Juli 1948 in een veelbewogen
vergadering opgericht door Constant Nieuwenhuys, Corneille, Karel Appel, Anton
Rooskens, Jan Nieuwenhuys, TheoWolvekamp, Eugène Brands, die bijeengekomen
waren om hun krachten te bundelen in de strijd die gevoerd moet worden, tegen de
verworden aesthetische opvattingen die het groeien van een nieuwe creativiteit in de
weg staan. Daarbij had men niet alleen het verlopen en burgerlijke naturalisme op
het oog, maar eveneens de daaruit ontstane steriele abstracte aesthetiek en het
pessimistische Surrealisme.’ Duidelijk is dat er geen minuut gewacht werd met het
aan de kaak stel-
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R.MELCHERSDe Experimentele Groep (1948). Op de achterste rij v.l.n.r. Karel Appel, Jan G. Elburg,
Gerrit Kouwenaar. Zittend v.l.n.r. Theo Wolvecamp, Corneille, Constant, Jan Nieuwenhuys, Eugène
Brands en Anton Rooskens COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM

Omslag van het eerste nummer van Reflex met omslagtekening van Corneille

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



22

len van de eventuele tegenstanders. Daarbij had de uitval naar het surrealisme vooral
te makenmet de orthodoxe versie ervan: André Breton, de ‘paus’ van het surrealisme,
had laten merken nog maar weinig vertrouwen te hebben in de menslievende
bedoelingen van de Sovjet-Unie.
Het verslag ging verder: ‘Langdurige mondelinge en schriftelijke

gedachtewisselingen tussen de leden van de groep alsmedemet gelijkgerichte artisten
in Frankrijk en Denemarken, waren daaraan voorafgegaan. De groep werkt thans ten
nauwste samen met de eveneens onlangs opgerichte experimentele groepen in
Kopenhagen en Parijs, om hun gemeenschappelijke strijd op internationale basis en
daardoor doeltreffender te kunnen voeren, en om door onderlinge discussie en
uitwisseling hun ideeën verder te kunnen ontwikkelen.
Reeds uit de inhoud van dit eerste nummer zal de aandachtige lezer blijken, dat

er ook in de boezem van de Hollandse experimentele groep nog stof genoeg voor
deze discussie bestaat en dat wij pas aan het begin staan van een ontwikkeling die
nog niet overzien kan worden.’7

Het ‘Manifest’ van Constant Nieuwenhuys

Het leeuwendeel van deze eerste aflevering werd hierna ingenomen door Constants
‘Manifest’. Hij begon met daarin de artistieke ontwikkelling van de laatste eeuwen
eens kritisch onder de loep te nemen: ‘Na de macht van keizers en pausen te hebben
verheerlijkt, en hun aanzien te hebben begunstigd, heeft de Westerse kunst zich
dienstbaar gemaakt aan de nieuwe machthebber, de bourgeoisie, en is zij geworden
tot een instrument ter verheerlijking van de burgelijke [burgerlijke] idealen. Thans,
nu deze idealen door het verdwijnen van hun economische voorwaarde een fictie
zijn geworden, breekt een nieuwe periode aan, waarin het gehele culturele netwerk
van conventies zijn betekenis gaat verliezen, en uit de primairste bron van het leven
een nieuwe vrijheid zal kunnen worden gewonnen.’
Nieuwenhuys beschreef hierna hoe omstreeks 1920 ook de dadaïisten en surrealisten

geprobeerd hadden vitale krachten vrij te maken, maar Dada had zich meer en meer
moeten richten op de politieke strijd, terwijl het surrealisme van André Breton in
intellectuele tegenstellingen verstrikt geraakt was. Daardoor waren de conventies
van ‘de voorbije klassecultuur’ niet geheel vernietigd: ‘En toch, was deze vernietiging,
en is zij nog altijd, een eerste vereiste voor de bevrijding van de menselijke geest uit
de passiviteit en de opbloei van een allen omvattende volkskunst’
Over die volkskunst merkte Nieuwenhuys verder op: ‘Een volkskunst [...] is niet

een kunst die aan door het volk gestelde normen beantwoordt, want het volk verwacht
niet anders dan datgene waarmee het is opgevoed, zolang
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niet iets anders binnen haar gezichtskring valt, dat wil zeggen, zolang het volk zelf
niet actief in het ontstaan van de kunst wordt betrokken. Maar een volkskunst is die
uiting van het leven, die uitsluitend gevoed wordt door een natuurlijke en daardoor
algemene drang naar levensexpressie. Een kunst, die niet het probleem oplost dat
een vooraf bestaande schoonheidsopvatting stelt, maar die geen andere norm erkent
dan expressiviteit, en spontaan schept wat de intuïtie ingeeft. De grote waarde van
een volkskunst ligt hierin, dat zij juist omdat zij een uiting is van ongevormden, de
grootst mogelijke ruimte laat voor de activiteit van het onderbewustzijn, en daardoor
steeds wijdere perspectieven opent voor het begrijpen van het levensgeheim.’
Nieuwenhuys schreef dan ook: ‘In deze periode van omwenteling, kan de

scheppende kunstenaar geen andere rol spelen dan een revolutionnaire, en is hij
verplicht de laatste resten ener lege en hinderlijk geworden aesthetiek te vernietigen,
om de scheppende instincten die nog onbewust in de mens sluimeren tot ontwaken
te kunnen brengen.’
En verder: ‘Een levende kunst kent geen onderscheid tussen mooi en lelijk, omdat

zij geen aesthetische normen stelt. [...] Beschouwenwe een uiting die iedere categorie
van het leven omvat, bijvoorbeeld de uiting van het kind, (dat nog niet in het sociale
verkeer is opgenomen), dan zien we dit onderscheid niet. Het land kent geen andere
wet dan zijn spontaan levensgevoel en heeft geen andere behoefte dan dit te uiten.
Hetzelfde geldt voor de primitieve culturen, en het is deze eigenschap ook, die deze
culturen een zo grote bekoring verleent voor de mens van heden die in een morbide
sfeer van onechtheid, leugen en onvruchtbaarheid moet leven.’
Na vervolgens met passie te hebben opgemerkt: ‘Een schilderij is niet een bouwsel

van kleuren en lijnen, maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens, of dat alles
samen’, proclameerde Nieuwenhuys tegen het eind van zijn betoog wat hij in de
naaste toekomst verwachtte: ‘De problematische periode is ten einde in de
ontwikkeling van de moderne kunst, en wordt opgevolgd door een experimentele
periode. Dat wil zeggen, dat uit de ondervinding (experience) die wordt opgedaan
in deze staat van ongebonden vrijheid, de wetten worden afgeleid waaraan de nieuwe
creativiteit zal gehoorzamen.’8

Alles bij elkaar was dit een revolutionair betoog, waarin de westerse kunst van de
voorbije eeuwen - met behulp van allerlei ideeën uit het marxistisch arsenaal - als
burgerlijk werd afgedaan en een nieuwe kunst aangekondigd werd die uit ‘de
primairste bron van het leven’ haar inspiratie putten zou. Daarbij werd aan de
volkskunst en aan de artistieke uitingen van kinderen een speciale waarde toegekend:
juist omdat daarin het onderbewuste veel meer mogelijkheden tot expressie zou
krijgen dan in de traditionele kunst.
Aan het slot had Constant het nog over de komende ‘experimentele pe-
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riode’ en de consequenties daarvan, waarbij R.L.K. Fokkema in zijn Het komplot
der Vijftigers (1979) zou aantekenen dat het woord ‘experimenteel’ dus niet afgeleid
is ‘van experiment, maar van “experience”, dat is ervaring, ondervinding,
proefondervindelijkheid’.9

Onder dit manifest stond alleen de naam van Constant Nieuwenhuys. In 1999
vertelde hij: ‘Ik wilde dat het manifest door alle leden van de groep ondertekend zou
worden, maar met name Karel Appel was er tegen. Ik denk dat hij en anderen het te
marxistisch vonden.’

‘Wij zijn in de eerste plaats optimisten’

Constant droeg aan dit nummer van Reflex ook een gedicht bij waarin hij - uitgaande
van het idee van spontane scheppingskracht - volop van associaties gebruikmaakte.
Ondanks de aantrekkingskracht van een amoureus getinte droomwereld wordt hier
voor het alledaagse leven gekozen:

In de wol van mijn kamerdeurtje zal
een beestje groeien zonder te vergeten
In het stadion van mijn dromen zal
een bootje roeien met duizend mooie meisjes
En als ik laarzen hoor sluipen:
in een stoofpan vol wortels zal ik gaan
om het hele leger te voeden
en ik zal zeggen: voilà le déluge
qu'on n'a jamais compris mais que j'aime pourtant
om te bewijzen dat er leven bestaat
ondanks mijn meisjesdromen.10

Constant: ‘Ik schrijf wel vaker gedichten. Tijdens het schilderen komen er regels in
me op die ik dan op papiertjes schrijf die altijd wel ergens rondslingeren. En die gooi
ik dan later weer weg.’
Zoals al eerder vermeld, werd van Jan Elburg een ‘surrealistisch-achtig’ vers

opgenomen. Ook dit gedicht heeft een associatief karakter vol erotische suggesties:

Theebruine sterren willen
de nacht niet overleven
wanneer ik niet zal lezen
dwars door de pasgewitte
mystieke telefoongids
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met Irma Jansen Witbraad.
een schuilkalender wijst haar
terwijl de notenboom dit
zijn zaad wil tegenwerpen
dwars door de pasgewitte
mystieke telefoongids
met Irma Jansen Witbraad.11

Op de laatste pagina werd verder onder de titel ‘To the point’ een bijdrage van Eugène
Brands gepubliceerd, waarin hij - niet zonder lichte ironie aan het adres van Constant
- schreef: ‘Nadat u ons manifest heeft gelezen, dat u in de oren klonk als het
dynamisch geluid van een Afrikaanse jungle-drum, wil ik trachten zo eenvoudig
mogelijk aan u voor te stellen, onze bedoelingen. Aldus, to the point!
Wij zijn in de eerste plaats optimisten. En dit kost ons geenszins de door u wellicht

vermeende inspanning. Wij hebben deze jonge groep opgericht, en beschikken over
veel minder geld en waardering voor ons werk, dan over idealen. En dit is de juiste
verhouding. Want wij hebben uitgerekend, dat op de plaats waar het ene goudstuk
zichmonotoon spiegelt in het andere, het begrip “ideaal” [...] een niets-meer zeggende
klank oplevert. Maar ook rekenden wij uit, dat, waar het leven zich hier in deze late
tijd heeft teruggetrokken binnen een miniem bestek, er toch een dakvenster open te
stoten is op nieuwe nog ongekende en totaal onvermoede sterrenbeelden. En daarom
kunnen wij met gemak optimisten zijn, en staan de blijmoedigheid voor in de meest
elementaire zin van het woord.’ Dat Brands het hier over ‘sterrenbeelden’ heeft, is
typerend: al jaren was hij gefascineerd door de mysteries die in het heelal verborgen
liggen, en in zijn schilderijen worden daar talloze signalen van gegeven.
Brands schreef verder over de voorkeur die de experimentele groep voor het

abstracte schilderen had: ‘Ons inziens moet men een schilderij buiten in de open
lucht kunnen neerzetten. En naar onzemeningmaakt een abstract werk in een verlaten
duinpan tegen een boomstronk aangezet met dat pure oneindige blauw erboven, een
beter figuur dan welk overigens volmaakt 17de Eeuws meesterwerk dan ook! Het
eerste vormt een organisch vloeiend geheel met de omringende wereld, het sluit zich
bij de tijdsstroom aan en wordt hierin opgenomen. Het andere daarentegen blijft een
schilderij uit een bepaald tijdvak, met deze of gene “voorstelling” uit die tijd, welk
gebeuren op dit moment reeds lang tot het verleden behoort, en welke “voorstelling”
hierdoor een zekere eng-bekrompen burgerlijkheid krijgt. Het bezit dan ook níet het
vermogen zich op te lossen in de klínkende vrije natuur.
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‘Dit laatste experiment levert aldus een zeker kosmisch criterium op, dat in elk geval
zuiver objectief haar oordeel velt, hetgeen van de heren critici niet altijd met evenveel
recht opgemerkt kan worden.’12

De eerste aflevering van Reflex bevatte verder twee Franstalige gedichten van
Corneille en reproducties van schilderijen van Asger Jorn en van de zeven schilders
van de experimentele groep. Aan het slot werden nog donateurs gevraagd: ‘Voor de
minimum bijdrage van f 10.-, ontvangt u een originele tekening in passepartout.’13

Weinig mensen besloten op die manier rijk te worden...
Als Constant en zijn vrienden verwacht hadden dat het eerste nummer van Reflex

als een bom zou inslaan, kwamen ze bedrogen uit. In de kranten werd er niet of
nauwelijks op gereageerd. Typerend voor de over het algemeen onwelwillende
ontvangst is wat chroniqueur Adam - ondanks zijn naam kennelijk niet gewend aan
enige spontane scheppingsdrift - ruim een half jaar later, in Het Vrije Volk van 11
mei 1949, over het vers van Elburg schrijven zou: ‘Nee, de zetter heeft niet de regels
door elkaar gesmeten. Het hóórt zo. Een titel staat er ook niet boven, dus dat helpt
ons ook al niet veel verder. Het is een experimenteel gedicht. En net zo mystiek als
de pasgewitte telefoongids.’14

Ook Lucebert doet mee

Intussen was door bemiddeling van Kouwenaar ook Lucebert bij de experimentele
groep betrokken geraakt. Kouwenaar had hem al meer dan een jaar eerder leren
kennen. Over deze eerste ontmoeting vertelde hij in 1999: ‘In de tijd dat ik nog op
de kunstredactie bij De Waarheid werkte, kwam er een keer een jongeman met een
mapje met tekeningen. Die tekeningen konden we niet gebruiken, maar ik vond hem
een heel interessante jongen en het was ontzettend mooi werk: quasi precieze
tekeningen, maar met de linkerhand vervaardigd.’
En verder: ‘Ik heb hem later weer ontmoet. Hij noemde zich toen al Lucebert. Ik

woonde in die tijd op de Lange Leidsedwarsstraat en daar is hij toen bij me geweest.
Later zijn we nog naar Eylders gegaan. Daarna is hij naar Frankrijk vertrokken met
de schilder Martineau en toen hij terugkwam is hij weer op bezoek gekomen en heeft
hij Elburg leren kennen en kort daarop was er dan de Experimentele Groep. Maar ik
kende hem al veel eerder.’
Lubertus Jacobus (‘Bertus’) Swaanswijk (1924-'94),15 die als schilder en schrijver

de schuilnaam Lucebert zou kiezen, was in de Amsterdamse Jordaan geboren. Zijn
vader verdiende daar zijn brood als kelner en later als huisschilder en behanger. Diens
zoon Bertus bezocht de ULO, waar hij enthousiast kennismaakte met het werk van
de Duitse dichters waarover een van zijn leraren
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sprak. Ook de beeldende kunst boeide hem en hij bleek ook talent voor tekenen te
hebben, wat tot gevolg had dat hij - na zijn ULO-tijd - via de architect Mart Stam,
directeur van het Instituut voor Kunstnijverheids Onderwijs in de hoofdstad, een
beurs kreeg om daar lessen te volgen. In die jaren trok Bertus veel op met een stel
vrienden - onder wie Johan van der Zant, de latere dichter Hans Andreus -, die evenals
hij in literatuur geïnteresseerd waren.
Nadat hij om den brode allerlei baantjes had gehad, werd hij in 1943 in het kader

van de ‘Arbeitseinsatz’ in een explosievenfabriek in Duitsland tewerkgesteld. Doordat
hij zich ziek meldde lukte het hem uiteindelijk in het voorjaar van 1944 weer naar
Nederland terug te keren.
Kort na de bevrijding kreeg Bertus, die zich intussen Lucebert was gaan noemen,

een administratieve functie bij het Canadese leger in een kazerne te Apeldoorn. De
naam Lucebert had te maken met het Italiaanse woord ‘luce’, dat ‘licht’ betekent,
waarna het Germaanse ‘bert’ (= stralend) het effect hiervan nog versterkte.16

Nadat hij er met moeite in geslaagdwas zich aan dienstplicht in de Indische archipel
te onttrekken, begon Lucebert een min of meer zwervend bestaan te leiden, vaak
gekleed met enkele truien over elkaar en logerend bij vriendinnen of bevriende
families en zonder vaste inkomsten. Intussen ging hij door met tekenen, las alles wat
los en vast zat en begon op kleine, losse blaadjes ook gedichten te schrijven.
In deze jaren verdiepte hij zich in het katholicisme, wat ertoe leidde dat hij kort

voor Kerstmis 1947 in de Amsterdamse kerk De Krijtberg gedoopt werd. Daarbij
zal hij vooral door demeer mystieke aspecten van die godsdienst geboeid zijn geraakt.
In de zomer van 1948 liftte hij naar Parijs, waarna hij in september van dat jaar

zijn eerste bescheiden tentoonstelling hield in een vergaderzaal van de bond van
drankbestrijders aan het Oosteinde te Amsterdam. Ook van zijn vriend Anton
Martineau werden daar tekeningen geëxposeerd.17

In die periode kwam Lucebert - toen nog een wat schuchtere man met onverwacht
zachte stem en indringende ogen - ook in contact met Jan G. Elburg, wat samen met
Kouwenaar een artistiek driemanschap opleverde. Omdat ze een grote bewondering
koesterden voor de strijdbare en bevlogen poëzie van de Russische dichter Vladimir
Majakovski, die in 1930, teleurgesteld over het verloop van de revolutie in zijn
vaderland, een einde aan zijn leven gemaakt had, richtten ze gedrieën - met een
knipoog naar een traditioneel communistisch ritueel en ook verder niet al te serieus
- de ‘Cel Majakovski’ op. Ook besloot Lucebert mee te gaan doen aan de activiteiten
van de experimentele groep.
Intussen kwamen in die laatste maanden van 1948 de spanningen die al
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sinds het begin van dat jaar in de redactie van Het Woord bestonden, tot uitbarsting.
Een van de strijdpunten daarbij was de poëzie van Lucebert. Terwijl de redactie wel
bereid bleek vignetten van hem in haar blad te publiceren, werden zijn gedichten
door de meerderheid van de redacteuren afgewezen. Redacteur Jan Elburg kon zich
bij deze weigering niet neerleggen. Het Woord, dat toch al de laatste adem aan het
uitblazen was - de uitgever, De Bezige Bij, voelde er niet voor de doodsstrijd van
het blad nog langer kunstmatig voort te zetten -, hield kort daarna op te verschijnen.

De oprichting van Cobra

Enkele maanden na het uitkomen van het eerste nummer van Reflex werd in het
weekend van 5, 6 en 7 november te Parijs een conferentie van avantgardistische
kunstenaars gehouden, waarbij Karel Appel, Constant Nieuwenhuys en Corneille
als vertegenwoordigers van de Nederlandse experimentelen aanwezig waren. Op
zondagochtend sprak Constant over ‘L'avant-garde artistique en Hollande’.
De conferentie versterkte - wat Christian Dotremont al verwacht had - de al

bestaande band tussen de Denen, Belgen en Nederlanders enmaakte verder duidelijk
dat er grote tegenstellingen bestonden tussen hen en de andere groepen die op de
conferentie vertegenwoordigd waren: deze laatste zouden al te veel in theorieën
opgaan, waardoor hun werk minder spontaan werd en zelfs een dogmatisch karakter
gekregen had.
Enkele maanden na deze bijeenkomst zou Constant Nieuwenhuys in de tweede

aflevering van Reflex schrijven: ‘Op de internationale conferentie van het “Centre
de documentation sur l'art d'avant-garde”, te Parijs, heeft de Experimentele groep
niet nagelaten haar waarschuwende stem te laten horen tegen de formalistische
neigingen die de na-oorlogse avant-garde bedreigen. Het overigens zeer interessante
exposé van Jean Laude over “moyens et possibilités d'un theâtre d'avant-garde” is
het begin geweest van een discussie, die eigenlijk het gehele verloop van de
conferentie gekenmerkt heeft. Van belang is echter dat deze discussie juist een
buitengewoon levendig en bevruchtend karakter heeft gegeven aan de conferentie,
en deze zonder twijfel voor alle deelnemers tot het uitgangspunt heeft gemaakt van
een nieuwe bestudering van de huidige positie van de avant-garde. Dat uiteindelijk
geen volledige overeenstemming werd bereikt tussen alle deelnemers pleit slechts
voor de diepgaande wijze waarop alle vraagstukken zijn behandeld. Voor de E.G. is
het echter een grote voldoening dat haar ideëen [ideeën] instemming hebben gevonden
bij vertegenwoordigers van alle deelnemende landen, al hadden wij gaarne gezien
dat zulks in de resolutie die in de slotzitting werd aangenomen tot uitdrukking was
gekomen.’18
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In hetzelfde nummer van Reflex schreef Corneille over de openingsdag van de
conferentie: ‘De zaal was te klein voor alle belangstellenden: veel “beau monde”,
new look, en vernissage jagers.
Tot ver na middernacht duurde de manifestatie, die na de officiële afloop een

waardig slot vond in de gewelven van een van de oudste huisjes in de buurt van de
Bastille.’19

Dat klinkt allemaal fraaier dan het in werkelijkheid was.Wordt in Constants verslag
over de conferentie wel gesproken over meningsverschillen, maar overheerst toch
een positieve toon, in feite betekende de conferentie voor de daarbij aanwezige Denen,
Belgen en Nederlanders een grote teleurstelling. Vooral het urenlange getheoretiseer
maakte hen duidelijk dat ze zich in het verkeerde gezelschap bevonden en ze besloten
dan ook hun eigen weg te gaan.
De daad werd daarop snel bij het woord gevoegd. Op maandag 8 november - nog

geen vierentwintig uur na afloop van de conferentie - kwamen Asger Jorn, Christian
Dotremont, de Belgische dichter Joseph Noiret en de drie Nederlanders bij elkaar
om af te spreken voortaan samen op te trekken. Dat gebeurde in het café de l'Hôtel
Notre-Dame in het hart van het Quartier Latin. Ze stelden bij die gelegenheid een
verklaring in het Frans op - dat zou de voertaal van hun groep worden -, waarvan de
titel luidt: ‘La cause était entendue’ (De zaak was beklonken). Dat was een speelse
verwijzing naar een gezamenlijkmanifest van Belgische en Franse surrealisten, ruim
een jaar eerder uitgevaardigd en getiteld ‘La cause est entendue’.20 De verleden tijd
maakte duidelijk dat van die gezamenlijkheid niets meer over was.
Constant vertelde in 1999 over de verklaring waarmee de nieuwe groep opgericht

werd: ‘We hebben samen de tekst bedacht. Ik heb daarvan een kladje gemaakt en
Dotremont heeft dat kladje meegenomen en het hier en daar nog bewerkt.’
Het begin van de verklaring ‘La cause était entendue’ luidt: ‘Les répresentants

belges, danois et hollandais à la conférence du Centre International de Documentation
sur l'Art d'Avant-Garde à Paris jugent que celle-ci n'a mené à rien.’ (‘De Belgische,
Deense en Hollandse vertegenwoordigers op de conferentie van het Internationale
Documentatiecentrum over de avant-gardekunst te Parijs zijn van mening dat deze
tot niets geleid heeft.’)
En verder: ‘La résolution qui a été votée à la séance de clôture ne fait qu'exprimer

le manque total d'un accord suffisant pour justifier le fait même de la réunion.’ (‘De
resolutie die op de slotzitting aangenomen werd, laat alleen maar zien dat er
onvoldoende overeenstemming bestaat om het feit zelf van de bijeenkomst te
rechtvaardigen.’)
Daarop werd geconcludeerd: ‘Nous voyons comme le seul chemin pour
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continuer l'activité internationale une collaboration organique expérimentale qui
évite toute théorie stérile et dogmatique.’21 (‘Wij zien als de enige weg om het
internationale werk voort te zetten een uit onszelf voortkomende experimentele
samenwerking, waarbij elke onvruchtbare en dogmatische theorie achterwege blijft.’)
Vrijwel onmiddellijk na de bijeenkomst werd door Dotremont, die intussen weer

in Brusel teruggekeerd was, de naam ‘Cobra’ - een samenvoeging van de beginletters
van Copenhague, Bruxelles en Amsterdam - bedacht.

Het contact met de deense groep

Kort na hun verblijf in de Franse hoofdstad vertrok het reislustige drietal Appel,
Constant en Corneille per trein naar Kopenhagen, waar tussen 19 november en 6
december de jaarlijkse ‘manifestatie van de vrije kunst’ gehouden werd. Daarop
waren alle Nederlandse experimentelen met hun werk vertegenwoordigd. Het
Amsterdamse trio ging op uitnodiging van de Deense experimentele groep. Karel
Appel nam daarbij zijn vrouw Tonie mee. Uit België was Christian Dotremont er.
Over deze reis noteerde Corneille in het tweede nummer van Reflex: ‘Dwars door

Duitsland gaat de reis. Het eerste grensplaatsje brengt ons weer de voorbije
oorlogsjaren in herinnering. Op de perrons staan stramme Duitse soldaten met
stenguns over de schouder. Na de zeer langdurige formaliteiten, die elke grens nu
eenmaal met zich meebrengt, te hebben vervuld, zet de trein zich weer in beweging,
terwijl wij nog napraten over oorlog, wapens en honger. Zwaar gehavende dorpjes
flitsen voorbij en dan krijgen wij de grote steden te zien, Bremen en Hamburg.
Puinhopen, niets anders dan puinhopen, welk een troosteloze aanblik. Gelukkig hier
en daar, als een verademing, enige hele straten. Als wij later door het landschap met
de witte boerderijen rijden, die zo mooi zijn door de strakke gevelversieringen van
houtwerk, worden wij op wat vrolijker gedachten gebracht en denken wij weer aan
het doel van onze reis. Wij proberen ons Kopenhagen voor te stellen, en over het
werk van de Denen werpen wij allerlei veronderstellingen op. Daarna, moe van al
het gepraat, moe van het turen, moe van al de beelden die zich aan ons voordeden
als een té snelle film, zoeken wij een plekje op om te slapen.’
En over de aankomst in Kopenhagen: ‘Wij worden verwelkomd door drie in somber

zwart geklede gedaanten. Al pratend stappen wij gezamenlijk in de métro. En als wij
even later om een feestelijk gedekte tafel zitten, vragen wij ons af hoe wij hier zo
plotseling gekomen zijn. Wij voelen ons hier meteen thuis. (Over de hele wereld,
waar je ook komt, vormen de schilders
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één grote familie). Er heerst weldra een gezellige, warme sfeer en dan komen de
tongen los.
Voor het eerst maken wij kennis met het smörrebröd (dunne sneedjes roggebrood

met de meest wonderlijke belegsels), dat zo'n grote rol speelt in het leven van de
Deen.’
En verder: ‘Nog dezelfde dag worden wij geconfronteerd met het werk van de

Denen, dat wij nog slechts van reproducties kenden. In een groot paviljoen, tegenover
het Österport-station hangen de schilderijen van onze vrienden. Het leven kent
emoties, die altijd bijblijven en het eerste aanschouwen van die schilderijen gaf ons
een dergelijke sensatie. Aan de wanden van dit paviljoen wordt bijna zonder
uitzondering het bewijs geleverd van de vitaliteit van hun kunst. Hier worden
horizonnen geopend op een betere toekomst en dat bepaalt juist hun waarde. Een
grote blijdschap vervult ons, omdat wij in Denemarken mensen hebben gevonden,
die jarenlang en onvermoeid de strijd aanbonden tegen ieder formalisme, en wij
waren vooral ook blij omdat wat zij gaven, onze verwachtingen overtrof.’22

De reis zou overigens niet alleen om deze kennismaking met de schilderijen van
de Deense experimentelen van artistiek belang blijken te zijn, maar ook om een
ervaring die Karel Appel op de heenreis door Duitsland opdeed. Constant vertelde
hierover in 1999: ‘Onderweg zagenwe op een perron in Duitsland bedelende kinderen
wat op Appel een diepe indruk maakte. Hij had toen al een opdracht om voor de
kantine van het stadhuis een schildering te maken. Dat werd toen “Vragende
kinderen”.’ Enkele maanden later, in maart 1949, zou deze wandschildering voltooid
worden. Ze zou daarna nog tot veel rumoer aanleiding geven: na protesten van
ambtenaren zou ‘Vragende kinderen’ bijna tien jaar lang achter een betengeling met
behangselpapier aan het oog onttrokken blijven.

‘Het bestuur doet een dringend beroep’

Tussen de bedrijven en reisjes door werden er in het atelier van Constant in de Henri
Polaklaan vrij geregeld bijeenkomsten van de experimentele groep gehouden.
Constant: ‘Daarop werden plannen gesmeed en brieven die binnengekomen waren,
en ook gedichten voorgelezen. Soms waren er ook heftige meningsverschillen vooral
op politiek gebied. Met name Eugène Brands en ik waren het vaak oneens.’
Vanaf december werden deze vergaderingen ook door de dichters van de

experimentele groep bijgewoond. Het leek daarom van belang dat zij zich in het
volgende nummer van Reflex ook afzonderlijk met een min of meer principieel stuk
zouden presenteren. Gerrit Kouwenaar beloofde daarvoor zijn
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best te zullen doen. De bijdrage die hij vervolgens schreef en die hij op de hem
vertrouwde ironische wijze een ‘manifestje’ noemde, was het essay ‘Poëzie is
realiteit’. Overigens was er nog niet voldoende geld voorhanden om zeker te zijn
van de uitgave van een tweede nummer.
Dat Kouwenaar, die kort daarvoor met de tekenares Tientje Louw getrouwd was,

zijn ‘manifestje’ niet buiten Jan Elburg om samenstelde, kan worden opgemaakt uit
wat hij hem op 29 december schreef: ‘Is het goed dat wij morgen (=
Donderdag)-avond even langs komen? Ik wilde je even dringend spreken in verband
met Reflex (waarvan je wellicht al van Lucebert hoorde), en tevens om nog even
redelijk te zijn ten opzichte van ons “manifestje” - ik ben zo goed als klaar morgen,
naar ik hoop.’23 Kouwenaar deelde in 2000 mee: ‘Jan heeft overigens op dat
“manifestje” geen noemenswaardige invloed uitgeoefend.’24

Intussen was het gebrek aan pecunia een groot probleem. Dat bleek uit een
ongedateerde uitnodiging die de secretaris Constant Nieuwenhuys ongeveer twee
weken later rondstuurde. Die uitnodiging betrof een ‘algemene ledenvergadering’
op maandagavond 17 januari in het huis van Eugène Brands. Nieuwenhuys schreef:
‘In verband met de nog steeds niet opgeloste financiële moeilijkheden bij de tot stand
koming van het tweede nummer van REFLEX, zullen deze het voornaamste onderwerp
van bespreking moeten vormen, en worden alle leden uitgenodigd met positieve
voorstellen te komen ten einde deze moeilijkheden te kunnen overwinnen.
Het bestuur doet een dringend beroep op alle medewerkenden om door een

UITERSTE KRACHTSINSPANNING het ontbrekende bedrag (pl.m. f. 125) bijeen te
brengen en daardoor een spoedige verschijning van REFLEX no. 2 mogelijk te maken.’
Nieuwenhuys voegde hieraan toe: ‘Het bestuur raadt nogmaals alle leden aan om

het niet voor critiek te sparen, en om door een OPENLIJKE discussie over ideologische
en practische geschillen te helpen de leden onderling meer tot elkaar te brengen en
de samenwerking hechter te maken.
De ledenvergaderingen bieden hiervoor een goede gelegenheid en wij hopen dan

ook, dat allen zich terdege zullen voorbereiden en deze en vorige mededelingen van
het bestuur grondig zullen bestuderen.’25

Kort daarna was het financiële probleem kennelijk opgelost en hoefde Constant
zich alleen nog met een organisatorische kwestie tot de leden te wenden: ‘Aangezien
tot dusver nog geen der leden gevolg heeft gegeven aan ons verzoek een lijst van
hun bekende sympathiserenden aan het secretariaat op te zenden, DRINGEN WIJ ER
NOGMAALS MET KLEM OP AAN DIT ALSNOG VÒÒR A.S. ZATERDAG TE DOEN! Wanneer
het tweede nummer van REFLEX verschijnt, moet het archief in orde zijn om een
snelle en doeltreffende ver-
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spreiding te verzekeren.’ En met nog wat extra klem: ‘Het bestuur rekent er op, dat
ALLEN THANS ONMIDDELLIJK DEZE KLEINE BIJDRAGE TOT DE ACTIVITEIT VAN DE
GROEP TER HAND ZULLEN NEMEN!’26

‘Zoete boeroeboedoer’

Kort daarna, waarschijnlijk nog in februari,27 verscheen het tweede nummer, dat
zestien pagina's en daarnaast opnieuw vier originele litho's telde. Het omslag
vermeldde deze keer de naam van het blad met grote zwarte letters, waaronder in
groene kleur een houtsnede van de Franse kunstenaar Jacques Doucet afgedrukt was.
De prijs voor dit nummer lag nu twee dubbeltjes hoger dan de vorige keer: 95 cent.
In deze aflevering werd meegedeeld dat de Reflex-groep intussen uitgebreid was

met de dichters Jan G. Elburg, Lucebert en Gerrit Kouwenaar. Over hunmedewerking
schreef Eugène Brands: ‘Onze groep, opgericht als schildersgroep, heeft zich tijdens
de periode, waarin zij zich bezon op de plaats die zij binnen de huidige levensactiviteit
meende te kunnen innemen, gerealiseerd, dat haar inzichten ook op andere
kunstgebieden, zoals de poëzie en de muziek, van toepassing moesten zijn. Inmiddels
hebben wij dan ook op een gedenkwaardige avond de oude muze, die eeuwig jong
blijft, vertegenwoordigd door de dichters Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar en
Lucebert, enthousiast in onze kring opgenomen. Waar wij n.l gezien hebben dat zo
vele gebieden van de levensactiviteit met betrekking tot hetgeen onder kunst wordt
verstaan, aanverwante problemen bezitten, en tegen eenzelfde dogmatisch formalisme
optrekken als wij, wensen wij niets liever dan met deze gebieden contacten aan te
knopen.
Slechts in een zo sterk mogelijk gezamenlijk gevoerde activiteit van bedoelde

belangengemeenschappen, zou een mogelijkheid kunnen liggen in dit bij uitstek zo
behoudende land een fris, levensvatbaar inzicht te planten en op den duur te doen
gedijen.’28

De experimentele groep bleek nu bovendien samen te werken met kunstenaars
niet alleen uit Parijs en Kopenhagen, maar ook uit Brussel, Praag en Krakau. Verder
werd meegedeeld dat Reflex ‘ongeregeld, maar op zijn minst vier keer per jaar’
verschijnen zou.29

De meest opvallende bijdrage aan dit nummer was het vers ‘Minnebrief aan onze
gemartelde bruid Indonesia’ dat Lucebert op zondag 19 december - onmiddellijk na
de start van de tweede ‘politiële actie’ in de Indische archipel - in een vlaag van
spontane woede geschreven had. Het begin van dit gedicht, dat als zijn poëtisch
debuut beschouwd kan worden en een legendarische vermaardheid krijgen zou, luidt:
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zoete boeroeboedoer, je leende vrije voeten eens, - ik liep
melattiepassen ik zag je ogen waren sawahnat, - ik lachte
dan stand de rijst op van je nieuwe witte huid
ik boog mij als het dansen als de ritusboog en diende als het suikerriet

toen met witte luchtapen de maan optrok heelal van legers
en je dromen zuchtten als de jungle, 's avonds zilvere harpijen
de harpen van de spin over je ogen trilden van de tamarindeminnaar
waar zou hier wolf niet huilen van begeerte en de wanhoop
het opgemaakte vuur als bedden voor asbesten vorst
maar zelfs de maan beklom je niet ik zag hem stoeien met koraal en zee

ik met de maniakken modder en tin groef bunkers waanzin
overal in spande egels om mijn kaak en bond speren op mijn tong
ik wrong de slangen van mijn ingewanden in de loudspeaker wouden
ik trok de zieke helmen van de haatgeboorte niemand sneed, de kruiken

kruit
aan alle tapkasten van liverpool tot lissabon ik stikte mijn lippen goud
en bij de slokken van de beurs ik goot het oliestroopgeboorde oostelijke

bloed
hier botert het hier botert het, de kruiden wekten onze buik nagelen op,

het ruiste
gamallan... mijn huid huilde van je peper... sarina der dessa30

Jan G. Elburg zou later over dit gedicht schrijven: ‘Het vers begint, naar
Cobra-hebbelijkheid, kwansuis onschadelijk: met zijn oe's en ee's en à's is het bijna
als een “cantilene” (in de betekenis die Engelman aan die term gaf), zeg, gemakshalve,
een klankgedicht. Allengs geeft het, in toenemende heftigheid, dwars door beelden
en klinkervariaties, die sfeerscheppend uiterst functioneel blijken, nauwkeurig te
kennen waar het op staat: een koloniale oorlog, naar bekend model aangezwengeld
door profiteurs.’31

Het ‘Manifestje’ van Kouwenaar

Zoals we gezien hebben, had Gerrit Kouwenaar voor dit nummer een essay onder
de titel ‘Poëzie is realiteit’ geschreven. Die titel is op zichzelf natuurlijk al
veelzeggend: hij geeft aan dat het gedicht deel van de werkelijkheid uitmaakt en als
zodanig - en niet vanuit andere gezichtspunten - beoordeeld moet worden.
Kouwenaar, die sterk door het marxisme geïnspireerd was, merkte in zijn
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essay op dat elke kunstuiting door de maatschappelijke verhoudingen bepaald wordt:
‘Elke tijd, elke samenleving, ontvangt de kunst die hem (haar) toekomt. En of een
kunstenaar nu ageert, ja zelfs strijdt tegen de overheersende machten van zijn tijd,
danwel onverschillig daaraan voorbij gaat (aldus onbewust meehelpend de
vooruitstrevende krachten te verzwakken), in beide gevallen blijven dezelfde
verhoudingen zijn artistieke uitingen bepalen - de “onderbouw” van het milieu zal
slechts bepalen in welk kamp dat bepaalde karakter belandt.
Dit is het tragische dualisme van onze tijd, die op de grens van twee beschavingen

wankelt - het dualisme, dat niet slechts groepen en/of individuen tegenover elkaar
stelt, doch evenzeer doorwerkt in het individu zèlf, ook in de dichter en zijn poëzie.’
Kouwenaar trok hieruit de conclusie: ‘In deze slotperiode van het dualisme, waarin

de huidige Westerse maatschappij nog geen plaats heeft gemaakt voor de
socialistische, die een eigen aan haar maatschappelijke vorm adequate kunst zal
hebben, is allereerst een loskomen van verouderde en verouderende artistieke principes
een vereiste.’
Daarop leken er - na een lange periode waarin een vrijwel volkomen stilstand in

de Nederlandse poëzie geheerst zou hebben - nieuwe kansen te bestaan: ‘Er is iets
ontwaakt in een jonge kunstenaarsgeneratie van na deze oorlog, gesterkt door de
voorbeelden van enige ouderen. Zij willen zich niet meer laten buigen onder het
dualisme van vorm en idee, zij willen niet meer weten van een schoonheid, die slechts
gecreëerd wordt om te verblinden.
Zij willen de werkelijkheid en de waarheid zeggen, zij willen de wereld en het

leven zeggen. Zij willen slechts het instrument zijn, dat een nieuwe universele
creativiteit registreert. Zij leggen de poëzie geen andere normen aan dan die zij het
leven zèlf aanleggen: werkelijkheid en waar te zijn. En het mag onbelangrijk wezen
hoe en langs welke wegen deze vitale werkelijkheid gesuggereerd wordt.’32

Duidelijk is dat Kouwenaars opvattingen hier nauw aansloten bij die van Constant
Nieuwenhuys, zoals ze in zijn manifest in het eerste nummer van Reflexverwoord
waren. Ook bij Kouwenaar was er de overtuiging dat er radicale maatschappelijke
veranderingen in aantocht waren en dat deze ingrijpende consequenties voor de kunst
zouden hebben en ook hij wilde de afstand tussen kunst en leven zo klein mogelijk
maken.

De reactie van A. Roland Holst

Onmiddellijk hierna volgde een bijdrage van de zestigjarige dichter A. Roland Holst,
getiteld ‘Borrelpraat’, waarin deze - op verzoek van de redactie van
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Reflex: Kouwenaar en Constant kenden hem vanuit het Bergense - reageerde op het
eerste nummer en vooral op het daarin gepubliceerde manifest van Constant.
Roland Holst beschrijft in zijn bijdrage op een voor hem ongewoon losse toon hoe

hij zich op een avond in een kroeg niet prettig voelde en fors begon te drinken. Na
enige tijd - intussen was de zevende borrel genuttigd - raakte hij met iemand in
gesprek die bij het zich voorstellen meedeelde niemand minder dan Godzelf te zijn.
Toen Deze hem op een gegeven moment vroeg wat hem dwarszat, trok de dichter

een uitgebreide alinea lang van leer: ‘Ik zei dan zoo ongeveer, dat ik niet afgedankt
wenschte te worden als was ik dan al 60 (“het mocht wat!” bromde Hij), en hoe het
er bij mij niet in wou, dat “de voornaamste taak van de kunst de activeering zou zijn
van de scheppingsdrang”, want dat ik de kunst nog altijd zag als een gevolg van die
drang; dat ook ik altijd nog hunkerde naar “de primairste bron van het leven”, echter
niet om er “een nieuwe vrijheid” door te krijgen, maar een oeroude gebondenheid;
dat ik de vereenzelviging van vitaliteit en vrijheid nogal mal vond in een tijdperk,
waarin nagenoeg alle met die fameuze vitaliteit behepten het toelegden op de
onvrijheid van hun medemenschen; dat het mij een raadsel was, waarom de
marxistische en zoozeer begrijpelijke verafschuwers van de bourgeoisie zoo
hardnekkig vast bleven houden aan “het schilderij”, dat in het eeuwenlang verloop
der beeldende kunst nu juist demeest kenmerkende (en schoone) bijdragewas geweest
dier inderdaad bedenkelijke bourgeoisie; maar dat het er vooral en bij God (“kalmaan
wat,” bromde Godzelf) bij mij niet in wou of kon, dat “de activiteit van het
onderbewustzijn”, waaruit de volkskunst dan zou moeten ontstaan, bevorderd kon
worden door welbewuste “discussies, waarin ideën [ideeën] verder ontwikkeld
worden”, en hoe het mij trof als zonderling, dat, waar zoo menig inboorling zijn
oorspronkelijke waardigheid prompt prijsgeeft voor het bezit van een grammophoon
en een hooge hoed, zoo menig voorlijk kunstenaar er, bewust en wel, alles (zijn
oorspronkelijkheid incluis) op zet om een totembeeld te benaderen (“dat vind Ik nu
juist zoo aardig,” hoorde ik, verbaasd dat Godzelf zo goedlachs bleek, want de kleine
kroeg scheen zacht te schudden); hoe - kortom - het on- of onderbewuste Paradijs
der Eerstelingen herwonnen zou kunnen worden door een manifesteerende actie van
welk bewustzijn ook, want dat de omgekeerde wéreld mij nog wel mogelijk en
desnoods wenschelijk leek, maar het omgekeerde leven toch bepaald niet (“Mij zou
dat ook niet lukken... maar ja?,” zoo gonsde het goedaardig uit de rookwalm tegenover
mij), en hoe het mij bovenal verbaasde, dat dit alles zich opdrong in een proza, waarin
het energisch onpersoonlijke van den Stalinist of den nationaal-socialist over-
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heerscht met de intonatie, die geen onderscheid meer toelaat tusschen collectiviteit
en gemeenschap.
Ik zweeg, buiten adem, en snakte naar mijn achtste borrel. Maar zeven is nu

eenmaal het heilige getal, en voor ik de waard had kunnen activeeren, begon er, daar
vlak tegenover mij, weer dat machtig en zacht gebrom aan te gaan; ik wachtte, en
waarlijk, er werden woorden verstaanbaar: “geloof Mij, Mijn zoon, je bent nog niet
oud genoeg om die jongens te begrijpen. Maar Ik zeg je, het zijn beste en aardige
jongens, en - al hebben ze lak aan jou - Ik mag ze graag, en daar gaat 't dan toch maar
om. Mijn Hemel vinden zij oude onzin, maar dat Paradijs kunnen zij maar niet
vergeten, daarom gooien zij alles overhoop... waarom ook niet, zoo nu en dan? Ik
weet het niet meer, en voorloopig houd Ik er Mij maar buiten.”
Door het gegons, waarin dit teloorging, moet ik zijn ingedommeld, want toen ik

weer opkeek, zat ik alleen.
Ik wou afrekenen, en vroeg den waard, wie er bij mij had gezeten. Maar hij wist

van niets: “Bij u gezeten? maar, meneer, er is niemand meer binnengekomen.” - Ik
betaalde mijn zeven borrels dan maar, en ging naar buiten.
Het dorp was donker en leeg in den bolderenden wind; alle menschen waren,

blijkbaar, binnenshuis - een goed voorbeeld, dat ik, langzaam, volgde: a sadder and
a wiser man.’33

De redactie van Reflex reageerde hierop met een korte, welwillende tekst die door
Gerrit Kouwenaar en Constant Nieuwenhuys geschrevenwas onder de titel ‘Bitterbal’:
‘Wellicht had de heer Roland Holst bij zijn borrels een bitterbal moeten eten... Maar
het is mogelijk, dat zulk een luxe nog niet is doorgedrongen tot zijn oud kustgehucht
- hoewel: de Oude Prins is ook niet van gisteren. Wij, in de Stad, nuttigen zulke
versnaperingen gaarne. Wij krijgen hier tussen beton en staal wel bitterder pillen te
slikken, en al drinken wij soms zelfs méér dan zeven glazen, het opgemeld hartig
hapje behoedt ons er in elk geval voor, dat Godzelf tegenover ons plaats neemt; dat
ook wij ons laten verlakken door gramofoons en hoge hoeden; dat wij realiteit
verwisselen met dat Paradijs, dat wij, tenslotte, niet meer persoonlijk genoeg zouden
zijn tussen het energisch onpersoonlijke van het een en het ander onderscheid te
zien... Ja, ja, dat hebben wij tezamen uitgerekend... niet in een gehuurde zaal, want
daarvoor ontbreken ons de middelen... wèl zijn wij blij, maar wij hebben niet vergeten
wat die wind betekent... Per slot: wij zijn optimistische kunstenaars, en wij zijn niet
te beroerd Godzelf hartelijk dank te zeggen voor zijn milde woorden, voor dat machtig
en zacht gebrom, dat de heer Roland Holst hier en elders zo prachtig na kan
vertellen.’34

Over de relatie tussen Roland Holst en Constant Nieuwenhuys vertelde Kouwenaar
in 2000: ‘Ik herinner me dat Roland Holst jaren daarvoor een
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tafelspeech gehouden had bij het huwelijk van Constant en Matie van Domselaer.
We zaten toen met z'n allen - ook mijn broer David was erbij - in de tuin aan een
grote tafel. Roland Holst had het toen over de fameuze maaltijd die door
Alain-Fournier in zijn Grand Meaulnes beschreven wordt.’

‘Met de mond die staat naar aardappels proppen’

Hierna werd het gedicht ‘Zeg het woord’ van Gerrit Kouwenaar gepubliceerd, dat
als een poëtisch credo beschouwd kan worden:

Zèg het woord, dat je dagelijks zegt
met de mond die staat naar aardappels proppen,
naar tandpijn en bloedspuug en shag-sigaretten,
naar vloeken om prikklokkanker en wekker,
naar lachen om heren in hemden van kant,
om de hele ratteplan winkel van sinkel
waar alles te koop is voor kopergeld.

Zèg het woord, dwars door lampen, door duisternis,
dat het je ogen met zomerdag opzwelt,
dat het je ogen in regen laat koelen,
wàt het weerbericht ook heeft gezegd.
Elke stad heeft zijn regenmakers,
die lente voorspellen uit muntspeciën,
maar luister alleen naar het eigen gedonder,
het onweer dat hurkt in je eigen donder
en bliksem waarop je woord wegsnelt.
Spuit je zon door hun dubbele,
versmelt tot spiegel hun blinkapparaat,
want wat zij zeggen komt nu niet en nimmer
dan in hun eigen wintertuin uit.

Zèg het woord en werp het en stamel het
zoals het stort in je tandeloosheid,
het eerste het beste en zonder bezinnen:
asbak, asfalt en schrijfmachine,
vader, moeder, geliefde, stad -
het kaatst uit de lichtdruk van steen en water
in oog en oor van wie rechtop vangt,
en, nachtelement tot gevaarlijk geladen,
wordt het verzonden; de sandwichdrager
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neemt het mee op zijn sukkelgang,
het rijdt met de tram en verduistert de villa's
en hangt als fabrieksrook boven de stad.

Tussen gebed en ontuchtigheden,
tussen het atonaal burgwalgeluk
en de zwijgende kreet van Narcissus,
die uit zijn zolderraam dubbelslaat,
die het woord ving in zon-zenuwtrilling
en een oploop veroorzaakt op straat -
tussen dit alles, 't zij buurman of vreemde,
vriend danwel vijand, naar willekeur,
springt het woord als op tennisgitaren
- ja, zó vlug klappen tongen wel -
over grijpnet en strakke banen,
schoorstenenkerkhof der stadse daken
door het mosgroene mos overwoekerd.35

Wat is dat prachtig: dat springen van het woord als op tennisgitaren, waarmee het
heen en weer flitsen van de associaties wordt verbeeld! Tegelijkertijd valt de nadruk
op de dagelijkse omgangstaal die als bron voor de dichterlijke creativiteit beschouwd
wordt.
Zoals al uit Constants manifest gebleken was, hadden de experimentelen ook

speciale aandacht voor de spontane expressie van kinderen, die immers nog geen
onderscheid tussen mooi en lelijk plegen te maken. Een uiting van deze interesse is
een verhaaltje dat in dit nummer onder de kop ‘Er was eens...’ aangekondigd werd:
‘Wij ontvingen van Erik van der Wal, die 7 jaar en 11 maanden oud is de volgende
bijdrage, die wij letterlijk weergeven: “Er was eens een man die rijk was, maar die
man was een konin. en hij had geen kinderen maar wel een vrouw en had tien tantens
en tien ooms. de eene tante gav hem een troon en de andere gav hem een boek. Allen
gaaven hem een tafel en hij zat op de troon die hij gekregen had. en toen ging alles
weg naar huis toe. en toen hij opstond zag (hij) een wiegje en een kind er in en toen
riep hij moeder moeder! en moeder kwam benede en ze schrok er van dat ze een kind
had.”’36

In 1999 vertelde Erik van der Wal hierover: ‘Volgens de overlevering heeft Gerrit
Kouwenaar dat verhaaltje erin gebracht. Mijn vader Theo van der Wal en hij waren
met elkaar bevriend.’37 Theo J. van der Wal, schrijver en grafoloog, en Kouwenaar,
die beiden in 1942 aan het illegale tijdschrift Lichting hadden meegewerkt, hadden
kort daarna ook samen enige tijd in de Utrechtse gevangenis doorgebracht.
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Het tweede nummer van Reflex bevatte verder een uitvoerig essay van Constant
Nieuwenhuys onder de titel ‘Cultuur en contra-cultuur’, het gedicht ‘Zwerfs’ van
Jan G. Elburg, een Franstalige bijdrage onder de titel ‘Les poèmes’ van Christian
Dotremont en reproducties van verscheidene schilderijen, waaronder de voorstudie
‘Vragende kinderen’ van Karel Appel.
Op de laatste pagina van deze afleveringwaren advertenties opgenomen, waaronder

deze die typerend is voor de bescheiden omstandigheden waarin de groep gestart
was: ‘Gevraagd / voor het secretariaat van de / EXPERIMENTELE GROEP / Een
schrijfmachine / (verouderd type geen bezwaar) / in ruil voor een schilderij van /
één der schildersleden (naar keuze)’.38

Jan G. Elburg zou later over dit tweede nummer opmerken: ‘Wonderlijk blijft het
dat, hoewel in deze aflevering een gedicht voorkomt van de stuwende kracht achter
Cobra, de BelgDotremont, alsmede verslagen over tentoonstellingen in samenwerking
met de buitenlandse zustergroepen, met geen woord wordt gerept over Cobra, het
verbond dat al in november 1948 was opgericht.’.39

Cobra begint zich te roeren

Als er voor dat stilzwijgen al een reden geweest is, in ieder geval geen gebrek aan
activiteit, want ongeveer tegelijkertijd met de tweede aflevering van Reflex verscheen
in Kopenhagen het eerste nummer van het tijdschrift Cobra, waarbij vooral de
energieke Asger Jorn een stimulerende rol gespeeld had. En dat niet alleen: in
diezelfde periode kwam in Brussel ook al de tweede aflevering uit. Meegedeeld werd
dat Cobra zes keer per jaar zou verschijnen. Zoals in het vierde nummer vermeld
zou worden, zouden de kosten van een ‘abonnement d'honneur’ f 30,- bedragen en
van een ‘abonnement ordinaire’ f7,-.
Duidelijk was dat het hierna weinig zin meer had met Reflex- een toch al, ook in

financieel opzicht, moeizame onderneming - door te gaan: het leek beter voortaan
de krachten te bundelen en verder in internationaal verband op te trekken.
Het Reflex-avontuur bleek overigens nog een verrassende ontknoping in petto te

hebben. In die tijd was de Haarlemse drukkerij De Spaarnestad van plan een nieuw
blad op de markt te brengen, waarvan de naam uitgerekend Reflex zou zijn. Toen dat
tot de jonge Amsterdamse kunstenaars doordrong, volgden er via de mode-ontwerper
Louis Tiessen, die daar geknipt voor bleek te zijn, onderhandelingen over het
auteursrecht op die naam.
Op maandag 28 maart werd hierover namens De Spaarnestad aan Tiessen bericht:

‘In aansluiting op het onderhoud, dat wij Vrijdag jl. te Amsterdam met U hadden
inzake het “Reflex-geval”, delen wij U mede, dat onze Directie
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bereid is aan U, respectievelijk aan hem, die een volmacht bezit om te handelen
namens de “Experimentele Groep”, een bedrag groot f 500.- te betalen, indien
genoemde groep zich verbindt op haar orgaan geen gebruik meer te maken van de
naam “Reflex”.
Voor een andere oplossing wordt dezerzijds niets gevoeld.’40

Vijfhonderd gulden! Dus viermaal het bedrag waarnaar het bestuur van de
experimentele groep rond de jaarwisseling zo naarstig op zoek geweest was... Volgens
Jan Elburg zou in het najaar van 1949 met dat bedrag de vierde aflevering vanCobra
gefinancierd worden.41

In dezelfde periode bleek - naast Asger Jorn - vooral Christian Dotremont in
Brussel zich uiterst actief voor de Cobra-plannen in te zetten. In juni verscheen het
derde nummer van het blad, dat helemaal aan de experimentele film gewijd was.
Besloten werd verder dat in november de vierde aflevering in Amsterdam uitkomen
zou. Dat zou gebeuren bij gelegenheid van de internationale tentoonstelling van
experimentele kunst, die tussen 3 en 28 november in het StedelijkMuseum gehouden
zou worden.
Intussen waren er irritaties in de Nederlandse groep ontstaan doordat Karel Appel,

Corneille en Constant Nieuwenhuys - ‘de kop van Cobra’, zoals het trio ooit door
Eugène Brands omschreven werd - vaak gezamenlijk optrokken en met veel elan
naar buiten optraden en de aandacht wisten te trekken, terwijl de anderen het gevoel
hadden met de weinig benijdenswaardige rol van staart van het betreffende dier
genoegen te moeten nemen.

De expositie in Amsterdam

Ondanks deze strubbelingen werd - sterk gestimuleerd door de directeur van het
Stedelijk, de bevlogen Willem Sandberg - druk aan de voorbereidingen voor de
expositie gewerkt. De opzet daarvan was voor die jaren, toen alles nog vaak zo sober
moest, ongewoon internationaal: er werden niet alleen uit Nederland, België en
Denemarken kunstenaars uitgenodigd,maar ook uit Engeland, Duitsland, deVerenigde
Staten, Frankrijk, Zweden, Zwitserland en zelfs uit het in het Oostblok liggende
Tsjechoslowakije. DeNederlanders diemeededenwarenKarel Appel, Eugène Brands,
Constant, Corneille, Anton Rooskens en Theo Wolvecamp; Jan Nieuwenhuys had
al eerder de Experimentele Groep verlaten.
Helemaal in overeenstemming met de uitgangspunten van Cobra was intussen

besloten dat op de tentoonstelling ook de dichters acte de présence zouden geven.
Met het oog hierop bedacht de vormgever van de expositie, de Amsterdamse architect
Aldo van Eyck, dat het aardig zou zijn in een van de zalen een zwarte ‘dichterkooi’
te installeren, waarin de literaire afdeling van
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de Experimentele Groep een duidelijk statement van haar bedoelingen zou afgeven.
Het aanvankelijke plan was in de kooi een reeks afbeeldingen van bewonderde

voorlopers zoals Rimbaud, Gorter en - natuurlijk! -Majakovski te laten zien. Lucebert
vervaardigde met het oog hierop een serie portretten, maar omdat ze qua stijl niet bij
het andere Cobra-werk bleken te passen, werd er na rijp beraad van afgezien ze in
de kooi op te hangen.42

Wel werd daarin een aantal boekomslagen getoond, die gegroepeerd waren rondom
de afbeelding van een besnorde dame: symbool van een muze die duidelijk aan
charme ingeboet leek te hebben. De getoonde omslagen kwamen van boeken die
door de jonge strijdlustige dichters als symbolen van een verouderde poëzie-opvatting
beschouwd werden. Over die omslagen werd dan ook een groot zwart kruis
geschilderd.
Een van die boeken was de essaybundel Schoonheid als eigenbelang van de criticus

Fokke Sierksma, die enkele maanden eerder in het tijdschrift Podium nog fel van
leer getrokken was tegen de theorieën die in Reflex verkondigd waren. Kouwenaar
vertelde over Schoonheid als eigenbelang: ‘Dat boek had ik. Dat vonden we natuurlijk
een buitengewoon verwerpelijke titel. Het boek heb ik nog altijd in de kast staan,
denk ik. Maar het omslag heb ik eraf gehaald en dat is daar aangespijkerd als iets
verderfelijks.’
Boven het geheel van boekomslagen schilderde Kouwenaars vrouw Tientje Louw

met grote zwarte letters een typerende regel uit een nooit gepubliceerd gedicht van
Kouwenaar: ‘er is een lyriek die wij afschaffen’. Aanvankelijk had daarbij nog
gestaan: ‘een zieke lyriek’, maar vanwege ongewenste associaties met de
boekverbrandingen in het Derde Rijk werd die laatste tekst weer weggeschilderd.

Het ‘Holland-nummer’ van Cobra

Intussen werd er niet alleen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de expositie,
maar ook aan het vierde nummer vanCobra, dat bij die gelegenheid verschijnen zou.
Als ‘rédacteur en chef’ van die aflevering zou Christian Dotremont optreden, als
‘rédaction générale’ voor Nederland Corneille en als ‘rédacteur littéraire’ Gerrit
Kouwenaar. De aflevering zou - evenals de nummers van Reflex - door drukker
Reiman vervaardigd worden.
Inderdaad kwam dat nummer op tijd klaar en het zag er bovendien spectaculair

uit, wat voor de uitstraling van de Cobra-beweging natuurlijk uiterst belangrijk was.
Dat begon al met een uitgestoken tong op het omslag: een provocerend beeld dat
later door de Rolling Stones als hun logo gebruikt zou worden. Die Cobra-tong was
afkomstig uit een van de films van Jørgen Roos
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en stelde ‘de definitieve weigering op het verzoek om een kus voor’.43 De
oorsponkelijke tong - aanvankelijk dus een beeld van erotische frustratie - had zich
hier duidelijk losgezongen van zijn betekenis. Rondom deze afbeelding was met
blauwe letters tientallen malen de naam ‘COBRA’ gedrukt waarbij als ondertitel
vermeld werd: ‘Numéro Hollandais / Cobra Amsterdam’.
Het vierde nummer, dat zesentwintig pagina's telde, opende verder met de titel

van het tijdschrift in de vorm van twee fraai gestileerde cobra's met daaronder de
tekst ‘Organe du front international des artistes experimentaux d'avant-garde / Edition:
Experimentele Groep in Holland’.
Daaronder was de eerste bijdrage van dit nummer afgedrukt, getiteld ‘C'est notre

désir qui fait la révolution’ (Het is ons verlangen dat de revolutie maakt) en geschreven
door Constant. Een essay in het Frans, zoals dat ook met de andere programmatische
teksten in deze aflevering en met enkele gedichten het geval was.
De eerste bijdrage in het Nederlands was ‘Fragmenten’ van Jan Elburg, waaronder

de volgende strofen, waarin vooral de verbittering van de soldaten die de oorlog
wisten te winnen, maar daarna - ondanks alle fraaie beloften van de autoriteiten - de
vrede verloren hadden, verbeeld wordt:

Nu hadden wij allen niet zoveel
niet een zoutkorrel tussen vinger en duim
niet een tuiglederen snuf
niet een sneeuwhazenschim
geen kikkersnik van 't kapitaal te verwachten
wij zagen elkaar door het ochtendbrood
verstonden de aardwormen door onze zolen
verstelden de jukbeendren met onze zang
nu waren wij brave soldaten geweest
en goudpartisanen en lievelingszonen
wat kwam van de kwalm?
en wat kwam van de trouw?
een plaatijzeren pet zonder haar

nu hadden wij niets te verwachten
verwarring besloeg onze borden
een mars van prothesen
besloeg onze straten
ons trapportaal; vloertrommels
hitsten de drommen
terug tot de kinderbox, kinderbox, kinderbox
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nu hadden zij zon voor de kindren beloofd
en melk voor de vrouwen
en werkers een mond
een molenaarsmond, een morele verplichting
zij hadden 't beloofd
en wij hadden niet zoveel
geen dekengeluid, niet de geur van een erwt

geen akkermansmalie, geen wankele wikkelaar
geen uiterwijk, wissop, geen tas voor de tong
geen harenverschieter
geen uiverpioenpas
geen vingerpap van 't kapitaal te verwachten
geen boter van het kapitaal te verwachten
geen worst op ons brood en geen eerlijke krant
geen huis en geen groente
geen geld voor ons werk
geen vrij op een Mei
en geen pest meer te zeggen44

Over de laatste strofe zou Elburg in zijn Geen letterheren. Uit de voorgeschiedenis
van de vijftigers (1987) schrijven: ‘harenverschieter en uiverpioenpas worden er,
met andere fantasiewoorden, opgesomd om voor een soort dommel te zorgen die
direct daarop de onverbloemd politieke mededeling des te harder moest doen
aankomen.’45

Overigens was Elburg zelf, al terugblikkend, niet erg enthousiast over de soms
baldadige toon van deze fragmenten. Over de verzencyclus waaraan ze ontleend
waren, schreef hij: ‘Het was een omvangrijk stuk heel moedwillige poëzie, bol van
grofheden, van toespelingen op de traditionele dichtkunst, bol ook op sommige
plaatsen van kameraden en rood. Voor tachtig procent niet meer dan curieus, met
hier en daar een geslaagde passage.’46 Elburg, die over een ongewoon rijke
verbeeldingskracht beschikte, vertelde in 1983 over zijn manier van dichten: ‘Ik heb
reuzemoeite om goede vondsten, invallen te schrappen. Inmezelf ben ik dan geweldig
trots op wat ik in dat opzicht kan. Dat zorgt wel voor een teveel. Je moet rücksichtslos
kunnen weglaten.’47

In Cobra werd verder van Gerrit Kouwenaar het vers ‘Bessie Smith’ - vergezeld
van een portret van de zangeres - gepubliceerd. Daarin wordt vooral de indringende
kracht van haar stem verbeeld. Aan het slot van het volgende fragment gaan de
associaties met het woord ‘bessie’ met - voor Kouwenaar ongewone - losheid op de
loop:
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Zolang de stem blijft radiostemmer
haar katoentranen der nieuwe wereld
op een zondagmiddag van thans
daar zitten wij luierend in huidige zetels
met dorre botten en hunkerend in zonlicht
de thee en de zorgloze theekoek
de zondagse zomer de villa
die dode film van het blinde netvlies
en daar daalt de bom van haar stem

Een ode aan de bom van haar stem
de warme dood uit mahonie
de schoonmaakdienst van haar oorlog
de reiniging van de kudde
zo grote levende ontaarding
ontvlezing ontstemmende stem
opzuigende aarde opspuitende stem
hemelhoog opspuitende aardse stem
naald uit de mondrollade
vanzelfsprekende waterval
stem die wij willen spreken
kaakloos willen spreken voorspel
over de woorden stem onzer stemband
het harden der tepels stemmend het voorspel
brandend de stem doorzwikkend van vreugde
en lachende uit onze horizontale stamel
in haar stembus werpend de zondagmiddag

Deze achterhoofd stem als noem het de hemel
strakker en blauwer zo groot en zo pijnlijk
hoog boven églises
dakbint der liefde koolstaaf der liefde
o hemel o stem uit mahonie
hier wòrdt men o-zegger
recruut o-zegger present
de gedachten worden verlegen met deze stem
bezeten het oog de almachtige lach dan
bezeten bessie rijpe rode aalbes cassis kruisbes bosbes
moederbes het huis der bessen roept uit het bos
het oerbos moeder oer moeder stem
en de gedachten geperst uit de luistrende hersens
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haar stemwals persend gedachten ontvluchtend denken
bezeten gij hebt bezeten bezit der memorie48

‘Gij letterdames en gij letterheren’

Lucebert werkte aan deze afleveringmeemet het gedicht ‘Verdediging van de 50-ers’,
waarin hij de tijd de loef afstak en al meer dan een maand voordat het nieuwe
decennium beginnen zou, de term ‘de 50-ers’ lanceerde. In enkele strofen van dit
vers dat een van de bakens van de moderne poëzie zou worden, wordt baldadig met
het officiële literaire leven afgerekend:

de hollandse cultuur is hol van helen,
het leven in commissie niet alleen een zede, ook genade
de eigen zaken eigen zielen zijn bordelen,
zodat de vreugde met een vreemde vrouw in bed,
des anderen daags in kuise verzen omgezet,
niet ruisen als het zaad, maar kraken als kostschoolse gewaden.

gij letterdames en gij letterheren,
gij die in herenhuizen diep zit uit te pluizen daden,
ik zeg Daden van genot en van ontberen,
wanneer gij blake, rimbaud of baudelaire leest;
hoort, door onze verzen jaagt hun heilige geest:
de blote kont der kunst te kussen onder uw sonnetten en balladen.

gij, gij zijt door het hoge hoog verheven
en dompelt uw geest met zeven luiers in de zweetbaden,
in het purgatoir van nog maar net beschreven schandeleven.
lijden uw handen ook aan 't bijten in de nacht
en uw billen aan de stoepstenen in de kille nacht,
snoepen uw lippen giftige bessen uit groene dagboekbladen?

Daar tegenover wordt de vitaliteit van de nieuwe poëzie gesteld:

alleen weet, vredig nederland, ik en mijn kameraden,
wij houden de muze als een paraplu in onze broeken
en zoeken ons dekadentenlot in het record: te braden,
volledig bruin te braden in de genaden van zwelgen en vervloeken.
tegen uw muur zwellen wij met het rapalje tot een blaas
een zware zak met lachen, krampen, gillen en geraas:
uw hemel wordt met onze zwerende ervaring overladen.49
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Omslag van het ‘Holland-nummer’ van Cobra

Bert Schierbeek
COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM EDITH VISSER

Dichterskooi met v.l.n.r. de Duitse schilder Karl-Otto Götz, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Bert
Schierbeek en Jan G. Elburg
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Ook Bert Schierbeek in Cobra

Een onverwachte bijdrage aan dit nummer - hij had niet aan Reflexmeegewerkt-was
een prozafragment van de eenendertigjarige romancier en essayist Bert Schierbeek
(1918-'96). Deze had van 1946 tot eind '48 samen met Jan Elburg in de redactie van
Het Woord gezeten en was de afgelopen maanden in contact met de experimentele
groep gekomen, doordat hij - behalve met Elburg - ook bevriend geraakt was met
Kouwenaar en Lucebert.
Schierbeek had sinds de oorlog in literair opzicht een lange weg afgelegd. Nadat

hij kort na de bevrijding een roman over een verzetsgroep gepubliceerd had, Terreur
tegen terreur (1945), waarin hij duidelijk door het politiek sterk geëngageerde boek
La condition humaine van André Malraux geïnspireerd was geweest, was hij ervan
overtuigd geraakt dat er naar nieuwe wegen voor het proza gezocht moest worden.
Voor zijn eigen werk betekende dit dat hij gaandeweg steeds meer van associates
begon uit te gaan.
Dat blijkt ook uit het begin van het fragment onder de titel ‘Ochtendgrauen’ dat

hij in Cobra publiceerde: ‘Op mijn bed ligt het ochtendblad. Advertenties,
advertenties. Alles advertenties. Aansluiting bij het sterlingblok achter het ijzeren
gordijn kamgaren broeken ook voor buikmaten Danny Kay the Wonderman A jolly
good Time Ingewandkijkers perspectiefverkeerders. Dertiglevendverbranden toch
nog geland? Kein Tier ist so froh, wie ein Spermatozoo! Lovesong number one die
Mörder sind unter uns. Een Zomernachtdroom in nieuwe bezetting. Madhatters op
tournee in Manhattan. The Berry-berry? Old customed sickness... illness, kresh,
kles... baaaah... Elle finira bien par ne plus rien comprendre. Tranen! Tranen lachen!!
Kom in het reine met uzelf. Reine Kommer met u zelf. Foeten zijn ongeboren
kinderen, kinderen zijn ongeboren mensen en mensen ongeboren goden en goden
geboren, overgeboren, geboren over kinderen. Het vuur zindert langs de gevels van
onze fraaie pakhuizen... Realen storten neer. Het kermen is begonnen... De dagen
worden korter, de nacht gaat de dag overhuiven. Meisje van vijf en twintig, slanke
verschijning, muzikaal, zoekt aardige jongeman, vlotte verschijning ommee te zeilen.
Kameraadschap! De zedelijkheid in onze goede oude stad laat veel te wensen over.
O, wat een gemier, zij minde haar vaders postuur. The air-conditioned nightmare...’50

De vierde aflevering van Cobra bevatte verder een groot aantal afbeeldingen van
schilderijen en plastieken van Cobra-kunstenaars, enkele kindertekeningen en
reproducties van werk van zondagsschilders en verder gedichten in het Frans van
kinderen van vijf en zes jaar.
Van Jan Elburg was in dit nummer een fotomontage opgenomen onder de titel ‘La

putain de classe...’ (‘De dure hoer...’). Daarin was het lieftallige gezicht van Titiaans
befaamde ‘Venus van Urbino’ vervangen door een bejaard
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vrouwenhoofd, terwijl een groepje met pet getooide mannen - in feite tuinders uit
Boskoop - nieuwsgierig toekijkt.51Deze karikaturale toespeling op de klassieke kunst
zou de hoofdstedelijke wethouder voor kunstzaken ertoe brengen de verkoop van dit
Cobra-nummer bij de expositie in het Stedelijk Museum te verbieden.
Bij het vierde Cobra-nummer was verder een losse publicatie gevoegd, waarin

enkele bijdragen van Christian Dotremont en Corneille waren opgenomen en
bovendien de catalogus voor de tentoonstelling in het Stedelijk.
Dotremonts tekst - het begin van een soort manifest over de ideeën achter Cobra

- verscheen daarin onder de titel ‘Le Grand Rendez-vous Naturel’ (‘De Grote
Natuurlijke Samenkomst’).
Bij de Franse tekst hiervan was een vertaling opgenomen: ‘Het sneeuwt kleuren,

en toch moet ik schrijven wat ik weet: dat de kunstenaars, verenigd in Amsterdam,
natuurlijk zijn als het brood, dat hun leven borg staat voor hun kunst, want ik ken
ze, Appel die kapper is, uitgesproken een werker met de hand, Corneille die dol is
op Arabieren, Constant, die zijn zoontje vertroetelt, Carl Henning Pedersen die lispelt,
Ortvad die het Noord-Zweeds en het Zuid-Zweeds accent imiteert, Thommesen die
vóór alles meubelmaker is, Heerup, die schildert in zijn hutje en beeldhouwt in zijn
grote tuin, Mancoba die Zuid-Afrikaan is, Bury die in zijn verloren ogenblikken
metaalarbeider is, Alechinsky die metselt, Osterlin die zich afbeult op een kantoor,
Doucet die nooit ernstig is, en de anderen. Er is er niet een die niet met handen en
voeten in het leven staat, en dat is de voornaamste reden waarom zij maken wat zij
maken.
Het sneeuwt kleur, en toch moet ik schrijven wat ik denk en wat zij denken. De

algemene vloek van deze rottijd, de leiband van dit tijdperk, dat is het formalisme.’52

Elburg stapt uit Cobra

Intussen was Jan Elburg in de periode waarin de tentoonstelling en het vierde
Cobra-nummer voorbereid werden, steeds meer in de experimentele groep
teleurgesteld geraakt. In de eerste plaats was hij het er niet mee eens dat Bert
Schierbeek, die hij de afgelopen jaren als redacteur van Het Woord van dichtbij
meegemaakt had, bij de activiteiten van de groep betrokken geraakt was. Hoewel hij
persoonlijk zeker op Schierbeek gesteld was, vond hij hem in politiek opzicht te
weinig strijdbaar. Bovendien was Elburg er boos over dat enkele teksten en collages
die hijzelf voor de ‘dichterkooi’ vervaardigd had, daarin geen plaats gekregen hadden.
En als klap op de vuurpijl kreeg hij toen ook nog te horen dat Hans Redeker, ook
een vroegere redacteur van Het Woord
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en volgens Elburg geen groot voorvechter van de nieuwe kunst, bij de opening van
de tentoonstelling het woord voeren zou.
Elburg besloot daarom uit de groep te stappen, wat hij op woensdag 2 november,

exact één dag voordat de expositie geopend zou worden, ook daadwerkelijk deed.
Gerrit Kouwenaar vertelde in 1999: ‘Jan Elburg is uit Cobra gegaan omdat hij tegen
Bert Schierbeek was. Jan vond dat deze er niet in hoorde. Hij heeft dat later ook
geschreven, maar toen is dat niet tot ons doorgedrongen dat Jan dat niet wilde. Want
in dat geval was het ook niet gebeurd. Wij dachten: Bert hoort er ook bij en het was
toch een versterking van het kleine frontje dat we hadden. Het zat dus bij Jan
voornamelijk vast op politieke overwegingen. Hij vond Bert niet een echte linkse
rakker, wat hij natuurlijk ook niet was.’
In 1983 gaf Bert Schierbeek zelf als commentaar op Elburgs standpunt: ‘Ik moet

eerlijk zeggen dat ik dat nooit helemaal gesnapt heb. Ik heb overal aan meegedaan
en ik vond dat vanzelfsprekend. Een beetje net als Sandberg. Die zei: “Het dondert
niet, als het maar beweegt.” Het was een vreemde, bewogen, gekke tijd, waarin alles
door mekaar liep en waarin je toch een zekere vorm van zelfbescherming nodig had.
Een pantser van ironie, weet ik veel, tegen sommige serieuze dingen. Natuurlijk weet
ik ook wel dat het spel serieus gespeeld moet worden, maar ik geef toch meer om
menselijke betrekkingen dan dat ik ruzie ga maken om een zin.’53

Overigens blijkt duidelijk uit Elburgs Geen letterheren dat hij later niet zonder
ironie op zijn eigen houding in deze kwestie terugkeek.

De rel

Ging de voorbereiding van de tentoonstelling zelf dus al met allerlei opwinding
gepaard, verreweg het meeste opzien zou een Cobra-bijeenkomst baren die speciaal
aan de poëzie gewijd was. Die bijeenkomst vond plaats op zaterdagavond 5 november
in de aula van het Stedelijk. Die aula was gelijkvloers gelegen: links van de ingang
en dicht bij enkele kabinetten, waar fraai kantwerk bewonderd kon worden en waar
verder een serie tekeningen van de illustratrice Nellie Bodenheim tentoongesteld
was. De bijeenkomst werd door Eugène Brands, die in de loop der jaren een
uitgebreide collectie grammofoonplaten met authentieke volksmuziek aangelegd
had, met jungle-ritmen muzikaal opgeluisterd.
Na een inleiding van Lucebert, die de dichters van de experimentele groep via een

provocerende metafoor als de eerste naaktlopers in onze literatuur omschreef, was
het woord aan Christian Dotremont die enkele verzen van de Franse dichter Edouard
Jaguer ten gehore zou brengen.
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Kouwenaar herinnert zich: ‘Dotremont zou daar gedichten voorlezen, maar hij begon
met een lezing in het Frans, waarvan veel mensen niets verstonden en wij maar de
helft ongeveer, denk ik. Een vervelende lezing over toestanden in de Sovjet-Unie.
Dat was niet onze bedoeling en wij waren toch al een beetje geërgerd door de manier
waarop wij - hadden we het idee - gebruikt werden. Als de franje bij de schilders.
Dichters moesten ze hebben, maar die moesten niet een al te grote bek hebben. Dus
die bijeenkomst zou onze avond worden en die pikten ze dan ook nog in en dat was
eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Allemaal een beetje dommig,
maar zo is het dan gebeurd.’
Tijdens de voorlezing van Dotremont ontstond er luid rumoer. Een van de

toehoorders die hem in de rede begonnen te vallen, was de schrijver en tekenaar Leo
Klatser. In 2000 vertelde hij: ‘Ik begon op een gegeven moment in het Frans te
interrumperen. Ik riep: “Alles goed en wel, maar het kan niet de bedoeling zijn
iedereen die geen Frans verstaat, van het debat uit te sluiten.’”54

Gerrit Kouwenaar vertelde verder over het verloop van die avond: ‘Er was ook
een meneertje dat tijdens het verhaal van Dotremont schreeuwde: “Wat een onzin.
Daar ben ik niet voor gekomen.” Die werd toen door Aldo van Eyck en Constant
naar buiten gedragen, luid protesterend. En dat was natuurlijk iets wat wij niet wilden.
Dat kwam nog eens boven op die ergernis van: waar bemoeien ze zich deze avond
mee? Mogen wij nou ook eens een keer? Want we zijn niet eens aan het voorlezen
van poëzie toegekomen, zoals afgesproken was.’
Constant deelde in 1999 over het optreden van Christian Dotremont en de reacties

daarop mee: ‘Er wordt altijd gezegd dat Dotremont politieke propaganda wilde
bedrijven, maar daar was niets van waar. Het enige wat hij gezegd heeft, was dat
archeologen in de Tweede Wereldoorlog in Siberië een oude cultuur hebben
opgegraven en dat wij nu - midden in de koude oorlog - bezig waren de bronnen van
onze cultuur op te graven.’
En verder: ‘Terwijl Dotremont bezig was, begonnen verscheidene mensen hem

hinderlijk te interrumperen. Aldo van Eyck en ik stonden naast elkaar achterin de
zaal. Vlak voor ons zat een man te schreeuwen en toen zei Aldo: “Zullen we die vent
eruit gooien?” Daar voelde ik wel voor. Toen hebben we hem met stoel en al op de
gang gegooid. En toen we weer binnenkwamen, ging de hele zaal overeind staan.
Daarbij heeft Lucebert een tactische stommiteit begaan. Hij liep naar het podium

en heeft iedereen in naam van de communistische partijdiscipline gevraagd rustig te
blijven en weer op de stoelen te gaan zitten. En toen is er een vechtpartij tussen links
en rechts ontstaan, waarna de zaal ontruimd werd.’
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Karel Appel en zijn schildersvrienden gingen na afloop van de bijeenkomst naar zijn
huis waar een uitbundig feest op touw gezet werd. De dichter Remco Campert, twintig
jaar toen en vol gretig enthousiasme voor de nieuwe kunst, ging ookmee. Hij vertelde
in 1999: ‘Daar werd wild gedanst. Ikzelf was toen al “in de bebop” en op dat feest
werd nog van die Dixieland-jazz gedraaid, typische schildersmuziek natuurlijk.’55

Intussen was niet iedereen naar dat feest gegaan. Gerrit Kouwenaar herinnert zich
dat hij en enkele andere leden van de groep na het onverwacht snelle einde van de
bijeenkomst naar restaurant-bodega Keyzer schuin aan de overkant van de Van
Baerlestraat gingen: ‘Lucebert ging mee, Schierbeek, Rooskens, Brands en
Wolvecamp. We waren woedend en daarom hebben we bij Keyzer een proteststuk
geschreven, dat we vermenigvuldigd hebben en aan de kranten gestuurd.’
In dat communiqué, dat de maandag daarop in De Telegraafgepubliceerd werd,

betreurden de zes ondertekenaars het ‘afkeurenswaardige incident’ in het Stedelijk
en stelden zij vast:
‘1. Dat de schuld aan het gebeurde uitsluitend ligt bij enkele dictatoriale

schildersleden van de groep, die om bepaalde redenen de plannen van de
organisatoren doorkruisten, daarbij gebruikmakend van een lid van de Belgische
Experimentele Groep.

2. Dat deze schilders blijk hebben gegeven van een mentaliteit, die met verregaand
ondoordacht, karakterloos en onsolidair kan worden gekenmerkt, en waardoor
het streven van de experimentele kunstenaars ten ernstigste is geschaad.

3. Dat genoemd schriftuur van de letterkundigeDotremont bovendien een tendenz
had, die niet in een welwillend afgestaan openbaar gebouw naar voren kon
worden gebracht zonder daarmee de belangen van de experimentele kunst en
de belangen van anderen ernstig afbreuk te doen.

4. Dat de in ieder opzicht bereidwillige directie van het Stedelijk Museum hier
geen enkele blaam treft, doch dat zij door het optreden vanhaar “gasten” op
bijzonder ondankbare en onbeschofte wijze is behandeld.

5. Dat de letterkundigen, alsmede drie schildersleden n.a.v. dit incident alle
contacten met de Experimentele Groep in Holland hebben verbroken.’56

Dat was alles bij elkaar niet mis. Het communiqué was in zo scherpe bewoordingen
gesteld - ‘dictatoriale schildersleden’, ‘karakterloos’ en ‘onsolidair’ om van de
‘onbeschofte wijze’ waarop de directie van het Stedelijk behandeld zou zijn nog
maar te zwijgen - dat de breuk in de groep onherroepelijk leek. Het is geen wonder
dat De Telegraaf, geen uitgesproken propaganda-orgaan voor de nieuwe kunst, er
als de kippen bij was het communiqué van begin tot eind te publiceren.
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Christian Dotremont

Lucebert, Gerrit Kouwenaar en Jan G. Elburg
COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM

Het gedicht ‘Delf stof’ van Hugo Claus in Cobra
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Kouwenaar deelde in 1999 mee: ‘De vriendschap met Constant is door dit alles
natuurlijk wel een tijdje verstoord geweest, maar daarna is dat weer goed gekomen.’
Van zijn kant vertelde Constant: ‘Appel bleef solidair met ons en dat waardeer ik

nog altijd in hem. Want Corneille was erg met Appel bevriend en zou misschien met
hemmeegegaan zijn. En dan zou ik alleen zijn achtergebleven. Ik ben overigens nog
even naar het huis van Gerrit gegaan, maar ik trof hem niet thuis.’

De reacties

De pers reageerde zoals in het algemeen op dit soort gebeurtenissen: grotendeels met
verontwaardiging en spot, maar de tentoonstelling en het (niet-) optreden van de
dichters werden daardoor wel in één klap het gesprek van de dag in cultureel
Nederland.
Een van de felste reacties op de expositie kwam van het satirische maandblad

Mandril: ‘Die Sandberg heeft wat muizen gebaard! Gebaarde en geringbaardemuizen.
En ratten. Keien van ratten. Sluipende knaagdieren. Met die tentoonstelling in het
Stedelijk, waarnaar wij niet zijn gaan kijken.’57
Daarna deed redacteur Henri A.A.R. Knap in hetzelfde tijdschrift nog een extra

duit in het zakje: ‘Al met al is de tentoonstelling van COBRA in wat eens Amsterdam's
Stedelijk Museum was, maar dat de jaren sedert onze bevrijding meer en meer is
verworden tot een particuliere liefhebberij van de heer Sandberg, voor wie de kunst
liefheeft, of er zich min of meer voor interesseert, van een geeuwende
onbelangrijkheid. Het tentoongestelde voldoet aan geen ènkele norm, waar iets aan
moet voldoen alvorens men van kunst kan spreken. Het heeft evenveel, waarschijnlijk
zelfs minder, met kunst te maken als een mesthoop.’58

Ook de verstoorde dichtersavond riep in diverse kranten scherpe reacties op.
Daarbij had het verslag datDeWaarheid opmaandag 7 november aan de bijeenkomst
wijdde, een duidelijk politieke onder- en zelfs boventoon. In die krant, waaraan
Kouwenaar overigens niet meer meewerkte, werd in de hitte van de koude oorlog
een verband gelegd met de kritische houding van veel aanhangers van de in 1940
vermoorde Trotzky - deels verzameld rond het tijdschrift De Vlam - tegenover de
Sovjet-Unie. Ook de dichter Martinus Nijhoff, die tijdens de bijeenkomst gevraagd
had of de voertaal in Parijs inmiddels Russisch geworden was, kreeg nog een veeg
uit de pan.
Het blad schreef: ‘Het anders zo rustige Stedelijk Museum te Amsterdam is

Zaterdagavond het toneel geweest van een onverkwikkelijke ruzie kennelijk
geprovoceerd door als Trotskistisch en aanhangers van De Vlam bekend
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staande lieden, bijgestaan door andere reactionnaire elementen, waaronder de dichter
Nijhof[f].
In het kader van de Internationale tentoonstelling van experimentele kunst zou

Zaterdagavond een literatuuravond worden gehouden, georganiseerd door de
literatuurafdeling van de Nederlandse Experimentele groep.
Aangestookt door een drietal leden van de schildersgroep, t.w. Constant, Corneille

en Appel, die het werk van vooruitstrevende Polen, Tsjechen en enkele Fransen
hadden geweigerd, hield de Belgische dichter Dotremont, die twee gedichten zou
voordragen, een uitvoerig referaat. De protesten, die hierop na twintig minuten uit
het publiek opklonken, hadden echter niet zozeer de doelstelling van dit betoog op
het oog, dan wel het feit, dat vele mensen geen Frans verstonden en gekomen waren
om verzen te horen.
Toen nogmaals iemand uit het publiek protesteerde, stormden de schilder Constant

en architect Van Eyck, de inrichter van de tentoonstelling, op de protesterende af en
sleurden hem van zijn stoel. Onder de herrieschoppers werden verschillende
Vlam-aanhangers opgemerkt, w.o. een zekere Leo Klatser.
Lucebert, die de leiding van deze avond had, verzocht Dotremont, in overleg met

de directie van het StedelijkMuseum, zich aan het programma te houden. Dotremont
zette zijn rede evenwel voort, waarna het tumult opnieuw losbarstte, en de directie
van het museum de bijeenkomst sloot.
Het bovenstaande is voor een zestal leden van de Experimentele groep, t.w. de

schilders Eugène Brands, Anton Rooskens, Theo Wolvenkamp en de letterkundigen
Lucebert, Bert Schierbeek en Gerrit Kouwenaar aanleiding geweest, met deze groep
te breken, waarbij zij vaststellen, dat de overige leden zich ten opzichte van de Directie
van het Stedelijk Museum, zeer onbehoorlijk hebben gedragen.’59

‘Maar wat willen die experimentele jongens dan?’

Intussen leek het van belang ook een enigszins breder publiek, dat in de kranten een
uiterst negatief beeld van de experimentele kunstenaars voorgeschoteld gekregen
had, heldere informatie te verschaffen over hun uitgangspunten. Gerrit Kouwenaar
schreef daartoe een essay dat enkele weken na de bijeenkomst in het Stedelijk in De
Vrije Katheder gepubliceerd werd. Kouwenaar: ‘Dat werd me toen gevraagd. Ik had
al eerder aan dat blad meegewerkt.’
In zijn bijdrage onder de titel ‘Maar wat willen die experimentele jongens dan?’

schreef hij: ‘Het relletje in het Amsterdams StedelijkMuseum opwat de poëzie-avond
van de Experimentele Groep had moeten worden, heeft de gemoederen in beroering
gebracht. Vrijwel de hele pers is gretig toegesprongen
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om politieke munt (met de meest uiteenlopende beeldenaars) uit deze gebeurtenis te
slaan, waartoe, het moet gezegd, ook alleszins aanleiding werd gegeven.
Wij willen hier niet stilstaan bij de oorzaken van het tumult, noch bij het feit, dat

een breuk in genoemde groep er het gevolg van was - als deze op zichzelf nogal
domme gebeurtenis ergens goed voor is geweest, dan is het wel doordat een groep
jonge kunstenaars met een bepaalde doelstelling er eensklaps door in het middelpunt
van de publieke belangstelling is komen te staan, iets wat anders, zelfs met hun
“gekke tentoonstelling”, zeker niet in die mate en op zulk een drastische wijze
geschied was. Want in de “critische” commentaren behoefde nu geen sprake meer
te zijn van enige reserve: men sprak van geen kunst, van doodgewone kolder,
nihilisme, negativisme, verouderd experiment - en daarmee was, naar men wellicht
dacht, de zaak afgedaan.
Afgedaan dus? Ik betwijfel het. Juist nu al die schilderijen zo eenstemmig zijn

afgekraakt en de idem gedichten een eender lot zijn ... ontgaan (omdat ze op de
bewuste avond niet aan bod kwamen en geen tijdschrift ze wil drukken, om van
uitgevers van dichtbundels niet eens te spreken), is de nieuwsgierigheid gewekt en
rijst alom de vraag: ja, maar wàt willen die jongens eigenlijk?’
Kouwenaar vervolgde: ‘De redactie van de V.K. is zo vriendelijk geweest mij uit

te nodigen, deze vraag te beantwoorden. Ik wil het gaarne proberen, voorop gesteld,
dat een theoretisch betoog nooit duidelijk kan maken wat in een kunstwerk over het
hoofd werd gezien. Bovendien wil ik er uitdrukkelijk op wijzen, dat ik hier niet meer
als woordvoerder van de Experimentele Groep optreed, terwijl aan de andere kant
mijn breuk met de groep geenszins inhoudt, dat ik plotseling voor het streven van
experimentele kunstenaars onverschillig zou zijn geworden.
De weg van het experiment is de nieuwe weg, ongebaand inderdaad, maar tevens

onbesmet met het lijkgif van een stuiptrekkende cultuur. “Het experiment,” zegt
Constant hierover in Cobra (als hij mij nog toestaat dat ik hem citeer), “is niet alleen
een instrument van het bewustzijn, het is méér nog: voorwaarde tot het bewustzijn
van dit tijdperk, waarin onze behoeften geen gelijke tredmeer houdenmet de culturele
voorwaarden, die ze zouden moeten kanaliseren.”’
Kouwenaar ging hierna in op het verwijt dat de experimentelen revoluties

repeteerden die twintig jaar eerder onder de vlag van Dada en het surrealisme al voor
zoveel opwinding gezorgd hadden. Aardig is dat hij daarbij het adjectief ‘braak’
gebruikte dat Remco Campert en Rudy Kousbroek anderhalf jaar later als naam voor
hun eigen tijdschrift zouden uitkezen: ‘Wie [...]
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bedenkt, dat Nederland tot nog toe vrijwel geheel van elke vorm van surrealisme
gespeend bleef (Engeland ontdekte het pas kort voor de tweede oorlog en de invloed
ervan is thans in de grootsten der jonge dichters duidelijk merkbaar), zal begrijpen,
dat hier speciaal voor de Nederlandse poëzie gebieden braak liggen, welke onder de
veranderde omstandigheden van dit moment met vrucht kunnen worden afgetast.’
En verder: ‘De experimentele kunst stoort zich aan geen enkel formalisme, niet

van vorm en niet van idee. Zij is een spontane vitale uiting, die niet wil reproduceren,
maar suggereren, en die daartoe alle beschikbare levende middelen aanwendt,
waardoor zij soms wellicht niet “mooi” is. Maar wat is mooi en wat is lelijk? De
experimentele kunst wil niet anders zijn dan de kunst van dit moment, de kunst van
het mooie, maar vooral lelijke West-Europa, waarin het kapitalisme zichzelf bezig
is te vernielen en het socialisme steeds meer veld wint!’60

Dotremont over ‘het schandaal’

Ook de centrale figuur van de rel in het Stedelijk, Christian Dotremont, zou nog zijn
kijk op de gebeurtenissen in Amsterdam geven. Vijf maanden later, in april 1950,
verscheen in Brussel het zesde nummer van Cobra, waarin het tweede deel van
Dotremonts manifest ‘Le Grand Rendez-vous Naturel’ gepubliceerd werd.
De tekst hiervan werd voorafgegaan door een inleiding waarin Dotremont schreef:

‘“Le Grand Rendez-vous Naturel” est une sorte de “manifeste” que j'avais écrit en
septembre 1949 pour l'exposition internationale d'art expérimental ouverte au Stedelijk
Museum d'Amsterdam, en novembre, par les peintres expérimentaux hollandais. La
première partie en a paru dans Cobra-4, ainsi que dans la revue italienne Numéro
(janvier-mars 1950). J'en ai lu la seconde partie - dont l'on trouve ci-dessous le texte
intégral - dans la salle Bodenheim, tapissée de dentelles, du Musée. Cette lecture
souleva un scandale sans précédent qui décupla du jour au lendemain les visites de
l'exposition et la vente du numéro 4 de Cobra.’ (‘“De Grote Natuurlijke Samenkomst”
is een soort “manifest” dat ik in september 1949 geschreven had voor de internationale
tentoonstelling van experimentele kunst die in november in het Stedelijk Museum
te Amsterdam door de Hollandse experimentele schilders geopend zou worden. Het
eerste deel ervan is in het vierde nummer van Cobra verschenen alsmede in het
Italiaanse tijdschrift Numéro (januari-maart 1950). Ik heb het tweede gedeelte,
waarvan men hieronder de volledige tekst vindt, in de met kantwerk gedecoreerde
Bodenheim-zaal van het museum voorgelezen. De lectuur hiervan lokte een ongekend
schandaal uit,
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dat meteen het bezoek aan de tentoonstelling en de verkoop van het vierde nummer
van Cobra vertienvoudigde.’)
Dotremont schreef verder: ‘Les peintres du groupe hollandais avaient organisé la

“manifestation” mais aussi, de leur côté, les poètes. Je fus interompu aussi bien par
eux - au nom de la “discipline du Parti communiste”... que par quelques auditeurs -
au nom d'un anti-communisme qui suffit à établir leur état pathologique. De crier:
“Nous ne comprenons pas le français” et “Pourquoi parlez-vous russe?”’ (‘De
“manifestatie”was niet alleen door de schilders van deHollandse groep georganiseerd,
maar ook door de dichters. Door hen werd ik - uit naam van de “communistische
partijdiscipline” - evenzeer in de rede gevallen als door enkele toehoorders, die dat
vanuit een anti-communistische houding deden die duidelijk pathologisch was. Zo
werd er geroepen: “Wij verstaan dat Frans niet” en ‘Waarom spreekt u toch
Russisch?’’)
En verder: ‘J'achevai “Le Grand Rendez-vous Naturel” dans un néerlandais plein

de bonnes intentions, et dans un tumulte qui devint rixe. Un commerçant resta sur
le carreau.’ (‘Ik beëindigde “De Grote Natuurlijke Samenkomst” in een Nederlands
vol goede bedoelingen en temidden van een tumult dat op een kloppartij uitliep. Een
handelaar moest ter plekke achterblijven.’)
Dotremont ging in zijn relaas ook in op de gevolgen van de rel: ‘La presse et la

radio hollandaises se ruinèrent; je fus à droite traité d' “agent deMoscou”, de “danger
pour l'Etat”, de “nudiste”, de “Tito belge”; la presse communiste releva les noms des
auditeurs trotzkystes et accusa les artistes expérimentaux d'apolitisme; Jef Last dans
une feuille trotzkyste annonça cependant que j'étais “secretaire de la Fédération du
Parti Communiste de Belgique” et que j'avais agi sur ordre du Kominform; il n'y a
malheureusement pas de feuille titiste en Hollande. Le Conseil Communal délibéra,
le gouverneur de la province s'enquit de moi, mais le directeur du StedelijkMuseum,
M. Sandberg, déclara que le bruit que nous faisions garantissait notre jeunesse, notre
force et notre SERIEUX.’ (‘De Hollandse kranten en de radio maakten zich onmogelijk;
vanuit rechtse hoek werd ik uitgescholden voor een “agent vanMoskou”, een “gevaar
voor de staat”, een “naaktloper”, een “Belgische Tito”, terwijl de communistische
pers de namen van trotzkistische toehoorders onthulde en de experimentele
kunstenaars van politieke onverschilligheid beschuldigde; Jef Last deelde intussen
in een trotzkistisch tijdschrift mee dat ik “secretaris van de federatie van de Belgische
communistische partij” was en dat ik in opdracht van het Kominform gehandeld had;
helaas bestaat er in Holland geen tijdschrift dat de lijn van Tito volgt. De
gemeenteraad beraadslaagde, de Commissaris van de Koningin liet een onderzoek
naar mij instellen, maar de directeur van het Stedelijk Museum, de heer
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Sandberg, verklaarde dat de ophef die we veroorzaakten, een bewijs was van onze
jeugdige kracht en van de ERNST van onze bedoelingen.’)
Uit dit alles trok Dotremont de conclusie: ‘La cause profonde du scandale me

semble être l'avachissement général du sens critique, tel que l'on peut passer tout à
la fois pour réactionnaire, dilettante, titiste, trotzkyste, stalinien lorsqu'on défend une
position qui ne s'inspire pas directement des “si vous n'êtes pas pour nous, vous êtes
contre” de la politique mais qui reste soucieuse au contraire de ne pas couper
artificiellement la culture, l'art, la peinture, de la vie sociale. Une position elle-même
expérimentale, une position qui refuse d'être faite, qui se fait, que nous aimons mieux
définir par notre CONSCIENCE que par les stupides et confortables formules du guide
des convenances morales, idéologiques, et esthétiques. Une position dont la difficulté
nous paraît plus supportable, plus respirable, que la facilité des passages CLOUTES.’61

(‘De werkelijke oorzaak van het schandaal lijkt me de algemene lamlendigheid van
de kritische zin te zijn, waardoor men tegelijkertijd als een reactionair beschouwd
kan worden, als een dilettant of als een aanhanger van Tito, Trotzky of Stalin, wanneer
men een houding verdedigt die niet onmiddellijk door het “als ge niet voor ons zijt,
zijt ge tegen ons” van de politiek wordt ingegeven, maar die er integendeel zorgvuldig
op gericht blijft om de cultuur, de kunst en daarmee de schilderkunst niet kunstmatig
van het maatschappelijk leven los te snijden. Een houding die op zichzelf al
experimenteel is, een houding die niet gekozen kan worden, maar die onontkoombaar
is, die wij liever door ons GEWETEN laten bepalen dan door de stompzinnige en
gemakkelijke regels van de morele, ideologische en esthetische conventies. Een
houding die moeilijk is, maar die ons draaglijker lijkt, ons meer kans geeft adem te
halen dan het gemak van de oversteekplaatsen.’)

Een jonge Vlaamse dichter presenteert zich

In de zesde aflevering waarin Dotremonts verslag staat, werd ook een bijdrage van
de in Nederland nog vrijwel onbekende, eenentwintigjarige Vlaamse dichter en
schilder Hugo Claus gepubliceerd onder de titel ‘Delf / stof’. Daarin werd een reeks
teksten afgedrukt, waarbij hijzelf de tekeningen gemaakt had.
Hugo Maurice Julien Claus was in 1929 te Brugge geboren. Achttien maanden

pril, werd hij naar een pensionaat en enkele jaren later naar een klooster-school te
Aalbeke gebracht, waar hij een groot deel van zijn jeugdjaren blijven zou. Na de
oorlog begon hij te schilderen en verzen te schrijven en had hij verder allerlei baantjes:
zo werkte hij als huisschilder te Gent en in 1947 in de buurt van Compiègne als
seizoenarbeider in een suikerfabriek.
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In 1947 verscheen zijn eerste dichtbundel, Kleine reeks, in 1948 gevolgd door de
bundel Registreren. In hetzelfde jaar ontmoette Claus Elly Overzier, die kort daarna
actrice zou worden en op wie hij verliefd werd. In 1949 moest Claus voor een jaar
in militaire dienst en raakte hij betrokken bij de oprichting van het Zuid-Nederlandse
avant-garde tijdschrift Tijd en Mens. Begin 1950 kwam hij via Christian Dotremont
ook met Cobra in contact.
Over zijn ontmoetingen met Dotremont schreef Claus in 2000: ‘Dotremont zag ik

vrij vaak. Ik was zeer onder de indruk van zijn woordgenie, ook van zijn onbeschaamd
bedelen om kunst (“want zonder jouw werk is mijn collectie zeer onvolledig, beste
vriend!”) en zijn charmante tyrannie. Het woordgenie was nogal vermoeiend,
woordspelingen tot diep in de nacht, een Brusselse gewoonte. De kunstwerken die
hij ontving werden wel dezelfde week voor een nietigheid verkocht.’62

Claus' bijdrage aan het zesde nummer van Cobra bestond uit afwisselend wrede
en speelse teksten met soms een onverwacht addertje onder het gras, zoals:

zie, de trage vogel, die
zijn jongen verslindt,
vormt in uw blind
gezicht zijn klare kooi.

En:

een doos en borsten en
een tafel in de wind
open de borsten en gij
vindt er een kind,
mager als een spiegel.63

Hugo Claus, van wie in juni 1950 het pantomimespel Zonder vorm van proces onder
auspiciën van Cobra verscheen, zou nog een andere bijdrage in dat tijdschrift
publiceren en wel in het zevende nummer, dat in de herfst van dat jaar uitkwam en
evenals het vorige in Brussel gedrukt werd. Die aflevering bevatte een ‘Dialoog over
een jonggestorven kunstenaar’, die de ik-figuur in Oostende ontmoet had. Claus, die
in de voorafgaande periode gratis in het Hotel de Londres aan de Oostendse
vissershaven gelogeerd had,64 zou hierover later schrijven: ‘Ik kan me niet herinneren
dat ik geïnspireerd werd door een jonggestorven kunstenaar, dood of levend.’65

In deze dialoog heerst een sfeer die duidelijk aan het surrealisme verwant is:
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H. - ‘Ik wil geen zelfbevlekker zijn,’ zei hij driftig.
‘Ik begrijp je niet,’ antwoordde ik.
Hij werd rood. Het spijt mij nu zeer dat ik dit ooit heb geantwoord aan de
bleke jongen, die men nu dood noemt, alhoewel ik nog regelmatig, d.i. als
ik bij voorbeeld's morgens wandel op de Oostdijk, met hem spreek, zijn
adem, die ik altijd hijgend, stokkend wist, bespied, zijn bewegingen
controleer, zijn altijd vuile vingers laat vingeren in mijn haar.
‘Mijn ouders...’ zo vertelde hij twee maanden vóór, enfin, vóór het
gebeurde. Zijn ouders woonden in een houtenwachthuisje, dat reglementair
in het wit geschilderd was, op de uiterste spits van de eveneens in het wit
geschilderde pier te Oostende. En de dagen en nachten, die de jongen
ouder, onrustiger, bleker maakten, waren doorspoeld van het verscheurende
geluid der golven.
C. - Misschien had hij daarom die onzekere houding, alsof om het kwartier
een deel spieren, zenuwen in hem losbraken, en een ongewone vrijheid
van beweging, die wij alleen bij balletdansers, clowns...
H. - Het is al goed.
C. - Ben je daarom geërgerd?
H. - Neen. Vertederd.
Op die witte pier stak hij op een zekere voormiddag een Belgische vlag
uit, zonder dat zijn vader het gezien had. En vanuit het Oostendse stadhuis
zondmenDavid deMankemet een spitsneus, bollewangen, krullen, cigaar,
mank lichaam in een grijs schort op de fiets om te vragen waarom. En de
wachter, de vader, werd woedend en sloeg hem met zijn lederen
broeksriem, en zijn moeder weende.Waarom hij het gedaan had? Hij heeft
het mij nooit gezegd, maar ik vermoed dat juist die dag het de verjaardag
van de vader was. Golven van zont, die in zijn bewegingen op en neer
leefden. Ja, dat was het.
O hij en zijn twee zusters, die opgesloten zaten in de keuken vol
avondglazen, terwijl de ouders naar de cinema waren.
En de zee, waarvan zij de vingers onder de reten der keukendeur zagen
binnentasten.
En de geschubde groene dieren, die briesend uit de baren opsprongen en
aan de ramen kleefden en binnenkeken.
Voor het eerst zag ik hem, toen hij onder een lantaarn een pakje frites at.
‘Hé,’ zei ik, en hij kwam mee met mij. O ja, hij zei mij nog, treurig, alsof
hij het treurig vond zijn lantaarn te verlaten: ‘Ik hou van...’.
C. - Lantaarnen. Omdat er buiten de lichtende kring van de lantaarn niets
is, bestaat, leeft. In één kring is een leven helemaal besloten.’66

Met deze bijdrage van Hugo Claus was aan de medewerking van Neder-
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landstalige dichters aan Cobra een einde gekomen. Het blad zelf leidde hierna nog
ruim een jaar lang een grotendeels virtueel bestaan: het dubbelnummer 8/9 kwam
niet verder dan het stadium van proefdrukken, waarna eind 1951 toch nog bij wijze
van laatste ademtocht de tiende aflevering gepubliceerd zou worden. Dat nummer
diende tegelijkertijd als catalogus bij een groots opgezette expositie van experimentele
kunst die in Luik gehouden werd.

Terugblik

Van Reflex zijn slechts twee nummers verschenen en van Cobra maar drie waaraan
een of meer Nederlandse schrijvers hebben meegewerkt, maar de invloed van deze
twee tijdschriften is uitzonderlijk groot geweest. Die invloed strekte zich in eerste
instantie uit tot de schilderkunst, maar ook onze literatuur is er ingrijpend door
veranderd. Het is niet overdreven te zeggen dat Reflex en Cobra als het ware de
startmotor geweest zijn waarmee omstreeks 1950 - na verscheidene jaren van vaak
intens zoeken en soms veelbelovende pogingen - de vernieuwing van onze poëzie
vorm gekregen heeft.
Bij onze terugblik op deze twee tijdschriften lijkt het me weinig zinvol precies te

gaan uitrekenen hoe groot het aandeel van de poëzie, het verhalend en het kritisch
proza en hoe sterk de redactionele inzet verhoudingsgewijs zijn geweest, zoals mijn
gewoonte was bij andere bladenwaaraan ik in voorgaande boeken over de tijdschriften
rondom 1945 aandacht besteed heb. Daarvoor duurde het avontuur van Reflex en
Cobra nu eenmaal te kort. Om die reden wil ik hier alleen maar enkele punten
aanstippen die tegen de achtergrond van de artistieke ontwikkeling in die periode
van belang geweest zijn.
Daarbij wil ik het allereerst hebben over één feit van kapitale betekenis: de radicale

afwijzing bij deze jonge schilders en schrijvers van de culturele erfenis van hun
voorgangers. In dat opzicht verschilden zij fundamenteel van alle kunstenaars die in
eerdere tijdschriften uit de naoorlogse jaren, zoals Het Woord en Podium, acte de
présence gegeven hadden. Terwijl deze er nog op uit waren geweest duidelijk te
maken dat ze zich in een traditie thuis voelden, dat sommige voorgangers zelfs
dezelfde standpunten hadden ingenomen als zij en dat het dus helemaal niet zo dwaas
was wat ze te berde brachten, proclameerden Constant Nieuwenhuys en Gerrit
Kouwenaar als woordvoerders van de experimentele groep een totale breuk met de
bestaande cultuur, waarna nieuwe expressievormen onherroepelijk zouden volgen:
de muze van een vroegere schoonheid, hoe fraai gevormd ook, was dood, lang leve
de nieuwe muze!
Die radicale stellingname zal in de eerste plaats een kwestie van tempera-
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ment geweest zijn, maar ze werd wel met min of meer theoretische achtergrondmuziek
begeleid. Ik denk hierbij vooral aan de marxistische opvattingen die door Constant
Nieuwenhuys in zijn manifest in het eerste nummer van Reflex naar voren werden
gebracht.
Hij stelde daarin dat de veranderde maatschappelijke verhoudingen, hoe sterk het

verzet van ‘de heersende klassen’ ook zou zijn, onherroepelijk een nieuwe kunst met
zich mee zouden brengen. Zoals de marxisten indertijd geloofden dat de wereld van
de bourgeoisie onherroepelijk op de vuilnishoop van de geschiedenis terecht zou
komen, kan uit Constants manifest de conclusie getrokken worden dat ook de kunst
van die bourgeoisie op niet al te lange termijn op dezelfde onwelriekende verhoging
in het landschap belanden zou.
Daarmee leek de overtuiging dat er een nieuwe kunst in aantocht was, ook een

zekere theoretische basis te hebben gekregen. Ik zeg: leek, want intussen is vijftig
jaar later wel duidelijk geworden op hoe wankele grondslag dat marxisme zelf met
in zijn voetspoor het communisme gefundeerd was. Niet de bourgeoisie is verdwenen,
maar - op enkele natuurreservaten van het deterministisch vooruitgangsgeloof na -
het communisme. De stabiliteit van de natuurwetten - als daarvan na Einstein nog
sprake kan zijn - lijkt immers nog minder voor historische processen, althans op de
lange duur, op te gaan.
Overigens is uit dit hoofdstuk wel gebleken dat over het marxisme van Constant

in de kring rond Reflex en Cobra verschillend gedacht werd. Duidelijk in Constants
lijn dacht Gerrit Kouwenaar in zijn essay ‘Poëzie is realiteit’, waarbij ik wel wil
aanstippen dat hij - hoe serieus hij ook over het onderwerp van zijn essay gedacht
moge hebben - het in een brief aan Jan Elburg ironisch een ‘manifestje’ noemde.
Daarbij mag worden aangenomen dat Elburg het in grote lijnen met Kouwenaars
betoog eens zal zijn geweest.
Uit alles blijkt dat Kouwenaar en Elburg in die jaren sterk politiek geëngageerd

waren, waarbij Kouwenaar overigens iets relativerender over de toekomstige
bevrijding van het proletariaat dacht dan Elburg. Dat wordt vooral duidelijk uit hun
beider houding tegenover het toetreden van Bert Schierbeek tot Cobra. Voor
Kouwenaar, die Schierbeek in de kring der experimentelen verwelkomen wilde, gaf
daarbij diens artistieke instelling de doorslag, terwijl Elburg fundamenteel bezwaar
maakte tegen Schierbeeks veronderstelde gebrek aan politiek engagement. Het is
ironisch daarbij te bedenken dat Schierbeekmet zijn manier van schrijven - bevochten
na een ‘lange mars’ door een woestijn van vastgelopen artistieke experimenten -
precies aansloot bij de opvattingen die door Cobra verkondigd werden: hij had immers
voor meer creatieve vrijheid gekozen door te proberen de chronologie van het verhaal
en de psychologische invulling van de personages los te laten. Dat
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alles om zich zo volledig mogelijk aan het spel van de associates, aan de stroom van
de taal toe te vertrouwen.
Lucebert was in de kwestie van het politieke engagement een verhaal apart. Ook

hij voelde zich ongetwijfeld links geëngageerd, maar in het geheel van zijn
opvattingen speelde die politieke voorkeur toch slechts een beperkte rol. Voor hem
met zijn sterke affiniteit tot de religie en in het bijzonder tot de mystiek zal het
marxisme, dat elke godsdienstig ritueel afwees, weinig aantrekkingskracht hebben
gehad, ook al probeerde hij tijdens die fameuze Cobra-avond in november 1949 nog
met zoveel ontroerende ernst de orde in naam van de ‘communistische partijdiscipline’
te herstellen... Zijn hart lag links, maar de politieke leiders van het officiële links
wantrouwde hij evenzeer als alle andere autoriteiten. Luceberts houding was daarvoor
in principe te anarchistisch.
Ook voor Hugo Claus, die in dit hoofdstuk pas ter sprake gekomen is, toen het

Nederlandse aandeel in de Cobra-historie al achter de rug was, zal dat gegolden
hebben. Zijn uitgangspunten en inzet, zijn mythologie waren te persoonlijk om ze
in een eensluidend politiek engagement te vertalen. Zijn bijdragen in Cobra zijn
vooral voor zijn individuele ontwikkeling van belang geweest, niet voor de richting
die het tijdschrift genomen heeft.
Zal het marxisme voor Constant Nieuwenhuys, Gerrit Kouwenaar en Jan Elburg

dus een zekere, wellicht grote betekenis gehad hebben, voor Karel Appel en enkele
anderen was dat beslist niet het geval. Die hadden genoeg aan hun temperament.
Bovendien wilden ze zich zo vrij mogelijk voelen en hadden ze daarom bezwaar
tegen elke ideologische chaperon, die - naar het prachtige beeld van Paul Rodenko67

- hun intieme rendez-vous met de muze zou kunnen verstoren.
Naast het marxisme oefende intussen ook het surrealisme een niet te verwaarlozen

invloed op Constants manifest uit, ook al verweet deze in datzelfde manifest het
surrealisme dat het verzand was in intellectuele tegenstellingen. Een duidelijke
aanwijzing voor die invloed is de nadruk die gelegd werd op het belang van de
spontane expressie, zoals die zichtbaar zou worden in de artistieke uitingen van
kinderen en van mensen in zogenaamd primitieve culturen. Hiermee werd vooral
afstand genomen van een al te intellectualistische benadering van de kunst, waarbij
- naar een karikaturale voorstelling van zaken - volgens academische regels bepaald
werd of iets mooi of lelijk gevonden moest worden.
Nu is het de vraag of in het manifest wel een realistische voorstelling van de

gemoedstoestand van primitieve volkeren gegeven werd - A. Roland Holst maakte
zich er in zijn bijdrage aan Reflex al vrolijk over en enkele jaren later zou Willem
Frederik Hermans in een betoog in Podium deze kwestie nog
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principiëler aan de orde stellen68 -, maar de roep ommeer spontaniteit zal ongetwijfeld
de radicale inzet van de Cobra-kunstenaars versterkt hebben. Voor de dichters onder
hen kwam die roep ook in zoverre gunstig uit dat deze keuze voor het spontane en
dus voor het irrationele hun een wapen in handen gaf tegen de sterke invloed die
sinds de jaren dertig van Forum, van Ter Braak en Du Perron en hun navolgers was
uitgegaan.
Waren de experimentelen het dus ten slotte met elkaar eens in hun radicale

afwijzing van de vroegere kunst - daarbij gestimuleerd door hun temperament, een
marxistische overtuiging of een ingewikkelde mix van beide -, de weg daarheen is
niet voor iedereen in gelijk tempo verlopen. Voorzover er in het begin tenminste al
van enig tempo sprake geweest is, want duidelijk is wel dat de schrijvers daarbij niet
met overrompelende snelheid uit de startblokken gekomen zijn. Ik hoef er alleen
maar aan te herinneren dat Elburg met een zes jaar oud gedicht en Kouwenaar zelfs
met niets in het eerste nummer van Reflex debuteerden.
Voor die trage start zijn wel verklaringen te vinden. Voor Elburg, die al

verscheidene jaren een opvallende rol in het literaire leven gespeeld had, en ook voor
Kouwenaar die vanaf zijn jeugd in Bergen veel contact met allerlei erkende
kunstenaars gehad had, zal het niet eenvoudig geweest zijn zich zo radicaal tegen de
conventies van de bestaande poëzie uit te spreken. Zeker, zij hadden de laatste jaren
een duidelijke ontwikkeling naar een vrijer vers doorgemaakt en daar ook in hun
publicaties blijk van gegeven, maar dat was nog iets anders dan een breuk met de
bestaande traditie te forceren. Voor Appel en Constant, die tot dusver nauwelijks als
schilders de aandacht getrokken hadden en die ook niet uit een artistiek milieu
afkomstig waren, zal dat gemakkelijker geweest zijn. Bovendien stonden deze
schilders in tegenstelling tot Elburg en Kouwenaar in contact met buitenlandse
kunstenaars die in dezelfde richting dachten als zij, wat natuurlijk een extra stimulans
zal hebben betekend.
Ook Lucebert was artistiek nog niet eerder op de voorgrond getreden, zodat ook

hij (met een knipoog naar Paul Rodenko) met een ‘schone lei’ beginnen kon. Daarbij
kwam dat hij sinds jaar en dag - zonder huis of vaste inkomsten - een min of meer
ongeregeld leven leidde, zodat hij met zijn hele houding al het vrije en nomadische
uitstraalde dat tenminste in principe bij de Cobra-opvattingen paste. Het feit dat hij
al snel als de grote roerganger in de kring van de Vijftigers beschouwd werd, kan
mede daaraan worden toegeschreven: beslissend in dat opzicht was natuurlijk zijn
bijzondere persoonlijkheid die zich op een voor Nederland volstrekt unieke wijze
uitsprak in zijn poëzie.
Hoe de onderlinge chemistry precies gewerkt heeft, valt achteraf niet meer
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na te gaan, maar in ieder geval moeten Kouwenaar, Elburg en Lucebert in die tijd
het gevoel gehad hebben met elkaar een overweldigende ervaring te delen: toegang
te hebben gekregen tot een poëtische ruimte die nog niet eerder geëxploreerd was.
De weg daarheen was uiteraard voor ieder van hen verschillend geweest, zoals deze
dichters ook later naar totaal andere poëtische continenten op weg zouden gaan. Maar
in die spanne tijds waarin ze elkaar en elkaars poëzie leerden kennen, zal het hun in
een flits duidelijk zijn geworden dat een dichterlijke wereld die ook hun vertrouwd
was, aan het kantelen was geraakt.
In hun persoonlijk leven zal dat een grootse ervaring zijn geweest, maar ook voor

de ontwikkeling van de Nederlandse poëzie had dat ingrijpende gevolgen. De tijden
waren kennelijk rijp voor een poëtische doorbraak. Alles greep ineens in elkaar en
vanaf dat moment leek het proces zijn natuurlijk verloop te hebben. Een revolutie,
sinds lang voorbereid en met dromen omringd, was in gang gezet.
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Hoofdstuk 2
Blurb of de contouren van een nieuwe generatie

Was indertijd bij de experimentele groep het initiatief uitgegaan van de schilders,
een nieuwe impuls voor poëtische vernieuwing kwam eind april 1950 uit ook vrij
onverwachte hoek: vijf maanden nadat het ‘Holland’-nummer van Cobra de tongen
van artistiek Nederland in beroering gebracht had en Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar
en Lucebert de experimentele groep de rug hadden toegekeerd, begon een
eenentwintigjarige dichter in Parijs, Simon Vinkenoog, een eenmansblaadje rond te
sturen. Dat blaadje zou hooguit enkele honderden mensen bereiken, maar met goed
gevoel voor publiciteit - een gevoel dat hem overigens nooit verlaten zou - had
Vinkenoog er wel voor gezorgd dat daar opvallend veel critici, journalisten en bekende
dichters - kortom: opinion leaders - tussen zaten.
De weerklank die dat blaadje al gauw vond, zou vooral van belang zijn voor een

zekere groepsvorming onder de jonge dichters die - zoals Paul Rodenko dat indertijd
noemde - in hun verzen ‘de nieuwe toon’ wisten aan te slaan.
De centrale figuur daarbij was de man die dat blaadje grotendeels volschreef, het

samenstelde, typte, frankeerde en rondstuurde en daarmee niet alleen de rol van een
volledige redactie op zich nam, maar ook van een goed geoutilleerde uitgeverij. Een
uitgeverij bovendien, die er voor zorgde - een zeldzaamheid voor een literair tijdschrift
in die naoorlogse jaren -, dat het blad ook inderdaad op tijd verscheen. Aan die
centrale figuur, Simon Vinkenoog, de motieven die hij voor het uitgeven van zijn
blad had en de ontwikkeling die hij in die periode doormaakte, zal in dit hoofdstuk
ruime aandacht worden besteed.

Mr. Blurb

Simon Vinkenoog is in 1928 te Amsterdam geboren. Doordat zijn moeder, die
gescheiden was, aan een ‘verhuisziekte’ leed, woonde de kleine Simon op
verscheidene adressen: in de Jordaan, de Pijp en ook enige tijd in tuindorp
Nieuwendam. Toen hij twaalf jaar was, ging hij naar deMULO in de Van Ostadestraat.
Vinkenoog vertelde in 1983: ‘De eerste klas heb ik in de school op de Van
Ostadestraat doorgebracht. Toen moesten alle joodse kinderen van school af en
daardoor bleven er zo weinig kinderen over, dat die over andere

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



69

scholen verspreid werden. Daarna ben ik in de Stadstimmertuinen op school geweest.’1

Daar behaalde hij in 1944 het MULO-a-diploma.
Tijdens zijn schooljaren kreeg hij uitstekende lessen Frans, Duits en Engels, zodat

hij later met die talen goed uit de voeten kon. Vinkenoog: ‘Van de MULO herinner
ik me vooral dat ik mijn opstellen voor de klas mocht voorlezen.’ Vinkenoog, die
enig kind was in een gezin waar nauwelijks boeken aanwezig waren, begon ook
gedichten te schrijven: ‘Ik probeerde meisjes te versieren door gedichten in hun jas
te doen. Het hele klassieke patroon.’
Nadat hij in de hongerwinter nog een maand lang met een kruiwagen in de weer

geweest was bij een mitrailleursstelling in Duivendrecht, ging hij na de bevrijding
werken bij het reclame- en uitgeversbureau ‘Mentor’. In 1946 stapte hij over naar
uitgeverij Querido, waar hij jongste bediende werd. Over de directrice Alice von
Eugen-Van Nahuys vertelde hij: ‘Ze zei me wel eens: “Zeg jongen, moet je je haar
niet laten knippen?”’
Intussen was hij lid geworden van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond

(ANJV), dat achteraf een communistischemantelorganisatie bleek te zijn. Daar kwam
hij Jenny Lefevre tegen op wie hij verliefd werd. Jenny raakte in verwachting, waarna
zij en Simon trouwden. Ze trokken bij haar moeder in en kregen in 1947 een zoon,
Robert, maar enkele maanden later liep het huwelijk al stuk.
Bij het ANJV ontmoette Vinkenoog ook Niels Augustin, die in 1928 te Leipzig

geboren was. Omdat diens moeder, de schrijfster Elisabeth Augustin, van gedeeltelijk
joodse afkomst was, was het gezin na deMachtübernahme naar Nederland gevlucht.
Na het behalen van zijnMULO-diploma had Niels duizend-en-een baantjes en - zoals
het behoort - niet minder artistieke idealen. Al snel schreef hij ook verhalen en
gedichten.
Over zijn kennismakingmet Vinkenoog vertelde hij: ‘Tussen ons klikte het meteen.

We praatten veel over kunst, literatuur, de nieuwste films. We gingen vaak naar de
voorstellingen van de Filmliga. Ik heb Simon van het begin af aan bewonderd om
zijn reusachtige energie en zijn vastleggen van de meest krankzinnige gegevens.’2

Een andere vriend was Karel N.L. Grazell, die ook in 1928 geboren was en sinds
1946 aan het Amsterdamse studentenbladPropria Curesmeewerkte. Hij liep colleges
economie, maar werd meer geboeid door de verzen die hij aan de linkerkant van zijn
dictaatcahiers schreef. In het zogenaamde ‘debutennummer’ van Criterium (maart
1948) werden onder de schuilnaam Leins Janema zeven gedichten van hem
gepubliceerd.
Op een avond bezocht hij een bijeenkomst waarop de psychiater Herman Musaph

seksuele voorlichting gaf. In 2000 vertelde Grazell: ‘Ook Niels Augustin was daar.
En na afloop riep Niels: “Karel, mag ik je even voorstellen: Simon
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Vinkenoog.” Ik heb Simon toen een hand gegeven, maar ben die avond verder niet
met hem opgetrokken, want ik had daar een meisje ontmoet en dat was natuurlijk
veel interessanter dan hij. Later leerde ik hem beter kennen: een nog erg jonge jongen,
die 't nou niet bepaald wist, die nog erg aan het zoeken was.’3

Zowas er een artistieke vriendenclub ontstaan, die zich vooral rond het Leidseplein
ophield met een opvallende voorkeur voor café Eylders. In die kring ontstonden ook
enkele gestencilde tijdschriftjes, zoals De Dualist, dat in december 1947 voor het
eerst verscheen. In februari 1948, in het tweede nummer van dat blad, publiceerde
Vinkenoog onder de schuilnaam Victor Simonsz zijn eerste gedicht. Daarin blijken
hetero- en homoseksuele ervaringen voor verwarring te zorgen:

als ik een vrouw bezit verlang ik naar een vriend
en een vriend doet mij naar een vrouw verlangen
en altijd ben ik in mijzelf gevangen
en altijd blijf ik ziende blind...4

Een ander blad was Spleen, dat voor het eerst in maart 1950 zou uitkomen en evenals
De Dualist door Niels Augustin uitgegeven werd. De ondertitel daarvan was
‘Internationaal maandblad van en voor scheppende verschoppelingen’. Een van de
medewerkers aan Spleen was de latere roemruchte schrijver Jan Arends, die zich
onder de schuilnaam Jan Arendsz. zonder moeite bij een blad met de naam Spleen
zal hebben thuis gevoeld.
Intussen had Vinkenoog een nieuwe geliefde ontmoet, de acht jaar oudere Judic

(‘Juc’ - uitspraak: Sjoek) Cohen, een dochter van de actrice en danseres Louise
Chrispijn. Zij had een uitstekende administratieve opleiding genoten en zou hem in
de komende jaren ook bij zijn literaire activiteiten sterk stimuleren.
Behalve met zijn artistieke jeugdvrienden ging hij in deze jaren om met de al

oudere Kees Lekkerkerker, onvermoeibaar beheerder van de literaire nalatenschap
van Slauerhoff en kort na de oorlog redactiesecretaris van Proloog, en met de
romanschrijver Ferdinand Langen. Vinkenoog herinnert zich: ‘Ferdinand stond voor
mij echt op een voetstuk, want hij was volop bezig een oeuvre op te bouwen.
Tenminste zo leek het, want naderhand is dat opeens verdwenen, is hij in de reclame
gegaan.’
Ferdinand Langen vertelde in 2000 over zijn eerste ontmoeting met de jonge

Vinkenoog: ‘Ik kende Juc Cohen al en die kwam op een dag bij me langs met een
bleke jongen uit de Pijp die gedichten geschreven had. Ze stelde hem aan me voor
en vroeg of ik die verzen wilde beoordelen, waarschijn-
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lijk omdat ik redacteur van Het Woord was. Ik heb ook zijn moeder in de Pijp wel
bezocht.’5

Naar Parijs!

Kort daarna, in september 1948, besloot Vinkenoog zijn vleugels breder uit te slaan
en vertrok hij samen met Juc Cohen, die door een kleine erfenis over wat geld
beschikken kon, naar Parijs. Dat was natuurlijk een groot avontuur! Hoe daar in leven
te blijven? Om iets bij te verdienen, ging hij alvast poseren voor Ossip Zadkine en
ook voor beginnende beeldhouwers in diens atelier, zoals de jonge Japans-Amerikaan
Shinkichi Tajiri. Van haar kant kwam Juc in dienst als secretaresse voor het
Internationaal Theaterinstituut. Doordat haar kantoor dicht bij de UNESCO lag, kreeg
Vinkenoog een personeelsadvertentie van die organisatie onder ogen, waardoor hij
er als pakknecht op de documentatie-afdeling kon gaan werken. Later promoveerde
hij er tot ‘special requests documents officer’.
Met Juc Cohen kwam Vinkenoog in die tijd in Clamart, een voorstad even ten

zuidwesten van Parijs, te wonen. Daarbij vormden ze met vier Amerikanen een soort
commune: er was een gemeenschappelijke keuken en een grote kamer, waarin
gezamenlijk gegeten werd. Kort daarna vonden Juc en Simon aan de avenue Victor
Hugo in hetzelfde Clamart een bescheiden eigen huis met zelfs een tuin en twee
katjes.
Intussen was Vinkenoog een alerte, altijd wel nieuwsgierige jongeman geworden

met een brede interesse in eigentijdse ontwikkelingen, waarbij hij vooral
voortgedreven werd door een drang tot avontuurlijk leven. Mede door zijn beperkte
schoolopleiding voelde hij zich soms onzeker, maar dat betekende niet dat hij dan
een schuchtere indruk maakte. Streetwise als hij was, had hij in het leven geleerd
met een zekere charmante assertiviteit op te treden.
Tijdens zijn verblijf in Parijs probeerde hij intussen zoveel mogelijk in contact

met het literaire leven in Nederland te blijven. Naar aanleiding van een uitvoerig
artikel over de Franse schrijver en toneelvernieuwer Antonin Artaud, dat Paul
Rodenko in oktober 1948 in Litterair Paspoort gepubliceerd had, nam hij in het
voorjaar van 1949 contact met Rodenko op. Vinkenoog, die enorm gegrepen was
door de radicale levenshouding van Artaud - alleen in uiterste omstandigheden werd
volgens hem duidelijk wat de drijfveren van de mensen zijn -, had deze bijdrage met
veel enthousiasme gelezen.
Ook de publiciteit over de roemruchte Cobra-avond in het Stedelijk in november

1949 ontging hem niet. Enkele weken later, op 18 november, schreef hij aan Kees
Lekkerkerker dat hij ‘die Stedelijk Museum rel eigenlijk wel verd. aardig’6 vond.
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De Gevolgen van een pleuritis

Begin 1950 werd Vinkenoog ziek. In 1983 vertelde hij: ‘Bij de UNESCO werkte ik in
een ondergrondse verwarmingskelder, waar ik boeken moest inpakken. Daarbij ging
ik van tijd tot tijd de straat op om die boeken in karretjes en auto's te zetten. Toen
heb ik een pleuritis opgelopen.’
Ongeveer een maand daarna, op 5 februari, schreef hij aan Ferdinand Langen, dat

hij graag naar de veelbesproken toneelversie van No orchids for miss Blandish van
James H. Chase gegaan was, maar dat het er tot dusver nog niet van was gekomen:
‘[...] ik heb namelijk door het te hard in een kelder tussen stoffige documenten, zonder
zonlicht en frisse lucht, enfin je kent het verhaal wel, een pleuritis opgelopen, die
mij nu al een maand aan het bed “gekluisterd” houdt. Als de berekeningen van mijn
dokter uitkomen, wat ik bij God en iedereen hoop, ben ik er binnen nog een maand
wel ongeveer af maar zou dan nog een maand naar Zwitserland ofzo moeten.’
En verder: ‘Wat ik in bed doe, waar ik me niet ziek voel en alleen maar rust hoef

te houden? Lezen, lezen, lezen.Wat het wel ongeveer is. Ik heb ontdekkingen gedaan,
kunnen uitdiepen en verbreden, studeren en lezen.’
Aan Langen, die intussen redacteur van De Gids geworden was, schreef hij ook

nog: ‘Een mijner grootste ontdekkingen is Jean Genêt en het heeft me zo geschokt
(niet geshockeerd) dat ik er een artikel over geschreven heb. Ik stuur het je hierbij.
Als jij denkt dat het niet voor de verjongde? Gids kan dienen, dan gooi je het meteen
weg (ik heb een doorslag om te betreuren) zelfs als anderen er verschillend over
denken. Mocht dat niet het geval zijn en jij menen, dat misschien de Gids etc. etc.,
dan zou ik je zeer dankbaar zijn...’7 Langen zou Vinkenoogs recensie van Genêts
Journal du voleur (1949) inderdaad in De Gids opnemen.
Kort daarna vertrok Vinkenoog naar Zwitserland om er een maand te kuren. Hij

vertelde in 1983: ‘Daar ben ik al mijn thema's van me af gaan schrijven. Ik bedoel:
ik zat vol zelfmoord en haat en angst en de pest en Antonin Artaud en Vladimir
Majakovski.’
Omdat hij het gevoel had dat er voor zijn ‘thema's’ in de vaderlandse literaire

tijdschriften weinig belangstelling bestond, vatte Vinkenoog, die als kind nooit een
krantje vervaardigd had, het plan op een eigen blad op te richten. Dat gebeurde tijdens
zijn verblijf in het dorpje Gudo (dicht bij Bellinzona) in het kanton Ticino. Vinkenoog:
‘Het ging me daarbij echt om de noodzaak verantwoording af te leggen van wat ik
voelde. Ook wilde ik er een steen mee in de vijver gooien. En ik had het idee iets te
zeggen te hebben.’
Daarbij is het niet ondenkbaar dat ook de al bestaande tijdschriftjes rond het

Leidseplein hem op het idee van een eigen blad gebracht hebben. Niels Augustin
merkte hierover in 2000 op: ‘Ik denk dat De Dualist een bron van
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inspiratie geweest is bij de oprichting van Vinkenoogs blad en even later ook van
Braak.’
Vinkenoog bedacht als naam voor zijn tijdschrift Blurb. Die naam, oorspronkelijk

afkomstig uit het Engels, waarmee een flaptekst op boeken of de korte inhoud boven
een artikel aangeduid wordt, gaf aan dat het blad weinig pretenties zou hebben, en
verder werd Blurb natuurlijk ook gekozen omdat het woord zo aardig klinkt.
Na zijn terugkeer in Clamart ontdekte Vinkenoog de Parijse drukkerij Rotaphot,

die geschikt leek om de geplande tweehonderd exemplaren van het blad met een
omvang van telkens acht pagina's op de rotatiepers te drukken. De kosten daarvan
zouden tienduizend oude francs (ongeveer vijfenzestig gulden) bedragen. De
bladzijden moesten daarna nog door Vinkenoog zelf gevouwen worden. Vervolgens
diende hij ook de adressen te schrijven en alles te frankeren.
Op 5 april schreef Vinkenoog aan Ferdinand Langen: ‘Gisteren hier de

Unesco-doctor gezien, ik heb nog twee supplementaire maanden rust gekregen die
ik op dezelfde prettige manier mag doorbrengen als totnutoe, wandelen en lopen en
lezen enzo en als er nu maar weer betaald wordt vind ik het allang goed.’
Hij schreef in deze brief ook over zijn nieuwe tijdschrift: ‘Blurb komt binnenkort

uit, het is eerder het tegendeel van dualist en spleen [...] n.l. eerder té philosophisch
dan grappig, puber-grappig wat het in geen geval is. Vertrouw je me? Het schaadt
m'n naam niet.’8.

‘Mes très chers amis’

Kort daarna kwam het eerste nummer van Blurb inderdaad uit. Het bovenste deel
van de eerste bladzijde bevatte in zwarte letters de naam van het blad, waarvan vooral
de U en de B groot afgedrukt waren. Andere aanduidingen als de naam van de
redacteur, de plaats en de maand van uitgave bleven daarbij achterwege. Wel werd
verder in het nummer over een redactie van Blurb gesproken en werd ook de naam
Simon Vinkenoog enkele keren genoemd.
De eerste bijdrage, getiteld ‘A propos Reflex’, was duidelijk bedoeld om direct

de maximale aandacht van jonge kunstenaars te trekken: een waarschuwing aan het
adres van de experimentele groep! Zij werd ingeleid met een citaat van de dadaïst
Tristan Tzara: ‘Toute aquisition [acquisition] valable dans le domaine d'esprit doit
être niée et assimilée à la fois. Le retour pur et simple à des formes périmées est mi
démenti à la loi de progression et doit être considéré comme réactionnaire.’ (‘Iedere
waardevolle aanwinst op geestelijk gebiedmoet tegelijkertijd verloochend en aanvaard
worden. Het zui-
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vere en eenvoudige terugvallen op verouderde vormen is een ontkenning van de wet
van de vooruitgang en moet als reactionair worden beschouwd.’)
Hierna schreef Vinkenoog: ‘Met deze woorden uit 1948 van de oprichter van

DADA, wil ik mijn waarschuwing aan de experimentele groep in Holland, Reflex
aanvangen.
Want, mes très chers amis, gij zijt - en niemand die het inniger betreurt dan ik -

op een verkeerde weg. Een weg, waarvan ik zou willen trachten U terug te houden,
maar ik weet het: ik ben de roepende in de woestijn...
Experimentelen van Holland, als ik nergens in Uw werk enige vernieuwing kan

vinden, nóch in Uw programmas & manifesten, kan dan niet het gezegde van Tzara
op Uw groep van toepassing worden gebracht, en is dat gebrek aan vernieuwing niet
te wijten aan de politiek die gij zo armoedig bedrijft en die gij in Uw kunst (of hoe
gij het noemt) wenst te betrekken? Is het dan niet de afhankelijkheid van een
verouderd materialistisch ideaal, dat U terughoudt iets nieuws te creëren?
Want denkt niet, experimentelen, dat in een maatschappij zoals Marx die zich zag

(en waarvan op het ogenblik een wanstaltige imitatie een armzalig leven leidt) de
kunstenaar een betere plaats zou bezetten dan die hij nu inneemt. Geen gemeenschap
zo burgerlijk en conformistisch als de marxistische, stalinistische...
[...] De komende generaties zullen geen revolutie met de wapenen moeten

doormaken, maar een revolutie in de geest.’
Hierna vroeg hij zich af: ‘Wat hebt gij aan creativiteit gebracht? Niets, als ik Klee,

Picasso, Arp en Schwitters buiten beschouwing laat; Uw programma's zijn zwaar
aan woorden en woorden die als drachtige koeien datgene herkauwen wat zo'n dertig
jaren geleden dada en het surrealisme in oprechte afschuw uitschreeuwden.’
En daarom: ‘Experimentelen, trekt U uit de politiek en de daarbij behorende intriges

terug, werkt, werkt en werkt, denkt na over onafhankelijkheid en leef.’9

Vinkenoog verweet de experimentelen dus vooral dat zij te veel bleven vasthouden
aan collectivistische idealen en daardoor in marxistisch vaarwater terechtgekomen
waren. Bovendien stelde hij dat zij op gemakzuchtige wijze de artistieke revoluties
van kort na de Eerste Wereldoorlog herhaalden.
In 1983 merkte Vinkenoog over zijn waarschuwing aan de experimentelen op: ‘Ik

zag in Constants Reflex dingen die me deden terugdenken aan mijn ervaringen met
het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Ik had echt geloofd in het algemeen
karakter daarvan, maar to en bleek het een mantelorganisatie van de communistische
partij te zijn. Daar ben ik ontzettend op afgeknapt. Mijn aanval op Constant en Reflex
kwam daaruit voort. Daar kwam
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bij dat ik nog geen werk van die experimentele jongens gezien had. Ik zat toen nog
niet dicht genoeg op ze.’

‘De revolutie van de geest’

Na zijn waarschuwing aan het adres van de experimentelen volgde een bijdrage onder
de titel ‘Bij wijze van program’, waarin Simon Vinkenoog zijn artistieke standpunten
en zijn bedoelingen met Blurb onder woorden bracht: ‘Als wij, in een moment van
bezinning, het terrein in ogenschouw nemen dat de Europese mens in de vijf jaren
na 1945 heeft ontgonnen, moeten wij wel opmerken dat deze mens - om in de
terminologie te blijven - vele dode bomen heeft laten staan, het onkruid heeft
vermeden, nog niets heeft gezaaid en er ook verder niet veel van heeft gemaakt. Zien
wij dan nader om ons heen en wagen we ons in het struikgewas, dan valt ons ook op
dat nóch het surrealisme zoals dit door Breton wordt gesanctionneerd, nóch het
existentialisme van Sartre, noch, om dichter bij huis te blijven, het zogenaamde
Cobraexperimentalisme [...] maar iets aan een hopeloze situatie hebben veranderd
en niet het minste aan “nieuwe vormen” hebben voortgebracht.
Een teken des tijds, denken velen wellicht en weer anderen zijn het waarschijnlijk

niet met mij eens, maar hen die met mij willen instemmen, moet deze volkomen
leegte, dit gemis aan nieuwe horizonten wel verbijsterend voorkomen, zo het ons al
niet onverschillig laat.’
Vinkenoog schreef verder - met een verwijzing naar ‘dit nog steeds braakliggende

land’, waarmee hij onbewust al een groet bracht aan het tijdschrift Braak dat enkele
weken later verschijnen zou -: ‘Als wij dan ook van de overtuiging uitgaan dat wij
tenminste onszelf en onze onafhankelijkheid zullen moeten redden uit de gevaren
die ons van alle kanten bedreigen, zullen wij tevens moeten beseffen dat eventuele
nieuwe vormen die ons daarbij zullen helpen, zullen moeten uitgaan van deze
volkomen leegte, dit nog steeds braakliggende land. Dze [Deze] vormen, waarover
wij hier spreken zullen zich moeten openbaren voor of tijdens een catastrophe die
over onze hoofden kan losbarsten, en moeten ons tegelijkertijd een handelwijze
aangeven, willen wij niet voortijdig vergaan aan onszelf en ons gehecht-zijn aan het
verleden. Deze nieuwe vormen, die we “x” kunnen noemen (of “blurb”) brengt Blurb
dat wij hierbij aan U voorstellen, niet. Dit om geen verkeerde indruk te wekken en
om eventuele boosaardigen het zwijgen op te leggen.’
En verder: ‘Maar - en dit is een taak die Blurb op zich heeft willen nemen - wij

kunnen U ontvankelijk maken voor “nieuwe vormen”, U voorbereiden tot “x” en
Uw pogingen onafhankelijk te zijn, stimuleren. Wij hebben geen keuze, de revolutie
van de geest is ons meer waard dan de synthetische revo-
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lutie uit het Oosten. Maar - en onweerlegbare feiten getuigen hiervan - dat wat wij
nog “x” noemen, de nieuwe denkvormen, kondigt zich aan, zowel door barensweeën
als door stuiptrekkingen, die een duidelijke taal spreken. En als het Blurb mag
gelukken tien lucide geesten om zich te verenigen zal zij zich al op de goede weg
voelen, zelfs al is onze luciditeit een “lucidité du désespoir”.’
Hierna constateerde hij: ‘Dada, dat zich voorstelde de gemeenschap, de moraal,

de logica en de taal te vernietigen, tekende hiermee haar eigen doodvonnis. Tzara
en Hülsenbeck leven nog, wij geven toe, maar de eerste heeft zich aan Stalin en de
tweede aan Hollywood verkocht. Toch zijn er slechts een 30-tal jaren verlopen sinds
die dag die belangrijker is dan vele andere uit deze eeuw: 8 Februari 1916, de dag
dat een dictionnaire werd opengeslagen op het woord DADA.
Wij zijn een a-romantische generatie, al zouden wij ook vele dictionnaires willen

en kunnen openen.Maar wij geloven niet meer in het vinden van sabreuze [scabreuze]
woorden in nog niet bestaande woordenboeken en wij hebben dus gekozen: BLURB.
Waarvan éen betekenis gebrabbel is. Onze mogelijkheden zijn nog ongelimiteerd al
moeten wij ons verdedigen tegen uiterst links en uiterst rechts en nochtans het
gevaarlijke midden mijden.’10

Op de laatste pagina van deze aflevering schreef Vinkenoog ten slotte: ‘BLURB
verschijnt onregelmatig. Dit was het eerste nummer. Waar wij ons tot een min of
meer uitgezocht publiek wenden, bedraagt de oplage van elk nummer niet meer dan
100 à 150 exemplaren.
Abonnementen worden niet aangenomen, verzoeken om toezending worden al of

niet ingewilligd, toezending geschiedt gratis. Het adres van BLURB is: 121, avenue
Victor Hugo, CLAMART (Seine), Frankrijk.’
En verder: ‘Antwoord van de Firma Reflex, filiaal van Cobra, op blurb's

aantijgingen van pagina een en twee wordt ingewacht. Publicatie daarvan in een
volgend nummer van BLURB. Beledigingen worden geslikt, waarheden aanvaard.’11

De eerste aflevering bevatte verder een ‘sportrubriek’, een kruiswoordpuzzle en
een reproductie van een pentekening, vervaardigd door de Amerikaanse kunstenaar
Russell Sully, die Vinkenoog in Parijs had leren kennen.

De eerste reacties

Dit eerste nummer was voor Vinkenoog als een explosie geweest van alles wat hij
de afgelopenmaanden gedacht en ervaren had. Hij had er zich voor 100% in proberen
uit te schrijven, maar hij voelde zich ook erg onzeker over hoe anderen erop zouden
reageren. Daarom leek het hem verstandig eerst eens bij enkele bevriende schrijvers
poolshoogte te nemen.
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Nog op dezelfde dag waarop het nummer gereedgekomen was, op vrijdag 14 april,
schreef hij vanuit Clamart aan Ferdinand Langen: ‘Even in haast.Mag ik je voorstellen
mijn tweede zoon, het eerste nummer van BLURB?
Je mag nu je plichten als peetvader gaan vervullen, zoals ik je dat reeds vagelijk

heb uitgelegd: wil jij me even vertellen of ik dit naar een 100 mensen kan sturen?
(Wél zijn die 100 mensen iedereen & alles in Nederland).
Je weet, waarom het gaat: is het kwajongensachtig of niet, verspeel ik iets wat een

literaire-reputatie-in-wording genoemd zou kunnen worden of niet enz.
Ik denk van niet, Juc is er niet zeker van; jij bent ons beider criterium, en omdat

hier die 100 exx. maar liggen, sinds hedenmiddag, zou ik graag, indien mogelijk zo
spoedig mogelijk hierover van je horen.
Neem me niet kwalijk, ik weet hoe druk je het hebt en het zal je waarschijnlijk

helemaal niet zo belangrijk schijnen als het mij op het moment voorkomt, maar
nogmaals: ik weet zelf niet met wat soort vuur ik aan het spelen ben enzovoort. DANK
BIJ VOORBAAT, EXCUSES!’
En verder aan het slot van deze brief: ‘Dat is alles, nogmaals heel erg bedankt en

ik hoop dat je oordeel gunstig uitvalt, heer examinator! en als je denkt dat het niet
aan heren HH Grootheden gezonden mag worden, doe ik het wel aan vriendjes,
kennisjes en andere hele kleine godjes.’12

Twee dagen later, 16 april, stuurde Vinkenoog ook een exemplaar aan Kees
Lekkerkerker. Over zijn aanval opReflex schreef hij daarbij: ‘[...] ik heb geen remmen,
die mij hinderen, geen dogma's die mij voorschrijven hoe ik te denken heb, geen
ideeën die mij een bepaalde richting indwingen. Juist deze twijfel en deze onzekerheid
brengen mij in de goede richting, mijn eigen richting. En als ik zeg dat alleen het
eigen ik mij interesseert kan men mij vragen waarom dus Blurb? dan is het alleen
omdat er mij een schijnbeetje verantwoordelijkheidsgevoel is gebleven. Waarom ik
dus Reflex aanval, naast het plezier van het aanvallen zelf.’13

Na enkele dagen bleek dat Ferdinand Langen enthousiast over Vinkenoogs initiatief
was: ‘Hartelijk dank voor Blurb. Ik vind het blad stukken beter dan Dualist of Spleen.
Vooral de artikels zijn uitstekend. [...] (Over de experimentelen zeg je zeer juiste
woorden, maar die opgenomen pentekening, is dat iets anders dan experimenteel?)
In elk geval hartelijk gelukgewenst! Ik zal aan Blurb misschien enkele regels wijden
in De Gids.’14

Pas na ontvangst van deze brief van Langen, eind april, besloot Vinkenoog het
eerste nummer van Blurb rond te sturen. De precieze oplage bedroeg volgens zijn
opgave in het tweede nummer 141 exemplaren.
Op 2 mei antwoordde Vinkenoog op Langens positieve reactie: ‘Bedankt, zeer

bedankt voor je briefje dat ik alweer enige tijd geleden ontving. Bedankt
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ook bij voorbaat voor je idee misschien aan de Heer Blurb enkele regels in De Gids
te wijden.
Natuurlijk vind ik dat een prachtidee en dat ik het heel graag zou zien begrijp je

ook. Maar weet je wel wat je dan doet? Tenslotte ben ik maar een rotjochie met
hoogmoedswaanzin waar het over mezelf gaat en blurb is toch in de eerste instantie
alleen maar belangrijk voor mezelf’.
En verder - met een toespeling op de kritiek die zijn aanval op de experimentelen

vooral rond het Leidseplein gewekt had -: ‘Wel heb ik nu al ruzie met verschillende
mensen wat dus een heel goed teken is en ikzelf beschouw het, al is het klein werk,
absoluut niet als Kleinwerk in de betekenis van Kleinkunst. Zelfs pover,
gepolycopieerd en zo kan men groot zijn, wat ik dus ben. Amen.
En de stijl, de gedachten zijn vanzelfsprekend ook die van een nauwelijks

meerderjarige, het is toch maar een strijdschrift en stelt zich voor meer dingen en
mensen aan te vallen in de toekomst.’15 Ferdinand Langen zou wel een kort
commentaar op Blurb voor De Gids schrijven, maar de andere redacteuren voelden
niets voor publicatie ervan.
Wel reageerde het satirische maandbladMandril op het verschijnen van Blurb:

‘[...] het is een van de meest aanstellerige en impotente blaadjes die wij ooit in handen
kregen, hetgeen (op onze hoge leeftijd) wat zeggen wil. Ondanks die leeftijd van ons
zijn wij altijd nog wild op wilde blaadjes. Maar het lijkt of de tijd der pamflettisten
voorbij is. Wie van huis uit fel, gemeen en prachtig schelden kunnen zijn dood, te
bejaard, of gerangeerd. In ieder geval Blurb is een prul. Dat is jammer. Omdat alles
wat prullig is jammer is. Het ergste is dat de heer Vinkenoog bijzonder slecht
Nederlands schrijft. En dat in Parijs. Waartoe? Waartoe?’16

‘Slaat iedereen nauwlettend gade’

Enkele weken later, op 1 juni, ging Vinkenoog, zoals afgesproken was, weer voor
de UNESCO aan het werk, maar juist daarvoor was het hem nog gelukt de tweede
aflevering van Blurb klaar te krijgen. Bij dertig exemplaren ervan voegde hij een los
blaadje waarop hij sommige abonnees een wat meer persoonlijk antwoord op de door
hen gestuurde reacties gaf.
In zijn inleiding tot deze aflevering ging Vinkenoog vooral in op allerlei

misverstanden waartoe de publicatie van het eerste nummer aanleiding gegeven had.
Daarbij nam hij - na het aanbrengen van enkele rookgordijnen - wat gas terug in zijn
kritiek op Reflex: ‘De opvattingen van Blurb zijn [...] géén philosophische axiomas
met eeuwigheidswaarden noch tijdsreceptenmet gebruiksaanwijzingmaar gedachten,
groeiende met de ontwikkeling
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van de persoonlijkheid achter Blurb. Een persoonlijkheid die niet met het waanidee
rondloopt de wereld te “verbeteren”, zelfs geen remedies daartoe op de markt brengt
behalve de twee grondwaarheden: vrijheid met zo min mogelijk concessies en ten
tweede: een volstrekte onafhankelijkheid. Maar die daarbij tevens inziet, dat reeds
het onderbrengen van zijn ideeën in Blurb een concessies-verlenen is aan een - zij
het nog zo beperkt - publiek en een aanslag op de waarde van zijn persoonlijkheid.
Een der middelen echter om die onafhankelijkheid te bevestigen, en daarbij ook een
der bestaansredenen van dit tijdschrift, is de agressiviteit die van te voren een (wellicht
fictieve) medeplichtigheid tracht te elimineren. Vandaar dus ons “aanmatigend
aanblaffen” van Reflex, een groep experimentele kunstenaars, die overigens uitstekend
werk verricht maar de kunst met haar pseudo-progressieve gemeenschapsidealen op
de inderdaad revolutionaire helling terugzet.’17

Een opvallende publicatie in dit nummer is een essay onder de titel ‘inleiding tot
een phenomenologie van de haat’ dat Vinkenoog deels in Zwitserland geschreven
had. Hij betoogde hierin: ‘Om de dood te kunnen overwinnen moet ik van het leven
afstand kunnen doen. Hoe intenser mijn haat, hoe meer kansen ik heb de dood te
bedwingen; zelfs uitstel is een tijdelijke overwinning. Toch erken ik dood noch leven,
ik leef in een wereld haat.’18

Ook deze keer was op de laatste pagina een reeks mededelingen opgenomen,
waaronder: ‘Gegrepen door de ernst der politieke toestand, moet Blurb ertoe overgaan
enige practische inlichtingen te verstrekken:
1) Gaat nooit in een kamer, trein of andere ruimte met Uw rug naar een raam of

deur zitten of staan.
2) Slaat iedereen nauwlettend gade die zich, naar Uw mening, te dicht in Uw

nabijheid waagt. Let ook op, dat dit niet steeds dezelfde personen zijn. Neemt
in dat geval een tram of taxi naar huis terug en gaat meteen slapen.

3) Vergewist U ervan dat U niet te vaak op dezelfde dag dezelfde personen ziet,
zelfs niet als het vrienden van U zijn. Hebt altijd een alibi om te bewijzen dat
U om die en die tijd juist ergens anders was of iemand die altijd ja zegt als hem
iets gevraagd wordt. Adressen bij Blurb verkrijgbaar.’19

En verder - met een toespeling op het internationale symbool van het communisme
-: ‘Tot afscheid stellen wij nog aan U voor het eerste levende exemplaar van de
HAMERVOGEL, opgegraven in de nabijheid van de Siberische Sikkelmijnen. Is ook
reeds in Amerika gesignaleerd. (Uranium-detector.) Plant zich kloppend voort, het
voedsel (zaagsel, houtwormen en bloed) wordt toegediend door middel van slagen.
Kruisingen komen voor, voor verwarring met Nijptangvogel die zich uitsluitend in
timmermanswerkplaatsen ophoudt, wordt gewaarschuwd. Verschil tussen man en
vrouw: lengte van de steel.’20
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De tweede aflevering bevatte verder een bijdrage over de Russische dichter Vladimir
Majakovski en een reproductie van een recent in Parijs vervaardigde tekening van
de Haagse schilder Jaap Nanninga.
Kort na het uitkomen van het tweede nummer, op 3 juni, schreef Vinkenoog aan

Ferdinand Langen, die intussen getrouwd was en van de Stadhouderskade naar een
huis aan de Amstel verhuisd: ‘Ik ben sinds eergsieteren [eergisteren] weer aan het
werk na vijf maanden niets-doen, het bevalt me maar het is moeilijk en ik móet veel
blijven lezen, heb ik mezelf bezworen.’
Hij berichtte verder: ‘Dan is Blurb/2 verschenen, ik stuurde het je. Ik vind het

beter dan het eerste nummer [...]. Het wordt wel iets. (Blurb is geen bergplaats voor
creatief werk van me, ik bedoel proza of poëzie, dit ter verduideliking).’21

Hierna stuurde hij ook een aflevering aan Hans Andreus, die aan de
Stadhouderskade een buurman van Ferdinand Langen geweest was, maar die hijzelf
nog niet eerder ontmoet had.Met deze toen vierentwintigjarige dichter zou Vinkenoog
in drukke briefwisseling raken: Andreus zou bovendien aan Blurb gaan meewerken
en ook in andere opzichten een belangrijke rol in de ‘Beweging van Vijftig’ spelen.

Hans Andreus

Johan Wilhelm van der Zant (1926-'77), zoals Andreus eigenlijk heette, was in
Amsterdam geboren. Na de echtscheiding van zijn ouders groeide hij op in
Scheveningen, waarna hij op zijn elfde jaar naar Amsterdam terugkeerde. Daar
bezocht hij de HBS aan de Keizersgracht waar indertijd ook Jacques Perk en Willem
Kloos op school geweest waren. Intussen was hij bevriend geraakt met Bertus
Swaanswijk, de latere dichter Lucebert, die evenals hij deel uitmaakte van een clubje
vrienden in de Jordaan.
In maart 1943 - Johan was toen zeventien jaar - verliet hij plotseling de school en

gaf hij zich op voor het- onder auspiciën van de bezetters strijdende -
Vrijwilligerslegioen Nederland. Hij vertrok naar Duitsland en kreeg een verdere
militaire opleiding in Oostenrijk, waarna de soldaten van het legioen in deWaffen-ss
opgenomen werden. Intussen kreeg Johan vooral corveediensten te verrichten. Zijn
legeronderdeel vertrok vervolgens naar Kroatië en daarna naar het front bij Leningrad,
waarna hij in de stad Narva bij een granaatexplosie gewond raakte. Hij werd hierna
naar Duitsland teruggestuurd. Doordat zijn ouders bezwaar gemaakt hadden tegen
het in dienst treden van Johan op zo jonge leeftijd, werd hij daaruit in het voorjaar
van 1944 ontslagen.22

Kort na de oorlog - Johan van der Zant was zich intussen Hans gaan
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noemen - slaagde hij voor het toelatingsexamen aan de Amsterdamse Toneelschool.
Hij ging gedichten schrijven en werd verliefd op zijn medestudente IJda Andrea, die
in het laatste bezettingsjaar aan het clandestiene blad Zaans Groenmeegewerkt had.
Haar achternaam inspireerde hem bij de keuze van zijn pseudoniem Hans Andreus.
In de zomer van 1947 - hij was niet toegelaten tot de derde klas - zegde hij de
Toneelschool vaarwel.
Intussen had hij een aantal verzen aan de redactie van Proloog toegestuurd, maar

deze werden geweigerd. Meer succes had hij bij Podium: in dat blad werden in de
zomer van 1949 drie gedichten van hem gepubliceerd. In hetzelfde nummer verscheen
ook Vinkenoogs vers ‘Afrekening’.
Hans Andreus, die na het vertrek van de Toneelschool besloten had van de pen te

gaan leven - een voor die tijd, waarin subsidieregelingen nog nauwelijks bestonden,
opvallend besluit - was iemand die van een al te geregeld bestaan niets moest hebben.
Op velen maakte hij met zijn zachte stem en dromerige oogopslag een romantische
indruk. Zijn belevenissen tijdens de oorlogsjaren probeerde hij daarbij zoveel mogelijk
geheim te houden, wat zonder twijfel met innerlijke spanningen gepaard zal zijn
gegaan.
Enkele weken nadat Andreus het tweede nummer van Blurb ontvangen had, op

17 juni, schreef hij vanuit Amsterdam aan Vinkenoog: ‘Ik had eerst als aanhef:
Geachte heer Blurb gezet, niet als een flauw grapje, maar gewoon als verschrijving.
Ik vind Blurb dan ook een mooi woord. Het woord van iemand met Het Niets in
voor-, achterhoofd en de verdere edele en onedele delen van het lichaam. Ik weet
niet of dat bij U precies zo het geval is, dat doet er ook niet toe, ik vind het gewoon
een mooi woord. Uw hamervogel kan me niet bekoren. Het lijkt me dat U het meeste
plezier van uw Blurb moet hebben door de reacties van anderen.’
Hij schreef verder nog: ‘Vindt U dat REFLEX opbouwend werk verricht? Ik vind

het leuk om naar te kijken, het werk, maar het meeste verveelt me gauw. Maar dat
is bij mij met bijna alle schilderijen het geval. De schrijversgroep van REFLEX - alle
interne splitsingen verwaarloos ik - zegt mij niet veel maar Lucebert heeft soms een
tik van het geniale.’23

Twee dagen later, op 19 juni, antwoordde Vinkenoog hem: ‘Hedenochtend Uw
brief ontvangen die ik trouwens al weer schijn te hebben verloren. Gewoonlijk waag
ik me niet aan het beantwoorden van mensen die mij naar aanleiding van Blurb
schrijven (Blurb maakt voor mij het bestaan niet uit, is er slechts een minimaal
gedeelte van), maar iets in Uw brief is mij opgevallen. Uw brief als geheel kwam
mij als enigszins raadselachtig voor en überhaupt, laat ik het maar zeggen ik heb de
gedichten die ik zo hier en daar wel eens van de Heer Andreus las, altijd wel
sympathiek gevonden.’
Als reactie op Andreus' opmerking dat Lucebert, die onlangs verzen ge-
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publiceerd had in het pas opgerichte blad Braak, ‘soms een tik van het geniale’ had,
schreef Vinkenoog verder: ‘Tijdens mijn laatste bezoek aan Holland dan, toen ik
Ferdinand Langen op de Amstel opzocht, kwam ik daar bij het bekijken van boeken,
oude en nieuwe papieren (ik ben erg nieuwsgierig) een stapel manuscripten van de
door U als geniaal gekenschetste heer Lucebert tegen. Hij interesseerde mij als
zodanig, als lid van REFLEX, die ik schijnbaar niet mocht aanvallen, zoals mij verteld
geworden is en ik heb die ms. nader bekeken, er op vertrouwende dat de heer Lucebert
als auteur dat wel op prijs zou stellen. Welnu, inderdaad troffen mij een aantal
gedichten, ik heb er weer wat gelezen in Braak, in de nummers van Cobra en Reflex,
die ik heb, maar ik wil eerlijk zeggen dat iemand die een stapel drukwerk bij elkaar
heeft geschreven die eerder de drie decimeter dan de twee nabijkomt, voor mijn
gevoel geen genie kan zijn, nog afgezien van het feit dat het rumoer dat deze lieden
maken, de heer Lucebert daarbij, niet het genie-rumoer is, en geen uiting van een
genie.’
En verder: ‘Dat is dat dus, ten tweede wil ik even vertellen dat het plezier dat ik

totnutoe aan Blurb heb, niet zozeer de reacties zijn als wel het feit dat een aantal
mensen het woord BLURB uitspreken, het op schrift zetten, het een mooi of lelijk
woord vinden, me daarop aanvallen, in elk geval dit woord gebruiken. Iets, wat zij
- laten we eerlijk zijn - zonder Simon V. nooit gedaan zouden hebben, nietwaar? Dit
woord, dat van achteren naar voren evenmooi is, dat men kan omkeren en “husselen”,
dat bovendien nog twee betekenissen heeft, hoort in ere gehouden te worden. En dat
is waarschijnlijk de bestaansreden van mijn blaadje, dat al deze drukte (werkelijk!)
waarschijnlijk niet eens verdient. Want wat ben ik tenslotte?’
En in een naschrift: ‘Ik vind zojuist Uw brief terug, dit is (deze brief) dan eigenlijk

geen antwoord. Kan me niet eens schelen, ook niet dat U me wsch. niet eens mag.’24

Kort hierna - in een brief, die ‘Juni’ 50' gedateerd was - antwoordde Hans Andreus
hem: ‘U waagt U gewoonlijk niet aan het beantwoorden van brieven van mensen die
etc. Ik ben evenmin schrijfziek. U stuurde mij Blurb, ik vond dat sympathiek. Ik las
en hoorde een en ander van de Heer Vinkenoog, de Heer Vinkenoog beviel mij. Ik
hou er niet van zoiets als het laatste botweg neer te schrijven, Uw P.S. staat het mij
toe. Om de voorgaande redenen schreef ik, beantwoord ik nu uw antwoord. Er is ook
wel iets te beantwoorden.
Ik moet toegeven dat ik wat de inhoud van Blurb betreft er een beetje omheen heb

gepraat. Ik vond het “als gebaar mooi” - vat u deze woordkeus alstublieft zeer bij
wijze van spreken op - de inhoud, d.w.z. De Haat was mij trop de zèle. Nu U mijn
brief heeft teruggevonden zult u zelf hebben gemerkt
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dat ik helemaal niet de Reflex-groep bewierookt heb, integendeel zachtjes protesteerde
tegen uw “baanbrekend werk”, beter: de toon die zo'n uitspraak heeft. Zachtjes
geprotesteerd omdat ik het nu eenmaal toch leuk vind om naar dit werk te kijken.
Wat uw overige opmerkingen over deze groep betreft ben ik het natuurlijk volmaakt
met u eens, wat betreft de “Collectieven” onder deze mensen. U zult ook gemerkt
hebben, dat ik Lucebert geen genie heb genoemd maar iemand die “soms een tik
heeft van het geniale”. Het spijt me, dit blijft mijn mening, zelfs al zou het gelden
voor tien gedichten op de honderd. En “rumoer” vind ik niet zo erg al ben ik zelf
niet eens in staat een handrateltje te zwaaien.’25

‘Niets nieuws’

Intussen waren Juc en Simon Vinkenoog erin geslaagd een ruimer huis te vinden:
een appartement aan de boulevard Jean-Jaurès in de ten noorden van Parijs gelegen
voorstad Clichy. Daarin zouden ze ook logés kunnen ontvangen.
Ondanks de beslommeringen die met de verhuizing gepaard gingen, slaagde

Vinkenoog erin eind juli het derde nummer van Blurb uit te brengen. Deze aflevering
opende met een bijdrage waarin hij schreef: ‘Blurb, nogmaals en dat niettegenstaande
de grappenmakers en misverstaanders brengt niets nieuws, is louter de uiting van
een jongere (hear, hear) die zich misschien wel zou willen verzetten tegen de
geschiedenis maar daar de onmogelijkheid van inziet en zich toch niet wil laten
onderwerpen. Blurb is niet trots op het feit niets nieuws te brengen maar kan dat ook
niet betreuren in een wereld waar onafhankelijkheid al nieuw is, omdat het daarin
voor niets en niemand anders onder doet, anderen die wél de indruk geven nieuwe
waarden te brengen en daar het benodigde lawaai bij schoppen. Maar de inhoud van
Blurb (ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is) pretendeert nièt origineel
te zijn maar tracht een onafhankelijkheid van alles en iedereen nabij te komen.’26 De
zin tussen haakjes is natuurlijk daarom zo effectief, omdat ook deze zin niet origineel
is: hij is immers ontleend aan het beroemde verhaal over Saïdjah en Adinda in
Multatuli'sMax Havelaar.
Hierna werd Vinkenoogs gedicht ‘Leger-des-Heils bijeenkomst in het Zwarte

Woud’ gepubliceerd, waarin de associaties zich op de uiterste ‘wild side of the road’
lijken op te houden, zoals al uit de eerste strofe duidelijk wordt:

nu gaan we een gedicht maken, kameraden
en dus een ainsi-soit-il om mee
te beginnen tegenaan en vergeet
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vooral niet het hanekraaien
om er bij het hoge zeebos genoeg
van te krijgen, en een merde om mee
uit te scheiden herhaald geschal
de technische woorden dus thuislaten
piet en hans en koek en klaas
nooit hun tranen de overmacht de
baas... stamelend en boe-boer berustend
bekeren
en het abc van voren naar achteren
leren27

Vinkenoog zou ruim een week na het verschijnen van deze aflevering, op 9 augustus,
over dit vers aan Ad den Besten schrijven: ‘ik zet me achter mijn schrijfmachine,
laat remmen los, schakel over op een of meer versnellingen en zie wat ervan komt.
Ik bekijk het, zie wat het geworden is en lach of lach niet, al naar mijn stemming.
Die bijeenkomst in Blurb 3 begint zelfs: Nu gaan we een gedicht maken, titel is
naderhand bedacht.’28

Verder schreef Vinkenoog in de derde aflevering over het staatsbezoek dat koningin
Juliana eind mei aan Parijs gebracht had, en over de daarbij door haar gehouden
toespraken: ‘Voorzover het koninklijk bezoek al niet vergeten is, hoort men steeds
dezelfde geluiden (met welk een sarcasme een dezer dagen een dagblad vermeldde
dat de particuliere secretaresse van HKH danseres in een Miami-nachtclub geworden
is, is ongehoord) en wij mogen ons dan ook vanzelfsprekend afvragen: Met welk
recht werd hier, in deze redevoeringen, uit naam van het Nederlandse Volk gesproken?
Daarbij mogenwe niet vergeten en uit het oog verliezen, datgene waaraan J.B. Charles
ons in een recent nummer van Podium heeft herinnerd, n.l. dat “de Oranjes nimmer
een gram nederlands, de Coburgen nooit belgisch en de engelse vorsten geen enkele
druppel engels bloed in de aderen hadden stromen. Men kan vaststellen, dat in de
laatste anderhalve eeuw van de leden der europese vorstenhuizen, als men de
echtgenoten meetelt, minstens vijftig procent de taal van zijn natie niet, gebrekkig
of slechts met duidelijke vreemde accenten spreken kon”. - Menmag dus wel zeggen,
dat hier Holland in de vorm van zijn vorstin een figuur heeft geslagen dat wel zeer
moeilijk te herstellen is. Waarom had Koningin Juliana niet een tekst van de een of
andere hoogleraar mee naar Frankrijk genomen, die geweten zou hebben wat hij
schreef? Desnoods zonder te vermelden dat het de tekst van iemand anders was. Dan
hadden dergelijke schromelijke vergissingen vermeden kunnen worden, nu delen
wij allen in de schande: Onze Koningin heeft Onzin gesproken in Onze Naam.’29
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Op de laatste pagina van dit nummer schreef Vinkenoog - zonder twijfel naar
aanleiding van het uitbreken van de Koreaanse oorlog -: ‘De practischemededelingen
op de achterpagina van het vorige nummer schijnen niet veel geholpen te hebben,
weer zijn duizenden zo achterlijk geweest elkaar in de haren te vliegen. BLURB stelt
zich op het punt van de uiterste neutraliteit, in elk conflict van welke macht tegenover
welke andere macht. Zodra dit zelfbehoudsprincipe, deze neutraliteit illegaal wordt,
zal Blurb daarvan de consequenties trekken. Blurb heeft geen onderduikadres.’30

Vinkenoog voegde nog aan het exemplaar van het nummer dat hij aan Hans
Andreus stuurde, in een gestencilde bijlage een mededeling voor ‘H.A. te A.’ toe:
‘Zijn we nu tot een slotsom gekomen of niet? Dat wij beiden sympathiek zijn, weten
we samen en de een van de ander.’31

‘Zwaaiend met “Blurb”’

Een van de bijverschijnselen van Blurb was dat de tot voor kort vrijwel onbekende
naam Simon Vinkenoog in de omgeving van het Leidseplein een grotere bekendheid
begon te krijgen dan toen de drager van deze naam er nog zelf vrijwel dagelijks
rondliep. Niet tot diens verdriet. Vinkenoog, gretig op zoek naar nieuwe contacten,
kon zich verheugen in talloze reacties, waardoor hij het gevoel kreeg dat zijn
eenmansonderneming inderdaad de moeite waard was.
Van belang was daarbij vooral zijn nog prille correspondentie met Hans Andreus:

de eerste dichter uit de groep van de latere Vijftigers met wie hij in contact gekomen
was. Dat hij dat contact op prijs stelde, maar er ook weer niet al te uitbundig over
wilde doen, blijkt uit wat hij ongeveer twee weken na het verschijnen van het derde
nummer, op 15 augustus, aan Ferdinand Langen schreef: ‘Ik heb destijds [...] n.a.v.
Blurb wat aardige briefjes van je vm. buurman Andreus gehad, hij lijkt me
sympathiek.’32

Anderhalve week later, 26 augustus, schreef de redactiesecretaris van Podium
Gerrit Borgers, met wie Vinkenoog al eerder gecorrespondeerd had, hem vanuit zijn
vakantie-adres in Egmond aan Zee: ‘Hartelijk dank voor de toezending van Blurb,
dat er om te beginnen heel innemend uitziet en bovendien nog steeds amusant, dikwijls
leesbaar en soms goed is!’33

Ook Ferdinand Langen bleef over Blurb enthousiast. Op 6 september schreef hij
Vinkenoog - met een verwijzing naar de uitgever Reinold Kuipers -: ‘Hartelijk dank
voor [...] Blurb 3 (Reinold Kuipers vertelde mij een dezer dagen voor het eerst wat
een Blurb eigenlijk is) de beste van al [...].’34

Intussen had DaisyWolthers, de secretaresse van de Haagse uitgever Bert Bakker,
aan Vinkenoog geschreven dat de door deze vurig bewonderde
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dichter Gerrit Achterberg graag met zijn vrouw Cathrien een bezoek wilde brengen
aan Parijs. Daarop had Vinkenoog hen uitgenodigd binnenkort bij Juc en hem te
komen logeren. Omdat hij van plan was de laatste twee weken van september in
Amsterdam door te brengen, leek het hem het beste als het bezoek daarna zou
plaatsvinden.
Op 1 september schreef Gerrit Achterberg vanuit de Mariahoeve in Neede aan Juc

en Simon terug: ‘toen wij gisteren van een trip naar het westen weer in Neede
arriveerden, vonden wij hier tot onze grote verrassing Uw brief, waar we U hartelijk
voor danken. Onze vriendin Daisy Wolthers had met ons over U en Parijs gesproken
en nu ligt daar Uw spontane uitnodiging op tafel! Heel graag zouden we er in October
gevolg aan geven - behoudens onvoorziene omstandigheden.
We zijn nog nooit in Parijs geweest, zodat we ons er bijzonder op verheugen,

temeer waar U de stad kent en ons wilt begeleiden.
Mag ik U dan over enige weken onze komst nader aankondigen?
Mocht U intussen tijdens Uw verblijf in Amsterdam lust en gelegenheid hebben

ons in Neede op te zoeken, dan is U vanzelfsprekend hartelijk wel kom!’35

Tot een ontmoeting met Achterberg kwam het tijdens Vinkenoogs verblijf in
Nederland niet, maar wel kwam hij in contact met andere schrijvers. Zo zag hij voor
het eerst in café Eylders Remco Campert en Rudy Kousbroek, redacteuren van het
kort na Blurb verschenen Braak.
Vinkenoog vond Campert bij die gelegenheid sympathiek, maar op Kousbroek

reageerde hij kennelijk met gemengde gevoelens: enkele weken later, op 15 oktober,
zou hij hem in een brief aan Andreus met het weinig complimenteuze ‘dinges’36

omschrijven.
Over de relatie tussen Rudy Kousbroek en Vinkenoog vertelde Campert in 1999:

‘Die lagen elkaar niet. Er was wel waardering tussen die twee, maar ook veel
irritatie.’37

Rudy Kousbroek vertelde op zijn beurt over Vinkenoog: ‘ Ik kwas geïnteresseerd
in wat hij deed, maar onder de oppervlakte was er ongetwijfeld een gevoel van
rivaliteit. Ik was me er overigens niet van bewust dat Vinkenoog een zekere afstand
voelde. Daarbij zullen standsverschillen een rol hebben gespeeld. Er werd niet over
gepraat en het was geen groot punt, maar ze waren er wel.We kwamen uit een andere
wereld. Simon praatte toen nog een beetje plat Amsterdams, maar dat is er snel
afgegaan. Ook bij Hugo Claus, die ik in het begin met zijn Vlaams moeilijk verstaan
kon, is dat gauw verdwenen.’38

Verder had Vinkenoog ook verscheidene ontmoetingen met Hans Andreus. De
eerste keer gebeurde dat onder hilarische omstandigheden: juist toen Andreus in het
huis van Ferdinand Langen een vaas omgegooid had en
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zich stond af te drogen, betrad Vinkenoog - als in een film met Peter Sellers - het
toneel.39 Tenslotte bezocht hij samen met Ad den Besten ook Paul Rodenko in Den
Haag.
Over Vinkenoog vertelde Den Besten in 2000: ‘Hij was een lange sliert. Dat was

ik ook wel, maar hij overtrof me nog. Een bijzonder aardige jongen, die niets
achterbaks had’.
En over diens poëzie: ‘Zijn verzen hadden in sterke mate een eigen geluid. Een

geluid dat je toen verder nergens in Nederland aantrof. Via Simon ben ik toen op
enkele Fransen, zoals Antonin Artaud, gestuit, van wie je achteraf zegt: “Daar heeft
hij wel een deel van de mosterd vandaan gehaald.” Bij Rodenko vind je een
vergelijkbaar levensklimaat, maar bij hem wordt het intellectualistischer verwoord
en bij Simon is het allemaal veel eruptiever.’40

Terwijl Vinkenoog in Amsterdam was, op 20 september, schreef Cathrien
Achterberg-Van Baak aan Juc Cohen: ‘In de prachtige brief, die we 23 Aug. van Uw
man mochten ontvangen, lazen wij dat hij de laatste twee weken van Sept. in A'dam
vertoeft. Derhalve schrijf ik aan U.
We hopen intusschen dat Uw man nog tijd vindt om ons op te zoeken, maar voor

het geval dit niet zoo zou zijn (we zitten n.l. met recht in “de Achterhoek”) wilde ik
U vragen of het U schikt dat we Dinsdag 3 October de reis aanvaarden.
We nemen de dagtrein en arriveren om ± 6 uur aan het Gare du Nord.
We vinden het heerlijk dat U ons wilt afhalen, zoals Uwman al schreef. Zwaaiend

met “Blurb” zal het elkaar herkennen wel geen moeilijkheden geven.’41

De logeerpartij van de Achterbergs - Gerrit mocht van zijn vrouw nooit meer dan
één glas wijn drinken - was niet steeds tot áller genoegen. In 2000 vertelde Juc Cohen,
die wist dat de dichter ooit zijn hospita doodgeschoten had en sindsdien langdurig
psychiatrisch behandeld was: ‘De eerste avond al zei mevrouwAchterberg, toen haar
man even de kamer uit was, dat we niet moesten schrikken als hij soms vreemd zou
reageren. Ik schrok daarvan en - wat ik verder in mijn hele leven nog nooit gedaan
heb - die nacht heb ik onze slaapkamerdeur op slot gedaan.’42

Vinkenoog maakte met de Achterbergs verscheidene uitstapjes door Parijs. Zo
bezochten ze een expositie van psychopathologische kunst in het Saint-Anne-hospitaal,
waarop een door een geesteszieke geschreven brief van maar liefst 300 meter lengte
tentoongesteld was.43

Kort na zijn terugkeer, op 18 oktober, schreef het echtpaar Achterberg aan de
Vinkenoogs: ‘We zijn Maandag thuis gekomen en hebben het hier weer rustig. De
kiekjes lagen al te wachten, wat zijn ze leuk geworden. Hartelijk dank ervoor, Simon.

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



89

We hebben het nog veel over Parijs en zijn blij, dat we zoveel gezien hebben.
We danken jullie nog wel voor alle gastvrijheid.’44

‘Duizelig van moeheid’

Tussen alle drukte rond de reis naar Amsterdam en de expedities met de Achterbergs
door lukte het Vinkenoog toch nog een Blurb te vervaardigen: de vierde aflevering
die halverwege oktober uitkwam. In dit nummer werden voor het eerst ook bijdragen
van anderen opgenomen.
Vinkenoog schreef hierover in een inleidend artikel: ‘Blurb/4 dus. Na 2½ maand

een nieuw nummer. Le journal n'est plus un seul monsieur, wat natuurlijk niet zeggen
wil dat zij die aan Blurb medewerken ook de theoriën [theorieën] van het blad
aanhangen. Gelukkig niet!’
En verder - met kennelijk tegenstrijdige gevoelens over de medewerking van die

anderen -: ‘Ik zou eigenlijk niet eens moeten proberen aan Blurb jongeren oftewel
jongsten te verbinden die zoals b.v. Hans Andreus en Remco Campert zomaar goede
gedichten schrijven (jullie begrijpenme verkeerd), ik zou van dit leven een verwarde
hel moeten maken, eenzaam, een kooi, een donker trappenhuis, een schietschijf voor
ouden van dagen.
Maar néé, ik leef toch en zonder hoop, zonder vertrouwen in wat wij eens een

toekomst noemden, gaan wij verder. Wat wij hebben, is niets anders dan onszelf,
niet eens aan ruinitis zouden wij mogen lijden. Waarom niet? Omdat wij, jongsten,
de ruïnes niet eens gekend hebben, maar opgroeiden en onze ogen leerden gebruiken
toen men alweer aan het dichtspijkeren van het verleden was.
Blurb/4 dus, tot de volgende keer, mede-slachtoffers.’45

Hierna kwam Hans Andreus als eerste ‘buitenstaander’ aan het woord met het
gedicht ‘Lied’, dat later onder de titel ‘Liefste en dood’ bekend zou worden:

Duizelig van moeheid na het schrijven van letters
schrijf ik weer letters en woorden en zinnen
ik kan het niet helpen het schiet mij te binnen
het schiet mij te binnen ik schrijf het maar neer.

Wat weet ik een vogel met ogen van sterven
met ogen naar binnen het oog ingekeerd
die stond in de zee waar de zee bijna eindigt
met ogen van sterven ik wist er niet van.
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Wat weet ik wat overal rondloopt met ogen
met ogen van droefheid-van-tin maar er valt
toch wel iets te zien het is net hoe het uitkomt
het leven de dood niemand weet er iets van.

Wat weet ik wat weet ik de liefste haar lichaam
haar mond en haar ogen wat weet ik misschien
de dood in haar lichaam het licht staat te huilen
nee dat niet ik dank je ik dank je nog wel.

Wat weet ik de straten de stenen de huizen
de kranten de wereld het gaan en het staan
maar het is niets waard zeggen 3 millioen sterren
maar wat weten sterren niet eens mijn adieu.

Niet eens mijn adieu het moment dat ik wegga
niet eens mijn ik wil wel de tijd dat ik blijf
niet eens maar een vogel met ogen van sterven
niet eens maar een wereld van liefste en dood.46

In dit nummer werden ook twee korte essays opgenomen, die de voor Vinkenoog
typerende titels ‘De zelfmoord’ en ‘De pest’ hadden meegekregen. In het eerste
daarvan schreef hij: ‘De zelfmoord is de geschiedenis der mensheid, het wapen
waarmee de vijand in onszelf wordt verslagen en veldslagen met anderen worden
gewonnen. Wij zoeken onze feiten niet in de leerboeken der O.L. scholen, noch in
de cumulatieve index van tijdschriftartikelen dezer eeuw, maar wij vinden de bewijzen
daarentegen in de gezichten van hen die ons voorbijgaan. Hun gezichten drukken de
vrees uit en de angst zichzelf te overleven.’47

In de rubriek ‘Gemengde berichten’ werden verder enkele impressies naar
aanleiding van Vinkenoogs bezoek aan Amsterdam gepubliceerd: ‘Het regent er in
de cafés, zelfs in die op het Leidseplein, de koffie was rot en bejaard proza van
verschaalde bakvissen blijft walgelijk, zeker als het knipoogt.
Er is niet veel over Amsterdam te zeggen als men er negentien jaren gewoond

heeft, maar ik heb nu de stad aan de man gebracht (als los zand) en ik ging er weg
met de dienstmededeling dat de Nederlandse Spoorwegen geen verantwoordelijkheid
op zich namen voor de onbetrouwbaarheid der klokken op het Centraal Station. En
ook dat deed pijn, nietwaar?’48

De dag na het uitkomen van het vierde nummer, 15 oktober, schreef Vinkenoog
aan Hans Andreus: ‘een der prettigste herinneringen aan Amsterdam
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ben jij. Punt een, mij is verweten affectgeladen te zijn (i.v.m. Blurb), vooruit dan
maar, dan handel ik daar ook naar.’
Vinkenoog schreef verder: ‘Gisteren zond ik [...] 153 exemplaren van Blurb/ 4 de

deur uit, waarvan 3 aan jouw adres. Ik tikte van de week het gedicht over en ik bekeek
gisteren het resultaat, zodat ik het dus wéer las. Om met jou te spreken: trop de zèle,
maar dit gedicht, dit lied, cher Hans, is goed. En hier moet ik weer gaan uitleggen,
biechten a.h.w.: ik, die n.b. beschouwd word zelf hm een poheet te zijn, houd niet
van gedichten-lezen. Er zijn maar enkele dichters die ik überhaupt lezen kan, al doe
ik natuurlijk wel mooimet hier vele verzameldewerken te hebben en kwartjes-bundels
enzo, maar gedichten lezen en van een gedicht houden alsof het een deel van mezelf
is, nee dat is zeer moeilijk. Ik houd n.b. niet eens van mijn eigen arme ik-gedichten!’49

Nog in oktober antwoordde Andreus hem: ‘Je Blurb is altijd de moeite van het
lezen waard. Weet je dat je een zeer goed polemist - o.a. - zou kunnen zijn? Je hebt
er de beweeglijke stijl en het temperament en zo goed als de intelligentie voor. Dat
is de indruk wanneer ik je lees, tenminste. “In de omgang” heb ik je polemisch
temperament nog niet ontdekt, maar dan houd je je ook meer op de vlakte. Om
redenen die ik wel meen te weten maar je zelf het beste weet natuurlijk.’
Andreus schreef verder - met in de passage over het ‘verledendichtspijkeren’

mogelijk een toespeling op zijn zich aanmelden voor krijgsdienst bij het
Vrijwilligerslegioen in 1943,50 waarvan Vinkenoog toen niets wist -: ‘De aanhef van
dit schrijven is wel wat dwaas en plechtstatig, maar ik wou je schrijven over Blurb
4. Het begin is goed, àls begin. Wij, jongsten, ben je zelf zeker, ik heb al vòòr het
verledendichtspijkeren met mijn ogen moeten rondkijken. Helaas? Waarschijnlijk
wel. Van het gedicht van mij kan ik niets zeggen, weet het niet. Tekening Paul
Rodenko mooi. De zelfmoord en de pest. Jij zult verdomd goed proza kunnen
schrijven, een beetje te veel woorden nu. Wat je wilt zeggen, of niet wilt zeggen, het
gaat uiteindelijk langs me heen. De zelfmoord, in daad, woord of beeld, kan ik niet
op mijzelf betrekken, nog niet. Je zou het niet zeggen, maar ik probeer altijd door te
vechten, niet toe te geven, er “iets van te maken”, zolang het kan.’
En verder: ‘Het gedicht van Campert vind ik gaat wel. De gemengde berichten

zijn gemengd. De dienstmededeling en dat het ook pijn doet vind ik mooi. [...] En
dat is het dus. Blurb is de moeite van het lezen waard, hoera voor Blurb, ik zie met
verlangen uit naar het volgende nummer, en ook dat doet pijn, nietwaar?’51

Intussen was Vinkenoog ook met Paul Rodenko in correspondentie geraakt. Op
26 oktober schreef deze hem dat de dichtbundel waarmee hij hoopte te debuteren,
niet in de Podium-reeks verschijnen zou: uitgeverij De

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



92

Driehoek, die Podium tot dusver uitgegeven had, wilde er geen geld meer in steken.
Rodenko besloot daarop zijn bundel aan Ad den Besten, die sinds begin van dat jaar
de serie ‘De Windroos’ uitgaf, aan te bieden. Rodenko: ‘Zodoende ben ik toch weer
bij Ad terecht gekomen, hij zal nu zien mij in het januari-nummer of zo van de
volgende jaargang te plaatsen. Ik heb wel enorme pech met mijn gedichten. Ik ga
die oude bundel nu niet meer afzonderlijk uitgeven, maar maak een keuze uit vroeger
en later werk.’52

Nieuwe contacten

Intussen had Vinkenoog tot dusver nog geen van de dichters uit de experimentele
groep, die zich indertijd bij Cobra aangesloten had, ontmoet. We hebben gezien dat
hij veel kritiek had op het manifest van Constant Nieuwenhuys dat in het eerste
nummer vanReflex verschenenwas, en dat hij gereserveerd stond tegenover de poëzie
van Lucebert. Ook de verzen van Gerrit Kouwenaar spraken hem niet aan: zo schreef
hij op 27 oktober aan Rodenko dat hij diens werk ‘vreemd’ vond en dat het hem niet
beviel.53

Wel was hij in die tijd in contact gekomen met enkele experimentele schilders.
Daarover vertelde Vinkenoog in 1983: ‘De vrouw van Karel Appel, Tonie, kende ik
al uit de oorlogsjaren en die zag ik terug in Parijs. Ik denk dat zij mij aan Karel
voorgesteld heeft. En via Appel ontmoette ik weer Corneille. En Corneille kwam op
zijn beurt met Hugo Claus aan. En aan de andere kant was het Tajiri die op een
gegeven moment zei: “Kijk, ik heb een brief gekregen van die Cobra-jongens.”’
Hugo Claus zou later over deze eerste ontmoeting schrijven: ‘Corneille nam me

mee naar Simon Vinkenoog. Er werd heftig gediscussieerd. Ook fel gedronken.
Midden in een betoog van mezelf viel Simon in slaap. Met zijn duim in zijn mond.’54

Intussen had Vinkenoog besloten contact met Jan G. Elburg op te nemen. Op 4
november schreef hij hem onder de aanhef ‘Geachte Heer Elburg’: ‘U kent mijn
onregelmatig verschijnend blad BLURB waar u abonné van bent. Het laat mij niet zó
koud wat U daarvan denkt maar daar gaat het nu niet om, ik wilde U n.l. vragen of
U ter plaatsing in Blurb mij wat gedichten zoudt kunnen sturen waaruit ik dan een
keus zou kunnen maken. Ik verander geen woord, hoe schunnig, communistisch of
anderszins “gewaagd” eraan, de uiteindelijke keus uit wat U stuurt behoud ik mij als
redacteur wél voor.’55 Van Elburg zou overigens geen poëzie in Blurb gepubliceerd
worden.
De ontmoeting met Hugo Claus, die in september in Parijs was gaan wonen,

betekende voor Vinkenoog veel, zoals blijkt uit een brief die hij op 10 november aan
Ad den Besten stuurde. Hij omschreef hem hierin als ‘een
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Vlaamse Romein waarvan ik gedichten uit Podium kende en een prachtig
pantomime-gedicht dat hij waarschijnlijk in een franse vertaling hier in Parijs
opgevoerd krijgt: Zonder Vorm van Proces, een belgische Cobra-uitgave.’ Enkele
maanden eerder, in juni, was dat pantomime-gedicht, geïllustreerd met lithografieën
van Pierre Alechinsky, in boekvorm uitgekomen.
Over Claus schreef hij verder: ‘Enfin, hij gaat me voor Blurb gedichten laten lezen,

maar hij is in ons zo poëzieloos bestaan, herstel in het poëziearme taalgebied (ik
bedoel weer: goede poëzie) zulk een verademing en mijnerzijds zo'n ontdekking dat
ik me a.h.w. gelukkig voel.’56

De volgende dag, 11 november, schreef Vinkenoog aan Hans Andreus: ‘Rudi K.
vindt Lucebert eveneens een presque-genie en ik moest aan een van je eerste brieven
denken. Toch mag ik die poëzie nog steeds niet zo erg, dat gedicht in Braak/4 is bijna
volkomen onleesbaar. Anders wel een aardig nr dat viertje, het werd mooi geopend
en door Campert even aardig besloten. [...] Míjn vijfde nummer, je ziet hoe het een
tegen elkaar opwerken wordt (ik wás en blijf eerder en exclusiever) is eveneens in
de maak.’ In de vierde aflevering van Braak hadden onmiddellijk na elkaar twee
gedichten van Lucebert gestaan;57 waarschijnlijk heeft Vinkenoog beide verzen als
één opgevat. Die vierde aflevering was geopend met poëzie van Andreus.
Vinkenoog schreef verder, waarbij hij met ‘ons kwajongens-genie’ RudyKousbroek

bedoelde: ‘Over de zogenaamde nieuwe toon gesproken, of ontken jij enige
verwantschap? Überhaupt enige verwantschap tussen haha weer jongsten, Campert,
Lodeizen, jij en ik [...], Kouwenaar, zelfs ons kwajongensgenie of Elburg?’ Uit deze
opmerking wordt duidelijk dat Vinkenoog op dat moment, halverwege november,
nog geen duidelijk nieuwe groepering van jongere dichters voor zich zag.
Hij vroeg zich hierna af wat het leven de moeite waard maakt - met een verwijzing

naar ‘Ad’ waarmee Ad den Besten bedoeld werd -: ‘Vechten? Überhaupt niet, voor
niets niemendal en nergens tenzij ik uit zelfbehoud gedreven het voor mezelf zou
moeten doen maar veel liever dook ik onder met redactie en medewerkers Braak of
ging ermee naar een eilandje en speelde pantomimes van Claus, las Den Brabander
achterstevoren en toetste mijn kennis van andere talen aan die van Schierbert,
Lucidem, en Broekje. Jij doet tóch ook mee? Maar in weetikveelwiensnaam (in
brieven aan Ad zeg ik altijd: in haatsnaam, om mijn gedichten aannemelijk te
maken...) wáár gaan we dat doen? Hier in Frankrijk? Nee, aan de friese meren? Nee
want dan kom je [...] in de sport en Sierksma terecht.’58
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De Elsevier-enquête

Kort daarna zouden de verhoudingen in literair Nederland plotseling op scherp komen
te staan met een enquête die op zaterdag 25 november in Elseviers Weekblad
gepubliceerd werd. Die enquête ging over de situatie van de eigentijdse poëzie.
Aan die enquête, georganiseerd door de Elsevier-redacteur Michel van der Plas,

werkten schrijvers van diverse pluimage mee: de dichters Herman van den Bergh,
J.C. Bloem, Gabriël Smit en Hendrik de Vries, de prozaïsten en critici Godfried
Bomans, Karel Meeuwesse, P.H. Ritter jr en Maurice Roelants en de befaamde
uitgever van poïzie A.A.M. Stols.
In die enquête werd uiteraard een gevarieerd beeld van de stand der jongste

dichtkunst gegeven. Zo noteerde Herman van den Bergh, ‘dat er in de Nederlandse
jongeren-poëzie thans goede, soms zelfs zeer mooie verzen zijn aan te wijzen’, terwijl
Stols meende: ‘Experimenten? Vernieuwing? Zij dringt, althans tot mij, niet door.’
Met als klap op de vuurpijl: ‘Het lijkt mij dat er rondweg een groot gebrek aan talent
is.’59

Opvallend was dat van de jongeren alleen maar de namen genoemd werden van
Leo Vroman, Guillaume van der Graft, Nico Verhoeven en Michel van der Plas,
maar dat over Lucebert, Gerrit Kouwenaar, Jan G. Elburg, Hans Andreus, Remco
Campert, Paul Rodenko, Simon Vinkenoog, Hugo Claus en bovendien over vrijwel
alle dichters uit ‘De Windroos-reeks’ met geen woord gerept werd, met geen letter,
niets.
Verontwaardigd over deze scheve voorstelling van zaken, schreef de dichter H.J.

van Tienhoven, die toen bij Ad den Besten in Amsterdam logeerde, een protestbrief,
waarvoor Den Besten handtekeningen ging verzamelen. Hij benaderde daartoe
Vinkenoog, maar deze - weinig gelukkig met de toon van Van Tienhovens brief -
aarzelde en besloot ten slotte vooral onder invloed van RemcoCampert niet te tekenen.
Het leek hem beter met een eigen enquête in Blurb te reageren.
In 1983 vertelde hij: ‘Eerst wou Ad den Besten die protestbrief publiceren en zocht

hij er ondertekenaars voor. Maar dat is niet doorgegaan, want hij nodigde ook al die
andere Windroos-dichters uit, mensen waarmee ik niets te maken wilde hebben.
Maar mede daardoor gestimuleerd, wilde ik wel een Blurb-nummer samenstellen in
antwoord op die enquête.’
Den Besten herinnert zich: ‘Henk van Tienhoven en ik wilden een zo breed

mogelijk protest, waarbij Van der Molen, Meulenbelt en Van der Graft èn de
experimentelen samen zouden gaan. Dat gemeenschappelijk protest tegen Elsevier
is dus niet gelukt, maar wel is door de enquête in dat blad de groepsvorming onder
de experimentelen sterk bevorderd.’

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



95

Een logeerpartij in huize Vinkenoog

In dezelfde periode waarin de Elsevier-enquête de gemoederen in literair Nederland
bezighield, logeerden Remco Campert en Lucebert, die beiden deel uitmaakten van
de redactie van Braak, bij Juc Cohen en Simon Vinkenoog in Clichy. Ook een andere
Braak-redacteur, Rudy Kousbroek, had Amsterdam intussen verlaten: hij was op het
Internationaal Theaterinstituut in Parijs gaan werken, waaraan ook Juc verbonden
was, en kwam in die tijd geregeld bij de Vinkenoogs over de vloer.
Door dit alles raakten Braak en Blurb in ieder geval geografisch sterker met elkaar

verstrengeld. Of dat ook literair het geval was, is de vraag. Er heerste tussen beide
tijdschriften natuurlijk een opgewekte sfeer van concurrentie, terwijl we bovendien
gezien hebben dat Vinkenoog met gemengde gevoelens over Kousbroek dacht.
Over de logeerpartij van Lucebert en hemzelf in Huize Vinkenoog vertelde Remco

Campert in 1999: ‘Simonwoonde op de bovenste verdieping in een groot appartement
met wel vier kamers. Je moest eindeloos trappen lopen. Er werd ook wel op een
matras op de vloer geslapen.’
En verder: ‘Lucebert maakte toen een ontheemde indruk. Hij had soms narrige

buien en dan zat hij er vervaarlijk zwijgend bij. Aan de andere kant kon je ook
verschrikkelijk met hem lachen. Maar als de stemming omsloeg, was hij
onbenaderbaar.’
Rudy Kousbroek vertelde hierover: ‘Als Lucebert bedroefd was, was iedereen

bedroefd. Het was een enorm sterke persoonlijkheid.’
Hoe Vinkenoog zelf over de logeerpartij dacht, blijkt uit een brief die hij op

zaterdagavond 2 december aan Andreus schreef: ‘Beste Hans, hier zijn we dan en
we zijn er met plezier, niettegenstaande het uiterst vermoeiende van 2½ logé, Lucebert,
Remco en Rudy K. voor de helft, d.w.z. in Parijs wonende en bij Juc op het kantoor
werkende, hetgeen inhoudt: bij ons wonende.
Logés hebben is prettig als het mensen [zijn] die leven, als het dichters zijn die er

uitzien alsof ze liever huilen, word ikzelf treurig en ook kan ik me nooit verheffen
tot het uittentreure herhalen van off-color stories.60 Enfin, het is al met al toch wel
prettig, vooral waar ik af en toe de gelegenheid heb er goede poëzie door te lezen.
Lucebert las deze week zes gedichten, die mij deden omslaan naar jouw meningen
destijds geboekstaafd en door mij onder protest aanvaard, herinner je je? Zes
gedichten, maar werelden en vol eerbied moet ik knielen enzovoort enzovoort: ja
hoor vol met bedolven onder confetti en vlaggen achter Lucebert aan. Dag Lucebert.’61

Vinkenoog schreef verder: ‘[...] Blurb komt morgen, ik bedoel Maandag van de
drukker, ik verzend het dezelfde dag, je hebt het dus Woensdag of Donderdag. - Iets
anders, ik wil een bijdrage in Blurb hebben, waarin R., L.
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en ik (desnoods Rudy ook nog) het onze (fijn hè, het onze! wat zijn we al ver) zeggen
over dat enquêtetje. Misschien.’
Vinkenoog merkte verder op: ‘Hugo Claus [...] heeft drie gedichten in dit nr. van

Blurb. Zouden wij een blurb-poëzie krijgen over twintig jaar? Ik bedoel: zal er iets
als zodanig in de leerboekjes komen?’62 De gedichten van Claus werden in Blurb
toegeschreven aan de jonggestorven dichter P.D.: ze zouden door Claus aan Blurb
zijn afgestaan.

‘Ik vind hoofdletters heel nuttige instrumenten’

Intussen was Simon Vinkenoog ook met de al oudere dichter Jan Hanlo (1912-'69)
in correspondentie geraakt. Deze toen achtendertigjarige Amsterdamse leraar Engels
had begin 1947 sterk de aandacht getrokkenmet drie verzen inCriterium, waaronder
het schitterende ‘Wij komen ter wereld’. Kort daarna was hij in ernstige psychische
moeilijkheden geraakt, wat tot opname in de Amsterdamse Valeriuskliniek en later
in de psychiatrische inrichting ‘Sint-Willibrordus’ te Heiloo geleid had. Nadat Hanlo
daaruit ontslagen was, had hij in 1950 contact met de redactie van Braak gezocht.
Aan dat blad bood hij liefst twaalf gedichten aan.63

Enkele weken voordat Lucebert en RemcoCampert bij hem zouden komen logeren,
op 17 november, schreef Vinkenoog aan Hanlo: ‘ik hoorde dat Braak gedichten van
U gaat plaatsen - mijn felicitaties ook aan dit frisse en opgewekte jongerenblad met
de prettige redactieleden.’64

Tien dagen later, op 27 november, schreef Hanlo hem vanuit het huis van zijn
moeder in Valkenburg, waar hij in die tijd een kuur tegen maagklachten onderging,
een brief onder de aanhef ‘Zeer ge 8 e Vinkenoog’. Over zijn gedicht ‘Naar
Archangel’, dat in het vijfde nummer van Blurb gepubliceerd zou worden, merkte
hij hierin op: ‘Zoals U ziet houd ik voor mijn gedicht Arch. de kapitalen graag aan.
Ik vind hoofdletters heel nuttige instrumenten.’
En verder: ‘Zijn Rudy en Remco bij U? Mijn hartelijke groeten dan aan hun. Ze

zouden me nog schrijven: antwoorden op mijn brief aan Braak, maar ik hoorde nog
niets. Wil hun dat s.v.p. zeggen; wel kreeg ik een nummer van Braak gestuurd. - ik
zal abonnement eerstdaags betalen.’
Hanlo schreef verder nog: ‘Ik merk op uit uw brief dat U, hoewel jong van jaren,

reeds getrouwd bent. Ik hoop dat U aan uw levensgezellin mijn hartelijke groeten
wilt geven, echter niet zonder hier een gedeelte van als voor U bestemd te willen
beschouwen.’65 Juc Cohen en Simon Vinkenoog zouden in december trouwen.
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‘Dit familiegraf genaamd Nederland’

Kort na Hanlo's brief, begin december, verscheen het vijfde nummer van Blurb. Deze
aflevering opende met Hanlo's vers ‘Naar Archangel’:

Ik wandelde in 't park in de lente
En het rook er naar kamelen
Er waren weliswaar veel mensen
Maar toch kwam het waarschijnlijk
Van het water in de vijvers
Ik kan
Kamelen
Uw lucht
Niet velen
Met kameelhaar wil ik vissen
Tussen lotussen en lissen
Met mijn engel
Zonder hengel
Zonder angel
In Archangel
Mijn engel ruikt naar
Korenaren
Pasgevallen sneeuw
En blaren66

Verder werd in dit nummer een open brief van Vinkenoog gepubliceerd, die gericht
was aan een zekere ‘Jan-Willem’, een van de geregelde lezers van het blad. In die
brief ging Vinkenoog op de situatie van de jonge dichters in en op het belang dat
Braak en zijn eigen tijdschrift daarbij konden hebben. Hij schreef dat Braak ‘een
eigen (sympathieke) vorm’ gekregen had, maar dat er verder geen plaats was waar
de jongeren ‘- enigszins geregeld en dus vertrouwenswekkend - aan het woord’
komen konden.
Hij stelde verder vast: ‘Als zodanig zie ik de rel-avond in het Stedelijk Museum

van November vorig jaar als een noodsprong: niet in de tijdschriften, dan maar in
het publiek. Over de afloop van dit experiment doe ik er liever het zwijgen toe: dit
familiegraf genaamd Nederland is niet rijp voor literaire manifestaties met een
enigszins onstuimig karakter en zeer zeker niet als die manifestaties niet staan onder
auspicien [auspiciën] van mensen met titels, medailles, warme kussens en oude
baarden, dit laatste in tegenstelling tot de jonge baarden van BRAAK-redactie en
medewerkers.
-De achtergebleven sfeer van de REFLEX-groep (schilders die jazz-platen
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draaien voor belangstellenden enzo) moeten wemaar op de koop toenemen, tenslotte
worden wij allemaal of wij willen of niet door de stompzinnigheid van die
nijlpaardenhuidlaag der bevolking die wij eens bourgeoisie noemden in een
min-of-meer revolutionnaire richting gedwongen, waarin wij als protest wel een
agressieve houding moeten aannemen.’
En verder: ‘Ik houd trouwens van schandalen en relletjes. Ben ik wat de

experimentelen betreft niet sinds het eerste nr. van Blurb van gedachten veranderd?
Jij noemt dat: op weg zijn naar beroemdheid en onschadelijkheid. Nuja, Jan-Willem!
Waarom zou ik niet zo eerlijk zijn te bekennen dat ik graag Blurb/1 uit de nog
eventuele circulatie zou nemen? Ook typografisch was dit maar een lelijk eendje.’
Over het verschil tussen Blurb en Braak merkte hij hierna op: ‘Onder de huidige

omstandigheden beschouw ik BRAAK [...] als zijnde een groter podium voor de gaande
en komende man dan BLURB als een eigen podium (met stemmen in de coulissen)
kan en wil zijn, als ja als een noodzakelijkheid. Blurb zou dan ook best weg kunnen
als ik het niet zo plezierig vond een eigen blaadje te hebben en te kunnen zeggen wat
ik zomaar denk, BRAAK echter niet. Dit is niet in het voordeel van BRAAK, de
redacteuren hebben een verantwoordelijkheid die ikzelf niet graag op mijn schouders
zou willen nemen.’
Vinkenoog voegde hier als naschrift nog aan toe: ‘Laat je vooral deze brief aan

niemand lezen?’
Onder deze brief leverden Remco Campert, Lucebert en Rudy Kousbroek - juist

in die dagen te gast bij de Vinkenoogs - ieder in hun eigen handschrift relativerend
commentaar: ‘Wie is die meneer? Hij heeft ons wel helemaal door, geloof ik.
Overigens: ik houd van jazz, meisjes en oude munten. Ik heb er al een heleboel (oude
munten). BRAAK is een goed blad. Simon zegt het ook. Remco C.’
En: ‘ik ben niet agressief, alleen maar bang en we komen er nooit, wij de

stemhebbenden niet en de mompelaars niet. dank je voor de gastvrijheid Simon en
iedereen mag overlijden net als lucebert nu nog 1950’
En hierna: ‘We staan bij Blurb in een goed blaadje merk ik. Gekke Simon leuk

dat iedereen dit nu leest. Rudy Kousbroek’
En verder in Kousbroeks handschrift: ‘Tevens voor Bert Schierbeek toevallig even

niet in Parijs.’67

Verder werden in dit nummer de eerder genoemde drie verzen van Hugo Claus
opgenomen, achtereenvolgens getiteld ‘Absalon’, ‘Blauwbaard’ en ‘Caligula’. Over
de dichter ervan deelde Vinkenoog mee dat het hier ging om ‘de jonggestorven P.D.
(de nog levende ouders verzetten zich tegen de bekendmaking van de ware naam)
waarvan de hier gepubliceerde 3 gedichten [...] ons bereidwillig werden afgestaan
door Hugo Claus. De gedichten zijn uit
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een groter geheel: “Schetsen over geschiedkundige figuren” welk geheel mij de
indruk geeft dat uit de dichter P.D. een boeiende persoonlijkheid gevormd had kunnen
worden. Laten wij hopen dat de literaire nalatenschap, die eerlangs verschijnt de
nodige aandacht zal trekken.’68

Over deze jonggestorven dichter deelde Claus in 2000 mee dat het hier een
‘verzinsel’ betreft. Hij voegde eraan toe: ‘En P.D. staat waarschijnlijk voor pé dé
raste.’69

In het vers ‘Blauwbaard’ worden erotische sensaties verbonden met een gevoel
van bezoedeling:

In het gespleten onderaardse woud
van zijn zeven vrouwen
heeft Blauwbaard (Zoals hij op hen te paard
heeft niemand ooit gepaard.)
zijn zeven honden losgelaten.

Hoor het hooglied dat hij in hun wouden
op de horen blaast.

Zoals hij en ik en gij
in een aquarium in een cel of in een bos
bij paarden dode vrouwen of kinderen van dertien jaar
een uitweg vinden en naderhand
verblind naar onze bevlekte handen staren.70

Zoals we gezien hebben, stond Vinkenoog in die tijd gereserveerd tegenover het
werk van Gerrit Kouwenaar. Dat blijkt ook uit wat hij in dit nummer over diens
roman Negentien-Nu (1950) te berde bracht: ‘Het [...] heeft alle mogelijkheden van
het nieuwe in zich al zou men in dit boek niets nieuws kunnen aanwijzen in
vormgeving taal of stijl, maar het gebruik dat Kouwenaar daarvan maakt is echt en
eenvoudig. Eenvoudig is ook de psychologie, welhaast rudimentair, maar dat kan
men verklaren. De psychologische roman immers en het zou overbodig moeten zijn
hier nog eens de nadruk op te leggen is overleefd (sinds Joyce o.a.) en geen waardevol
boek zal kunnen ontstaan waarin de leringen van het verleden niet gepaard gaan aan
nieuw-opgedane ondervindingen, door de schrijver op eigen wijze aan de man
gebracht. Het proza van heden en de toekomst zal geen voortzetting mogen zijn van
wat anderen gevoeld en geschapen hebben. De poezie [poëzie] evenmin, maar dat
zou een ander chapiter zijn. - Ik kanme echter indenken dat een debuterend romancier
dit nog niet in de gaten heeft, zelfs al heeft hij tot de experi-
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mentele groep behoord en zijn de gedichten die hij nog steeds publiceert, ook al
experimenteel. Een sprekend voorbeeld van een dergelijke vergissing is Bert
Schierbeek die ook eerst twee “gewone” romans moest schrijven alvorens tot een
proza te komen dat het experimentele paart aan het persoonlijke en vaak intelligente.
Kouwenaar echter heeft, deze nadelen in ogenschouw genomen, zijn taak naar

behoren vervuld: dit romandebuut moge bezien worden als het tijdverdrijf (of de
poging tot broodwinning) van een schrijver die naar ik hoop op zekere dag eerlijker
zal tonen waartoe hij in staat is.’71

Op de laatste pagina werd nogmeegedeeld: ‘Blurb als steeds gratis. Daar het aantal
mensen dat dit blad ontvangt gestadig groeiende is zal binnenkort wel tot een
onkruid-wiedingmoeten worden overgegaan. Helaas weet ik echter niet bij wie Blurb
als ongevraagd drukwerk in de prullenmand wordt gesmeten en zij die dus erge
vrezen koesteren over het aflopen van hun abonnement, laten mij dit dan maar weten.
Nummertje een van dit blad wordt gaarne indien nog in Uw bezit teruggenomen
zoals elders in dit nummer gesuggereerd.’72 Zoals we gezien hebben, had Vinkenoog
in zijn brief aan ‘Jan-Willem’ geschreven dat hij het eerste nummer graag uit de
circulatie zou nemen. Dat had ongetwijfeld te makenmet zijn veranderde opvattingen
over de Experimentele Groep in Holland.
Als om dit te onderstrepen, bevatte de vijfde aflevering een tekening van Corneille,

die van de opdracht voorzien was: ‘Pour Hugo Claus’.
Kort na het uitkomen van deze aflevering schreef Hans Andreus in een

ongedateerde brief aan Vinkenoog dat hij Blurb steeds meer begon te waarderen: ‘Je
schrijft beter en je zegt meer dingen maar nog niet genoeg. Je bent ook te onzeker,
te bescheiden, doe ik het wel goed, te beïnloedbaar, te weinig alleen, en te weinig
“ik ben ik al ben ik het niet”. Ik heb het nu weer over S.V. zoals deze uit zijn
geschriften tot mij komt. Je ziet daarbij nog te veel tegen mensen en dingen op, - de
jongen uit de pijp? de jongen met 4 jaar M.U.L.O.? de jongen van 22? - het heeft me
geërgerd, je merkt het in je werk als je goed leest, vooral in Blurb.’
Andreus bleek hierna over de in Blurb gepubliceerde verzen van Claus en Hanlo

niet zo enthousiast te zijn: ‘Dat van P.D. is een mooi grapje. De gedichten zelf och...,
hanlo och... het beste vind ik wat je er zelf in schrijft.’73

Enkele weken na het uitkomen van het vijfde nummer, op 24 december, reageerde
ook Bert Schierbeek, mede namens zijn vrouw Fried, op deze aflevering. Daarbij
had hij het, zonder twijfel zwevend op vleugelen van alcohol, al over het zesde
nummer, dat nog niet eens verschenen was: ‘Gisteren ontving ik Blurb 6. Simon V.
en Corneille - Dag Simon - Dag Juc - Een mooi cadeau - BLURB 5 ook een mooi
cadeau - Wij spreken veel met elkaar - over elkaar
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en door elkaar -Wij houden allemaal veel van elkaar en zijn de onschuldigste mensen
ter wereld -Wij bederven nooit iets in't groot - Wij worden ver- keerd begrepen en
niet gewaardeerd - Niettemin blijft de engel zingen!’74

W.F. Hermans over de eigentijdse poëzie

Intussen had Willem Frederik Hermans, aan wie Blurb geregeld toegestuurd werd
en die wilde laten merken ook verdere toezending op prijs te stellen, op 8 december75

vanuit Voorburg een kaart aan Vinkenoog gestuurd onder de aanhef ‘Beste Blurb’.
Hij schreef hierop: ‘De experimentele kunst in Holland wil niets en bereikt ook niets.
De niet-exp. k. wil wèl wat, maar bereikt ook niets. Daarom bemin ik de laatste nog
minder dan de eerste. - Je moet niet zoveel in Joyce lezen en meer in een
wiskundeboek.’
En verder: ‘Luister goed: het beoefenen van kunst is over 100 jaar een even

zonderlinge bezigheid als het leggen van de kaart nù. Dag Blurb! Schrap mij niet
van de abonné-lijst.’76

Vinkenoog besloot hierna Hermans uit te nodigen aan zijn contraenquête over de
eigentijdse poëzie mee te doen. Op 14 december antwoordde deze hem: ‘Hartelijk
dank voor je brief. Niet dat ìk zoveel belangstelling voor of vaardigheid in de
wiskunde bezit, ik heb alleen maar iets opgenoemd ter afwisseling met Joyce.’
Verder schreef Hermans, die twee jaar eerder in Amerika een bezoek aan Leo

Vroman gebracht had, bij wijze van antwoord op Vinkenoogs enquête: ‘Jonge
moderne dichters die sonnetten maken interesseren mij niet. Kort na de oorlog heb
ik aan deze opvatting lucht gegeven in het blad Centaur. Haast niemand is het met
mij eens geweest, want de sonnettenbakkerij gaat in Holland vlijtig verder. Onlangs
nog werd een jong sonnettenbreier, een redacteur van Elsevier'sWeekblad, bekroond.
De ondervraagden van Elsevier's enquête waren dusdanig gekozen, dat de verdiensten
van genoemde redacteur ruimschoots in het licht werden gesteld. De enquête geeft
daarom een archaïserend beeld van de situatie. Al moet ik toegeven dat, terecht, in
genoemde enquête eveneens sprake was van Leo Vroman, een dichter die ook ik
hogelijk bewonder. Vroman bewoont met zijn vrouw, een hamster in een kooitje
(zijn “pet”) en een althans ten tijde van mijn bezoek enigszins kapotte frigidaire die
blaffende geluiden maakt als hij aanslaat, een étage in het plaatsje New Brunswick
(N. Jersey). Hij leest enkel luchtige boekwerkjes; geen enkele klassieke is hem
bekend, zelfs niet, als ik mij wel herinner, Robinson Crusoe en Gulliver. Hij houdt
van tekenen en fotograferen. Hij is werkzaam in de schuur van een ziekenhuis, waar
hij vivisectie bedrijft. Onlangs hield een als dierentemmer geklede man mij staande
en vroeg mij een
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bijdrage “voor de anti-vivisectie”. Daar doet u zeer verkeerd aan, zei ik. Hij trok een
brochure. Ik gaf hem een kwartje, weigerde de brochure en zei nog: Ik weet er alles
van! - Dat is niet waar, maar ik liep juist aan Vroman te denken. Vroman is een groot
dichter. Het is een gelukkige omstandigheid dat hij bovendien succes heeft.
Dit laatste kan niet gezegd worden over de twee andere na-oorlogse dichters die

mij weten te ontroeren.
Dat zijn: Ten eerste Paul Rodenko. Hij doet aan yoga 's morgens na het opstaan,

kan kunstschaatsen berijden, raakt wel eens in gevecht, éénmaal zelfs met echte
rovers. Het poëtisch oeuvre dat hij tot dusverre, alleen in tijdschriften, heeft
gepubliceerd is zeer beperkt van omvang. Er staan regels in als nikkel-ijzer
meteorieten: tot ons gekomen uit het heelal, dodelijk voor wie ze op het hoofd krijgt,
gekristalliseerd op een wijze als géén ander, aards ijzer. Paul Rodenko is een groot
dichter. Allang zou een bundel van hem verschenen zijn, hadden verschillende
uitgevers er zich niet met succes op toegelegd de manuscripten zoek te maken.
Tenslotte Lucebert. Ook Lucebert is een groot dichter. Zijn gedichten zijn zèlfs

indrukwekkend, wanneer men ze léést, niet alleen wanneer hij ze u vóórzingt, zoals
hij ten onrechte van mening schijnt te zijn (Waarom zingt hij anders?) Pittoreske
trekjes omtrent Lucebert zijn mij niet bekend, zodat ik daarmede de fundamenten
van mijn waardering in dit geval niet verstevigen kan.’
Hermans voegde hieraan toe: ‘Tot zover het officiële antwoord op je enquête.

Over de dichter W.F.H. kan ik je niet inlichten, doordien zijn poëzie mij sinds lang
niet meer interesseert. Wel zijn er, voor zover ik mij herinner, zeer veel zeer slechte
verzen bij, doch slechts één sonnet, dat door bloot toeval niet tot de allerslechtste
behoort. Maar toch nog slecht genoeg.’
En in een naschrift - met een toespeling op Vinkenoogs inleiding tot het derde

nummer van Blurb -: ‘In Simon Vinkenoog waardeer ik hogelijk de uiteenzetting
die hij onlangs gaf over het probleem der originaliteit. Openlijk toegeven dat men
mogelijk niet origineel is! Het is zoiets als de raad die Henry Miller aan lafaards
geeft: geen enkele aanspraak meer op moed te maken.’77

Intussen had Vinkenoog op 12 december ook Hans Andreus, die sinds kort
redacteur van Podium was, voor zijn enquête uitgenodigd: ‘Ik wil dat je meedoet
aan Blurb/6 en wel door me in een tien-of-zo-tal regels te zeggen wat je van de
huidige stand der poëzie denkt. Je mag dit als grap opvatten, je mag ook of liefst
zelfs vertellen waarom Hans A. zo'n groot dichter is, hetzelfde van wie dan ook
(uitgez. M. v.d. Plas) zeggen, als je het maar doet! Heb je tijd ervoor, Ad schreef
me dat je ontzettend druk bezig bent voor Podium; ik zie in dat dat belangrijker is
dan de enquête die ik wil houden.’78
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Kort hierna stuurde Hans Andreus in een ongedateerde brief aan Vinkenoog zijn
antwoord op diens enquête. Hij schreef erbij: ‘Dat ik niet uitweid over mijn eigen
kwaliteiten zoals jij het noemt ligt niet aan een valse bescheidenheid, al of niet goed,
ik geloof dat mijn gedichten volstaan. Wat vind ik het ontzettend zo'n vraag als van
jou over poëzie hedendaagse nederlandse stand te beantwoorden. Ik heb je al eerder
gezegd: ik kan en/of wil als criticus eigenlijk alleen maar Grrrr of Tjoeptjiep zeggen.
Of hoera wat zoals je weet sla dood betekent.’79

‘Zou jij persoonlijk het erg vinden’

In dezelfde periode kwam er een eind aan de logeerpartij van Lucebert en Remco
Campert in Clichy en verscheen, eind december, Vinkenoogs eerste dichtbundel,
Wondkoorts. Dat gebeurde in de door Ad den Besten geredigeerde poëziereeks ‘De
Windroos’, die door Uitgeversmaatschappij Holland gepubliceerdwerd: een ambitieus
avontuur, want ook toen viel het aantal lezers van poëzie, en zeker van hele bundels,
telkens weer tegen bij de toch al bescheiden verwachtingen.
Om zijn ondernemingwat meer publiciteit onder een jonge lezerskring te bezorgen,

vroeg Den Besten daarom aan Vinkenoog in het volgende nummer van Blurb een
circulaire over ‘De Windroos’-reeks te mogen meesturen. Dat was ook daarom zo
handig omdat het de bedoeling was een extra groot aantal exemplaren van die
aflevering te laten vervaardigen, omdat in dat nummer de antwoorden op Vinkenoogs
enquête gepubliceerd zouden worden. Vinkenoog stemde met Den Bestens verzoek
in.
Intussen was hij zich wel gaan realiseren dat hij - ook al had hij in het voorgaande

nummer nog opgewekt meegedeeld het ‘plezierig’ te vinden een eigen blaadje te
hebben - gaandeweg steeds meer tegenzin was gaan krijgen in de uitvoerige
beslommeringen die met de uitgave van weer een Blurb-nummer gepaard gingen.
De gedachte daarmee te stoppen, werd met de maand aanlokkelijker. Aan de andere
kant had hij er geen idee van hoe daarop onder de jonge dichters gereageerd zou
worden en dus besloot hij hierover bij Hans Andreus een balletje op te gooien.
Op 22 januari 1951 schreef hij hem: ‘Je zult wel schrikken van Ad's circulaire in

Blurb/6, het nr. wordt wel zeer aardig, van belang voor literatuurhistorici, heet dat
in vaktermen. Ja, ik moest - en dit is me ernst - gedogen dat 2 of 3 keer mijn naam
genoemd werd.’
Hierna beschreef hij wat er allemaal bij kwam kijken voordat er weer een nummer

van Blurb het levenslicht kon zien: ‘[...] nauwelijks is er een nr uit, of dacht je dan
dat ik op mijn lauweren kon rusten? Nikshoor, de abonnés
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beginnen te verhuizen, mensen vragen oude nrs die ik dan stuur, mensen vragen me
wat bedoel je als ik allang vergeten heb wat ik schreef, ik moet weer schrijven en
denken aan dat is mooi en sensationeel, de adressenmoeten weer geschreven worden,
ik moet weer tikken, naar de drukker, geld opzijleggen, enveloppen kopen stelen of
braken (nu heb ik een mooi systeem daarvoor) enzovoort enzovoort een mens mag
niet eens af en toe een slechte film zien. Bovendien, ach, we weten het wel. Zou jij
persoonlijk het erg vinden als Blurb verdween? Ook dit is een klein enquêtetje entre
nous, jij bent trouwens de eerste aan wie ik dit vraag, de eerste die ik lekker schrijf
in het jaar 1951.’80

Drie dagen later, 25 januari, schreef Ferdinand Langen vanuit Terschelling, waar
hij met zijn vrouw Paula ongeveer een half jaar logeerde, aan Simon Vinkenoog:
‘[...] wat een lijst van bedankjes moet ik je schrijven, als ik zo na ga. Bedankjes voor
al je Blurbs, voor al je brieven, voor al je regels op rijm tijdens de jaarswisseling,
voor je poëtische wondkoorts... Ik sta bij je in 't krijt m'n waarde. Maar kom over
naar hier, eet eend met ons en drink een goede bourgogne en ik zal je voor alles
belonen zoals mijn hart mij ingeeft [...].’.
En verder: ‘O ja, je had in je Blurb niet moeten zetten dat onze Koningin in Parijs

zulke nare woorden heeft gezegd.Want dat heeft ze niet en dat kun je als Nederlander
in het buitenland niet zeggen. Dat is onbehoorlijk. Je kunt haten en moorden, je kunt
alles heerlijk met een laag vieze woorden bedekken, en tòch behoorlijk blijven.Maar
laat onze koningin er buiten. Dat eist nu eenmaal de goede smaak van je.’81

‘Geloof niet dat wij een ogenblik zouden aarzelen’

Enkele dagen later, eind januari, kwam het zesde nummer van Blurb uit, bedoeld als
antwoord op de Elsevier-enquête van twee maanden eerder en gedateerd ‘begin
Februari 1951’. Ook deze aflevering telde acht pagina's, maar die waren van een iets
kleiner formaat dan tot dusver. Ook bij de resterende afleveringen van Blurb zou dat
het geval zijn.
Op de eerste bladzijde van het zesde nummer stond - onder de naam van het blad

- met grote letters ‘s.o.s.’. Daarop volgde op de tweede pagina een bijdrage van
Vinkenoog onder de titel ‘sos / naar aanleiding van een enquête’.
Hierin schreef hij dat hij - in antwoord op ‘een aantal onbevoegde aanklagers in

een weekblad’ - een pleidooi wilde houden voor ‘de nieuwe nederlandse poëzie’ en
dat hij daarom ‘een beperkt aantal personen, meest jongeren’, om hun mening
gevraagd had; ‘Niet om ze als getuigen à décharge aan mijn zijde te hebben; de
beschuldigde zal in laatste instantie toch de eigen
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Hans Lodeizen in New York

Hugo Claus
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boontjes moeten doppen en trekt zich waarschijnlijk even weinig van onzewerkelijk
goedgemeende verdediging aan als van hun kortzichtige aanklacht. Wij hebben de
meningen van deze mensen echter gevraagd omdat dit een belangrijk proces kan
worden, waarvan o.a. afhangt het voortbestaan van een volkomen incompetente
critiek, zoals deze naar voren is getreden in een enquête gehouden door (en vele
mijner lezers zullen dit reeds begrepen hebben) Elseviers Weekblad en zoals
gepubliceerd in het nummer van dat blad van Zaterdag 25 November 1950.’82

Hierna kwam als eerste opnieuwVinkenoog aan het woord, die een aantal kritische
opmerkingen maakte over de dichters die in de Elsevier-enquête geprezen waren. In
dit verbandmerkte hij over de deelnemers aan die enquête op: ‘Hebben dan, om even
zélf namen te noemen (een fout waarin men licht vervalt) deze goede, ongetwijfeld
goede zij het incompetente mensen nooit van Hans Lodeizen's Innerlijk Behang
gehoord, een bundel verschenen bij een erkende uitgever (G.A. van Oorschot te
Amsterdam) wiens uitgaven in de erkende boekhandel voorhanden zijn? Voor vele
jongeren, Mijne Heren, en luistert goed, want dit kan U wellicht een critische dienst
bewijzen is Lodeizen - die kort na het verschijnen van zijn bundel overleed. Niet aan
het verschijnen echter - de voorlichter (of hoe gij dat noemt) van deze generatie: als
wij tien uwer moesten slachten, ophangen of wurgen om hém terug te krijgen: geloof
niet dat wij een ogenblik zouden aarzelen.
Maar hebt U evenmin nooit van Hans Andreus gehoord of leest U in principe geen

tijdschriften? Wilt U dan even wachten? En kent U Paul Rodenko als dichter? En
kent U hén die wel uitgegeven hebben in de door U zo gewaardeerde boekvorm: Jan
Elburg, Hugo Claus en J.B. Charles? Ik begrijp dat U zich al niet meer op bekend
terrein voelt, ik zou dus kunnen nalaten de namen van Jan Hanlo, Remco Campert
en Lucebert te noemen...’83

Vervolgens werden de opmerkingen over de moderne Nederlandse poëzie
gepubliceerd die W.F. Hermans aan Vinkenoog had doen toekomen, waarna het de
beurt was aan Remco Campert: ‘Ik onderscheid in de jonge Nederlandse poëzie van
het ogenblik slechts (misschien is het zeer veel) één uitzonderlijke figuur, die ik
zonder aarzelen een groot dichter noem. Ik bedoel Lucebert.
Er zijn verder een aantal jongelieden in wier poëzie mogelijkheden zitten, die doen

vermoeden dat zij, indien ze zeer zelfcritisch te werk gaan, goede dichters kunnen
worden. Eén die een goed eind op weg was in deze richting, is de vorig jaar gestorven
Hans Lodeizen. Ik geloof dat de volgende 30 jaar (om maar een getal te noemen)
voor de Nederlandse poëzie zeer vruchtbare jaren kunnen zijn. Dit is echter een
uiterst Blij Geloof, dat ik niet geheel en al vertrouw.
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Dat de jonge Nederlandse poëzie nu reeds belangrijker is dan alles wat vlak voor,
gedurende en vlak na de oorlog, gepubliceerd werd, lijkt me buiten kijf.’84

Hierna schreef Paul Rodenko: ‘Dat zich in Nederland onder bepaalde jongere
dichters een geheel nieuwe (nouja, geheel nieuw... Achterberg blijft de grote figuur
op de achtergrond) poëtische conventie aan het vormen is, lijdt voor mij geen twijfel:
het dichterlijk “klimaat” van Lucebert, HansAndreus, Sybren Polet, SimonVinkenoog
en Remco Campert, die ik voorlopig als de belangrijkste vertegenwoordigers van
deze “doorbraak” zie, verschilt inderdaad radicaal van de gangbare poëzie, de poëzie
die men “bekroont”, of het nu die van een oudere als Bloem of van een oudgeboren
jongere als Michel van der Plas is. Maar men moet wel een zeer ijverig
tijdschriftenlezer zijn [...] en liefst een tijdlang in een tijdschriftredactie gezeten
hebben om deze beweging àls beweging, als groep met een eigen “toon”, ondanks
de onderlinge verschillen, te kunnen zien: voor zover ik weet is tot op heden van
geen der genoemde dichters een bundel verschenen [...].
Voorlopig kan ik mij dus alleen bepalen tot het signaleren van enkele namen en

het constateren dat ik hier eindelijk het gevoel heb, met “eigentijdse” poëzie te maken
te hebben; zodra deze dichters, die tot dusverre nog min of meer ondergronds, in
over het geheel weinig gelezen tijdschriften, gepubliceerd hebben, gebundeld voor
de dag komen, zal het tijd zijn voor een critische waardering.’85

‘Dit onvergankelijk teken’

Tot de dichters die verder aan dit nummer meewerkten, behoorde Jan Hanlo, die
onder de titel ‘De kansen van de hedendaagse poëzie’ enkele notities bijdroeg die
typerend waren voor zijn eigen instelling tegenover het dichterschap: ‘Alleen die
dichters die de rhetoriek versmaden maken Jonge (Nederlandse) Poëzie. Wanneer
zal de Renaissance - die omkering van wat Klassiek is - eens uitgewerkt zijn? De
rhetoriek is een tegen-poëtisch element dat mij ongeveer alle oudere dichters - tot
in de oudheid toe - onleesbaar maakt. Ook is voor mij onleesbaar een dichter die de
humor mist. De jonge (Nederlandse) poëzie kent de humor weer als iets essentieels
(zij het soms subtiel, bijna onmerkbaar) dat nooit gemist kan worden.’
Hanlo schreef verder over de poëzie: ‘Voor die van vandaag geldt nog een derde

kenmerk - hoewel niet universeel. Het ontspringt ook aan een streven naar echtheid
n.l. het opzeggen van de grens tussen onderbewuste en bewuste (of tenminste de
poging hiertoe). Wanneer eenmaal het bestaan van een onderbewustzijn is
aangenomen, kan men zich op den duur bij zulk een
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bestaan, zulk een “toestand”, niet neerleggen. Gevolg in de kunst: surrealisme. Toch
is het mogelijk om niet surrealist en tochmodern te zijn (misschien zelfs is surrealisme
- dit geldt ook voor dada - per definitie onverenigbaar met kunst, wanneer kunst juist
is de schepping, het overschrijden van de grens).
‘Men kan echter geen modern dichter zijn zonder (tenminste maar) te houden van

het Dada, dit onvergankelijk teken, die venerabele leid-ster van al wat zich warlijk
wil vernieuwen.’86

Hierna werden nog wat citaten uit brieven opgenomen die in de voorafgaande
weken aan Vinkenoog gestuurd waren. Zo had Hans Andreus geschreven: ‘(Bijna
alle dichters van betekenis van voor de oorlog zijn dood, letterlijk of figuurlijk. Er
moet een “nieuwe poëzie” komen, volgens mij komt die er ook. Met mensen als:
Rodenko, Lucebert, Diels, Schuur, Elburg, Vinkenoog, Claus, Kouwenaar, Remco
Campert, Andreus... Ik verzoekje jouw naam niet te schrappen. “De opsomming is
zeer willekeurig en onvolledig”. Nee, ik heb mijzelf niet vergeten.
Ik bedoel natuurlijk niet, dat deze mensen een soort groep zullen vormen zoals

vroeger De Vrije Bladen of iets dergelijks. De Woord-groep met veel goede
bedoelingen is in elk geval al mislukt. Maar een nieuwe poëzie zal er zeker komen.
Wanneer men het gladde, gezapige en kleinburgerlijke gedoe aanziet, dat op het
ogenblik nog steeds voor poëzie doorgaat, is dat niet meer dan wetmatig.’87

Ook Ad den Besten deed aan de contra-enquête mee. Hij deelde mee ‘met een vrij
gerust hart’ te wedden op Van der Graft en Rodenko: ‘Dat zijn trouwens niet de
enigen van mijn leeftijdgenoten, van wie ik nog wel een en ander verwacht; ik denk
alleen maar aan Van der Molen en Van Tienhoven.
En verder...: al heb ik, zoals je weet, nogal wat distantie van jouw experimentele

of half-experimentele leeftijdgenoten, toch heb ik (om jouzelf maar eens een keertje
buiten beschouwing te laten) veel vertrouwen in mensen als Hans Andreus en Remco
Campert: ze schreven tenminste al een aantal beste enm.i. zeer persoonlijke gedichten.
En misschien heb ik voor de volgende jaargang van “De Windroos” nòg wel een
paar verrassingen in petto.
Werkelijk, ik heb soms het wat verwaten gevoel dat ik iets van “een nieuwe

literatuur” aan het aanboren ben.’88

Op zijn beurt schreef Guillaume van der Graft: ‘Een werkelijk diepe belangstelling
heb ik eigenlijk alleen voor wat ik zelf schrijf! Dat zul je mij niet kwalijk nemen?
Ik ben er van overtuigd, dat ik niet kan gissen welk belang dat geschrijf heeft. Ik
vermeld het zo primair, omdat ik poëzie van enigszins hetzelfde timbre geneigd ben
te prefereren, waarbij dan deze slag om de arm geboden is. Zo ben ik erg gesteld op
sommige (latere) gedichten van Henk
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van Tienhoven. Van Wim van der Molen bestaat er werk in portefeuille dat mij heel
erg raakt. Vroman en Rodenko staan wat verder uit mijn buurt, van Rodenko is
trouwens nog weinig bekend, maar wat ik van die beiden las vond ik erg de moeite
waard. Ze hebben allebei zoveel fantasie!’
En verder: ‘Dat zijn dan de mensen van mijn generatie, voor zover ik de leeftijden

weet. Ik geloof dat Andreus, Campert en Hanlo jonger zijn? In elk geval zijn dat drie
namen die ik zou willen noemen omdat ik daar meer van zou willen horen.’89 Hanlo
was overigens zo'n acht jaar ouder dan Van der Graft!
Op de laatste pagina schreef Vinkenoog nog: ‘Dat was dus BLURB/6. Gezien de

natuurlijk steeds relatiever wordende belangrijkheid van het onderwerp werd dit
nummer van Blurb in ruimer mate dan gewoonlijk verspreid. In vergelijking met het
aantal betalende abonnés van een blad als Elsevier zal het oplage-cijfer van dit
nummer (ongeveer 400) een bepaald soort mensen wel belachelijk voorkomen, maar
wij zijn er allemaal zeer tevreden mee, en het is voldoende voor de gelegenheid, en
het doel waaruit dit ook moge bestaan.’
En verder: ‘[...] de in dit nummer ingelegde bijgevoegde circulaire van de

Uitgeversmaatschappij Holland bevelen wij natuurlijk gaarne in Uw aandacht aan,
het uitgeven van de reeks dichtbundels: DEWINDROOS lijkt mij een mooie zeer mooie
onderneming en laten we hopen dat iedereen er wel bij vaart, ook deze brief - als in
dit nummer de bijdragen der gasten - is buiten verantwoordelijkheid van S.V., oftewel
de redactie.’90

Kort na het uitkomen van dit nummer, eind januari, schreef Hans Andreus in een
ongedateerde brief aan Vinkenoog: ‘BLURB NIET WEG. Reden: je zou mijn vrouw en
mij beroven van zo menig aangenaam doorgebracht uurtje. Met een Blurbje in een
hoekje. Maar als je er kringen van onder de ogen krijgt, tja... Er zijn betere manieren
om kringen onder de ogen [te] krijgen. Maar mij ons persoonlijk zou het spijten als
de non-conformistische kanttekeningen mij ons niet meer onder de ogen kwamen
waar ik overigens al kringen heb. Je ziet hoe fijngevoelig ik niet meer ons zeg: never
discuss your wife.’
En in een naschrift: ‘Ontving net je Blurb. Het is prachtig, Simon! En je inleiding

is meesterlijk! Al mijn complimenten! Goed en goed zo!’91

Ruim een maand later, op 2 maart, zou Paul Rodenko aan Vinkenoog nog over
het zesde nummer schrijven: ‘Het leuke van Blurb-Sos vond ik dat er toch onder de
jongeren tot op vrij grote hoogte een communis opinio blijkt te bestaan.’92

Ook het Amsterdamse studentenblad Propria Cures besteedde aandacht aan deze
aflevering: ‘Het blaadje Blurb, particulier grapje van de heer Simon Vinkenoog,
ontleent een relatieve belangrijkheid aan het feit dat het
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een [...] enquête hield onder na-oorloggers (dichters en dichtaanklevenden): W.F.
Hermans, Remco Campert, Paul Rodenko, Jan Hanlo, Hans Andraeus [Andreus],
Ad den Besten, Guillaume van der Graft en S.V. zelf. De namen die hier steeds weer
genoemd worden zijn o.a. Vroman, Charles, Lodeizen, Campert, van der Graft,
Rodenko en Lucebert. Wat men aan de laatste grapjas meer waardeert dan zijn
grapjaszijn is mij een raadsel.’93

‘Altijd de hoed ophouden’

Intussen had Vinkenoog op 2 februari aan Ferdinand Langen over de verzen in zijn
bundelWondkoorts geschreven: ‘Een paar van die gedichten zijn verduiveld goed,
de anderen - van oudere datum - toonden dat ik eens verduiveld goede gedichten zou
gaan schrijven, sommigen zijn zo maar oefeningen en het geheel (het tóch heterogene
geheel) vormt per ongeluk de bundel Wondkoorts, die ik je stuur omdat je een lieve
jongen bent [...], omdat je FL bent met een paar leuke boeken die ik hier heb en omdat
ik je al zolang ken, waar jij getuige was van de eerste mijner serieuze passen op dit
gebied der letterbergtoppen. Zo is dat en niets anders.’
En verder over de toespraken van koningin Juliana in Parijs waarop Vinkenoog

kritiek geleverd had: ‘Over die dinges van Juliana [...] ben ik het toch niet met je
eens, maar dat is een groot verschil tussen ons, ik moet toch ergens mijn
minderwaardigheidsgevoel laten? Ze heeft het wél gezegd.’94

Twee dagen later, op 4 februari, schreef Vinkenoog aanHans Andreus in antwoord
op een brief waarin deze geschreven had ‘zeer somber en met een ziel als een zeer
gekneusd ei’ te zijn: ‘Jij een verloren griek en zeer triest totderdood vermoeid. Ik
mag je, dit wordt ernstig zeggen ze, de hand schudden, maar ook troosten dat het
niet zo erg met jou is als met Remco, wiens korte oponthoud in Holland wordt
verlengd door geldzaken en die een zeer zeer trieste brief schreef waarin hij o.a. zei
dat hij de poëzie eraan gaf en proza ging schrijven of bloemen kweken.Waarschijnlijk
SUB ROSA, het schijnt de invloed van Gerard van het Reve te zijn, die poëzie voos
en onwaarachtig vindt; ik zou het verschrikkelijk vinden, maar goed wat is
verschrikkelijk? Korea [niet] in elk geval, voor mij niet. Schrijf ooit eens even wat
je van Remco, als je hem überhaupt op het ogenblik in Amsterdam ziet, denkt; ik
was hier (even buitenlands doen) rather a liking voor hem wezen gaan developpen.
Begrijp je?’95

Kort daarna, nog in februari, stuurde Jan Hanlo een ongedateerde brief aan
Vinkenoog, waarin hij schreef: ‘Groeten aan Rudy en hoed je voor de vrouwen Rudy.
Dat doe ik ook. Altijd de hoed ophouden. Ik maakte kennis met Bab Westerveld en
Bert Schierbeek. [...] Wij beiden Bert en ik boertjes van
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buiten. Bert ennetjes n n n n ik zachte gee gggee ggggeee. Ik zwaar op de hand. Bert
niet.’96

Zoals eerder beschreven werd, had Vinkenoog in het begin moeite gehad met de
verzen van Lucebert, maar was hij er later veel positiever over gaan denken. Dat hij
intussen gereserveerd bleef staan tegenover de grote bewondering voor Lucebert die
er in de kring van de jonge dichters bestond, blijkt uit een brief die hij op 22 februari
aan Hanlo schreef: ‘Lucebert is een dier vreemde figuren wier werk door een kleine
groep mensen onmatig wordt overschat en door een oneindig grotere groep wordt
geïgnoreerd. Deze grotere groep heeft natuurlijk gelijk, want wat is poëzie meer dan
nonsense van kleine kinderen? Maar Hanlo Rudy Remco en weet ik veel wie meer
zijn er natuurlijk als de dood zo bang voor tot die grote groep te behoren. We komen
dus bij de kleinere groep terecht, waar we eerst enigszins verward de onmatige
ophemelarij van Lucebert aankijken, dan mee gaan doen hem te prijzen en te loven
en meepraten over “miskend genie”, in mijn geval echter duidelijk deze overdrijving
beseffende. Uit een zekere angst echter door de kleinere groep waar je je thuis voelt,
uitgekreten te worden: jij behoort lekker bij de grotere groep, de barbaren, de
krantenlezers, houd je je mond, en de scheve verhoudingen zijn geboren.’97

Ook verzen van Hans Lodeizen in Blurb

We hebben gezien dat Vinkenoog een intense bewondering koesterde voor de poëzie
van Hans Lodeizen. Het was voor hem dan ook een groot moment, toen hij
verscheidene nagelaten verzen van deze dichter ter inzage kreeg van een zekere
Raymond Koek die hij op een van de Parijse terrasjes ontmoet had en die met
enthousiasme over Lodeizens poëzie gesproken had.
Anderhalve week na zijn brief aan Hanlo, op 5 maart, vroeg Vinkenoog aan de

ouders van de zo jong gestorven dichter of hij vier ongepubliceerde gedichten van
hun zoon in Blurb zou mogen plaatsen. Hij voegde hieraan toe: ‘[...] Natuurlijk doe
ik niets zonder uw goedkeuring, ik weet echter dat de redaktie van het te Amsterdam
verschijnende maandblad Braak zeer zeker belangstelling zal tonen.’98

Waarschijnlijk op of omstreeks dezelfde dag waarop Vinkenoog dat verzoek deed,
schreef hij in een ongedateerde brief aan Hans Andreus over Lodeizens nagelaten
gedichten. Hij was ze in die tijd aan het overtypen, wat met grote innerlijke spanningen
gepaard ging: ‘De gedichten zijn prachtig, op een werkelijk volkomen mislukt enkel
gedicht na, hetgeen dit alles nog moeilijker maakt.
Ik zal alles wat ik tik, mee naar Holland nemen ter lezing onder belang-
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stellenden en ik verzoek de ouders van L. om toestemming er vier van in de volgende
Blurb op te nemen. Ook Rudy K. zit achter de gedichten aan, maar hij weet geen
poëzie te waarderen, waarschijnlijk.’
Kort daarna gaven Lodeizens ouders inderdaad toestemming, zodat in het zevende

nummer van Blurb enkele verzen van hem gepubliceerd zouden worden.

Hans Lodeizen

De dichter Johannes August Frederik Lodeizen was in 1924 als zoon van welgestelde
ouders in Naarden geboren. Na het behalen van het gymnasiumdiploma in Den Haag
studeerde hij korte tijd rechten in Leiden, waarna hij zich in 1946 als student biologie
inschreef aan de universiteit van Amherst in Massachusetts. Lodeizen, die
homoseksueel was, ontmoette daar enkele vrienden, zoals de Zuidamerikaan Seldon
James en de jonge dichter James Merrill, met wie hij een diepe zielsverwantschap
voelde. Doordat hij in Amerika gretig van de vrijheid kon proeven, kwam hij nog
nauwelijks aan studeren toe. Zijn visum werd daarom in 1948 niet verlengd, zodat
hij in de herfst van dat jaar naar Nederland terugkeerde.
Daar kwam hij op een kantoor te werken, maar erg veel animo om het er ver te

brengen had hij niet: liever bracht hij zijn uren door met het schrijven van gedichten.
In deze periode maakte hij ook enkele reizen, zoals naar Parijs en opnieuw naar
Amerika. Ook kwam hij in contact met Adriaan Morriën.
In het voorjaar van 1950 verscheen Lodeizens dichtbundel Het innerlijk behang,

die in juni van dat jaar door Jan Greshoff in Het Vaderland gunstig besproken werd.
Intussen was Lodeizen ernstig ziek geworden: begin 1950 werd bij hem leukemie
geconstateerd, waarna hij met zijn ouders naar Zwitserland vertrok. Daar logeerde
hij eerst in een hotel bij Montreux, waarna hij - toen zijn ziekte steeds ernstiger werd
- in een kliniek in Lausanne opgenomen werd. In die kliniek stierf hij, nauwelijks
zesentwintig jaar oud, op 26 juli 1950.
Na zijn dood sprak Lodeizens vader, die grote moeite had met de toespelingen op

homoseksuele gevoelens in de poëzie van zijn zoon, met een zakenrelatie over de
publicatie van deze gedichten. Deze relatie was de in NewYork wonende Nederlander
mr. L.A. Ries. Deze nam daarop contact op met zijn vriend Jan Greshoff, die in
Zuid-Afrika woonde, met het verzoek om het nagelaten werk van Hans Lodeizen te
ordenen, te beoordelen en voor de druk gereed te maken. Ook J.C. Bloem en Adriaan
Morriën raakten hierbij betrokken, waarna Lodeizens verzamelbundel Het innerlijk
behang en andere gedichten in 1952 bij G.A. van Oorschot verschijnen zou.
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Een belangrijke ontmoeting

Vinkenoog was van plan halverwege maart naar Amsterdam te gaan, waarna Hans
Andreus met hem terug zou reizen naar Parijs. In de brief aan Andreus waarin hij
het ook over de verzen van Lodeizen had, schreef hij: ‘Ja, ik heb een verschrikkelijke
heimwee en tel dagen af, zogezegd. Jaja, als je terugkomt kun je de geboorte van
een Blurb meemaken, hoewel ik het merendeel van de teksten al heb.’99

Dat bezoek aan Amsterdam zou vooral gedenkwaardig worden door een
onverwachte ontmoeting die vèrgaande gevolgen hebben zou. Op of omstreeks 20
maart had Vinkenoog een afspraak met Kees Lekkerkerker in het journalistencafé
Scheltema aan de Nieuwezijds Voorburgwal. In diens gezelschap bleek zich toen
ook de Haagse uitgever A.A.M. Stols te bevinden, die zich enkele maanden eerder
in de Elsevier-enquête nog zo onvriendelijk over de jongerenpoëzie uitgelaten had.
Stols vroeg bij die gelegenheid - het leven blijkt altijd weer veel verrassingen in petto
te hebben - uitgerekend Vinkenoog, de organisator van de contra-enquête, een
bloemlezing uit de jongste poêzie samen te stellen. Deze zal die uitnodiging - een
eerste erkenning van officieel literair Nederland - ongetwijfeld met genoegen en een
gevoel van trots hebben aanvaard, waarbij hij bedacht zal hebben dat zij zonder de
uitgave van zijn Blurb ondenkbaar was geweest.

‘Als aanval bedoeld’

Kort daarna keerde Vinkenoog, vergezeld van Hans Andreus, naar Clichy terug,
waar hij in hoog tempo het zevende nummer vanBlurb vervaardigde. Deze aflevering,
die halverwege april uitkwam, opende met een gedicht van Hans Lodeizen dat met
zijn verfijnde woordkeus en melancholische ondertoon typerend voor diens poëzie
genoemd mag worden:

Toen de dag was weggelopen in het zachte
gras en de nacht haar jurk wellustig
neerspreidde, een sluier over de bloemen,
toen het donker was en de nachtegaal zong,
heb ik je ogen herkend overal om me heen.

nu is het avond: donker als altijd
wanneer de zon's handengewuif
vrolijk is ondergegaan of als een waaier
is toegevouwen voor de hemel waar
vogels als een waterval zingen. -
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en zo stil als nooit ben ik langs de
paden van de tuin gegaan, lachend
tegen de nacht; zal ik zeggen hoe
droevig de geuren roken die langzaam
deinden op de wind als zeilschepen...?100

Hierna schreef Simon Vinkenoog: ‘Was het zesde nummer van dit sympathieke
tijdschrift een verdediging, men zou (indien men voor dergelijke onnutte dingen de
tijd had) dit zevende nummer een aanval kunnen noemen, zelfs daar waar de poëzie
in het algemeen een ontwapenende uitwerking had. Dit heeft natuurlijk niets te maken
met de schok, die men ook hoort te krijgen bij het lezen van een goed gedicht.
Dus, met gedichten als ondeugdelijke wapenen, is dit nummer als aanval bedoeld:

dit wordt namelijk een kleine keuze uit de poëzie waarvoor we ons al zo onstuimig
in het vuur van de frontlinie geworpen hebben. U kunt nu uitmaken of de zaak de
moeite waard was, of wij er het bijltje beter bij neer kunnen leggen om op de
inmiddels reeds verworven lauweren te gaan rusten.’101

Een van de dichters die aan deze aflevering meewerkten, was Paul Rodenko, van
wie twee verzen gepubliceerd werden, waaronder ‘Scene’. Daarin wordt - een
vertrouwd thema in Rodenko's poëzie - een ingrijpende gebeurtenis geplaatst in het
perspectief van het voorbijgaan van de tijd:

er ligt wat bloed de klok staat op zijn tenen
een neus spelt zeer nadrukkelijk: toen Martha
toen Martha
toen Martha
toen Martha
het brilletje een halve meter verder ligt nerveus te kijken
toen Martha
de ogen staan voorgoed terzijde

de spiegel durft weer in de spiegel kijken
en stift haar lippen bij102

Hierna was een vers van Jan Hanlo opgenomen, getiteld ‘de dans neergezet’, waarin
hij duidelijk geboeid bleek door spelletjes uit de tijd van Dada, ‘dit onvergankelijk
teken’:
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een been neergezet
een jong been de dans gedriedaveld
en daarna nagepraat
o gorus o knol
de kilometerplaat verteld
gedriedaveld kniegewricht
garnikakreel
ik wil maar zeggen
o knol
garniflorus
grandiflorus davitamon103

Hans Andreus, sinds kort opnieuw in de Franse hoofdstad - hij was er enkele jaren
eerder al eens geweest -, werkte aan dit nummermeemet twee gedichten. Een daarvan
was dit vers waartoe hij door het bekende romantische park in Parijs geïnspireerd
werd:

In de koepel
van de buttes chaumont
neerkijkend op
de loslopende stad

kan ik het licht
niet schrijven - met handen
en voeten gebonden
is men aan het licht.

Ik kan het licht dubbel
onderstrepen
ik kan het aanvallen
met uitroeptekens

maar waar het licht staan moet
daar staat het niet
daar staat alleen maar
het letterlicht.104

Ook Guillaume van der Graft was deze keer van de partij, en wel met een cyclus van
twee gedichten onder de titel ‘Aan de verste’. Blijkens het onderschrift in zijn
Verzamelde gedichten (1985) werd de cyclus in het najaar van
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1950 te Nijmegen geschreven. In deze verzen wordt verbeeld hoe de dichter niet
meer in staat is de aanwezigheid van God met de vanzelfsprekendheid van een kind
te ervaren:

1.

In verborgen zônes
tussen feit en fout
als een soort Umlaut
tref ik U soms

In de afgebroken
samenhang van het
woord, in het oorgebed
hoor ik Uw spraak

Tussen de koolspitsen
van de zwartste schuld
en het zwartst geduld
zie ik Uw flits

Achter de machines
gaat Uw hand omhoog
en ik merk Uw oog
onder het wiel

Gij hebt mij gegrepen
in mijn ruggemerg-
pas als ik sterf
zijt gij gered

2.

Oudere geslachten
zoals ik als kind
hoorden Uw gedachten
luidkeels in de wind

Maar het is veranderd
en de wind is nu
van U afgezonderd
een individu
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uit de leegte komend
met een stem van niets
en een hoofd volkomen
uitzichtloos. Het lied

is een vlucht voor de
tocht uit longgebied
waar de laatste woorden
stikken van verdriet105

Uit Van der Grafts Verzamelde gedichten blijkt dat hij in 1980 het slot van de cyclus
veranderd heeft. De zevende regel van onderen werd met een punt afgesloten, waarna
de zes laatste regels luiden:

Niemand kan U noemen
en het hoogste lied

is een vlucht geworden
uit het longgebied
waar de laatste woorden
stikken van verdriet.106

Een van de andere dichters in het zevende nummer van Blurb was Hugo Claus, van
wie in het volgende vers elementaire ervaringen verbeeld worden in een taal waarvan
de woorden ‘kortgewiekt’ zijn:

het wordt nu tijd
(de woorden kortgewiekt, gaat iemand nu piano spelen)

wij worden naar de bank geleid
op een rij mijn vel en ik en mijn nabije vrienden

het wordt nu tijd genummerd en gevouwen
zijn onze deugden: de Hoogmoed en de dunne
wrede tederheid

men roept mij
Eén voor één zo zegt de leider
(in mij: de brem de anjers

de zang van de organen toen zij samen waren
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de heide die ik niet ken de muren
van Oostende de haven en de ankers en de
schelpen en de tij)

het wordt nu tijd dag mijn bekenden
als gas nadert en klimt de adem
van die in mijn lichaam zit en zwijgt

het wordt nu tijd ‘Dag hondentemmer’
hij zegt: ‘dag lichaam als een huis’107

Op de laatste pagina deelde Vinkenoog nog mee: ‘Dit was het zevende nummer van
Blurb, het is een nummer waar ik zelf niet veel in zei, en wat ik zei was de moeite
eigenlijk niet waard. Maar ik ben dan ook nog moe van een bezoek aan Amsterdam,
jaja zeer moe, en de rest van Blurb staat natuurlijk op een ongeëvenaard peil.’108

Intussen was Ferdinand Langen uit Terschelling in Amsterdam teruggekeerd, waar
hij gewoontegetrouw de literaire salon van de vroegere verpleegster Coos Frielink
had bezocht. Op 14 april schreef hij Vinkenoog: ‘[...] wij zijn erg blij in het onsterflijk
prachtig Amsterdam terug te zijn, en zo dicht bij het warm kloppend hart van het
culturele leven. Wij hebben de literaire salon van Coos Frielink reeds weer bezocht,
Bert Schierbeek horen dazen, Lucebert voortreffelijke klinkers (met pruimemondje)
horen zeggen, Gerard van het Reve horen spreken alsof het in een ouderwets boek
gedrukt stond en zowaar Niels Augustin horen voorlezen een verhaal dat wij het
vervelendste vonden dat wij ooit hebben moeten aanhoren.’
Langen schreef verder: ‘Je Blurb met de enquête heeft ons hart sneller doen

kloppen. Je Blurb is een van de weinige tijdschriften die wij met plezier lezen, evenals
de spinazie met ei die wij eens van Juc te eten hebben gekregen een van de weinige
gerechten is, die wij werkelijk oprecht hebben genoten.’109

De volgende dag, 15 april, schreef Ad den Besten aan Vinkenoog over het zevende
nummer: ‘Ik vind het een beetje jammer, dat je deze gedichten voorstelt als een
besliste “keuze” uit het werk van deze lieden. “Men” zou nu kunnen reageren:
“nounou, is déze poëzie nou al dat geschreeuw in Blurb 6 waard?!’110

Ook Paul Rodenko had kritiek op Vinkenoogs keuze uit de eigentijdse
jongerenpoëzie. Op 25 april schreef hij hem dat het zevende nummer wel ‘een aardige
demonstratie’ geworden was: ‘alleen had Lucebert er bij gemoeten’. En verder: ‘De
betekenis van Hanlo kan ik nog altijd niet inzien.’111

Intussen had Hugo Claus aan Vinkenoog enkele nummers van het Vlaamse
avant-garde tijdschrift Tijd en Mens (1949-1955) ter inzage gegeven. In dat
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blad had de dertigjarige essayist Jan Walravens zijn beschouwing ‘Phenomenologie
van de moderne poëzie’ gepubliceerd, waarna het kort daarop ook in boekvorm
verschenen was.
Op 5 mei schreef Vinkenoog aan Walravens dat hij dat essay gelezen had en er

enkele bezwaren tegen wilde inbrengen. Hij schreef: ‘Ik denk dat Blurb daar de
aangewezen plaats voor zal zijn, maar ik wil wél even doen weten dat dit eerste
theoretische geschrift in het Nederlands taalgebied mij plezier deed.’112 In het achtste
nummer vanBlurb zouVinkenoog inderdaad aanWalravens' essay aandacht besteden.

‘Dank voor uw vriendelijke woorden’

IntussenwasVinkenoog druk bezig verzen voor demet Stols afgesproken bloemlezing
bij elkaar te brengen. Hij schreef daartoe in eerste instantie enkele bevriende dichters
aan, maar stuitte daarbij op de weigering van Lucebert mee te werken als niet ook
zijn eigen vrienden Jan Elburg en Gerrit Kouwenaar uitgenodigd zouden worden.
Half april stemde Vinkenboog daarmee in, waarna hij Kouwenaar, die hij niet
persoonlijk kende, zelf per brief uitnodigde en Lucebert vroeg om Elburg om een
keuze uit zijn gedichten te vragen.113Het ligt voor de hand dat Vinkenoog, die Elburg
al eerder vergeefs gevraagd had aan Blurbmee te werken, er weinig voor voelde zelf
met hem contact op te nemen.
Nadat Elburg hem vervolgens enkele verzen van hemzelf en van zijn vriend Koos

Schuur toegestuurd had, schreef Vinkenoog hem op 19mei terug: ‘In dank vanochtend
Uw brief met bijdragen van Schuur en Uzelf ontvangen. Mijn verlate excuses U niet
persoonlijk te hebben benaderd met het verzoek om medewerking, ik moet echter
eerlijk zijn en zeggen dat U in mijn oorspronkelijke keuze niet voorkwam. Mede
door de inzichten van Lucebert ben ik van gedachten kunnen veranderen en ik ben
tenslotte blij dat U (en Schuur, van hetzelfde laken een pak) meedoet.’
Vinkenoog schreef hierna over de wijze waarop het plan tot uitgave van de

bloemlezing tot stand gekomen was: ‘Het is bij toeval dat ik Stols in Amsterdam
tegenkwam en even toevallig vroeg hij mij die bloemlezing te maken. Misschien om
de indruk te wekken dat hij toch zo'n onaangename man niet was: werkelijk, ik weet
het niet. Hij had het ook U kunnen vragen als hij U tegengekomen was, nietwaar?
Ik vroeg hem zelfs waarom hij Rodenko niet nam, die m.i. essayistisch toch wel
gaven heeft. Jaja, neenee, ik moest het nu maar doen en ik ben dus inderdaad aan de
slag geslagen. Ik werp me in genen dele als vader of patroon of schutsheilige van de
nieuwe poezie [poëzie] op, hoe kan ik dat ook, op een leeftijd dat ik armzalige
onnozeling vieze nare
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versjes naar Het Woord stuurde, ik was nauwelijks achttien, werden er al mooie
gedichten geschreven. Ik vond dus eigenlijk een reeds betreden gebied voor me, al
voel ik - behalve van Achterberg en Artaud - weinig beinvloeding [beïnvloeding]
ondergaan te hebben en veel meer een eigen weg gegaan te zijn die toevallig paralel
[parallel] gaat met die poezie die dan nieuw is en die opeens in waardering bij een
hm publiek stijgt. Als het in godesnaam maar niet literair wordt. Enfin, dat ziet U in
Blurb/8 die eind van de maand uitkomt.’
En met een sarcastische ondertoon naar aanleiding van wat Elburg kennelijk over

Blurb te berde gebracht had: ‘Dank voor Uw vriendelijke woorden, het was inderdaad
een HBS-blaadje, al beeindigde [beëindigde] ik tegen het eind van de oorlog alleen
maar de MULO en had nooit iets verder. Ook dit ter informatie, ik voel me nu even
bevrijd van eventuele misverstanden.’
Vinkenoog schreef verder: ‘Ja, Het Woord was toch wel de moeite waard.

Verschrikkelijk, dat je zoiets achteraf pas ziet, maar U houdt hier een exposé, alsof
U tegen een analphabeet praat. Al die namen, om van te blozen dat je dat kent. Er
zijn anders geen Blurb-Braak-Cobra en weet ik veel wat nog meer dichters. Of het
zijn allemaal kleine kliekjes, of het is een grote kliek, of het is éen ding en dan is
het: poëzie. Als het poëzie is is er geen plaats voor de maatschappij, voor de politiek,
voor psychologie. Maar goed, de onderlinge verschillen maken het geheel
aantrekkelijk.’114

Het einde van Blurb

In die tijd besloot Vinkenoog, die kort daarvoor met Juc verhuisd was naar een
appartement in de rue de Duras - niet ver van de Champs-Élysées -, definitief een
punt achter Blurb te zetten. In 1983 vertelde hij: ‘Ik ben ermee opgehouden, omdat
Blurb meer dan tweehonderdvijftig abonnees kreeg en ik moest al die adressen
schrijven en frankeren en zo. Het ging me niet eens om het geld, maar om de tijd die
erin ging zitten.’
Daarnaast zal ook de drukte die het maken van de bloemlezing voor Stols met zich

meebracht, ertoe bijgedragen hebben dat Vinkenoog de uitgave van zijn tijdschrift
stopzette. Hij wilde zich nu in de eerste plaats op dat nieuwe project concentreren,
waarbij hij intuïtief zal hebben aangevoeld dat hij daarmee een goudader aangeboord
had. De bloemlezing, die eind 1951 uitkwam en Atonaal zou heten, zou immers vanaf
het begin sterk de aandacht trekken en een enorme invloed op de beeldvorming rond
de ‘Beweging van Vijftig’ uitoefenen.
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Het laatste nummer

Ongeveer twee weken na Vinkenoogs brief aan Elburg, begin juni, verscheen dan
de achtste en laatste aflevering van Blurb. Dit nummer was getooid met een
omslagtekening van Corneille en verder helemaal gevuld met bijdragen van
Vinkenoog zelf.
In een persoonlijke ontboezeming schreef hij over de literaire situatie van toen:

‘Helaas lijkt de verdediging van de nieuwe poëzie, en beter gezegd: dat deel van die
poëzie, geschreven door mannetjes onder de dertig, nog zeer op een vriendendienst
die wederzijds bewezen wordt. Gedeeltelijk zal dit dan ook wel het geval zijn, want
al die “jongere dichters” zijn verdomde sympathiek. De idioten, rotschoften, lafaards
en groente-eters. Wij staan wel tegenover zulk een overweldigende hoeveelheid
onbegrip en zelfs kwaadwillendheid dat wij terug moeten slaan. Al dat gerijmel van
mensen die hun vuilnis leegstorten in een gereedliggende veertienregelschuit. Ba.
Wat ben ik blij dat er in 1951 poëzie geschreven wordt en dat men mij nog toestaat
die te lezen.’
En verder: ‘Er zijn twee bladen die de moeite van het lezen waard zijn: wij zetten

er ons zeer ernstig voor. Spreken wij nu over de letterkunde? Het schijnt zo. Heren,
niets aan te doen.
Welnu, ten eerste BRAAK. Zes nummers verschenen. Een keer verhuisd, een keer

van redactie veranderd. Ik vooronderstel begrip.’
En met een verwijzing naar achtereenvolgens Campert, Kousbroek, Lucebert en

Schierbeek: ‘Braak is de typische uiting van twee 21-jarigen vermenigvuldigd met
een 26-jarige, gedeeld door een 33-jarige. Ik vooronderstel nog steeds begrip, zelfs
als ik zeg dat het tweede blad: BLURB is. Maar dat ben jezelf, jongen! Daarom juist.
Typische uiting van een 22-jarige. Tweekeer verhuisd, dientengevolge niet van
redactie hoeven te veranderen. Voor de rest niets met BRAAK te maken.’
Hierna schreef hij over Podium, dat vanaf 1949 tot eind 1950 bij uitgeverij De

Driehoek verschenen was en daarna onderdak bij De Bezige Bij gevonden had:
‘Zeker, er zijn andere bladen die wij wel eens glimlachend kunnen bezien, het
Bezige-Bij-Podium,maar er stond in 1950 (Driehoeksblad) nog teveel van dat gladde
en gelijkgestrekene in, sterk en de buurman vindt het mooi, kinderwagens, parapluens,
er was ook het ijzig-analyserende rondborstige van verdwaalde dominees, er waren
zelfs de notarissen (De Gids), politici (De Nieuwe Stem) en pornografen, mislukte
pornografen (De Lach).’115

Zoals Vinkenoog in zijn brief aan Jan Walravens al aangekondigd had, besteedde
hij in dit nummer ook andacht aan diens Phenomenologie van de moderne poëzie.
Hij ging daarbij in op een aantal door Walravens genoemde kenmerken van de
eigentijdse dichtkunst, waaronder het weglaten van het
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woord ‘zoals’ in de beeldspraak en het vervangen van een vast metrum door een
spontaan ritme.
Hierna schreef hij: ‘Het zou mij te ver leiden op de andere hoedanigheden van het

moderne vers in te gaan zoals Walravens die ons toont, o.a. het feit dat het gedicht
van heden niet meer psychologisch is maar eerder beïnvloed door de ontdekkingen
van Freud en die der surrealisten; en andere omstandigheden die de nieuwe poëzie
hebben bepaald, physiek zowel als metaphysisch. Ik zou zelfs bezwaren tegen het
essay kunnen opperen hetgeen niet zou afdoen aan mijn eerlijke waardering ervoor.
Een der bezwaren wil ik toch naar voren brengen, omdat de in dit verband door
Walravens naar voren gebrachte mening zo volkomen in strijd is met de mijne: daar
waar hij praat over de drang naar zuiverheid die de moderne dichters bezielt en daar
waar hij zegt dat de dichter naar een nieuwe mythe zoekt. Hier begaat Walravens
dan ook de m.i. grove fout de dichter, de nieuwe dichter zich te laten bezighouden
met wereldproblemen en een collectief onderbewustzijn, hij verleent overigens aan
deze poëzie het epitaaf: romantiek of gaat in elk geval hiervan uit, beide dingen die
ik hartstochtelijk zou willen ontkennen. Er komen romantici onder de nieuwe dichters
voor, inderdaad - en het surrealisme als zodanig was niets anders dan een opmerkelijke
nabloei van de romantiek terwijl het tegelijkertijd een nieuwe wetenschap was - maar
het schijnt mij toch toe dat de romantiek en zelfs de aesthetiek die gevonden kunnen
worden in de nieuwe poëzie in dienst staan van een groter belang, dat ik nog niet
zou weten te omschrijven, maar dat misschien overeenkomt met de nieuwe mythe,
de verhoudingen van de mens van morgen tot de wereld, zoals Walravens zich die
ziet, of niet ziet, want ook hij bekent hier zijn onmacht.’116

Na in een uitvoerige kroniek nog aandacht besteed te hebben aan de relatie tussen
blanken en zwarten (vooral in de Verenigde Staten en Frankrijk) schreef Vinkenoog
op de laatste pagina van het laatste nummer van zijn tijdschrift: ‘Dit is nummer 8
van Blurb geweest. Laten we het mooi houden, er vooral geen literatuur van maken.
De eerste Juni 1951.
Als dit blad ophoudt te bestaan, als dit dus het laatste nummer is heb ik de kans

verloren ooit weer persoonlijk tot U te spreken. Ik moet er dus van profiteren, ik
greep mijn kans. Dit is dus een nummer geheel gevuld door de heer Vinkenoog. De
omslagtekening is van Corneille, de enige die ik in Blurb-verband tot mijn
eenzaamheid toeliet.’
En verder: ‘Een veertigtal, ja veertig, lieden kreeg bij het verschijnen van het

zesde, nee zevende nummer de aanschrijving dat zij als abonné zouden worden
geschrapt. Het zou me spijten voor de 8 die mij daarop antwoordden als dit het laatste
nummer zou zijn. Wij zullen nog even trachten na te denken. Tweeëndertig
schrappersbazen. Opgeruimd staat netjes.
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Niet de moed opgeven in de tussentijd, we gaan toch wel kapot. Ik voel me overigens
uitstekend: woedend, gekwestststststst, geënerveerd, beangstigd en onthoofd. Ik heb
mijn hoofd anders nog, het hoofd is weer best. BLURB is géén lietterèr blad in eigen
beheer, al is leven literatuur en literatuur leven. Niet litterair. Nee. Tienduizend
gulden en ik ben je man, erkende uitgever, gek met de oren open. Dán komt er een
tijdschrift en hoé. In Holland.
Mooi. Mensen, dit was het weer. Ik zeg U gedag, wij gaan weer slapen met de

andere tienmillioen braaksels. Slaap zacht, Nederland. Bonne nuit.’117

Kort na het uitkomen van dit laatste nummer, op 7 juni, stuurde A.Roland Holst
vanuit Bergen een ansichtkaart aan Vinkenoog met daarop het volgende vers:

Wat zegt de branding? ‘Blúrb’ zegt de branding.
‘al lijkt 't een schipbreuk, het wórdt een landing.’
en de golven, die braken en breken maar,
maar zij roepen, al brakende: ‘reken maar,
eens zal't alles heel anders loopen.’
(en de oudste der 8 zegt: ik help 't ze hopen -
en maak bij dezen, voor ik bezwijm,
wel mijn excuses voor maat en rijm).

Roland Holst schreef daaronder nog: ‘Hartelijke groeten aan Corneille.’118

Dit is natuurlijk een mooi humoristisch vers met een wel heel originele verklaring
van het begrip Blurb, een speelse verwijzing naar de naam van het tijdschrift Braak
en verder de woorden ‘de oudste der 8’, met wie Roland Holst zichzelf bedoeld zal
hebben: een van de acht abonnees die kort daarvoor op verdere toezending van Blurb
aangedrongen hadden.
Bijna tweemaanden na Roland Holsts ansichtkaart, op 1 augustus, schreefWillem

Frederik Hermans vanuit Voorburg aan Vinkenoog: ‘Jammer dat Blurb niet meer
bestaat en zodoende eveneens is aangetast door de meest karakteristieke eigenschap
der Hollandse tijdschriften, n.l. niet-bestaan.’119

Kort daarna, op 6 augustus, schreef Jan Walravens nog aan Vinkenoog naar
aanleiding van diens bespreking van zijn essay: ‘Eerst en vooral ben ik u nog altijd
een dankwoord verschuldigd om uw bijdrage in Blurb. Ik doe dat zeer oprecht: uw
bijdrage was met enthousiasme en toch lucide geschreven en zij heeft mij een zekere
waardering en zelfs kopers bezorgd in Nederland.’
Dat Walravens zeer overtuigd was van de juistheid van zijn eigen analyse, blijkt

wel uit wat hij verder opmerkte: ‘Uw reserves aanvaard ik natuurlijk, maar u weet
dat ik ze niet juist acht. Zij zijn van betekenis voor u, maar zij zijn, in zekere mate,
een afwijking van de karakteristieken der moderne
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poëzie in haar geheel. Nu, bravo voor die afwijking... Maar ik kon de afwijkingen
niet aanstippen.’120

Terugblik

Strikt genomen was met het uitkomen van het achtste nummer de geschiedenis van
Blurb nog niet ten einde. Ruim tien jaar later immers zou er nog een verzamelbundel
onder dezelfde titel uitkomen met een keuze uit de eerder verschenen afleveringen
plus een negende nummer,121 maar in het kader van deze geschiedenis hoeven we
daar verder geen aandacht aan te besteden.
We bepalen ons hier dus tot de acht afleveringen van Blurb die in 1950 en '51

verschenen zijn. Opvallend is dat deze nummers steeds acht pagina's telden en
grotendeels met gelijke tussenpozen uitgekomen zijn: de enige uitzondering is de
periode tussen eind juli en half oktober 1950, waarin natuurlijk wel de vakantietijd
viel. Uit deze regelmaat kan geconcludeerd worden dat - hoe informeel het tijdschrift
zich naar buiten toe ook presenteerde - de man achter Blurb heel methodisch te werk
gegaan is.
Kijken we naar de inhoud van het blad, dan zien we dat van de vierenzestig

bladzijden die Blurb in totaal telde, er negen pagina's met gedichten werden gevuld
(of ruim veertien procent) en vijfenveertig pagina's (meer dan zeventig procent) met
kritisch of essayistisch proza. Op de resterende tien pagina's (ruim vijftien procent)
waren illustraties afgedrukt. Verhalend proza werd niet in het tijdschrift opgenomen.
Die dominerende plaats van het beschouwende proza heeft ermee te maken dat

Blurb in de eerste plaats een ‘standpuntbepaling’ wilde zijn: een statement in artistiek
en trouwens ook levensbeschouwelijk opzicht, die vooral tegen de gevestigde orde
gericht was. De verzen die daarnaast opgenomen werden, waren natuurlijk boeiend
op zichzelf, maar het was de kennelijke bedoeling van de redacteur dat ze ook dat
statement zouden versterken. Het artistieke credo, dat in het kritische proza naar
voren gebracht was, zou dan in de verzen op de meest expressieve wijze worden
verbeeld, waardoor dat credo - voorzover deze kerkelijke uitdrukking hier van
toepassing is - nog een extra uitstraling zou krijgen.
Bij elkaar hebben aan Blurb acht dichters meegewerkt. Behalve de al overleden

Hans Lodeizen, van wie drie verzen gepubliceerd werden, waren dat Hans Andreus,
Remco Campert, Hugo Claus, Guillaume van der Graft, Jan Hanlo, Paul Rodenko
en Simon Vinkenoog zelf. Typerend daarbij is dat van Vinkenoog slechts één gedicht
opgenomen werd, terwijl hij in de zevende aflevering waarin een keuze uit de nieuwe
poëzie gepresenteerd werd, opvallend afwezig bleef. Dat versterkt de - ook al in zijn
brieven in deze periode
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gewekte - indruk dat hij toen nog heel onzeker was over de waarde van zijn eigen
verzen.
Om nu op de poëzie van enkele afzonderlijke dichters in te gaan: Vinkenoog zal

buitengewoon blij geweest zijn verzen van Hans Lodeizen in zijn blad te kunnen
publiceren. Diens poëzie maakte immers in die tijd op vele lezers een verrassende,
zo niet overrompelende indruk. Dat kwam voor een belangrijk deel al door de heel
directe beeldspraak, zoals in het eerder geciteerde vers: ‘Toen de dag was weggelopen
in het zachte / gras en de nacht haar jurk wellustig / neerspreidde [...]’.122 Daarbij
lijken de zinnen vaak aan de gewone omgangstaal te zijn ontleend, wat de spontaniteit
van deze verzen nog versterkt. De sfeer die van Lodeizens poëzie uitgaat, lijkt uiterst
breekbaar en melancholiek.
Dezelfde losheid is typerend voor het gedicht ‘Naar Archangel’ van Jan Hanlo,

dat ook in de omgangstaal geschreven is, wat niet zeggen wil dat alle gebruikte
woorden, zoals ‘kameelhaar’, ‘lotussen’, ‘lissen’ en ‘korenaren’, ook tot het alledaagse
spraakgebruik behoren. Dit gedicht lijkt door een vreemde, absurd aandoende logica
te worden beheerst: ‘[...] het rook er naar kamelen / Er waren weliswaar veel mensen
/ Maar toch kwam het waarschijnlijk / Van het water in de vijvers’. Schitterend zijn
ook de regels: ‘Ik kan / Kamelen / Uw lucht / Niet velen’:123 de plechtige toon van
de zin, het aanspreken van deze majestueuze dieren met U, onmiddellijk gevolgd
door het alledaagse woord ‘lucht’, en het verdelen van de zin over vier regels werken
mij althans steeds weer op de lachspieren.
Een zekere speelsheid is er ook in de cyclus ‘Aan de verste’ van Guillaume van

der Graft. Dat blijkt al uit de beginregels: ‘In verborgen zônes / tussen feit en fout /
als een soort Umlaut / tref ik U soms’.124 God lijkt hier te zijn teruggebracht tot een
leesteken. Maar gaandeweg het vers blijkt de inzet veel hoger te zijn dan het
aanvankelijk leek, en wordt de toon bijzonder schrijnend. Dat effect wordt nog
verhevigd door de korte zinnen met een staccato-achtig ritme.
Veel gedrevener dan in de poëzie van Lodeizen, Hanlo en ook wel Van der Graft

is de toon in het vers ‘Lied’ van Hans Andreus, waarin de lange zinnen zich
aaneenschakelen tot een bijna ademloze kreet, die de wanhoop om de dood van de
liefste op een onvergetelijkemanier tot uitdrukking brengt. De aangrijpende werking
van dit gedicht wordt nog versterkt door de vele herhalingen waardoor de
beklemmende werkelijkheid die in ‘Lied’ verbeeld wordt, des te onontkoombaarder
wordt.
Een geladen indrukmaakt ook de poëzie van Hugo Claus die in Blurb gepubliceerd

werd. Hierin worden emoties met snijdende directheid ontleed. Een lyrische toon
lijkt daarbij soms - tussen alle erupties door - enige opluchting te geven.
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Alles bij elkaar geven de niet zo talrijke verzen die in Vinkenoogs tijdschrift
opgenomen werden, toch een boeiend beeld van de richting waarin de jonge poëzie
zich omstreeks 1950 bewoog. Daarbij wil ik wel aanstippen dat in Blurb geen
gedichten van Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar en Lucebert, die alle deel uitmaakten
van de oorspronkelijke Cobra-groep, gepubliceerd zijn. Uit Vinkenoogs commentaar
op de Experimentele Groep in het eerste nummer, zijn aanvankelijke aarzeling ten
opzichte van de poëzie van Lucebert en enkele uitlatingen uit een van de hier
gepubliceerde brieven aan Jan G. Elburg kan worden afgeleid dat er in die fase van
de ontwikkeling van de ‘Beweging van Vijftig’ nog een duidelijke afstand was tussen
wat Vinkenoog voor ogen stond en de Cobra-kunstenaars.
Kijken we hierna naar het beschouwend proza in Blurb, dan is duidelijk dat we

het daarbij vooral over de inbreng van Vinkenoog zelf moeten hebben. De
medewerking van de andere auteurs is in dit opzicht beperkt gebleven tot het geven
van een reactie op de roemruchte enquête in Elseviers Weekblad.
Wat bij lezing van Blurb vooral blijkt is dat Vinkenoog in de loop van de veertien

maanden waarin zijn tijdschrift verschenen is, een steeds scherper beeld gekregen
moet hebben van de perspectieven voor een nieuwe poëzie. In het begin lijkt veel
voor hem nog onzeker, hij is zoekende, hij valt - naar zijn mening van een paar
maanden later! - de verkeerde groep aan, hij heeft moeite zich van het idee los te
maken een soort schoolblaadje te vervaardigen. Een jaar later blijkt dan alles te zijn
veranderd: hij is er vast van overtuigd dat er een nieuwe poëzie ontstaan is, hij
verdedigt haar en is zelfs al bezig een bloemlezing uit de verzen van de jonge generatie
samen te stellen.
Uit de geschiedenis van Blurbmag de conclusie getrokken worden dat daarbij het

keerpunt voor Vinkenoog de strijd rond de Elsevier-enquête geweest is. Toen werd
duidelijker dan tot dusver het geval geweest was hoe de posities lagen, wie de
tegenstanders waren en wie in dezelfde richting dachten als hijzelf. Zijn bezoek aan
Amsterdam in september 1950, toen hij met Hans Andreus, Remco Campert en Paul
Rodenko kennismaakte, en de in die dagen gevoerde gesprekken zullen al als een
eye-opener gewerkt hebben, maar de beslissende ervaring voor hem zal toch de
gezamenlijke strijd tegen de Elsevier-enquête geweest zijn. Dat alles zal hem het
gevoel gegeven hebben dat een nieuwe generatie in aantocht was.
Daarbij was het hem vooral te doen om een verandering van mentaliteit, om een

spirituele omwenteling. In het eerste nummer schreef hij hierover: ‘Wij hebben geen
keuze, de revolutie van de geest is ons meer waard dan de synthetische revolutie uit
het Oosten.’125 Om deze ‘revolutie van de geest’ ging het hem en daarom keerde hij
zich ook tegen de collectivistische tendenzen
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die hij in de Reflex-groep bespeurde, en tegen het maatschappij- en mensbeeld dat
in die jaren in Sovjet-Rusland gepropageerd werd. Daarin werd de mens naar het
positivistische evangelie dat aan het eind van de negentiende eeuw in brede kring
opgeld deed, teruggebracht tot een letterlijk ziel-loos wezen, dat in de eerste plaats
in collectief verband functioneert. Wie het latere werk van Vinkenoog kent - zijn
verzen, zijn pleidooien voor ‘bewustzijnsverandering’ en zelfs voor (zoals hij het
noemt) ‘geestverruimende middelen’ -, zal dan ook opmerken dat deze schrijver
zichzelf in dat opzicht opvallend trouw gebleven is.
Anders ligt dat met zijn gefascineerd zijn door ‘de haat’, ‘de pest’, ‘de zelfmoord’

en andere genotsmiddelen uit een vertrouwde romantische bonbonnière. Vinkenoog
die in die tijd - zie zijn commentaar op JanWalravens in het laatste nummer - duidelijk
afstand nam van een romantische levenshouding, blijkt in breder verband gezien wel
degelijk schatplichtig aan die stroming geweest te zijn, ook al verborgen de hier
gehanteerde begrippen zich achter surrealistische en zelfs existentialistische façades.
Ik denk dat in dit opzicht de opvattingen van Antonin Artaud van grote invloed
geweest zijn en dat Vinkenoogs onlustgevoelens verder helemaal pasten bij de
gebruikelijke rituelen van jonge bohémiens, die er natuurlijk van genieten tegen de
steunpilaren van de gevestigde orde aan te schoppen om daardoor een zo groot
mogelijke afstand tot de vorige generatie te creëren. In Vinkenoogs latere werk heeft
de hier bedoelde fascinatie immers plaatsgemaakt voor een geboeid zijn door de
liefde, wat trouwens niet minder een romantisch ideaal is.
Ook al is de medewerking van andere auteurs aan Blurb beperkt gebleven - behalve

Vinkenoog werkten negen schrijvers aan het blad mee -, hun bijdragen aan de enquête
over de moderne poëzie zijn toch aardig en veelzeggend. Interessant is dat Willem
Frederik Hermans als bewonderde dichters Leo Vroman, Paul Rodenko en Lucebert
noemde. Dat geeft aan dat hij - hoewel hij in die tijd duidelijke bezwaren had tegen
het werk van de experimentele schilders - voor de belangrijkste dichter uit de
Cobra-groep een grote bewondering koesterde. Uit een van zijn brieven aan
Vinkenoog blijkt bovendien dat zijn eigen verzen hem niet meer interesseerden.
Typerend in de antwoorden van Remco Campert en Hans Andreus is de

relativerende toon waarop ze hun standpunt verwoordden, terwijl bij Jan Hanlo opvalt
hoe belangrijk de humor voor hem was. Interessant is ook dat Ad den Besten en
Guillaume van der Graft zeker open bleken te staan voor de nieuwe poëzie, maar dat
zij daarbij ook dichters alsWim van derMolen en Henk van Tienhoven uitdrukkelijk
wilden betrekken.
Het zou een open deur intrappen zijn te zeggen dat Vinkenoog in Blurb de

beslissende figuur geweest is. Dat blijkt ook uit het aantal pagina's dat hij
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voor zijn rekening genomen heeft: tweeënveertig oftewel ruim vijfenzestig procent
van de totale omvang van Blurb.
Kijken we tenslotte naar het belang dat het blad in die beslissende jaren 1950 en

'51 gehad heeft, dan denk ik dat Blurb in vooral één opzicht van betekenis geweest
is: het heeft rond de spraakmakende Elsevier-enquête een groep jonge dichters
samengebracht, die de opvattingen van wat zij zagen als het literaire establishment,
met scherpe, baldadige en humoristische uitspraken onder vuur namen. Daarmee
heeft het - vanuit het toen nog zo verre Parijs - het gevoel van verbondenheid tussen
de zo verschillend geaarde dichters van de jonge generatie versterkt. Bij de vorming
van de ‘Beweging van Vijftig’ heeft Blurb daarom een niet te onderschatten rol
gespeeld.
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Hoofdstuk 3
Braak: een clean-shaven gezicht en een neger uit Mozambique

Een reclamebureau had het niet beter kunnen verzinnen. Enkele weken na het eerste
nummer van Blurb begon Braak te verschijnen. Braak en Blurb, Blurb en Braak:
een allitererend duo dat voor elkaar geschapen lijkt te zijn. Bovendien hadden de
oprichters van beide bladen geen enkele notie van elkaars bestaan...... Een hogere
macht, tuk op poëtische vernieuwing, moet hierin de hand hebben gehad.

Braak neemt in het geheel van de beweging van Vijftig een speciale plaats in. Na
Reflex en Cobra, waarin de schilders nog de toon aangegeven hadden, en na Blurb,
dat toch vooral - om eindelijk ook eens een beeld aan het fiscale vocabulaire te
ontlenen - een eenmansonderneming genoemd kan worden, presenteerde Braak zich
als het eerste blad dat echt van de jonge dichters zelf was. Dat was nog sterker het
geval vanaf het derde nummer, toen met het toetreden tot de redactie van Lucebert
en Bert Schierbeek het tijdschrift een veel intensere uitstraling kreeg dan door het
bescheiden uiterlijk gesuggereerd werd.
Dat laatste doet niets af aan de verdiensten van de twee nog onbekende dichters

die in mei 1950 het blad begonnen uit te geven: Remco Campert en Rudy Kousbroek.
Beiden waren toen twintig jaar.

Remco Campert

RemcoWouter Campert is in 1929 in Den Haag geboren als zoon van de dichter Jan
Campert en de actrice Joeki Broedelet. Hij groeide op in Kijkduin, waar strand en
duinen het decor vormden voor talloze avontuurlijke spelletjes met vrienden uit de
buurt en voor heldhaftige expedities tegen de iets meer uit de kluiten gewassen jeugd
van Scheveningen. Nadat zijn ouders gescheiden waren, trok hij met zijn moeder in
bij zijn grootvader, de Haagse schrijver Johan Broedelet. In die tijd had hij een
stempeldoos waarmee hij een krantje voor de huiselijke kring vervaardigde.
Nadat de oorlog uitgebroken was en de Duitsers hele wijken van Den Haag voor

de aanleg van de ‘Atlantikwall’ gevorderd hadden, verhuisde hij naar Epe. Daar
hoorde hij dat zijn vader - de dichter van ‘De achttien doden’, die om zijn verzetswerk
was opgepakt - in het Duitse concentratiekampNeuengamme om het leven gekomen
was.
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Na de bevrijding verhuisde Remco met zijn moeder naar Amsterdam, waar ze in de
Huidekoperstraat dicht bij het Frederiksplein gingen wonen. Hij volgde hierna de
gymnasiumopleiding aan Het Amsterdams Lyceum, een school die toen - onder de
spottende slogan ‘De aandeelhouder wint’ - door veel min of meer getalenteerde
leerlingen uit gegoede milieus bezocht werd. Zijn leraar Nederlands was de bekende
literatuurhistoricus dr. J.G. Bomhoff, die zijn enthousiasme voor de poëzie van Joost
van den Vondel slechts in geringe mate op Remco wist over te dragen. Deze werd
in die jaren veel meer gegrepen door de jazzmuziek, die hij 's avonds beluisterde in
café Bohemia aan de Looiersgracht. Hij werd ook een trouw lid van de Stan
Kenton-fan-club.
Remco's schoolcarrière verliep niet helemaal naar wens: hij werd van de vijfde

naar de vierde klas teruggeplaatst, waarna hij zo vaak spijbelde - zijn moeder was
enkele maanden voor een tournee naar de tropen -, dat hij na afloop daarvan niet
meer op school hoefde terug te komen.

Rudy Kousbroek

Intussen had Remco - een wat verlegen jongen die intens van de sfeer in de grote
stad genoot en gretig de eigentijdse modes probeerde te volgen - op school nog wel
vriendschap gesloten met Rudy Kousbroek, die samen met hem deel uitmaakte van
de redactie van Het Amsterdams Lyceïsten Orgaan (HALO). Campert vertelde in
1999: ‘We hadden allebei sterke literaire interesses. Verder is Rudy heel emotioneel
en heeft hij veel humor en dat trok me erg aan. Er waren natuurlijk ook wel
verschillen. Zo hield Rudy vooral van klassieke muziek en moest hij in het begin
niets van jazz hebben.’1

Deze nieuwe vriend, Herman Rudolf Kousbroek, was in 1929 in Pematang Siantar
aan de oostkust van Sumatra geboren. Hij kwam uit een plantersgezin. In de huizen
waarin hij zijn jeugd doorbracht, bevonden zich talloze dieren, zoals een beer, een
varkentje en beo's, terwijl ook apen tot de geregelde gasten gerekend konden worden.
Via zijn baboe kwam Rudy al vroeg in aanraking met de geheimzinnige Indische
geestenwereld. De weelderige natuur maakte een blijvende indruk op hem.
In 1939 werd hij naar de Plantersschool in Brastagi gestuurd. In dat internaat, dat

met zijn autoritaire sfeer een kille indruk op hem maakte, voelde hij zich diep
ongelukkig. Na de Japanse invasie bleek datzelfde internaat tot vrouwenkamp
getransformeerd te worden, waar ook Rudy als kind verblijven moest totdat hij naar
een mannenkamp overgebracht werd. Daar leerde zijn vader, die er ook opgesloten
zat, hem Frans, Duits en Engels en vertelde hem over zijn eigen favoriete dichters.
De opgroeiende Rudy, vol avontuur-
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lijke dromen, werd in die jaren vooral geboeid door de verzen van de Tachtigers,
onder wie in het bijzonder Willem Kloos.
In februari 1946 kwam het gezin Kousbroek naar Nederland, waar Rudy de HBS-b

opleiding aanHet Amsterdams Lyceum ging volgen. Bovendien kreeg hij privé-lessen
Latijn en Grieks. In deze periode las hij gretig verzen van Achterberg, Nijhoff en
Slauerhoff, waarvan hij soms ook pastiches maakte. In de zomer van 1947 deed hij
eindexamen.
Hij schreef zich vervolgens in voor de studie wiskunde aan de Gemeentelijke

Universiteit van Amsterdam. Kousbroek: ‘Mijn vader had het liefst dat ik medicijnen
zou gaan studeren. Dat was zijn eigen ideaal geweest, maar dat lokte me absoluut
niet.’2 In de wiskunde verdiepte Kousbroek - een analytisch denkende jongen met
sterk romantische kanten - zich met veel animo, maar uiteindelijk spande hij zich
toch te weinig voor zijn studie in en haalde hij de tentamens niet.
Over zijn muzikale interesses vertelde hij: ‘Remco heeft mij in die tijd tot de jazz

bekeerd. We luisterden wel naar platen van Stan Kenton, wat ik eerst een raar soort
onderwatermuziek gevonden had. Belangstelling voor de jazz was in mijn milieu
niet gangbaar.’

Een vriendschap en een tijdschrift

In november 1949 - op de experimentele tentoonstelling in het Stedelijk - zagen
Campert en Kousbroek, die van het bestaan van Reflex natuurlijk al op de hoogte
waren, voor het eerst schilderijen van Appel, Corneille en Constant: een ervaring die
een onuitwisbare indruk op hen maakte.
In dezelfde tijd spoedden ze zich naar Parijs, waar ze op de Place de la Contrescarpe

in het Quartier Latin in een goedkoop hotel een kamer vonden. Die kamer had alleen
een getralied raam dat op een gang uitkwam. Daar schreven ze gedichten en hielden
zich met stokbrood, worstjes en een fles wijn, uiteraard genuttigd op een stuk
krantenpapier, in leven.
Enkele maanden later kregen Remco Campert en Rudy Kousbroek, die veel in

kunstenaarscafés als Reinders en Eylders zaten, concrete plannen een literair tijdschrift
op te richten. Dat deden ze overigens zonder veel pretenties: ze waren pas twintig
en keken erg op tegen avant-garde kunstenaars, zoals de schilders en schrijvers van
de Experimentele Groep, die heel serieus met hun werk bezig waren.
De naam van het tijdschrift, Braak, werd tijdens onderlinge gesprekken bedacht.

In 1999 vertelde Campert: ‘Ik heb de neiging te zeggen dat die naam van mij
afkomstig is. Daarbij dacht ik allereerst aan een land dat braak ligt. Dat was de
belangrijkste associatie. En verder had die naam ook iets te

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



132

Omslag van het eerste nummer van Braak

Deel van de adreslijst van Braak
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maken met braken, overgeven, waarmee dus afkeer van de oude cultuur uitgedrukt
werd.’
Rudy Kousbroek deelde van zijn kant mee: ‘We hebben er samen over gepraat,

maar ik heb stellig in mijn hoofd dat het mijn idee was. Je kunt het overigens niet
helemaal vaststellen. De allereerste betekenis had te maken met diefstal met braak.
En verder speelde ook ‘braakliggend’ mee: dat kwam van The waste land van Eliot,
waarmee we allebei nogal in de weer waren.’ Dat beiden menen de naam Braak
bedacht te hebben, is er een onverdacht bewijs voor hoe sterk ze zich - als een
artistieke Siamese tweeling - met elkaar verbonden voelden...
Campert en Kousbroek vonden kort daarop in de buurt van het Frederiksplein een

bureau dat zich in het vervaardigen van lichtdrukwerk gespecialiseerd had. Dat bureau
bleek nog meer revenuen op te leveren: een van de meisjes die daar werkten, viel bij
Kousbroek zo in de smaak dat hij, altijd op zoek naar ‘de aaibaarheidsfactor’, haar
tot een afspraakje wist te verleiden.

‘Liegen op hoger plan’

Vrij snel, nog in mei 1950, kwam daarna de eerste aflevering van Braak uit, gestoken
in een lichtblauw omslag, waarop de naam met rode hoofdletters afgedrukt was.
Daaronder was in zwart vermeld: ‘Maandelijks Cahier voor proza, poëzie en critiek’.
De redactie en administratie bleken gevestigd te zijn op Kousbroeks adres:

Sarphatipark 131-vierhoog te Amsterdam-Zuid. De abonnementsprijs zou f 3,50 per
half jaar bedragen, terwijl een los nummer 60 cent kostte.
De eerste aflevering, die vierentwintig bladzijden telde en waarin alleen proza en

poëzie van de beide redacteuren en verder enkele middeleeuwse verzen opgenomen
werden, opende met een gedicht van Remco Campert waarin de relativerende toon
die ook voor zijn latere poëzie zo typerend zou zijn, al heel herkenbaar is:

dichten is liegen op hoger plan
van een mus een zwaluw maken
en als het even lijden kan
nonchalant de kosmos raken
liefs erwtenborsten
worden een verrukklijk span
een gore lap een smetteloos laken
maar voor de deur staat een man
al nachten lang te braken3
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Het vraagt niet veel fantasie te ontdekken dat er in dit gedicht, waarin nog volop
sprake is van eindrijm, een verband gesuggereerd wordt tussen de nachtelijke activiteit
van de man uit de laatste twee regels en de naam van het tijdschrift.
Campert publiceerde verder in dit nummer nog vijf verzen onder de schuilnaam

Vincent Mureno. Hij vertelde in 1999: ‘Dat vond ik een mooie naam, die ik in een
Parijs showblaadje opgedoken had.’
In een van die verzen blijken herinneringen aan de bezettingstijd het spontane

liefdesgeluk in de weg te staan:

deze dingen hebben zich zatgevreten
aan mijn vermoeide hart:
de laarzen de kampen de smart
om jouw lichaam in een kuil gesmeten
ik kan niet liefhebben zomaar
wanneer ik haar in mijn armen neem
omarm ik ook de lijken die ik daar
zag liggen in jaren zonder erbarmen
nu vijfjaar later onder bomen
die in het teken der lente staan
ben ik nog gedoemd tot dromen
dromen die tegen het leven gaan
want op de velden van het verleden
staan te veel kruisen
dat ik anders zou kunnen huizen
dan tussen de puinen van het heden4

Ook van Rudy Kousbroek verscheen er in deze aflevering poëzie: een cyclus van
vijf verzen, deels geïnspireerd door het Parijse avontuur in het voorafgaande najaar.
Anders dan Campert gebruikte hij daarbij niet zijn voornaam, maar het meer
afstandelijke H.R. Kousbroek.
In 1999 vertelde hij: ‘We hadden in Montmartre kennis gemaakt met twee

vriendinnen. Remco's meisje was duidelijkminder interessant dan het mijne, waardoor
er voor hem niet zo veel te beginnen viel. Nu deelden we in dat hotel een kamer,
zodat hij er een paar keer voor zorgde ergens anders heen te gaan, terwijl ik dat meisje
bij me had.’
In het eerste vers van deze cyclus wordt de herinnering in korte notities vastgelegd:
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een kamer boven een plein
heiligen aan de muur
de klok van geneviève
slaat ieder uur het uur
een vrachtauto met flessen
bus 84 en een hond
de stilste aller minnaressen
kuste ik hier haar mond -
een hoge kamer aan een straat
een notre dame du bon sommeil
die op de muur getekend staat
heilige maria bid voor ons5

‘Het volle, clean-shaven gezicht van Ter Braak’

Een van de interessantste bijdragen aan dit nummer was een kort, programmatisch
essay van Rudy Kousbroek, waarin opgemerkt werd: ‘De titel van dit blad dient geen
affiniteit met Menno ter Braak te suggereren. Integendeel zijn als tegenstelling met
zijn geest, die nog zozeer het teken is waarin veel huidige letterkunde staat, een aantal
middeleeuwse gedichten in dit nummer opgenomen.’
Over Ter Braaks invloed op de eigentijdse literatuur schreef hij verder: ‘Wanneer

ter Braak slechts cultuurhistorische, politieke of wijsgerige pretentie gehad had, zou
het aantrekkelijk zijn hem zeer veel waarde op letterkundig gebied toe te kennen;
zijn invloed daarop was dan niet minder intensief geweest.
In de huidige stand van zaken blijft die invloed, maar is toch wel te ongelijksoortig

om nog aantrekkelijk te blijven. Het wordt gewoon vervelend om achter bijna alle
moderne litteratuur het volle, clean-shaven gezicht van ter Braak te zien staan.
Dit maakt de kern van het probleem uit: ter Braak is niet artistiek. Het zou nog te

slikken zijn als hij geestelijk gesproken een ferme baard had en een gek pak droeg.
Hij is te wetenschappelijk, te wroeterig en spitsvondig, zonder op bepaalde

momenten de hele rataplan van zijn ijzingwekkende eruditie los te laten om eens een
paar flink onberedeneerde dingen te zeggen, die buiten het gepraedetermineerd
schema van het verstand vallen; om eens op artistiek overtuigende manier van een
ervaring of opvatting te getuigen, in plaats van intellectueel.
Want het interesseert mij toch eigenlijk pas op de tweede plaats wat de
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rationele aanleiding is als hij het een of ander schrijft, vóór alles is het er mij om te
doen het geschrevene kunstzinnig-emotioneel te ervaren.’
En verder: ‘Filosofen en historici schrijven ook - en zelfs vee-artsen en amateur

astronomen stellen hun specialité wel eens te boek. Dat is daarom dan geen litteratuur;
waarom zou (zonder ter Braak nu met de laatsten te willen vergelijken) cultuurcritiek
dan wel dit praedicaat verlangen? Vergelijk ter Braak eens met een andere auteur
van universele eruditie - S. Vestdijk, die wél artist is; neem na het lezen van een
moderne Vlaamse auteur (ik denk bv. aan Fr. de Backer, M. Gilliams of Joh. Daisne)
ter Braak eens ter hand, dan springt duidelijk naar voren dat een schrijvend denker
nog geen denkend schrijver is. Ter Braak mist critiekloosheid en nonchalance,
ontroerend vermogen en - hoe moet ik het noemen: goddelijkheid.
De middeleeuwse poëzie staat hier wel scherp tegenover. Haar problematiek is

ontegenzeggelijk minder uitgestrekt, in bijna alle gevallen (er zijn er wel andere)
bleef zij beperkt tot de onmogelijkheid in liefde volkomen bij elkaar te komen - of
die liefde nu aards of mystisch was; de ontzetting der ontoereikendheid om in de
andere ziel op te kunnen gaan - het water is veel te diep. Maar in deze beperking het
meest universele wat ooit door een kunst is opgebracht; nooit daarna is zo aangrijpend,
gevarieerd en unaniem van een problematiek getuigenis afgelegd.’6

Hierna werden dan ook enkele middeleeuwse verzen van de mystieke dichteres
Hadewych opgenomen. Kousbroek: ‘Dat gebeurde opmijn initiatief. In die tijd kende
vrijwel niemand Hadewych. Mijn vader had me over haar verteld en op mijn
verjaardag had ik van een vriendinnetje een bundel met een keuze uit haar gedichten
gekregen.’
Ook een ander vers in dit nummer lijkt van een middeleeuwse dichter afkomstig

te zijn:7

Tvergaderen en was noeyt so soet
het scheyden en is veel meerder pijn
die niet en weetet minen noot
hoe soude hi kennen dat hete mijn
want hier te zijn es cort termijn
al ligghen wi hier in blancken armen
ten ende moet al gescheyden zijn
god wil haer lieve ziel ontfermen8

Het eerste nummer bevatte verder het korte verhaal ‘De schone jongeman’ van Remco
Campert, waarin op melancholieke, maar ook speelse toon geschreven wordt over
het verlangen naar de gestorven vader, zoals in het begin
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van het verhaal: ‘Toen hij zes jaar was, stierf zijn vader. Het was een winderige dag
aan het eind van September. Vanaf die dag tekende hij op elk stuk papier dat onder
zijn handen kwam, poppetjes. “Zij zijn mijn vader” zei hij. Dikwijls bezocht hij
musea en keek naar de portretten van oude en jonge mannen.
Zij waren allen zijn vader, zei hij.
Toen hij volwassen was, bleek hij opgegroeid te zijn tot een ongewoon knappe

jongeman, met zwart haar, zwarte ogen en een bleek mager gelaat. Hij was zeer rijk,
daar hij het grootste gedeelte van zijn vaders vermogen had geërfd. Hij bewoonde
een groot huis, waarom een tuin als een park lag. Hij kocht talrijke beelden en plaatste
hen in de tuin onder de bomen. Hij bezat een standbeeld van Clemenceau, van
Bismarck, van Balzac en verschillende beelden van Griekse jongelingen, die allerlei
sporten beoefenden of alleen maar stil stonden en naar iets keken wat hij niet kon
zien.
Zij waren allen zijn vader.’9

Enkele plaagstootjes

Hierna nam Remco Campert het blad Spleen, dat - zoals we in het vorige hoofdstuk
gezien hebben - in die tijd door Niels Augustin en enkele vrienden rond het
Leidseplein verspreid werd, losjes op de korrel: ‘Enige flinke jongens die Eylders
frequenteerden, besloten tot de uitgave van een blad.
“Er moeten veel vieze woorden in staan,” zei een van die jongens, “dat vond ik

op de HBS ook al zo leuk.”
Nu, ze vonden het allemaal een enig plan en gniffelden bij het vooruitzicht.
“Weet je,” zei een tweede, “wij zijn anders dan de anderen, wij durven te zeggen

waar het in deze decadente verrotte maatschappij om gaat.”
Ze knikten en zeiden dat de maatschappij rot was. “Kijk eens,” zei een derde, “wat

een lekker grietje daar loopt.” Ze keken allen en zeiden dat het grietje er best wezen
mocht.
“Luister eens” fluisterde een vierde. Zij bogen zich naar hem toe om te luisteren.

“Ik zou best eens met haar naar bed willen,” zei de vierde met een kop als vuur. Ze
sloegen zich op de dijen en riepen “Jij durft, zeg” en “Wat leuk” en “Ik ook wel”.
Ze noemden het blad Spleen en toen het verscheen, kon iedereen zien, dat het een

getrouwe weerspiegeling was van hun sexuele noodjes[,] hun kantoorzieltjes en hun
schemerlampmentaliteit.’10

Even speels was Camperts commentaar op de dichtbundel Sous-terrain (1950)
van W.J. van der Molen, waarmee de poëzie-serie ‘De Windroos’ van start gegaan
was. Over de dichter zelf schreef hij: ‘Het blijkt dat zijn schoot
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door bergketens is gezwollen; ondanks dat lukt het hem onder stoelen door te schuiven
en in gordijnen gerold te staan. Zijn voeten schrijden in de ruimte tussen sterrenevels
en het is dus verklaarbaar, dat hij tussen hoofd en voeten aan afstand vergaat. Hij
ligt in het verlengde van de aarde en hij moet (en schijnt het niet leuk te vinden)
hagel en onweer baren. Hij leeft omkeerbaar achterstevoren en dan nog alleen aan
de binnenkant.
Ik kan niet aannemen, dat de heer van der Molen dit zelf gelooft. In zijn werk doet

hij zich in elk geval kennen als een loodzware humorloze Hollandse dominee,
eigenschappen die hem in zijn minst onoprechte gedichten zoals: “Ik kan geen bloed
zien” “Zomeravond” geen moment in de steek laten.
Men moet de heer van der Molen eens flink in zijn zij kietelen.’11

Uitgesproken positief was daarentegenKousbroeksmening over de novelleWerther
Nieland (1949) van Gerard Kornelis van het Reve: ‘[...] het zwijgen dat er [...] in
bijna de gehele pers over bewaard wordt, is des te bevreemdender als men zich het
gejuich en hoerageroep herinnert dat “de Avonden” uit veler pennen losmaakte.’
En verder: ‘De verlatenheid, de dingen die men niet, of misschien juist bijna wél

begrijpt; de vreemdewereld tussen het oprichten van clubs, onbegrijpelijke toestellen,
van wonderlijke fantasieën die met grote ontroering voor waar aan een ander worden
verteld. Over dit alles de onbestemde angst, grauwe sfeer en triestheid. Bij deze
dingen is v.h. Reve's taalgebruik zo ongewoon aangepast, dat het op zichzelf al haast
deze sfeer van denken suggereert; bovendien van een bijna niet te geloven
beschrijvingskracht, vatbaar voor de uitzonderlijkste nuances en fascinerend brilliante
weergave van de gecompliceerdste dingen.’12

De reacties op het eerste nummer van Braak waren welwillend, maar ze kwamen
wel uit een nog kleine kring van abonnees. In het begin werden die vooral geworven
onder familieleden, buren, kennissen en vrienden van de beide redacteuren. In de
kennissenkring van Remco Campert waren nogal wat acteurs, die hij via zijn moeder
ontmoet had. Tot de toneelspelers die zich abonneerden, behoordenMimi Boesnach,
Ank van der Moer, Han Bentz van den Berg en Ton Lutz. Verder namen ook Clara
Eggink, J.C. Bloem, Karel Appel en Koos Schuur een abonnement. Een andere
abonnee was de latere uitgever Johan Polak, die op Het Amsterdams Lyceum regent
van de schoolclub geweest was. De lijst met abonnees,13 die bewaard gebleven is,
omvat zo 'n zestig à zeventig namen.
Om postzegels uit te sparen, brachten Rudy Kousbroek en Remco Campert zelf

ook wel afleveringen rond. Na enige tijd werden er verder losse nummers verkocht
in enkele hoofdstedelijke boekhandels, zoals de Moderne Boekhandel in de
Leidsestraat, en werd er ook op straat wel mee gevent. De
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vroegere Podium-redacteur Gerrit Borgers vertelde in 1986: ‘Ik weet nog goed dat
Braak gecolporteerd werd op het Leidseplein en dan kocht je het en las je het en
vond je het prachtig en dan gooide je het weer weg.’14

Lucebert en Bert Schierbeek doen mee

Nadat het eerste nummer vanBraak verschenenwas, kwamen Campert en Kousbroek
in persoonlijk contact met twee dichters die ze al langer van gezicht kenden: Lucebert
en Bert Schierbeek. Lucebert was zo'n vijf jaar ouder dan zijzelf, Schierbeek zelfs
elf jaar.
Bert Schierbeek (1918-'96) was vanaf 1946 tot '48 redacteur van Het Woord

geweest. Toen hij Campert en Kousbroek leerde kennen, woonde hij met zijn vrouw,
de pottenbakster Frieda Koch, in het fraaie pand Van Eeghenlaan 7-b te Amsterdam,
waar ze ook kamers verhuurden.
In 1983 vertelde hij: ‘Remco Campert en Rudy Kousbroek hebben Lucebert bij

hun blad betrokken en toen ook mij. Lucebert woonde in die tijd bij me in huis. Hij
zei op een gegeven moment: “Moet je luisteren: er zijn twee van die gozers die willen
met ons praten.” We wisten toen nog niets van ze af. Toen ik de naam “Remco
Campert” hoorde, wist ik alleen dat hij met de Campert van “De achttien doden” te
maken had. Remco was ook wel zo'n tien jaar jonger dan ik. Er is een enorme
vriendschap uit ontstaan.’15

De ontmoeting vond plaats in café Eylders: achteraan op het gedeelte boven het
trappetje vanwaar er een breed uitzicht bestaat op de drinkende dichters en hun
vriendinnen aan de bar. Hoewel Campert en Kousbroek vooral tegen de ontmoeting
met - de door hen met ontzag bekeken - Lucebert opgezien hadden, bleken de vier
elkaar onmiddellijk aardig te vinden. Lucebert en Schierbeek zegden dan ook toe
aan Braak te zullen meewerken.
Rudy Kousbroek vertelde in 1999: ‘Ik was erg van Lucebert onder de indruk.

Terwijl je bij anderen nog wel eens zegt: daar zie je die en die invloeden, trof zíjn
poëzie me als volkomen oorspronkelijk. Het leek alsof hij als Pallas Athena met volle
wapenrusting uit het hoofd van zijn vader gesprongen was.’
Waren Campert en Kousbroek verguldmet de toekomstigemedewerking van twee

al min of meer roemruchte schrijvers, ook voor Lucebert en Schierbeek kwam Braak
op een goed moment: Reflex was opgegaan in Cobra en dat laatste blad kwam - na
de breuk in november van het afgelopen jaar waarbij de dichters Cobra vaarwel
gezegd hadden - voor hen niet langer als spreekbuis in aanmerking. Bovendien leken
de officiële literaire tijdschriften allerminst happig op Luceberts verzen te zijn. Zoals
we in het zesde hoofdstuk nog zullen zien, was deze in februari van dat jaar zelfs
van plan geweest een eigen tijdschrift op te richten.
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In 1983 vertelde Schierbeek over zijn redacteurschap van Braak: ‘Daar hebben we
veel plezier mee gehad. Met het geld dat we hadden, konden we nèt dat blaadje
maken. Dan bleef er nog een kwart borrel over of zo.’

‘Niet meer vaag in parken of woestijnen’

Kort na de kennismaking met Lucebert en Bert Schierbeek, in juni 1950, kwam de
tweede aflevering van Braak uit. Ook dit nummer opende met poëzie van Remco
Campert, maar nu kwam er geen eindrijm meer in voor:

de hemel is niet te verleiden zo kuis
stad drinkt het eerste glas wijn van de dag
dichters slapen nog
onvoltooid hun werk op tafel
zij laten parijse baarden groeien
op een regenachtig laken
zomaar europa denk ik europa europa...16

Hierna volgden enige ‘redactionele aantekeningen’ waarin Campert en Kousbroek
noteerden: ‘De naoorlogse Nederlandse poëzie begint langzamerhand gestalte te
krijgen en wel een totaal andere dan voor de oorlog. Men is overal druk in de weer
radicaal te breken met de traditionele versvorm. Dit verlaten der oude vormen moet
bij dichters als Charles, Hanlo, Andreus en Lodeizen allereerst beschouwd worden
als een zich zeer nadrukkelijk distanciëren van de Hoekstra's, Hoornik's en Bouhuisen
[Bouhuysen] van het klein (on)geluk. Bij eerstgenoemden krijgt men de indruk dat
dit distanciëren zich voorlopig tot nauwelijks meer dan de vorm beperkt, terwijl Bert
Voeten, die zijn poëzie blijkens twee verzen in het Mei-nummer van de GIDS, ook
in een nieuw kleedje heeft gestoken, blijkbaar meent dat menmet kousen en schoenen
in de hemel kan komen. Just like that. Maar wat voor eisen stelt deze nieuwe poëzie
dan wel?
Dat er niet meer vaag in parken of woestijnen wordt gelopen. Dat de vlucht in de

droom aan de dijk wordt gezet, omdat hij onbruikbaar is. Dat indien er gevlucht moet
worden, er in de realiteit gevlucht wordt. Dat de dichter verder kijkt dan zijn
zolderkamer lang is. Het hemelse vers in de aardse huiskamer moet plaats maken
voor het zeer aardse vers in de zeer aardse wereld.
In deze verandering zijn naar onze smaak Lucebert en Kouwenaar, die destijds in

REFLEX hun experimentele poëzie publiceerden, overtuigend voorgegaan.’17
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Onmiddellijk hierna werden - om de laatste aantekening te onderstrepen - zes verzen
van Lucebert gepubliceerd. Een ervan is het later zo bekend geworden gedicht ‘Arp’
waarin het werk van deze dadaïstische beeldhouwermet plastische kracht opgeroepen
wordt:

tegen de polsslag van het steen
klopt de gedachte van de hand
ritselt de rokzoom van trottoirs
ademen rotsen over mij heen
staat de oxyde der zee
op de brandbreekbare ogen der aarde

dwars door mijn mond door
breekt het harde gat van gebaar
en mijn stem wenkt
stilte galoppeer maar
stilte galoppeer maar
geen gewicht dat meer denkt

zo
ben ik tot over mijn oren verloofd met het licht
het licht koopt mij op
loopt op mijn tred mijn hals mijn haar
een mars van mens
de echte mens die wenst

stilte galoppeer maar
door de verstilde galoppade18

Aan het slot van deze aflevering werden nog enkele verzen van Vincent Mureno
(RemcoCampert) gepubliceerd, waarin allerlei dichterlijke pretenties onderuit gehaald
worden:

1.

ze hebben ons allen bedrogen
maar de dichters het meest
vogels die naar boven vlogen
zijn zelfs niet van de grond geweest
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2.

dichters vliegen door het heelal
misschien valt er toch over te praten
van vogels vindt men ook overal
de uitwerpselen op de straten19

‘Het cultuurvretende grauw’

Intussen was afgesproken dat Lucebert en Schierbeek niet alleen aan Braak zouden
meewerken, maar dat ze vanaf het derde nummer ook deel van de redactie zouden
uitmaken. In de kring rond het Leidseplein werd dat niet door iedereen toegejuicht.
In 2000 vertelde de dichter Karel Grazell, van wie in het vierde nummer van Braak
onder de schuilnaam Leins Janema het vers ‘Krantenbericht’ gepubliceerd zou
worden: ‘Remco en ik hebben in die tijd over mijn medewerking aan Braak gepraat
en toen heb ik wel laten merken er niet enthousiast over te zijn dat ze Lucebert en
Schierbeek, mensen van een andere generatie dan wij, voor de redactie gevraagd
hadden. Van Lucebert, hoe charmant ook, begreep ik trouwens niets.’20

Omdat Lucebert van planwas de komende nummers niet tekeningetjes te illustreren,
werd bovendien besloten het blad verder niet meer te laten stencilen, maar bij een
rotaprinter aan de Elandsgracht in offset te laten drukken. Dat had bovendien het
voordeel dat de teksten van de gedichten in handschrift gepubliceerd konden worden.
Kousbroek herinnert zich overigens dat de rekening voor het stencilen van de tweede
aflevering nooit betaald is.
Hierna kwam halverwege juli het derde nummer vanBraak uit. Aan het slot hiervan

werdmeegedeeld: ‘Het bleek economischer van stencilen op offsetdruk over te gaan,
waartoe wij een man huurden, die op zich nam zich van deze taak te kwijten. Hij
kwam evenwel na bijna drie weken opgewonden lezen in de copij mededelen dat het
hem te opsceen (!) was. Na veel moeite vonden wij een reiner ziel - die dit nummer
verzorgde - maar door deze samenloop van omstandigheden (het was inmiddels 1
Juli geworden) konden wij niet voorkomen dat dit nummer over tijd is.’21

Ook verder had het vervaardigen van deze aflevering nogal wat voeten in de aarde.
Op het okerkleurige omslag ervan stond een gouache van Karel Appel afgedrukt.
Tenminste: dat leek zo, want in feite was de gouache die door Appel beschikbaar
gesteld was, door Kousbroek nagetekend.
Hij vertelde hierover: ‘De drukker zei: “Dat kunnen we niet reproduceren of het

moet een halftoon-procédé worden.” Dat was heel duur. Ten einde raad heb ik die
gouache maar met Oostindische inkt nagetrokken. Later is ze weer naar Appel
teruggegaan.’ Die vervalsing is wel met het nodige vak-
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manschap vervaardigd, want ook Appel zelf heeft er indertijd niets van gemerkt!22

De derde aflevering opende met een bijdrage van Lucebert, getiteld ‘De
Nederlandse litteratuur is dood, lang leve de Nederlandse literacteur’, waarin hij het
artistieke establishment strijdbaar te lijf ging: ‘Lieden die nog nooit het gebrul van
de nachtegaal hoorden hebben een niet te bevredigen behoefte aan nieuwe geluiden,
jagen - zonder zich ooit door het oorspronkelijke te laten verrassen - achter alles aan
wat zich maar even als een sensatie schijnt voor te doen. De Hollander
vertegenwoordigt dit slag cultuurvreters op zijn eigen manier. Hij heeft voor de
inheemse revolutionaire kunstenaar en diens arbeid maar één soort belangstelling,
n.l. die van het zwijn voor de modder; binnen in de troebele ogen van dat dier verkeert
ook het zuiverste water in drek. Het cultuurvretende grauw dat met netjes gewassen
smoel onze musea, theaters en concertzalen in en uit wandelt, de boeken en
tijdschriften doorbladert, dat vee gaat altijd de weg van de minste weerstand: het
heeft slechts een achteloos schouderophalen over voor dat wat persoonlijk, diepgaand
en huidig is, wat dus kan bevreemden, problemen oproepen en wat zodoende
volstrekte aandacht moet opeisen. De duitse en franse spitzbürger zien in de dromer
en de extaticus hun beter ik, de hollandse burger evenwel ziet er zijn slechter ik in
belichaamd. Zowel de ene als de andere visie is gezichtsbedrog dat gewekt wordt
door het in masochisme verminkte waarnemingsvermogen van de burger waarmee
deze uit bezeten angst voor de zich aan hem opdringende werkelijkheid van zijn
angst en bezetenheid, het bestaan tracht te verbeteren, te reorganiseren[,] te
idealiseren.’
Hij betoogde verder: ‘Ik las eens in een gezelschap waarin o.a. zeer kunstzinnige

hollandse dames enheren gezeten waren, wat versen [verzen] van mijzelf. Een in ons
land vooraanstaande cultuurtorser vertolkte de mening van het burgerlijk deel door
na mijn voordracht achter zijn hand (met de bedoeling dat ik het zou voelen) aan zijn
omzitters mede te delen dat mijn werk vol met schizofrene beelden (!) zat en ook
nog hoe duidelijk merkbaar mijn anal-erotische veranlagung wel was.
In een soortgelijk gezelschap las ik een stuk proza van mijzelf. De inhoud van dit

proza was sterk religieus gekleurd, het was inderdaad een “verheven” kunstuiting,
maar helaas stond tussen het eeuwige en het eeuwige in het strikt zakelijk verband,
het woordje “k(a)t”, 3 maal maar, en ook nog het woordje “n(oo)ken” dàt in formeel
logisch verband.’
Vervolgens waren enkele regels tekst doorgestreept, waarbij tussen haakjes

geschreven was: ‘met het oog op geestelijk minderjarige lezers gecensureerd’. En
verder: ‘ik die maar een halfgod ben, werd maar tot een gewone pornograaf
bevorderd.’
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Hij merkte hierna over de eigentijdse poëzie op: ‘Sinds het officiële beëindigen van
de oorlog is er in ons land werk van jonge dichters verschenen dat, qua vorm en
inhoud voor de nederlandse letterkundige iets nieuws betekent. Maar er is hier geen
behoefte aan vernieuwing; heel het nederlandse culturele leven wordt beheerst door
corrupte kwakzalvers die alleen hun positie kunnen handhaven door een heroproeping
van vóóroorlogse toestanden. En hier te land zegeviert de doofpot steeds over het
open vuur [...]’.
Lucebert die zich erover verbaasde dat de poëtische vernieuwing in die tijd zo

geruisloos leek te gaan, schreef verder: ‘Ik begrijp niet goed waarom dichters als
Diels, Elburg, Kouwenaar, Andreus, Rodenko, zo geblaseerd doen, waarom ze zich
zo bescheiden terug trekken, als was hun stem niet de enig juiste; ik begrijp niet
waarom ze elkaar mijden, kleine vooroordelen tegen elkaar kweken, alsof niets
gemeenschappelijks hen bond. Zijn jullie soms allemaal burgers geworden, burgers
die rust, orde, veiligheid, het bedje en het cadetje prijzen boven alles, d.w.z. ook
boven het leven. Ik herinner jullie aan de rel in het Stedelijk Museum, vorig jaar
November. Toen werd er niet gezwegen over degenen van ons, die daar optraden als
zgn. experimentele dichters.Wat hebben ze gezegd dat we brachten? DADA nietwaar?
dada! Wat weten de klootzakken van dat wat het dadaïsme in de ontwikkeling van
de hedendaagse kunst betekende? Niets. Niets weten ze, niets niets voelen ze ook al
hebben ze net vijf jaren van “DADA - scholing” achter de rug.’
En ten slotte: ‘Men verwijt ons dat wij niets nieuws brengen, maar van welke zijde

komt dat verwijt, van die der nieuwlichters soms? Edoch, inderdaad mijne heren, u
hebt gelijk, wij vernieuwen de geesten van DADA en surrealisme zoals jullie je dode
oorlogen helpen herhalen. boum boem bumm kadavers kadavers x x x x x x
Zoals zingend brood vecht met de nachtegalenkadavers, schrijven boven alle angst

de ogen van het graan onophoudelijk zigeunerliederen tussen de trilharen van de
lucht. Alle reden! dus om mij solidair te verklaren met de bruidegom Jezus van
Nasareth, met Lenin onder de palmen[,] met elke scheikundige jury en met alle
langslapers, maar daarvan wel uitgezonderd ambtenaren, politieagenten, en
groothandelaars. Op de Nederlandse Letterkunde heb ik een montere kijk: peut-être
qu'il y a des poètes hollandais, mais la poésie hollandaise est mauvaise. Uit
onvergetelijke neuslengten ontmaskerde stofzuigers met tot in de wortelen
kniebuigingen, scháterlacht de poëzie zelve en ik roep, wie eine Privatbühne, uit:
DAS UBERTIER SPRINGT LUIDKEELS OVER MIJN OOGHAGEN IN MIJN RECHTERHAND
EN LIKT, KLÀAP MET DE SCHATERLACH TEGEN DE SCHOFTEN, DIEP IN DE NADEN VAN
DE NEDERLANDSE LITERATUUR DIE KATEROGEN TOE ZIJN.’23

Rudy Kousbroek vertelde in 1999 over het schrappen van enkele passages
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in dit betoog en over de verrassende metamorfose van ‘kut’ en ‘neuken’ in ‘k(a)t’
en ‘n(oo)ken’: ‘Dat is toen gebeurd op aandringen van de drukker, die een heel
sectarische protestant was. Het is in de huidige tijd niet meer voorstelbaar hoe
subversief dat toen gevonden werd.’

Uit Het boek ik

Straalde Luceberts bijdrage al de nodige revolutionaire gloed uit, niet minder
opzienbarend was het verhaalfragment waarmee Bert Schierbeek zich in dit nummer
presenteerde: een gedeelte uit Het boek Ik, zijn nieuwe experimentele roman, die in
1951 in boekvorm gepubliceerd zou worden en toen voor veel sensatie zorgen zou.
In 1983 vertelde hij: ‘Het boek Ik heb ik in een vrij hoog tempo geschreven. Ik

denk dat ik daar vijf maanden mee bezig geweest ben, maar ik had me er natuurlijk
met Het boek Le Cocq op voorbereid.’
Schierbeek, die in de afgelopen jaren geregeld gespreksfragmenten in zijn omgeving

genoteerd had, kon daar bij het schrijven van zijn roman gebruik van maken. Hij
merkte hierover op: ‘Zo is er veel in verwerkt van wat ik had meegemaakt in het
pension aan de Emmastraat waar ik in de oorlog woonde.’
Het begin van het in Braak gepubliceerde fragment uit Het boek Ik valt op door

een lyrische toon vol herhalingen die aan sommige gedeelten uit de Bijbel herinnert:
‘... 't is dat gij en ik allen Adam zijn en het vallen in ons woont en de hoon der goden...
Zeker het grootlevenzijn zal vergruizelt [vergruizeld] worden tussen kiezenstenen
of witte lakens van een bed...
Nooit in het bed sterven zingen de vingers!
We zouden nooit in lakens sterven
We zouden het bed laten sterven
We zouden willen dat de lakens van het levende bed stierven We zouden het

sterven willen laten om vrouw te leven We zouden het heilig geboren zijn willen
weten Want de dood loert in de wet van het onderoog! Want het onderoog wil de
angel geploegd zijn Want het angelus van oever en overoog wil gezongen zijn En
de stem is een vat en de klank de vaginavagemoris en de amour het amoris van wat
de rib van ons zelf, de lende van mijn lende, [...] de lies uit mijn lies en de mond van
mijn mond is... En ik weet dat ik Adam ben en dat mijn ribben mij tot God en de
Goden hebben gewend om tot het vrouwzijnzingen te komen...
... en we zagen het licht
... en we zagen het levende licht
... we zagen het levende licht uit het lijf van de rib’24
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Van Rudy Kousbroek verscheen in deze aflevering een reeks van drie gedichten
waarin klankspelletjes voor allerlei onverwachte effecten zorgen, zoals aan het slot
van het laatste gedicht:

in beneden komt een meisje door
van korte haar en helle gezicht
van rode lippen springt het licht
haar borsten dansen in de zon
uit de huidte van haar kuiten
uit het klappen van haar stappen
uit het nokken van haar rokken
uit het meisje van haar middel
uit het dorsten van haar borsten
danst de dagende dag naar buiten
danst uitdagende dag naar buiten
jaagt de meute van haar begeren

stort een felle begerige dag
in het blinde eerste licht van de hemel25

Ook in het derde nummer vanBraakwerd poëzie van Lucebert opgenomen, waaronder
een programmatisch vers dat later grote bekendheid krijgen zou:

Knevel de vogel en slecht de vleugel
Bijt open de roos met de haast
Geen tanken lest de dorst
Geen boek ontvouwt het brein
De kaarsen behoren het koren toe
De wijsheid de schijn
En wat roerloos is is tijdloos zijn.

Onze handen heel en ineen
Bevruchten met rilling de huid
Groot uit de ogen puilt
Een plein vol kruisdans en prijsrad

Maar wij de pupil wij zitten stil.

Schotvrij wij zitten stil
Vergelijken de wil met de wens

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



147

De wellust met de helderheid
Met het licht van de menslijk[e] stilte.26

In 1952 zou dit vers - met enkele kleine wijzigingen - ook in Luceberts bundel De
Amsterdamse school gepubliceerd worden.27
Remco Campert werkte aan de derde aflevering van Braak mee met een cyclus

van drie gedichten, waaronder ‘Oude dichter’. Daarin wordt van deze kunstenaar die
het contact met de jonge generatie verloren lijkt te hebben, een karikaturaal portret
gegeven:

licht is dichtgeknoopt in een neteldoek
mijn bril waar is mijn bril ligt op de schoorsteen
naast de werken verzameld en prijsgegeven
naast de foto van de vrouw verlaten

en mijn kinderen ik versta hun roepen niet meer
en mijn pen mijn vingers de verveloze schutting van mijn hart
heb ik de hemel ooit bezeten de aarde ooit herkend

het laatste wapen droom geslagen uit mijn hand
sta ik ontredderd in de sprakeloze duisternis
laat nu de dood maar komen
langs de versleten treden van mijn verzen28

Ook Gerrit Kouwenaar in Braak

De komst van Bert Schierbeek en Lucebert in de redactie opende ook deuren naar
nieuwe medewerkers, zoals het vroegere lid van de Experimentele Groep Gerrit
Kouwenaar. Dezemedewerkers zouden overigens evenmin als de redactie gehonoreerd
worden, want daar was eenvoudig geen geld voor.
Kouwenaar werkte aan dit nummer mee met drie gedichten onder de titel ‘Toen

ik jong was’. Daarin worden herinneringen opgehaald aan 1933 (‘lenteavonden vol
tennisballen en wonderen’) en 1943, waarna in het laatste vers de vraag gesteld wordt:
‘WAT ZAL IK ZIJN IN 1953’.
In het gedicht, gewijd aan 1943, schreef Kouwenaar over zijn verblijf in de

Utrechtse gevangenis in afwachting van het proces tegen hem en andere medewerkers
van het illegale blad Lichting. In het begin van het gedicht wordt duidelijk dat het
verleden nog altijd niet voorbij is:
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Bladzijde uit het derde nummer van Braak

Simon Vinkenoog, Rudy Kousbroek en Lucebert in Parijs (1952)
COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM
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Toen ik jong was in 1943

waren de lenteavonden made in germany dit kan niet waar zijn
er was een zonnige morgen op zwart gruis tussen vier muren
en boven de muren de bomen en boten die niet meer voeren

de wimpels heb ik gezien aan de masten de vogels op groene petten
de maan was nachten aanwezig door de sentimenten der tralies
dit kan niet waar zijn maar de ontmaskerde leugen
dat alle woorden als dood werden uitgesproken

ik heb de lindebladen bewegend gezien dit was de wereld
de grote lucht boven de appelboom er waren veel vragen
maar de grote lucht en de kleine kamer de twintig jaren
ik heb de erwten gelezen met een hart zonder waarheid

ik hoor nog vaak de bevelen de panter van wat er was
nog dagelijks worden de doden lachend geborgen
er was ook een zee en een hemel vol sigaretten
de zee waarin ik baad thans met doorrookte longen29

Een reactie op Blurb

Remco Campert en Rudy Kousbroek wisten in die tijd af van het bestaan van Blurb,
dat door Vinkenoog aan hen toegestuurd werd, maar ze hadden hemzelf nog niet
ontmoet. Zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, had Vinkenoog in zijn
eenmanstijdschrift een aanval op Reflex gelanceerd.
In het derde nummer van Braak werd daarover opgemerkt: ‘De redactie ontving

eerste en tweede nummer van BLURB [...] en vond het eerste nummer weinig zeggend,
het tweede iets beter. Voor een aanval op Reflex zijn toch wel steekhoudender
argumenten te bedenken, ook zou het wel interessant zijn als de o.i. niet creatieve
vinkenoog de pose van “alleen voor zichzelf” te schrijven liet varen, waar dit op den
duur voor zijn tijdgenoten toch een vrij nutteloze opdringerigheid krijgt.
De illustraties zijn beneden iedere kritiek, in dit opzicht ware het te wensen dat

Blurb het peil van Reflex dan maar had.’30

Ten slotte werd nog meegedeeld dat de eerste aflevering van Braak intussen
uitverkocht was. Verder werd aangekondigd: ‘Het licht-in-de-bedoeling in de naaste
toekomst een Braak-reeks uit te geven, min of meer bibliofiel uitgevoerde en
geïllustreerde bundeltjes, voor lage prijs. De verkoop zal bij voor-intekening
geschieden; nadere bijzonderheden volgen nog.’31 Dat plan is niet
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doorgegaan; wel heeft Kousbroek later in Parijs nog moeite gedaan Luceberts bundel
De analphabetische naam in die reeks onder te brengen, maar omdat er geen geld
voor de drukker meer was, is die uitgave toen niet verschenen.32

Het derde nummer van Braak zag er door Luceberts tekeningetjes, die overal door
de tekst verspreid waren, veel spannender uit dan de eerste afleveringen. Ook waren
er enkele door Lucebert verluchte advertenties in opgenomen, waaronder een van
pottenbakkerij De urn van Schierbeeks vrouw Frieda Koch.

‘Magische charmes’

Kort daarna ontstonden bij de voorbereiding van het vierde nummer moeilijkheden
met de drukker, die bezwaar maakte tegen het fragment uitHet boek Ik van Schierbeek
dat in die aflevering gepubliceerd zou worden. Besloten werd een delegatie, bestaande
uit Kousbroek en Lucebert, naar hem af te vaardigen om zijn bezwaren weg te
masseren.
In 1967 vertelde Lucebert hierover op hilarische toon: ‘Het was onze biezonder

aktieve redakteur Rudy Kousbroek die geregeld kontakt had met de rotaprinter, de
man die onze teksten op stroken speciaal geprepareerd aluminium uittypte, waarna
ik dan de marges en de opengelaten stukken tussen de tekst met een kroontjespen
van illustraties en reklameboodschappen voorzag. Tijdens het verzorgen van het
vierde nummer begon de rotaprinter bezwaren tegen de inhoud van ons blad te maken.
Het bleek dat deze man en zijn vrouw een obskure en verschrikkelijk onrekkelijke
sekte aanhingen, waardoor zij vooral getroffen werden door de blasfemische toon
die onze mederedakteur Bert Schierbeek in zijn eksperimentele romanfragmenten
aansloeg. Kousbroeks bekentenis, dezemensen niet alleenmeer aan te kunnen, vooral
die fanatieke vrouw niet, verbaasde ons enigszins omdat Kousbroek steeds over
magische charmes scheen te beschikken, die op zeer uiteenlopende vrouwspersonen
hun uitwerking nog nooit hadden gemist en wij ons hem, geheel ontwapend, zelfs
niet door een geheel aan de wereld ontrukte beata, niet goed konden voorstellen. Ik
bood aan hem te assisteren bij het volgende bezoek aan onze rotaprinter. “In
geloofszaken heb ik wel enige ervaring” zei ik, “niet voor niets heb ik een jaar lang
in een nonnenklooster gewoond.”
Hij vervolgde zijn relaas: “Weet waar je aan begint” waarschuwde Kousbroek,

maar de rotaprinter leek me een evenwichtig mens, hij leek zelfs op de vermaarde
nuchtere hollander toen hij ons zakelijk maar ook vriendelijk al op zijn portaal koffie
aanbood; gewoon koffie, geen mystieke wijn. Ik zei
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wel trek te hebben in een lekker bakkie, Kousbroek weigerde, wilde meteen met de
rotaprinter naar diens werkplaats op zolder om de drukresultaten te bekijken. “Gaat
u danmaar even gezellig mijn vrouw gezelschap houden” zei de rotaprinter en opende
de huiskamerdeur voor mij. Het leek allemaal geënsceneerd. Ik had gehoopt en ook
verwacht dat ik met Kousbroek schouder aan schouder tegenover het onverbiddelijke
zou komen te staan, maar hij drukte voor het heilige der heiligen zijn verborgen snor
in zijn gezond verstand... In de kamer zetelde een grote dame, groot, gezet, roodharig
en van huid overal cherry pink. “Dit is een van de meneren van het blaadje” riep de
rotaprinter nog achter mijn rug de kamer in.’
Hierna vertelde Lucebert hoe de dame zich beklaagd had over het goddeloze

karakter van het door haar man gedrukte tijdschrift, waarna hij vervolgde: ‘Ik
onderbrak haar, ik moest het volgende nummer van Braak redden, de rotaprinter
vroeg een laag tarief, hij was de billijkste van heel de stad, misschien wel van het
hele land en wij hadden maar weinig abonnees, dus weinig financiële zekerheid, we
moesten het voornamelijk hebben van de losse verkoop en men weet hoe dat gesteld
is met literaire tijdschriften.’33

Ten slotte deelde de ik-persoon de dame mee dat de heren Kousbroek en
Schierbeek, evenals hijzelf, intussen tot inkeer gekomen waren, waarmee de uitgave
van het blad voorlopig weer gered leek te zijn.

‘De muiltjes van Asse Pee Poester’

Het vierde nummer van Braak, dat al snel daarna - in augustus 1950 - uitkwam, zag
er met een fraaie tekening van Lucebert op het omslag schitterend uit. Het opende
met drie gedichten van Hans Andreus, waaronder ‘Omar Organdie’:

Omar Organdie gaat gekleed
als u als ik als wij hij eet
als u als ik als wij hij zit
hij ligt hij slaapt als u wij ik

maar Omar Organdie zingt
anders hij zingt met een stem die klinkt
vreemd in de oren voor wie er naar horen
hij zingt altijd vals dwaze liederen als:

‘Ik ben Omar Organdie
ik ben de gekke man die
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maar zingt waarvoor maar door toe maar
van hier tot ginder van ginder tot daar
om alles om niet nou ja en zomaar
maar daarvoor ben ik dan ook Omar
jazeker Omar Organdie!’34

In het in dit nummer opgenomen fragment uit Het boek Ik van Bert Schierbeek
waartegen de drukker bezwaar gemaakt had, werd God sprekend ingevoerd: ‘Plikplak,
plikkerdeplak de muiltjes van Asse Pee Poester.
Een oester?
Niet om te eten, zucht God, ik mijn ik, niet om te eten van de stank van het mens

zijn met geld om het geld, door het geld.
en de driehoekshosen en de zeer gemakkelijke dracht der borsten, is dat niet de

gezondheid het heiligheidendom dat ik dacht in mijn hoofd ver van nu?
Het leger des heils staat altijd klaar. Een kop hete snert. Genade? Vijf cent per

kop.
O God ik mijn God, genade voor wat het werd en genade voor wat ik wilde ik had

en ik zou, ik wou en ik hou, ja ik hou van allen die liggen te stinken in de goten mijn
ik, in de riolen mijn goed en mijn kwaad in het te vroeg en te laat, het eeuwig te laat
van mij, mijn God mij genade...’35

‘Broeder experimentator Lucebert’

Ook Jan Elburg werkte aan dit nummer mee en wel met een bijdrage waarin hij in
niet mis te verstane bewoordingen stelling nam tegen wat Lucebert in de vorige
aflevering over de eigentijdse literatuur beweerd had. Elburg, die anders dan Lucebert
al vóór de opening van de tentoonstelling van experimentele kunstenaars in het
Stedelijk met Cobra gebroken had - hij was verontwaardigd geweest over de censuur
die daar uitgeoefend was -, wilde ten opzichte van Luceberts revolutionaire pleidooi
graag enkele dingen rechtzetten.
In zijn bijdrage, getiteld ‘Bedje en kadetje’, schreef hij: ‘Wanneer een criticus in

een nieuw tijdschrift van een reeks mensen die allen verzen schrijven, een enkele
een oprecht dichter noemt en de anderen de eenvoudige eretitel dichter gunt - daarmee
duidelijk tot uitdrukking brengend dat hij hun verzen waardeert - maar hen
tegelijkertijd hun levenshouding verwijt, maakt die criticus daarmee een scheiding
tussen leven en kunst, die hemzelf stempelt tot een literator en zijn blad tot een literair
blad.’
Hij schreef verder: ‘Het zal duidelijk zijn dat ik het hier heb over Lucebert
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en zijn critiek in het Juli-nummer van BRAAK op de sedert enige jaren wat minder
druk publicerende moderne dichters die vlak na de laatste oorlog opkwamen. Een
critiek op Diels, Elburg, Kouwenaar, Andreus, Rodenko, die zo geblaseerd doen,
zich bescheiden terugtrekken, kleine vooroordelen tegen elkaar kweken, alsof niets
gemeenschappelijks hen bond. Nu staat er naar mijn smaak in deze rij juist één naam
te veel - die van Andreus, - en verschillende te weinig - bepaald die van Koos Schuur
- maar laten wij ons bepalen tot wat er staat.’
Elburg stelde hierna vast dat Luceberts vraag aan de jonge dichters of zij ook

allemaal ‘burgers’ geworden waren, hemzelf althans langs de koude kleren en het
weldoorvoede lichaam afgleed: ‘Het is namelijk zo, broeder experimentator Lucebert,
dat het tijdperk van de onmaatschappelijke dichter versleten begint te raken. Wij
weten evengoed als jij dat de burgerlijke maatschappij-ordening de kunstenaar tot
pauper maakt, maar wij weten ook dat de dichter twee handen heeft waarmee hij de
ernstigste lichamelijke nood voorlopig van zich af kan houden. Het moge profaan
klinken maar wij geloven niet dat er leven mogelijk is zonder orde, rust[,] bedje en
kadetje (welke laatste delicatesse voor ons part ook een boterham met margarine en
een Hollandse nieuwe mag zijn)[.] De tijd van de zolderkamertjes romantiek, een
uitvinding van demeest burgerlijke soort, begint uit de tijd te raken. De tegenwoordige
dichter is namelijk nogal trots, maar zijn trots is een andere dan die van de subtiele
geest. Het is de trots om het feit dat hij een gemeenschap die hem niet wil, met zijn
eigen twee handen een snee brood en een bed kan afdwingen. Het is de trots om het
feit dat hij verzen kan schrijven, zonder om plaatsing te hoeven bedelen bij burgerlijke
bladen, die misschien nog tolerant genoeg zijn om ze op te nemen, zij het met
opzettelijke drukfouten. Trots om het feit dat hij een vrouw en een kind en een huis
kan hebben. En met al die trots zeker te trots om uit angst voor de klanten n(oo)ken
en k(a)t te schrijven wanneer hij wat anders bedoelt.’
Elburg wreef hierna met zijn verwijzing naar enkele manoeuvres rond de

Cobra-expositie nog wat zout in de wonde: ‘Daarom is het ook zo gevaarlijk dat je
de rel in het stedelijk museum van het vorig jaar aanhaalt. Want juist daar kwam de
afhankelijkheid van broodschilders en -schrijvers en andere lieden die door of voor
de kunst hun brood verdienen, weer tot uiting. Daar moesten verzen verwijderd, die
misschien de gevoelens van een bepaalde maatschappelijke of godsdienstige
groepering konden kwetsen. Daar moest Dotremont (overigens geen sympathie van
mij) de mondworden gesnoerd uit angst voor posities en baantjes. En wat er overbleef
was Dada - de kranten hadden gelijk[.] Dat blijft over: een lege huls van
expressionisme, surrealisme en Dada, wanneer men de kunst van de hedendaagse
jongeren ont-
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mant door een scheiding tussen kunst en normaal bestaan teweeg te brengen. Een
narrenpak blijft er over, dat de dichter, die er zonder een andere overtuiging dat leven
literatuur is, zich lekker in voelt, tot een hansworst van bourgeoisie maakt. En waar
andere kunst dan die als slaaf gecommandeerd of als nar bespogen kan worden, door
de bourgeoisie niet wordt aanvaard; daarom zijn er jonge schrijvers die zich niet door
schrijven in het leven kunnen houden, maar op andere wijze hun brood verdienen
en daardoor minder verzen publiceren dan zij zelf wel graag zouden zien. Dit heeft
noch met bescheidenheid noch met geblaseerdheid iets te maken.’36

Lucebert, die zich door Elburgs opmerkingen over de Cobra-manifestatie - hijzelf
had zich immers ook tegen Dotremont verzet! - direct aangesproken zal hebben
gevoeld, noteerde sans rancune onder dit betoog: ‘“Die Fliege, die nicht geklappt
sein will, setzt sich am sichersten auf die Klappe selbst.” Lichtenberg = 1 der subtiele
geesten en ik: goed zo Jan. / Lucebert of Lucebaert.’37

Hierna besprak Rudy Kousbroek het in 1947 verschenen gedichtHeet van de naald
van de eigentijdse poète maudit en essayist Max de Jong (1917-'51), waarin het
ongelukkige liefdesleven van de ik-figuur op een ongewoon nuchtere, vaak dwarse
toon beschreven wordt.
Kousbroek schreef over dit gedicht waarop hij door zijn vroegere klasgenoot Johan

Polak geattendeerd was:38 ‘Een dun boekje dat men in vijf minuten uitleest maar dat
op een vreemde manier boeit. Gesteld in alledaagse taal wordt hier een alledaags
gegeven vanuit een alledaagse problematiek behandeld, nochtans weet ik niet wat
mij nu het meest bezig houdt; dat hij alle “simpele” dingen in een verband als dit
gevonden en opgeschreven heeft, of dat het vers verademend vrij is van iedere
dichterlijke taal en bijgevolg menselijker is dan alles wat ik binnen een minuut
verzinnen kan. Een vers waarbij men niet met de dichter mee hoog en laag moet
springen om “het” te halen.’39

Het vierde nummer werd besloten met enkele verzen van Remco Campert,
waaronder het ontroerende ‘Aan J.B.’, met wie zijn moeder Joeki Broedelet bedoeld
werd:

het kind dat zich verheugde
bij het zien van zeilbootjes
in de vijver van het Haagse Bos
ben ik gebleven

in koude Haagse huizen
kan ik mij nog altijd wenden
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als een vis in het water
vooral bij flarden zon en wind

dat ik om dit alles
om de bomen van het laatste oorlogsjaar
in Veluwse bossen
om je tranen van verleden jaar
in zelfgenoegzaam Amsterdam
om je hart
dat een grote warme vogel is
die ik te dikwijls opsloot
achter tralies egoïsme
om dit alles en veel meer
van je houd is iets
dat zo vanzelfsprekend is
dat ik het nooit heb uitgesproken40

De vierde aflevering bevatte verder nog een cyclus van zes gedichten onder de titel
‘Het oude huis’ van de jonge dichter Bab Westerveld en poëzie van Leins Janema
(Karel Grazell), Rudy Kousbroek, Gerrit Kouwenaar en Lucebert.

De wegen der passie

Intussen was behalve Lucebert ook Remco Campert naar het huis van Bert Schierbeek
aan de Van Eeghenlaan verhuisd. Doordat dus drie van de vier redacteuren daar
woonden en Rudy Kousbroek er geregeld langskwam, werd vooral op dat adres aan
de voorbereiding van het vijfde nummer gewerkt.
Dat huis vormde tegelijkertijd het decor voor een liefdesdrama, dat overigens al

enige tijd vóór de oprichting van Braak een aanvang genomen had: Lucebert en
Schierbeeks vrouw - de pottenbakster Frieda Koch, die in 1944 met hem getrouwd
was41 en twee kinderen met hem had - waren op elkaar verliefd geraakt.
Over Lucebert vertelde Bert Schierbeek meer dan veertig jaar later aan Karin

Evers, die toen een boek over Schierbeek voorbereidde: ‘In die tijd bloeide tussen
hem en mijn vrouw Frieda een mooie liefde op. En die bleef ook. Je kunt mekaar
dan de trap afslaan, maar dan kun je wel aan de gang blijven. Smeet je hem de
voordeur uit, dan werd hij weer liefdevol door de achterdeur naar binnen gesleept.
Uiteindelijk ben ik dus maar zelf opgestapt.’42

En Lucebert: ‘Natuurlijk. Voor Bert was het verschrikkelijk. Je vriend die

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



156

je bedriegt met je eigen vrouw. Hoewel het nooit een kleffe boel is geweest, het was
al snel een openlijke affaire. Ik vond Fried een vreemde, ondoorgrondelijke vrouw.
Dat was dus het geheimzinnige en aantrekkelijke. Ze was een pottenbakster. Tja, ik
heb ook wel een potje met 'r gebakken. Ik heb haar potten beschilderd. Die hebben
later nog heel wat geld opgebracht. Trouwens, slordig als ik altijd geweest ben, had
ik in dat huis ook tekeningen achtergelaten. Die heeft ze later - want ook ik werd
weer bedrogen: vertaler Nico Lijsen was de ware - te gelde gemaakt. Dat neem ik
haar niet kwalijk, hoor.’43

Over de gevolgen die dit alles voor de vriendschap tussen Schierbeek en Lucebert
gehad heeft, vertelde de laatste in Bert Schierbeek 70, een uitgave bij gelegenheid
van diens zeventigste verjaardag in 1988: ‘Kijk, we hebben natuurlijk wel bijzondere
perioden gehad samen, zoals toen we bij Bert woonden en er een voor ons beiden
onplezierige toestand ontstond met zijn vrouw Frieda. Er bestond toen een heel
merkwaardige relatie tussen ons van vriendschap en van, hoe noem je dat, ijverzucht
misschien. Nou ja, wij waren dus allebei de minnaar van één vrouw. Dat was
inderdaad een aparte relatie die ik met anderen niet heb gehad. En uiteraard zaten
daar pijnlijke aspecten aan, daar hoef ik dan verder niet over uit te weiden, neem ik
aan. Maar dat is lang geleden en die situatie heeft aan onze vriendschap nooit iets
afgedaan. Overigens heeft Frieda mij op mijn beurt weer bedrogen met een ander.’44

Remco Campert vertelde in 1999: ‘Fried bakte potten op zolder; daar stond een
oven. Bert was veel weg. Overigens merkte ik van die verhouding tussen Fried en
Lucebert niets. Pas later drong dat tot me door. Er was in huis geen ruzie-atmosfeer.
We zaten in één kamer, waarin het soms erg koud was. Bert zat in één hoek te werken
en Lucebert in een andere en Fried zat bij de potkachel. Het leek allemaal pais en
vree.’
Gerrit Kouwenaar die er ook geregeld over de vloer kwam, vertelde: ‘In Luceberts

bundel De Amsterdamse school staat een mooi gedichtje over een kind, “Hoop op
iwosyg”, en dat gaat over Michiel Schierbeek, de zoon van Bert en Frieda, die in de
box zat en die in dat gedichtje zegt “tut tut” of iets dergelijks. “Met zijn spruitjes
strottenhoofd.” Een prachtig lief gedichtje is dat.’45

De crisis in het huwelijk tussen Bert Schierbeek en Frieda Koch, dat in de herfst
van 1951 definitief op de klippen lopen zou, inspireerde Schierbeek en Lucebert tot
het schrijven van een reeks brieven, waarin ze zowel hun wederzijdse irritaties en
woede als hun vriendschappelijke gevoelens via symbolische personages de vrije
loop lieten. In het zevende nummer van Braak zou een dergelijke brief van beiden
gepubliceerd worden. Later zouden de brieven onder de titel Chambre antichambre
(1978) ook in boekvorm worden uitgegeven.
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Nieuwe medewerkers

Intussen breidde de kring rond Braak zich gestaag uit. Via café Eylders vernam de
veel oudere stamgast Jan Hanlo - hij liep al tegen de veertig - over het bestaan ervan,
waarna hij bij lezing zo enthousiast werd dat hij besloot een hele reeks verzen in te
sturen.
Waarschijnlijk in oktober schreef hij in een brief - het klad ervan is bewaard

gebleven - aan de redactie van Braak: ‘Het 3e nummer vond ik werkelijk hier en
daar om te zoenen (wat ik danookmaar gedaan heb[)]. Alleen voel ik me niet helemaal
prettig als Lucebert zo érg gemakkelijk met “god” werkt.’
En verder: ‘Van mij vinden jullie hierbij 2 x 6 verzen of hoe noem je die dingen.

Ik veronderstel wel - tenminste als jullie ze nemen - dat het genoeg is voor een paar
nummers. Dan zouden b.v. eerst de Hollandse en in een later nummer de Engelse
geplaatst kunnen worden.’ Van de door Hanlo ingestuurde verzen zou er één - ‘hou
je van me - altijd’ - in het vijfde nummer van Braak worden gepubliceerd.
Over dat laatste gedicht schreef Hanlo in deze brief: ‘O ja, 1 “hou je van me -

altijd” zou ook in wegwijzer-gestalte kunnen worden uitgevoerd (zoals bijgevoegd
smoezelig voorbeeld), hoewel dat eigenlijk geen zin heeft. Wel hoop ik dat het
typografisch zo gedaan wordt als 't nu is: met een rechte verticale uitsparing in het
midden. De titel van dit vers zou weg kunnen blijven.’ Hanlo's gedicht zou inderdaad
op deze wijze in Braak afgedrukt worden.
Hij schreef verder nog: ‘O ja 2: Krijg ik drukproeven?
Ik sta hier altijd zeer nadrukkelijk op, wat me nog nooit berouwd heeft.
Maar nu is dat bij een jong blad als dat van jullie misschien moeilijker. Ik hoop

dat jullie me dit willen toezeggen: dat ik zelf de proeven van mijn verzen corrigeer.’46
Zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, waren Remco Campert en Rudy

Kousbroek intussen in september ook met Simon Vinkenoog in persoonlijk contact
gekomen. Dat deze niet stond te juichen over de verzen van Lucebert, was al gebleken
uit brieven die hij eerder in dat jaar aan Hans Andreus gestuurd had. Ook in een brief
die hij op 4 november aan Jan G. Elburg schreef, toonde hij zich weinig enthousiast:
‘Met Uw artikel in het vierde nummer van BRAAK kan ik het als niet-marxist niet
helemaal eens zijn. Ik moet echter mijn instemming betuigen, als U mij dit toe wilt
staan, met uw opmerkingen over “trots” en de eigenlijke aanval op Lucebert die ík
echter een vage figuur vind in tegenstelling tot Hans Andreus die een der meest
representatieve figuren der jongere dichters - voor mij althans is.’47 Elburg zelf moest
van Andreus' poëzie niet veel hebben.
In dezelfde periode schreef Remco Campert, die de verzen van de enkele
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maanden daarvoor gestorven Hans Lodeizen met ademloze bewondering gelezen
had, aan Vinkenoog: ‘Dat er een generatie in de maak is lijkt me onbetwistbaar.
Lucebert, Lodeizen, Vinkenoog, Janema (hoewel hij op een onaangename manier te
romantisch is) en er zullen er wel meer rondlopen. Kouwenaar haalt het niet. Elburg
ken ik het laatste werk niet van.’
Campert schreef verder - met een kritische opmerking aan het adres van Vinkenoog

die zo tactvol geformuleerd is dat ze nauwelijks opvalt! -: ‘Waar wij als we niet
oppassen gebrek aan zullen krijgen is een vriend die ons op onze fouten wijst, een
Du Perron. Afstammelingen van ter Braak (Sierksma, Rodenko) lopen er genoeg
rond. [...] Maar een Du Perron of eenMultatuli, zullen we, zodra we onszelf te ernstig
gaan nemen (en dat gevaar is er: Vinkenoog, Janema) nodig hebben. Maar ik ben
bang dat we geen tweede Du Perron meer zullen opbrengen [...], omdat niemand van
ons zich meer geroepen zal voelen als zuiveraar op te treden, daar we hebben leren
inzien dat ook zuiveren een zinloze bezigheid is en de moeite niet waard. En omdat
we Indië kwijt zijn - natuurlijk. Misschien ligt hier een taak voor Kousbroek. Hij is
intelligent, bezit humor, komt uit Indonesië, woont nu in Parijs en is geen goed dichter
(zegt hem dit niet: TOP SECRET). Of misschien voor mij (ik geloof immers nog een
beetje). Enfin over vijf jaar weten we meer. Eerst alle oude pikken uitroeien en ons
in geen geval onder hoog patronaat stellen van Hermans of Rodenko.’48

Rudy Kousbroek naar Parijs

Intussen had Rudy Kousbroek besloten naar Parijs te verhuizen. Dat kwam deels
doordat hij nog maar weinig zin had in zijn studie wiskunde en zich bovendien losser
wilde maken van zijn ouderlijk huis. Verder had hij - zoals veel kinderen uit de
Indische archipel - moeite zich in Nederland, dat als koud en stijlloos ervaren werd,
thuis te voelen. Ten slotte had hij kort daarvoor in Parijs de drieëntwintigjarige
Amerikaanse studente Ethel Portnoy ontmoet, op wie hij verliefd geworden was.
In 1999 vertelde hij over zijn eerste, romantische ontmoeting met Ethel, die in

1927 te Philadelphia geboren is: ‘In de herfst bezocht ik in Parijs het Musée de Cluny,
waar incunabelen in vitrines tentoongesteld waren. Daarbij kon je met een machine
de bladen omslaan. Bij dat omslaan raakten onze handen elkaar. Gelukkig kende ik
genoeg Latijn, zodat ik de tekst voor haar vertalen kon.’ Ethel, die op doorreis was,
had een beurs voor de Universiteit van Lyon. Later zouden ze elkaar in de Franse
hoofdstad opnieuw ontmoeten.
In Parijs kwam Kousbroek, evenals Vinkenoogs geliefde Juc Cohen, bij het

Internationaal Theaterinstituut te werken.
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‘In Amsterdam stichtte ik een school’

Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld werd, reisden kort daarna ook Remco Campert
en Lucebert richting Frankrijk, waar ze voor enkele weken onderdak vonden in het
ruime en gastvrije huis van Juc Cohen en Simon Vinkenoog in Clichy.
Doordat dus drie van de vier redacteuren zich voorlopig in Frankrijk zouden den

bevinden, werd de toen vierentwintigjarige dichter Bab Westerveld - een kennis uit
de kring rond Reinders en Eylders - gevraagd voorlopig als redactiesecretaris op te
treden.
Westerveld vertelde in 2000: ‘Ik ben van nature een buitenstaander, ben altijd

maar zijdelings bij iets betrokken. Ook destijds bij Braak. Ik stond voor de deur van
Reinders met Remco te praten, toen Rudy Kousbroek aan kwam fietsen en zittend
op de fiets aankondigde dat hij naar Parijs vertrok. Ze zochten een redactieadres.
Toen heb ik gezegd dat ze daarvoor wel mijn adres konden gebruiken. Achteraf bleek
dat er veel meer aan vastzat.’49

Campert op zijn beurt vertelde over hem: ‘Bab deed veel administratief werk. Hij
had ook een bundel uitgegeven, Snel. Nu was Bab niet de snelste figuur en dus werd
hij daarmee een beetje geplaagd.’ Overigens was de kopij voor het vijfde nummer
nog door de redacteuren zelf bij elkaar gebracht.
Door al deze omstandigheden verscheen dat nummer pas begin december, dus

meer dan drie maanden na de vierde aflevering. Op de eerste bladzijde werd als
redactie-adres vermeld: ‘bab westerveld stalinlaan 66iii a'dam z.’ De ‘stalinlaan’ is
de tegenwoordige ‘Vrijheidslaan’.
De indeling van de bladzijden in deze aflevering wijkt af van die in de andere

nummers van Braak: de bijdragen verschenen niet horizontaal op de pagina's, maar
verticaal. BabWesterveld vertelde hierover: ‘Ik had een smalle schrijfmachine, zodat
het onmogelijk was daarmee over twee pagina's naast elkaar te typen.’
En verder: ‘Toen ik de kopij had overgetypt, ben ik ermee naar huize Schierbeek

gegaan - Bert woonde er toen zelf niet meer -, waar iedereen zich op de lege ruimte
rond de kopij wierp om te tekenen. Daar was Frieda Koch bij, Nico Lijsen en Leo
Klatser.’ Lucebert had al eerder een omslag voor dat nummer getekend.
De meest opvallende bijdrage in deze aflevering is Luceberts gedicht ‘de

Amsterdamse school’, dat opgedragen was aan ‘f.d. & ann h. x / en aan s.s., “dronken
tine”, / klaartje e., b.s., h.a., / h.v.d.p. en aan m.g. die / de rotheid schuwt en toch /
de wormen wil’. Met ‘b.s.’ en ‘h.a.’ zullen Schierbeek en Andreus bedoeld zijn. Al
in het begin maakt het gedicht door de uitdagende associaties een anarchistische
indruk:

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



160

in amsterdam stichtte ik een school genaamd
de bewaarschool voor schaamte en wanhoop
ik huurde de vliering van een onbewoonbaar verklaarde woning
van een weduwnaar hoefsmid
voor 1 naakttekening p.w.

heel dit gedicht speelt in een sfeer
een galgenernstige
in een morbide zegt de brigadier van de nachtreiniging
hij is intellekt
hij weet veel van het
fijne geestelijke
lezen
vroeger zweefden de dichters
nu zweten zij alleen maar merkt hij verbitterd
op zijn weentje

de 1ste leerling was inge een kraamvrouw
ik vroeg mevrouw heeft u uw kraam meegebracht
jawel zij toonde mij een hoed
een maanhoed met een bierbuik
een buikhoed met een jeneverneus
een wellustige hoed
een hoed die graag een hoofd had willen zijn50

Dit gedicht zou later worden opgenomen in de bundel Verzamelde gedichten (1974).
Daarbij waren enkele wijzigingen aangebracht, waaronder een opvallende: in de
negende regel werd ‘intellekt’ vervangen door ‘inteellekt’.
In dit nummer werden ook enkele fragmenten gepubliceerd uit de cyclus ‘Llanto

y homenaje por Federico García Lorca’ (‘Klaagzang en huldiging voor Federico
García Lorca’) door Leo Peters (ps. van Leo Klatser). Deze heftig bewogen man was
in de jaren dertig op jeugdige leeftijd naar Spanje getrokken om zich bij de
internationale brigades aan te sluiten die tegen de troepen van Franco de strijd
aangebonden hadden. Zijn sterke identificatie met Lorca, die in 1936 te Granada om
het leven gebracht was, blijkt vooral uit het slot van deze fragmenten:

de riemen van de wegen groeven mijn aanzicht
roodbruine stofsporen naar de rivier
stampedo-hoeven wonden mijn flanken en laten stromen
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letters uit mij vloeien
aan mijn voet rusten de guitaren in de armen van hun
minnaars moe van het spel
de minnaars hebben de centuros ontrold en laten hen
uitzwermen over het dal
ijs en vuur vechten op het front van mijn geliefde
zij is niet harder dan mijn hand wit zijn
ik ben haar zoon
ik ben haar minnaar
ik ben diep in haar en uit haar
ik ben Federico Garcia Lorca.51

Simon Vinkenoog werkte aan deze aflevering mee met een tweetal gedichten,
waaronder ‘hand’, gewijd aan een lichaamsdeel dat in veel poëzie van de Vijftigers
een opvallende plaats innemen zou:

dit is een loophand werkhand huishand
en zelfs een vijfvingerhand
voor wie het handen heeft leren
waarderen:
de bakker de buren de dokter

maar de handen zijn
het mensen moe
geworden en weigeren dienst

de melkboer veearts etcetera
moeten het met groeten stellen
die niet meer lijfelijk
noch handelijk zijn

handtastelijkheden
hebben zo een zin gekregen

op eigen vingers staan
maakt een hand gezond
knipt uw nagels en
houdt uw schulden rond.52
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Het vijfde nummer van Braak eindigde met (slechts) één van de verzen die Jan Hanlo
enkele weken eerder aan de redactie toegestuurd had:

hou je van me altijd
wat wil je verder niets
vergeet je me ik weet het niet
wie ben je ik ben twee
ben je goed en minder goed
ben je kwaad en minder kwaad
wie word je dat weet jíj misschien
ben je wijs of
ben je dom nee
ben je sterk
ben je zwak nee
nee nee boem53

Dit vers dat met zijn springend ritme aan aftelrijmpjes doet denken, zou later in
Hanlo's bundel Verzamelde gedichten opgenomen worden.54
Deze aflevering bevatte verder poëzie van Remco Campert, Bab Westerveld en

Rudy Kousbroek, een Engelstalig gedicht van Alexandra Portnoy - Ethel had voor
de gelegenheid haar voornaam veranderd - en opnieuw een gedeelte uit Het boek Ik
van Bert Schierbeek.

Verminderde animo

Rond de jaarwisseling - kort voordat Remco Campert weer naar Nederland zou
terugkeren - stelde hij in Parijs zijn eerste dichtbundel samen: Ten lessons with
Timothy. Hij werd daarbij geïnspireerd door de gelijknamige grammofoonplaat van
trompettist Dizzy Gillespie, een van de grootmeesters van de bebop. In dezelfde tijd
verscheen ook de dichtbundel 10 variaties op het bestiale van Rudy Kousbroek,
waarin diverse dieren vanuit ongewone invalshoeken geportretteerd worden.
Beide bundels werden in een oplaag van 25 gehectografeerde en genummerde

exemplaren verspreid. Die oplaag was bescheiden, maar dat had wel tot gevolg dat
de boekjes in latere jaren een hoge antiquarische waarde zouden krijgen.
Intussen begon de animo om met Braak door te gaan, sterk te verflauwen.

Belangrijk was daarbij dat Rudy Kousbroek niet langer meer in Amsterdamwoonde:
vooral hij had immers tot voor kort het contact met de drukkers onderhouden en ook
verder veel administratief werk gedaan. Met zijn ver-
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trek behoorden de dagelijkse ontmoetingen van de redactie tot het verleden.Weliswaar
kwamen drie van de vier redacteuren elkaar tijdens de logeerpartij van RemcoCampert
en Lucebert bij de Vinkenoogs weer in de prikkelende ‘air de Paris’ tegen, wat
overigens - zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben - niet altijd een opgewekte
stemming garandeerde, maar na hun vertrek was van de vroegere samenwerking niet
zo heel veel meer overgebleven. De liefdesrelatie van Lucebert met Schierbeeks
vrouw zal daarbij ook niet stimulerend gewerkt hebben.

‘Een neger uit Mozambique’

Tussen alle bedrijven en verwikkelingen door verscheen begin februari 1951 - toch
nog redelijk op tijd! - het zesde nummer, waarin een vers van Lucebert gepubliceerd
werd dat een legendarische vermaardheid krijgen zou:

ik draai een kleine revolutie af
ik draai een kleine mooie revolutie af
ik ben niet langer van land
ik ben weer water
ik draag schuimende koppen op mijn hoofd
ik draag schietende schimmen in mijn hoofd
op mijn rug rust een zeemeermin
op mijn rug rust de wind
de wind en de zeemeermin zingen
de schuimende koppen ruisen
de schietende schimmen vallen

ik draai een kleine mooie
ritselende revolutie af

en ik val en ik ruis en ik zing55

Ook een ander vers in dit nummer zou al gauw de aandacht trekken: het gedicht ‘een
neger uit mozambique / (gesprek in de namiddag)’ van Remco Campert. Hij zou het
kort na de publicatie van deze aflevering tijdens een roemruchte literaire avond in
het Stedelijk Museum, die door de redactie van het tijdschrift Podium georganiseerd
was, voor enkele honderden mensen ten gehore brengen.
Het vers heeft een lichte, wat melancholieke toon, waartoe ook de parallelle zinnen

bijdragen, zoals aan het slot:
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ABC:
wij willen een neger uit Mozambique
wij zullen hem te drinken geven
wij zullen hem al het water schenken
van ons drassig land
wij zullen hem vrij inzage gunnen
in de plannen van Waterstaat
ter zijner ere zal op elke watertoren
de vlag wapperen van zijn land
wij zullen alle bruggen versieren
met serpentines en rozetten
wij zullen alle boten pavoiseren
en rijnaken tot dancings promoveren
wij willen een neger uit Mozambique
wij zullen eindelijk zeer gelukkig zijn

A:
en dan, als de zon in het noorden staat
zal hij met wij vertrekken
naar een onbekende stad

C:
maar hij zal terugkomen om te slapen
op mijn sofa in rode en gele kussens

B:
nee op een dag
zal hij afreizen
met een tanker vol water
en koffers vol notities
hij zal terugkeren naar Mozambique

ABC:
en wij zullen achterblijven
en ons ongeduldig sterven voortzetten56

Hugo Claus publiceerde in dit nummer twee verzen, waaronder een gedicht zonder
titel waarin de vitaliteit van de natuur geconfronteerd wordt met vernietiging en
dood:

met cactussen in het blauw
met wortelbomen rood
met dode planten in het donker

met ongeschonden dieren
als jonge stieren
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mannelijke eenden
nijlpaarden in het paars
paling in het groen
miereneters en vooral
wandluizen die vlinders worden

en vervolgens
vleermuizen en daarna
verbrand en beregend als
bevlekte goudvissen langs de

wegen glanzen

glanst een landschap
in het zout van mijn slaap bewaard57

De zesde aflevering bevatte verder poëzie van Gerrit Kouwenaar, Bab Westerveld,
Lucebert en Rudy Kousbroek en het korte verhaal ‘De heesters in de tuin’ van Hans
Andreus.
Hoewel het enthousiasme om met Braak door te gaan dus de afgelopen weken

duidelijk verminderd was, deelde de redactie aan het slot van deze aflevering nog
opgewekt mee: ‘daar met dit nummer het eerste abonnementshalfjaar wordt
volgemaakt, verzoeken wij binnen een maand na dezen van iedereen die zijn
abonnement wil beëindigen bericht temogen ontvangen; deze en anderemededelingen
kunnen gedaan worden op ingevoegd gefrankeerd formulier. wij nemen aan dat
uitblijven van enig uitsluitsel verlenging van het abonnement voor een half jaar
beduidt[.]’58

Een middag in Amsterdam

Kort hierna, op zaterdagmiddag 17 februari, vond er een prikkelende confrontatie
plaats tussen enkele redacteuren vanBraak en een aantal oudere, gevestigde schrijvers.
Dat gebeurde tijdens een literaire bijeenkomst in het I.C.C. te Amsterdam die door
het P.E.N.-centrum Nederland georganiseerd was.
Eerst sprak daar de publicist en leraar Nederlands F.P. Huygens over de Tachtiger

Arij Prins, waarna Bert Schierbeek een causerie hield over de jongste letterkunde,
zoals die in Braak en Blurb gepubliceerd werd. Hij liet daarbij ookmet sterk ritmische
effecten fragmenten horen uit zijn Het boek Ik.
Verder las Lucebert er een van zijn verzen voor, ‘Het orakel van monte carlo’ -

al enkele jaren eerder geschreven, maar voor deze gelegenheid natuurlijk uiterst
geschikt - met het bekende beginfragment:
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Ginds zag ik de schim van willem kloos
de schim van willem kloos te monte carlo
te monte carlo in het speelhuis willem kloos

oh kloos klotsende klok met schuimende klepel
waarom nu nog souvereigns pounds pecunia verspelen
er is geen toren meer die je kan horen

er zijn nu kleine gasfabrieken kloos
ateliers voor elastieken broeken kloos
bolle glazen koffiekokers
lezers die de kranten lezen
zeer gezochte geesteszieken
kamers voor het kleine hart
en harten voor sigarenas
en pas gewassen dameshaar
met aan de tafels vet en zwaar
herenboeren als een hoos

en verder alles is - aesthetisch -
voos59

Evenals de herenboeren uit het vers van Lucebert gingen hierna de aanwezigen aan
tafel: deze keer onder het vertrouwde voorzitterschap van Victor E. van Vriesland.
Vervolgens werd het debat in een meer ongedwongen sfeer dan vóór de maaltijd
voortgezet. Schierbeek, die zich in een hoek van de zaal als in een boksring opgesteld
had, kreeg diverse plaagstootjes en rechtse hoeken te verwerken, maar hij wist zich
met zelfverzekerde uitvallen veel overtuigender dan in zijn causerie te verdedigen.
Twee dagen later verscheen in het Algemeen Handelsblad een verslag van die

middag: ‘Schierbeek heeft betoogd dat - vooral zijn eigen proza - is beinfluenceerd
door Hans Arp, Aragon, Eluard, James Joyce, Ezra Pound, Henry Miller e.a. Iets
nieuws willen deze experimentele kunstenaars geenszins brengen, zij willen de chaos
waarin wij leven tot uitdrukking brengen als zij associatief proza schrijven overtuigd
van de gedachte, dat alles in alles is.
Schierbeek heeft een fragment voorgelezen uit zijn roman Het boek Ik, die

binnenkort zal verschijnen.
De dichter Lucebert heeft een vers, geïnspireerd op een speler te Monte Carlo en

Willem Kloos voorgedragen.
Na een maaltijd onder presidium van Victor E. van Vriesland hebben
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prof. Mennecke, Sam Goudsmit, Hans Redeker en mr. A. Mout gediscussieerd over
deze stroming in de letterkunde, aan welke discussie na repliek van Bert Schierbeek
ook Anthonie Donker heeft deelgenomen.’60

In het maandbladMandril schreef M. Revis (pseudoniem van de toen
zesenveertigjarige Willem Visser), die in de jaren dertig in boeken als 8.100.000 m3

zand (1932) en Gelakte hersens (1934) met nieuw-zakelijk proza geëxperimenteerd
had, over de matinee in het I.C.C.: ‘“Je moet niets opschrijven,” had Victor E. van
Vriesland gezegd tegen Bert Schierbeek, “je drinkt zes borrels en dan ga je achter
de katheder staan.”
Of het er zes geweest zijn, weet ik niet, maar Schierbeek stond soms erg te bazelen

en daar hij aanvankelijk strak vóór zich keek naar denkbeeldige aantekeningen op
de lessenaar kwamen de leden van het P.E.N.-centrum van Nederland [...] er pas na
enige tijd achter dat hij voor de vuist weg sprak. Het was allemaal vrij
onsamenhangend en na de lezing, die dr. F.P. Huygens over Ary [Arij] Prins had
gehouden, zonder meer de val in een chaos. Maar dat was eigenlijk juist heel goed
zo, dat tekende het experiment van het nieuwe Nederlandse proza en bereidde de
voedingsbodem, op welke menige geestigheid kon tieren.’
Revis schreef verder: ‘Veel duidelijker dan zijn verward betoogwas wat Schierbeek

voorlas uit “Het Boek Ik” dat eerlang zal verschijnen. Associatief proza dat geen
logische zin heeft en ook niet wil hebben, voor een psychiater om van te watertanden,
maar voor wie onbevooroordeeld luisteren en zijn verstand een poos het zwijgen wil
opleggen prachtig van klank en rhythme. Men moet zelf zich aan taal-experimenten
te buiten hebben gegaan - al heeft men deze later afgezworen - om mee te voelen
hoe bevrijdend en ik-voel-mij-een-god-in-het-diepst-van-mijn-gedachten-achtig zulk
een uitingswijze is. Kortom, het braakte en blurbte dat het een lieve lust was en bleek
toch - een kwartier althans, of twintig minuten, langer moet het niet duren - een groot
auditief genot. Het vers, dat Lucebert daarna voorlas en dat geïnspireerd werd op
een grof-spelende bezoeker van het Casino te Monte-Carlo, die op Willem Kloos
leek, verwierf van de leden der P.E.N. zelfs enige instemming.
In een hoek zaten vrienden van Schierbeek - soms luid-op - te genieten. Zij vormden

een schilderachtige groep, die met zeer lange haren, geblokte overhemden, slobberjas
en baarden een plezierig contrast opleverde met de bontmantels en de colbertpakken
van de leden van het P.E.N.-centrum. Van deze laatsten waren er velen gechoqueerd,
en dat moest eigenlijk niet: men moet leven en laten leven.’61

Op 26 februari schreef Simon Vinkenoog vanuit Clichy aan Schierbeek: ‘Jij hebt
ze dus van katoen gegeven op die middag dat je in het I.C.C. middagtafelde en
P.E.N.-de. Dat zal wel mooi geweest zijn, mensen met interesses, en
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eetyust [eetlust], en belangstelling voor Joyce en Ezra Pound en Het Handelsblad
was er en gaf verslag op de 19e.2.1951.’
Hij schreef verder over wat Schierbeek die middag te berde gebracht zou hebben:

‘Iets nieuws willen deze experimentele kunstenaars geenszins brengen, dit staat
natuurlijk te bezien. Wel ben ik zo eerlijk geweest om dit eens te zeggen in Blurb,
n.l. dat ik niet orignineel [origineel] was en meteen kwam Wim nuja Willempje in
elk geval Hermans die van de Acacacacia's en haalde Miller aan. Daar was Miller
natuurlijk niet van gediend en gaf ons Willempje een klap, zodat Hermannetje die
gedacht had terug aangehaald te worden ging huilen vanwaar nog steeds zijn
onaagenaam [onaangenaam] huilbuienaanschijn. Regent ook al.’
Dat Vinkenoog weinig heil zag in dergelijke discussies bleek uit wat hij verder

schreef: ‘Denk je eens in: het publiek komt en denkt: we zullen de rotte eieren en zo
voort vast meenemen en nauwelijks zijn ze binnen of de spelers zijn niet tevreden
met hun publiek en bekogelen hen (de publiekers) met soortgelijke, ja dezelfde
projectielen? Kun je je dit indenken? Daarom moet je niet PEN-nen en meetafelen
(wat aten jullie) Pompelemouse à la Lucebert en Bouchée du Cobra, of Mandarines
à la Remco of des Profiterolles à la Fried. Hoe gaat het haar?’62

‘Een eindeloos gelal’

De opvattingen en het nieuwe proza van Bert Schierbeek werden enkele maanden
later scherp op de korrel genomen in een kort essay van de toen drieentwintigjarige
H.J.A. (‘Henk’) Hofland in het Amsterdamse studentenblad Propria Cures van 23
juni.
Henk Hofland, geboren in 1927, was al in zijn jeugdjaren in de ban geraakt van

de essays van Menno ter Braak. Hij herinnert zich: ‘Bij mijn vader in de kast stond
Het carnaval der burgers, maar daar kon ik geen touw aan vastknopen. Daarna heb
ik die bundel met essays Het tweede gezicht geleend en in dat boek stond achterin
het “Journaal van het Tweede Gezicht”. Dat maakte veel meer indruk op me. Later
kwam het Verzameld werk uit. Toen las ik al gauw Politicus zonder partij. Daarbij
dacht ik: “Dat ga ik ook doen!” en toen ben ik druk Ter Braak gaan imiteren.’63 Na
zijn militaire diensttijd ging hij begin 1950 politieke en sociale wetenschappen
studeren in Amsterdam.
In zijn bijdrage in Propria Cures, getiteld ‘Mexico in Nederland’, richtte Hofland

zijn pijlen vooral op het ‘associatief proza’, waarvoor Schierbeek op de
P.E.N.-bijeenkomst een pleidooi gehouden had: daarin zou de taal alleen als
expressiemiddel gebruikt worden en niet als methode van communicatie.
Hofland schreef hierover: ‘Het onderscheid is niet erg helder: immers, de

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



169

taal is tegelijkertijd middel tot expressie en communicatie, en zonder expressie is er
geen communicatie mogelijk. Overigens was het betoog van Schierbeek over het
geheel genomen nogal verward, wat veroorzaakt moet zijn door de zes borrels, die
de experimentator van te voren gedronken had. Maar ondanks de alcohol wist hij de
namen van enkele vaders van het Nederlands experiment te noemen. Het bleek dan,
dat mensen als Joyce en Aragon de voorgangers geweest zijn in het scheppende werk.
Spoedig daarop wordt echter duidelijk, dat het hier een geweldig misverstand betreft.
Als de experimentelen Joyce zeggen, bedoelen zij de vervelendste woordfestijnen,
die deze schrijver ooit heeft aangericht - over de wasvrouwen van Dublin en de River
Liffey - en bij Aragon denken zij aan de gezeten dadaïst. Het werk, waarbij Joyce
en Aragon hun hersens gebruikten, gaan zij vloekend voorbij. Schierbeek schrijft
dan volgens waarnemers dag en nacht aan zijn “Boek Ik”, dat te oordelen naar de
gepubliceerde fragmenten, gevuld zal zijn met een eindeloos gelal. Volgens
sommigen, die de auteur deze fragmenten hebben horen voorlezen, moet het wel
melodieus klinken. Men vertelde mij, dat Schierbeek ongeveer dertig jaar is; te oud,
lijkt mij, om uitsluitend te lallen, zelfs als het melodieus is, en experimenteel.’64

Simon Vinkenoog reageerde hierop met een ingezonden brief in Propria Cures,
gericht tot een ‘Zekere meneer Hofland’: ‘Dat het tot U zou kunnen doordringen dat
deze z.g. experimentelen het intellectualisme in de poëzie verwerpen niét uit hun
eigen domheid maar omdat ze sommigen, velen, allen zélf intellectueel zijnde, zien
waartoe het gebruik van hersenen in de poëzie heeft geleid, lijkt me welhaast
onbestaanbaar. Maar leest U Uw Criteriumdichters maar of de rekensommetjes van
een Roland Holst, of de ventersroepen van Uw meneren op het Forum.’65

‘Hoe is 't met 't slurfje?’

Intussen was de zevende aflevering van Braak uitgekomen met een omslag dat
geïllustreerd was door de vertaler Nico Lijsen, de opvolger van Lucebert als minnaar
van Frieda Koch. Dat dit tegelijkertijd het laatste nummer zou worden, zal de redactie
niet vermoed hebben. Meegedeeld werd immers dat de abonnementsprijs verhoogd
werd van f 1,75 per kwartaal naar f 2,-, terwijl de prijs van losse nummers nu drie
kwartjes werd.
BabWesterveld vertelde over deze aflevering: ‘Ik kwam in die tijd Bert Schierbeek

tegen, die de vertaler James Holmes beloofd had een stapel gedichten in het Engels
die deze bij zich had, in Braak te publiceren. Met die kopij en wat Schierbeek me
nog meer gaf, heb ik toen het zevende nummer gemaakt. Er was overigens geen geld
meer voor. Campert heeft me nog vijf-
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entwintig gulden gegeven, maar het nummer is maar voor de helft aan de drukker
betaald en nauwelijks verspreid.’
Een saillante bijdrage aan de zevende aflevering waren twee brieven, getiteld ‘Uit:

Het prentenboek voor nachtblinden’, die Bert Schierbeek en Lucebert geschreven
hadden naar aanleiding van hun driehoeksverhouding met Frieda Koch. Schierbeek
had daarbij het pseudoniem ‘lilithoog’ gekozen. Hij zou hierover later tegenover
Karin Evers opmerken: ‘Ik heb daarin het pseudoniem Lilith-oog, de eerste vrouw
van Adam die er via God voor gezorgd heeft dat de geliefden uit het paradijs werden
gedreven. Voel je 'm?’66

In zijn brief schreef Schierbeek: ‘De borgen ontbreken ten enen male! Geen borg
voor de Liefde, geen borg voor de Haat, geen borg voor de Deemoed en niet voor
de Moed. De burcht Zevenkapel met de kruissloten heeft het Oor te luisteren gelegd.
Ach! Wat vliegt zich zelf niet voorbij om Zelfwand te worden... O God de deuren,
vergeet de deuren niet, mompelen de sloten. O en het bloeden dan? Het bloeden van
mijn ogen en vingers?... en wat eeuwig door zal gaan? Zullen tranen de akker
bevloeien om het zout voor de aarde te leveren? Moet het hart krimpen en de keel
stenen slikken? Hete?Wees gerust het darmen gedierte van hoofd en handen zal raad
weten met alles.’67

Lucebert antwoordde daarop onder de schuilnaam ‘het oog van gol’: ‘de commissie
had mij, een bescheiden vrijgezel, verzocht in de jury zitting te nemen. de
schoonheidswedstrijd zal plaats vinden [...] op een zomeravond, een zomeravond
van rozen. de gem.secr. kwam ons afhalen, mij en de overige juryleden, en stil als
voor een grote plechtigheid, liepen wij onder de maan, door de voortuinstraatjes.
het feestterrein was een tuin vol verkleurde vlaggen en lichtende bolletjes. de vele

wachtende jonge mensen waren erg luidruchtig, kleinsteeds luidruchtig en werden,
toen de 30 mededingsters 1 voor 1 [...] het podium beklommen, halsstarrig lawaayig.
wij, de juryleden, wij zaten temidden van hun gefluit gesis gelach en luidkeels goed
en afkeuren, hoog op schoolmeesterstoelen te spieden. ik keurde niet zonder overgave.
schoonheid maakt mij ernstig, bedroefd ernstig. naast mij was gezeten een
kaalschedelige barbier die mij voortdurend raadpleegde. eerst joelden snel zijn ogen
over het betreffende wijfje en dan vroeg hij naar mijn oordeel. ik zei steeds: bijzonder,
en dan zuchtte de scheerder kloppendmet zijn vingertoppen op zijn gespannen buik.’68

Schierbeek diende in deze aflevering onder de titel ‘Hofje van Holland’ ook H.J.A.
Hofland van repliek: ‘Ziezo het is weer eens zo ver. Te veel eer heren!Maar allereerst
mijn dank aan het intellect dat zich wederom op zo duidelijke, expressieve,
ondubbelzinnige en geheel niet experimentele wijze heeft uitgelaten. [...]
Nogmaals mijn, nee onze dank nu ook voor het fijnere aanvoelings-
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vermogen van de redactie van dit illustere blad, Propria Cures, waarin zelfs Slauerhoff
al eens verzen schreef. Overigens dronk deze dichter nooit, zoals de redactie zich
wel herinnert. Och waar zijn nu die hoven toch in uw blad? Allemaal hofjes
geworden?
Welnu Hofland je hebt je best gedaan, jongen. En je hebt er geen borrel bij

gedronken. [...]
Ter Braak en Du Perron en Gresshof (ook al zo'n oud-vaderlands hofje nu) waren

beslist tegen de drank en hebben ook nooit ruwe woorden gebruikt. Nee! En Gresshof
is het helemaal met je eens Hofland, jongen, hij ziet het net zo in Elsevier, je weet
wel dat blad zo lekker anti-communistisch, en ook zo duidelijk. Iedereen weet het
nu weer precies jongen! Communist of anticommunist, that's the question!
Dag lekkere olifant van een Hofland!
Ik ben verheugd dat je zo goed denkt waterzak! (Een belediging jongen, loop gauw

naar de politie!) Allemaal experimenteel anarchocommunisme! Ook in de nisjes van
ons Hofjesland?
Laat er nooit iets duister zijn, jongen! Steek je lamp eens op!’
En verder: ‘Dag Hofland, dag Olifant!
Wat een naam jongen, zo associatable. Moet je horen!
Hofland-Holland-Plofland-Klofjans-Plofjan-of heet je hendrik.
Wat melodieus he?
Waarom ik toch speciaal 's nachts schrijf aan dat associatieve asociale kunstproza

van me? En waarom niet alleen?
Dag Olifant, lekkere vette dikhuid!
Jongen in de nacht zijn alle katten grauw en bovendien niet alleen omdat al die

vrienden, wel twintig zo in zo'n associatieve kunstnacht mij bij staan en voorzeggen...
Je weet het toch: De kunst wordt nooit alleen gemaakt! Hele hofjes werken eraan

mee!’
Schierbeek noteerde verder nog: ‘A propos! Dat boek heet: HET Boek IK... zoals

HET Boek Job en Het Boek der Boeken enz. Je moet toch accuraat citeren.
Dag Olifant! Pachydermou! Hoe is 't met 't slurfje? Niet experimenteren hoor!’69

Hofland vertelde een halve eeuw later: ‘Toen ik dat las, schoot ik echt in de lach,
zoals je dat wel eens hebt als je iets leuks onder ogen krijgt.’ En over Schierbeek:
‘Bert was totaal sans rancune. Een man waar geen kwaad bij zat. Ik was eens wat
op drift geraakt en kwam hem tegen, ik denk op de Bij, en toen zei hij: “Je kunt wel
bij mij logeren.” Zo gezegd, zo gedaan.’
De zevende aflevering van Braak bevatte verder poëzie van James S. Holmes en

gedichten van Niels Augustin en Bab Westerveld.
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Dit nummer weekmet zijn vele Engelstalige bijdragen - twaalf van de in totaal twintig
pagina's werden ermee gevuld - sterk af van wat de lezers van Braak gewend zullen
zijn geweest. Opvallend is ook dat er geen bijdragen waren opgenomen van Remco
Campert en Rudy Kousbroek, de initiatiefnemers van het eerste uur.
Kennelijk is er enkele maanden later nog een poging gedaan Braak uit zijn

winterslaap te wekken. In een ongedateerde brief schreef Schierbeek omstreeks
december 1951 aan Vinkenoog: ‘Simon wij geven Braak weer uit. Eerst een critisch
nummer. Antw. a/d krankzinnige kritiek. Wilden je vragen mee te werken. Neem
een klein afdelinkje. Niet te groot stuk. de omvang is als vroeger Braak. Er is een
drukkertje en uitgevertje die er voor voelt om het te drukken en te exploiteren. Remco
Lucebert en ik zullen dit nummer samenstellen hier in A'dam. Commentaar uit Parijs
is altijd welkom. Je kunt misschien iets in die zin maken. (eventueel vergelijken peil
van kritiek in Frankr. met dat van Nederland of iets dergelijks).’70

De redactie had daarbij ook internationale ambities: er bestond het plan een deel
van het blad in het Engels te drukken om daardoor de Angelsaksische landen te
kunnen bereiken. Dat blijkt uit wat Rudy Kousbroek mede namens Campert op 18
januari 1952 vanuit Parijs aan Jan Elburg schreef: ‘Mijn vrouw- een Amerikaanse
zoals je weet - bijgestaan door Remco Campert en mijzelf doet het vertaalwerk.
Aangezien we niet alleen in het algemeen wensen je gedichten in Braak te zien, maar
ook meer in het bijzonder het nummer dat in Engeland en de v.s. de eerste indruk
maken moet, zo volmaakt mogelijk trachten te krijgen, is de vraag naar werk van
jou zeer dringend.’71

Hoewel Vinkenoog, optimistisch als altijd, op 3 januari alweer aan de Vlaamse
essayist Jan Walravens bericht had: ‘nu Braak weer verschijnt’,72 zou een
wederopstanding van het met zoveel enthousiasme vervaardigde blad uitblijven.

Terugblik

Ook al heeft Braak niet veel meer dan een jaar bestaan, het verscheen wel op het
juiste moment. Een half jaar nadat de experimentele dichters uit de Cobra-beweging
gestapt waren, kwam het blad van Remco Campert en Rudy Kousbroek uit, waardoor
het net niet te laat de fakkel van de vernieuwing kon overnemen. Daarbij werd de
uitstraling van Braak nog versterkt door de bescheiden, maar originele vormgeving.
In een tijd waarin de officiële tijdschriften er gedegen en voorspelbaar uitzagen en
alternatieve blaadjes vrijwel niet bestonden, bleek Braak een verfrissende en
opwindende outsider te zijn. Wie dat blad las, kon de illusie koesteren deel uit te
maken van een avant-
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gardistische minderheid die de richting aangaf waarin de literatuur zich de komende
jaren zou ontwikkelen.
Die uitstraling bleef natuurlijk wel grotendeels beperkt tot Amsterdam. Afgezien

van zo'n twintig abonnees zullen er weinigen buiten de hoofdstad geweest zijn die
van het bestaan van Braak op de hoogte waren. Dat paste natuurlijk ook helemaal
bij de literaire situatie in die tijd: wat Nederland betreft - Parijs is een ander verhaal
- was Amsterdam de stad waar de ‘Beweging van Vijftig’ vorm kreeg en zich
ontwikkelde.
Wie de korte geschiedenis van Braak overziet, zal opmerken dat het blad na het

enthousiaste begin waarin Remco Campert en Rudy Kousbroek hun visitekaartje
afgaven, een hoogtepunt bereikte met de nummers 3, 4 en 5: de afleveringen waarin
vooral Lucebert zich manifesteerde als de meest opvallende stem van een nieuwe
generatie. Daarna ging het met nummer 6 geleidelijk en met nummer 7 in rap tempo
bergafwaarts, zodat het onmiddellijk daarop volgende einde niet eens zo onverwacht
kwam.
Ook de omvang van de verschillende nummers wijst daarop. Na de eerste twee

afleveringenmet ieder vierentwintig bladzijden telden nummer 3 en 4 er achtentwintig,
waarna nummer 5 zelfs een omvang van tweeëndertig pagina's behaalde. Vanaf de
zesde aflevering werd dat weer minder: dat nummer telde achtentwintig bladzijden
en nummer 7 slechts twintig. Bij elkaar bereikte het blad honderdvierentachtig
bladzijden. Ter vergelijking: Vinkenoogs Blurb wist het tot vierenzestig pagina's te
brengen.
Er is nog een ander opvallend verschil met Blurb. Terwijl in Vinkenoogs blad de

poëzie slechts veertien procent van de ruimte innam, blijkt dat bij Braak veel meer
te zijn: ruim achtenvijftig procent. Daarentegen besloeg bij Blurb het beschouwend
proza meer dan zeventig procent van de totale omvang en was dat bij Braak nog
geen zestien procent. Bij dat laatste blad werd bovendien ruim tweeëntwintig procent
door verhalen en romanfragmenten ingenomen, terwijl verder bijna vier procent van
de omvang besteed werd aan illustraties, advertenties en redactionele mededelingen.
Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat Braak veel meer het blad van de

creatieve praktijk was, terwijl Blurb zich vooral bezighield met de essayistische en
kritische begeleiding ervan. Beide bladen waren daarmee voor het ontstaan van de
‘Beweging van Vijftig’ van groot belang.
Kijken we hierna naar de poëzie, dan blijkt dat verzen van in totaal negentien

dichters in Braak gepubliceerd zijn. Daartoe behoorden één of twee middeleeuwers
en vijf buitenlanders, zodat dertien of twaalf eigentijdse Nederlandse dichters aan
het blad meegewerkt hebben. Opnieuw ter vergelijking: in Blurbwerden verzen van
acht dichters opgenomen.
De dichters van wie de meeste verzen in Braak gepubliceerd werden,
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waren Rudy Kousbroek (20 gedichten), Lucebert en Remco Campert (beide 18).
Daarbij zijn Luceberts lange gedicht ‘de Amsterdamse school’ en Camperts ‘een
neger uit mozambique’ hier als één vers gerekend. Onder de dichters die verder nog
acte de présence gaven, waren Gerrit Kouwenaar, Hans Andreus, Simon Vinkenoog,
Jan Hanlo en Hugo Claus.
Remco Campert was de eerste dichter van wie een vers in Braak opgenomen werd.

Uit zijn poëzie blijkt dat hij na gedichten die hier en daar nog duidelijk door de verzen
van Hans Lodeizen beïnvloed waren - poésie parlante met een flinke dosis
melancholie -, heel snel een eigen vorm wist te vinden. Daarbij sloeg hij vanuit een
sterk autobiografische aanpak de weg naar meer objectivering in, waarbij hij de voor
hem zo typerende, relativerende toon wist te behouden. Na nog geen jaar vond dat
proces zijn bekroning in het schitterende vers ‘een neger uit mozambique’, waarin
lyrische gevoelens op overtuigende wijze via ongewone, soms absurde beelden in
spreektaal worden verwoord.
Ook Rudy Kousbroek schreef in deze periode gedichten in een vocabulaire dat

aan de alledaagse omgangstaal doet denken. Daarbij is er anders dan bij Campert
veel minder sprake van melancholie, maar eerder van een vitale ondertoon die het
ritme vaart weet te geven. In verscheidene verzen was hij er bovendien op uit zijn
taal met woordspelletjes en klankeffecten te kruiden.
Een heel bijzondere verschijning in deze jaargang was Lucebert. Hij publiceerde

in Braak een groot aantal gedichten, waardoor de lezers - na één vers in Reflex en
nog een ander in Cobra - voor het eerst de kans kregen met een ruime keuze uit het
werk van deze uitzonderlijke persoonlijkheid kennis te maken.
Vooral in het vers ‘de Amsterdamse school’ wist hij op tot dan toe in Nederland

volstrekt ongewone wijze - sommige Franse en Duitse dadaïstische dichters zullen
hem daarbij geïnspireerd hebben - het universum van zijn verbeelding onder woorden
te brengen. Dat universum lijkt voor een groot deel nog ongevormd: een oerwereld
van nog niet gecodificeerde taal waarin de woorden zich als stukken steen van de
lavagrond losmaken. In andere verzen - de beginwoorden van een van die gedichten,
‘Knevel de vogel’, suggereren dat al - worden al te esthetische pretenties afgewezen.
Daarnaast publiceerden vier schrijvers verhalen of romanfragmenten in Braak.

Bert Schierbeek nam daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening met de publicatie
van vier lange fragmenten uit Het boek Ik.
Helemaal in lijn met de ontwikkeling die hij sinds zijn debuutroman Terreur tegen

terreur doorgemaakt had, was hier geen sprake meer van een strakke chronologie,
terwijl ook elke psychologisch verantwoorde karakter-
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tekening achterwege bleef. Schierbeek was er in deze fragmenten integendeel op uit
de hele complexiteit van een gebeuren met allerlei facetten daarvan - liefst zoveel
mogelijk tegelijkertijd! - onder woorden te brengen.
Hij maakte daarbij in de eerste plaats gebruik van associaties, waarbij vrijelijk

geput kon worden uit de hele geschiedenis van onze cultuur. Daarbij bleek vooral
de godsdienst een onuitputtelijke bron van inspiratie te zijn: met name aan verhalen
uit de joodse en christelijke traditie werden talloze motieven ontleend. Schierbeek
had verder ook een opvallende voorkeur voor herhalingen, soms tot vier, vijf keer
toe, kennelijk met de bedoeling het effect van een bepaalde passage te versterken.
Zijn proza kreeg daardoor - en door hymnische uitroepen midden in de tekst - een
lyrische component, die sommige zinnen in de buurt bracht van wat meestal als
poëzie beschouwd wordt.
Naast Bert Schierbeek werkte Remco Campert met enkele korte verhalen aan

Braakmee. Daarin worden de gebeurtenissen op de wijze van eigentijds Amerikaanse
proza - zoals in het traditioneleNew Yorker-verhaal - met een tongue in cheek verteld.
Verder werd door zeven auteurs essayistisch en kritisch proza in het blad

gepubliceerd. Verreweg de meeste essays en boekrecensies werden geschreven door
Rudy Kousbroek, die in het eerste nummer kritisch schreef over Menno ter Braak
en in de daarop volgende aflevering - samen met Remco Campert - de aandacht trok
met een persoonlijke plaatsbepaling van de nieuwe poëzie.
Hierin keerden ze zich tegen ‘de vlucht in de droom’ en bepleitten ze een

consequente keuze voor de realiteit. In welgeteld één zin namen ze daarbij afstand
zowel van al te verheven poëtische aspiraties als van veel huisbakkenheid bij sommige
naoorlogse dichters: ‘Het hemelse vers in de aardse huiskamer moet plaats maken
voor het zeer aardse vers in de zeer aardse wereld.’73

Een boeiende bijdrage leverde ook Lucebert met zijn uitvoerige betoog ‘De
Nederlandse litteratuur is dood, lang leve de Nederlandse literacteur’ in het derde
nummer. Hierin viel hij de gevestigde literatuur aan met het verwijt dat de artistieke
revoluties van deze eeuw - en daarbij vooral Dada - aan het volgens hem
conformistische vaderlandse schrijverswereldje voorbijgegaan waren. Daarnaast
verweet hij de jonge schrijvers dat zij zich uit een behoefte aan geborgenheid te veel
als ‘burgers’ gedroegen. Hij pleitte in dit verband voor een revolutionair bewustzijn,
dat aan de poëzie een profetische kracht geven zou. Typerend voor die tijd was dat
enkele fragmenten en woorden uit zijn betoog - kennelijk op aandringen van de
drukker - gecensureerd waren.
Het verwijt van burgerlijkheid dat Lucebert aan de jonge schrijvers gemaakt had,

verleidde Jan G. Elburg in het daaropvolgende nummer tot een reactie waarin hij dat
verwijt als een romantisch relict van zich afwierp.
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Daarbij gaf de censuur die op Luceberts stuk uitgeoefend was, Elburg een extra
argument in handen om juist te pleiten voor een zo groot mogelijkemaatschappelijke
weerbaarheid van de kunstenaar.
Opvallend is dat bij een zo sterke gerichtheid op de realiteit essayistische bijdragen

over politieke of maatschappelijke ontwikkelingen vrijwel achterwege bleven. Wel
werd daarover in enkele gedichten van Lucebert en in Schierbeeks romanfragmenten
geschreven. Dat de redactie zich weinig wilde engageren met de in juni 1950
uitgebrokenKoreaanse oorlog, werd gesuggereerd door een advertentie waarin Noord-
en Zuid-Korea kennelijk te koop aangeboden werden.
Kijken we hierna naar het aandeel van de redactie in Braak, dan blijkt dat de vier

redacteuren samen honderdtweeëndertig pagina's - ofwel tweeënzeventig procent
van de totale inhoud - volgeschreven hebben. Daarbij namen Lucebert en Bert
Schierbeek ieder ongeveer twintig procent voor hun rekening, Rudy Kousbroek
zeventien en Remco Campert vijftien procent.
Nu hebben Campert en Kousbroek samen ongeveer driekwart van de eerste twee

nummers gevuld. Toch is hun bijdrage aan het geheel nog iets minder geworden dan
dat van Schierbeek en Lucebert. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de
beide laatsten vanaf nummer 3, toen zij tot de redactie toetraden, de beide oprichters
althans kwantitatief overvleugeld hebben. Daarmee is natuurlijk nog niets gezegd
over het literaire belang van ieders inbreng.

Braak en Blurb verschenen ongeveer tegelijkertijd: vanaf het voorjaar van 1950
tot ver in het daarop volgende jaar. Achteraf gezien kunnen we vaststellen dat dit
voor de doorbraak van de nieuwe poëzie beslissende maanden geweest zijn. Daarbij
heeft de Elsevier-enquête waaraan in Blurb veel aandacht besteed werd, een
belangrijke rol gespeeld. Tegelijkertijd kwam inBraakLucebert als dichter duidelijker
naar voren dan tot dusver het geval geweest was en debuteerden bovendien Remco
Campert en Rudy Kousbroek. Ten slotte werd voor het eerst duidelijk waarop
Schierbeeks ontwikkeling als prozaschrijver in de laatste jaren uitgelopen was.
Met Reflex, Cobra, Blurb en Braak hadden de jonge dichters zich uitdrukkelijk

gepresenteerd. Het wordt tijd eens te gaan kijken hoe enkele gevestigde tijdschriften
daarop gereageerd hebben.
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Hoofdstuk 4
Libertinage (2 en 3) of de verleidingen van een terras

Hoewel Libertinage begin 1949 amper een jaar bestond, had het tijdschrift van H.A.
Gomperts enW.F. van Leeuwen zich in brede kring een uitstekende naam opgebouwd.
Dat kwam voor een belangrijk deel door de reputatie die Gomperts - in 1945
teruggekeerd uit de Verenigde Staten - zich als essayist al in de eerste jaren na de
bevrijding verworven had. In zijn beschouwingen wist hij de suggestie te wekken
dat hij zich volop met de maatschappij engageerde, terwijl hij daar bovendien een
elegante toon aan wist te geven die vele lezers aansprak. Daarbij leek hij zaken aan
de orde te stellen, waarmee op voor Nederland ongewoon niveau aan het internationale
debat deelgenomen werd.
De uitstraling van Libertinage werd nog versterkt doordat Criterium, dat een

soortgelijke kring lezers aangesproken zal hebben, eind 1948 in het blad van Van
Leeuwen en Gomperts opgegaan was. Daarmee viel één concurrent weg, terwijl de
redactie van Libertinage bovendien nog uitgebreid werd met de vroegere
Criterium-redacteur Adriaan Morriën, evenals Gomperts en Van Leeuwen indertijd
gezoogd in het - van filosofische en politieke discussies gonzende - serail van Ter
Braak en Du Perron.
Gunstig voor Libertinage was ook dat eind 1948 nog een andere concurrent, Het

Woord, de laatste adem uitblies. De redactie van dat blad had allerlei ambities gehad
waarnaar in de kring rond Libertinage met een schuin oog gekeken werd: zo was er
bij Het Woord gestreefd naar een meer irrationele poëzie, waarbij het symbolisme
en surrealisme belangrijker inspiratiebronnen waren gebleken dan de verzen die
indertijd in Forum gepubliceerd waren. Het verdwijnen vanHet Woord zou wel eens
tot gevolg kunnen hebben dat ook die inspiratiebronnen op minder toeristische
belangstelling dan tot dusver zouden kunnen rekenen.
Dat Libertinage tegelijkertijd door enkele jonge schrijvers fel bestookt werd, deed

intussen aan de reputatie van het blad weinig af, versterkte haar zelfs bij vele lezers.
Want de voornaamste critici van het tijdschrift waren Willem Frederik Hermans en
Paul Rodenko: twee auteurs die toen nog in een betrekkelijk isolement schreven.
Hermans werd immers door velen verafschuwd als een notoire zwartkijker die zich
in zijn boeken bezighield met duistere zaken die maar het liefst aan het daglicht
onttrokken konden blijven,
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terwijl Rodenko zelfs door enkele mederedacteuren van Podium beschouwd werd
als iemand die met veel omhaal van ingewikkelde termen meestal weinig meer dan
de meest eenvoudige waarheden wist te poneren.

Libertinage had tijdens de eerste jaargang overigens de meeste indruk gemaakt in
kringen rond Het Parool en het Amsterdamse studentenblad Propria Cures: een
milieu waarin een alert democratisch bewustzijn samenging met wantrouwen tegen
alles wat zich met grote woorden als revolutionair annonceerde. Dat gold zowel op
politiek gebied - de aspiraties van de Sovjet-Unie werden er met onverholen argwaan
bekeken - als in artistiek opzicht: het optreden van de groep rond Reflex en Cobra
zou er weldra op fel verzet stuiten. De grote waardering voor Libertinage die in dat
milieu heerste, klinkt door in wat de essayist en dichter M(ax) N(ord) op 19 maart
1949 in Het Parool schreef: ‘“Libertinage” is na “Podium” opnieuw een jong
tijdschrift met een eigen toon, een eigen smaak en voorkeur. Het heeft een uitgebreider
en veelzijdiger groep medewerkers vóór op “Podium”, dat toch voornamelijk het
blad is van de talentvolle Sierksma, en welks toon geforceerder klinkt dan die van
“Libertinage”, getuige weinig gelukkige artikelen en polemieken o.a. van Rodenko,
Opsomer en Molitor.’1

‘We blijven toch twee tegen een’

Het zag er intussen naar uit dat de samenwerking in de redactie van Libertinage bij
het begin van de nieuwe jaargang in twee opzichten zou veranderen. Het contact
tussen de beide redacteuren Van Leeuwen en Gomperts zou allereerst een stuk
eenvoudiger worden, doordat de laatste, die sinds 1946 correspondent voor Het
Parool in Parijs geweest was, in de eerste maanden van 1949met vrouw en dochtertje
Emilie in Nederland terugkeerde: later in dat jaar, per 1 oktober, zou hij bij dezelfde
krant tot redacteur letterkunde benoemd worden.
Dat Hans Gomperts met zijn werk als correspondent in de Franse hoofdstad niet

erg gelukkig geweest was, kan worden opgemaakt uit een ongedateerde brief die
Huyck van Leeuwen - zoals W.F. door zijn vrienden genoemd werd - waarschijnlijk
half januari 1949 aan hem schreef: ‘ik had [...] langzamerhand het gevoel dat je maar
half bestond en ben erg verheugd dat dat over is en dat jullie hier komen.’2

Overigens zou Van Leeuwen, die financieel onafhankelijk was, ook in de nieuwe
situatie het vele organisatorische werk dat aan Libertinage vastzat, voor zijn rekening
blijven nemen, maar Gomperts zou tenminste nu in de buurt zijn om eventuele
ingewikkelde knopen snel door te hakken.
Een tweede verandering was natuurlijk de komst van Adriaan Morriën in
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de redactie. Hans Gomperts en Huyck van Leeuwen waren door dik en dun met
elkaar bevriend, sinds ze halverwege de jaren dertig in het Amsterdamse
Studentencorps in - vanwege de groentijd - onzachte aanraking met elkaar gekomen
waren. De vraag was hoe de samenwerking met een ‘Dritte im Bunde’ verlopen zou.
Dat Morriën redacteur werd, was de consequentie van het opgaan van Criterium

in Libertinage. De redactie van dat laatste blad kreeg Morriën er als het ware bij
cadeau. Dat het niet zeker was dat dit cadeau ook in goede aarde zou vallen, blijkt
uit een brief die Van Leeuwen op 13 oktober 1948 aan Gomperts schreef. Op die
dag waren de onderhandelingen met de redactie van Criterium nog niet echt op gang
gekomen.
Van Leeuwen bepleitte in zijn brief om het komende opgaan van Criterium in

Libertinage niet te laten afketsen op een eventueel redacteurschap van Morriën:
‘Zelfs M. in de redactie lijkt me, hoewel minder leuk, toch geen werkelijk bezwaar,
we blijven toch twee tegen een en kunnen altijd samen eruit houden waar een van
ons tegen is. Bovendien geloof ik dat het ons eigenlijk zeer wel te stade komt; we
hebben al voor de eerstvolgende nummers weinig pijlen op onze boog. Morriën
schrijft zeker vaak iets wat we kunnen plaatsen; het laatste nummer van Crit. vond
ik trouwens zo gek niet in zijn geheel. Zelfs Hermans beter dan anders.’
Dat Morriën, eenmaal redacteur geworden, zou proberen ook bijdragen van

Hermans in Libertinage geplaatst te krijgen, leek Van Leeuwen geen groot bezwaar:
‘Morriën wil Hermans ook graag meebrengen, waar ik niet eens principieel tegen
ben; maar hij zal wschl. zo vaak dingen geweigerd krijgen dat hij toch wegloopt.’3

Dat Van Leeuwen medewerking van Hermans in ieder geval wilde overwégen,
blijkt ook uit een ongedateerde brief die hij waarschijnlijk half januari 1949 aan
Gomperts schreef. Hij vertelde daarin over een ontmoeting die hij kort daarvoor op
het kantoor van Geert van Oorschot met Hermans en de vertaler Russisch Charles
B. Timmer gehad had: ‘Timmer & Hermans ontmoette ik laatst bij Geert; de laatste
deed zeer formeel en gereserveerd, maar was niet zo onaardig; ik zei hem dat we
sommige van zijn korte verhalen niet zo gek vonden en er wel eens een paar wilden
zien. Hij zou eens kijken.’4

Ook verder bleek al snel dat de komst vanMorriën in de redactie weinig problemen
opleverde. De combine Gomperts-Van Leeuwen bleef bestaan, waarnaast Morriën
een min of meer onafhankelijke positie kon behouden en niet de indruk wekte dat
hem een rol als waterdrager werd toebedeeld.
Adriaan Morriën vertelde in 2000: ‘Ik nam voor mijn gevoel een ietwat

vrijblijvende positie in, maar ik kreeg van Huyck van Leeuwen wel een groot
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deel van de kopij. Er waren trouwens wel dingen van hen beiden die ik pas na
publicatie las.’
En verder: ‘Huyck was de spil. Hij deed het werk en mij consulteerde hij af en

toe. Ik heb overigens niet de indruk dat er veel discussies waren.’5

Van Leeuwen deelde op zijn beurt mee: ‘Ik ben met Morriën erg bevriend geraakt.
Met hem heb ik in die jaren veel overlegd en ik ben ook altijd op goede voet met
hem gebleven.’6

Begin 1949 werd aan de Libertinage-redactie bovendien nog de zorg voorDe Vrije
Bladen-reeks toevertrouwd. Sinds 1932 waren in die reeks - met een onderbreking
tijdens de bezettingsjaren - een aantal afzonderlijke cahiers verschenen, waarin
gedichten, novellen of essays gepubliceerd waren. Vanaf 1948 was daarbij -
ongetwijfeld op initiatief van de in dat opzicht bevlogen uitgever Van Oorschot -
ook plaats ingeruimd voor beschouwingen op politiek gebied. De Libertinage-redactie
zal het goed zijn uitgekomen dat zij bijdragen die te omvangrijk voor het blad zelf
waren, voortaan in de reeks zou kunnen onderbrengen.

‘Zo blijft men trouw’

Evenals vorig jaar zouden de nummers van Libertinage ook tijdens deze jaargang
weer rijkelijk laat verschijnen. Zo kwam het eerste nummer, gedateerd januari-februari
1949 en met een omvang van tachtig bladzijden, eerst uit toen het voorjaar zich al
fluitend aangekondigd had.
Op het lichtblauwe omslag van deze aflevering - in de loop van dit jaar zouden

die telkens van kleur wisselen - was onder de naam van het blad als ondertitel vermeld
‘Tweemaandelijks tijdschrift’. Ook de namen van de redacteuren werden op het
omslag afgedrukt alsmede de naam en het adres van uitgever G.A. van Oorschot. In
deze aflevering werden verder tekeningen en vignetten opgenomen van W.
Huikeshoven - de tekenares die Gomperts enkele jaren eerder in Parijs ontmoet had
en met wie hij intussen getrouwd was -, Quirine Collard en W.J. Rozendaal.
Het nummer opende met de mededeling: ‘Zoals sommige van onze lezers reeds

uit de dagbladen vernomen zullen hebben, is sedert 1 Januari 1949 het maandblad
Criterium in Libertinage opgenomen. Dit “opnemen” verdient enige toelichting. Het
betekent niet, dat Libertinage van karakter zal veranderen, of zijn criterium tegen
dat van het vroegereCriterium heeft ingeruild. Beide bladen hadden echter voldoende
gemeen, om een samenwerkingmogelijk te maken, die in dien zin tot stand gekomen
is, dat een aantal Criterium-schrijvers aan ons blad zullen meewerken, terwijl de
Criterium-redacteur Adriaan Morriën tot onze redactie is toegetreden.’7
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Interessant is daarbij vooral wat er niet staat: er wordt niet gezegd dat àlle
Criterium-redactueren aan Libertinage zullen meewerken, maar er wordt slechts
gesproken over ‘een aantal’ schrijvers uit de kring van dat blad. Dit in tegenstelling
tot wat kort daarvoor in het laatste nummer vanCriterium via een inlegvel meegedeeld
was: ‘Van de redactie van Criterium zal Adriaan Morriën tot die van Libertinage
toetreden. De overige redacteurs zullen het blad als medewerkers steunen.’8 Intussen
hadWillem Frederik Hermans direct na zijn terugkeer uit Canada, waar hij een klein
half jaar zo goed en zo kwaad als het ging toezicht gehouden had op het transport
van hout naar Nederland, tegenover Morriën al laten blijken niet van medewerking
aan het blad van Gomperts gediend te zijn.
De Amsterdamse dichter J. Hanlo, die begin 1947 al in Criterium de aandacht

getrokken hadmet zijn vers ‘Wij komen ter wereld’, droeg aan deze eerste aflevering
van Libertinage het gedicht ‘Klondike’ bij. In dit vers waarvan de titel herinnert aan
het legendarische oord waarin volgens de geruchten indertijd het goud voor het
oprapen lag, wordt een weinig opwekkend beeld van huwelijksgeluk gegeven:

zo blijft men trouw
omdat men wel niets beters weet
dat men zou kunnen doen of redden kon
van wat men niet vergeet.

men denkt wat na
men denkt wat over
men keert eens terug
naar 't welbekende lover
te welbekend, te laat reeds in de zomer.

het beste lijkt maar de balans
eens op te maken
en dan een soort van trouw
een soort van residu
van kleine gouden nuggets
te zeven.

't begin van 't einde.
't begin van het begin.
een muur
een vlakte
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een muur niet hoog, een vlakte niet te dor
reeds graast het schaap erin.

een keten
maar niet sterk
en een herinnering
die weldra evenzo als in het hoofd van schapen
slapen zal.

en met de gouden korrels
kan men dan gaan betalen
van wat de toekomst biedt
en wat men nodig heeft
of meent te hebben.

men kan ze ook bewaren.

en zo dan blijft men trouw
omdat men niet veel beters weet.
een vlakte voor
en achter een, 't is om het even.
wellicht neigt men ertoe nog wat te zeven.9

Verder werd in deze aflevering een satirische bijdrage van A. Roland Holst
gepubliceerd, waarin hij onder de titel ‘Borrelpraat’ met God van gedachten wisselt
over de experimentele kunst. Deze bijdrage was - zoals we in het eerste hoofdstuk
gezien hebben - al eerder in Reflex verschenen. Dat ze hier herdrukt werd, laat nog
eens ten overvloede zien in hoe beperkte literaire kring dat laatste blad verspreid
was.
Roland Holsts voetnoot bij deze bijdrage is illustratief voor de artistieke

verhoudingen van toen: ‘Dit verslag van een mijner (ál te zeldzame) ontmoetingen
met Godzelf schreef ik bij wijze van (een mij gevraagde) reactie op het manifest, dat
de jonge ontembare schilder Constant Nieuwenhuys publiceerde in het eerste nummer
van “Reflex”, het orgaan van enkele, zich nog revolutionnair gedragende, jonge
kunstenaars en schrijvers. Het moet bepaald erg naar voor hen zijn, dat de
hedendaagsche buorgeois [bourgeois] zoo zelden meer epateerbaar blijkt, doch zich
door hun werk òf een diep en dom zwijgen op laat leggen, òf er gezond en
onbedaarlijk van in de lach schiet. Zij verdienen dit niet, maar zij dragen het met een
moed, waarvan de ouderwetsheid welbeschouwd ook aan hun werk niet geheel
vreemd is, en zij poneeren zich - eigenlijk nogal bescheiden - als “De Experimenteele
Groep”’.
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Huikje en Hans Gomperts met dochtertje Emilie

Huyck van Leeuwen en Hans Gomperts in latere jaren

Jan Hanlo in het Vondelpark
COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM
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En verder: ‘“Borrelpraat” verscheen in het tweede nummer van “Reflex”, en ik ben
daar trotsch op. Tegelijk voel ik mij in hun midden toch ook min of meer als een
oude gëintimideerde [geïntimideerde] Leeuw in een Kuil van ziedende Daniëls, en
ik ben de redactie van “Reflex” dan ook zeer erkentelijk voor de toestemming mijn
stukje ook onder te brengen in “Libertinage”, een ambiance waar ik mij eigenlijk
meer op mijn gemak voel.
Met dat al hoop ik, dat in de lezers van dit bedaarder tijdschrift daardoor voor de

faits et gestes dier mij oprecht sympathieke Daniëls een belangstelling zal ontwaken,
die mijn bevriende Libertijnen wellicht (dat weet Godzelf alleen) niet “sadder” zal
maken, doch op verkwikkende wijze, mogelijk wat “madder”.’10

Het eerste nummer van Libertinage bevatte verder het eerste deel van Gomperts'
essay ‘Jagen om te leven’, het verhaal ‘Het verwijt’ van Adriaan Morriën, een aantal
notities voor een reeks van novellen onder de titel ‘De onzekeren’ die in de
nalatenschap van E. du Perron waren aangetroffen, en twee gedichten van J. Gans.
Evenals in de eerste jaargang het geval geweest was, werd achter op het omslag een
advertentie voor Rynbende jenever afgedrukt.
Opvallend is dat vanaf deze aflevering geen politieke kroniek van J. de Kadt meer

opgenomen werd, zoals dat in de eerste jaargang nog de gewoonte geweest was. Wel
zou enkele malen nog een incidentele bijdrage van hem gepubliceerd worden.
Een van de redenen voor het beëindigen van De Kadts chroniqueurschap was dat

de redactie tijdens de eerste jaargang al snel haar enthousiasme voor diens schrijverij
verloren had. Zo had W.F. van Leeuwen bij de voorbereiding van het derde nummer
aan Gomperts geschreven over ‘de Kadt's gelul over de verkiezingen’, waaraan hij
de verzuchting toevoegde: ‘Nog maar 3 keer en dan nooit weer.’11 Een saillante
bijzonderheid daarbij is dat de weigering van uitgeverij Querido om met De Kadt
als chroniqueur van Libertinage in zee te gaan, er een jaar eerder voor gezorgd had
dat Van Leeuwen en Gomperts bij Geert van Oorschot aangeklopt hadden.

‘Waarom ging ze ook niet weg?’

Nadat de tweede ‘politiële actie’ in Indonesië begin 1949 op een fiascowas uitgelopen,
was het duidelijk dat dit land onafhankelijk zou worden: er zou misschien alleen nog
sprake van kunnen zijn dat er tussen Nederland en de vroegere kolonie een speciale
unie zou worden gevormd, zoals dat ook bij de verschillende landen van het Britse
Gemenebest het geval was, maar daarvoor wasminstens nodig dat Nederland eindelijk
zou erkennen dat de onderlinge verhoudingen radicaal gewijzigd waren. In verband
hiermee had de
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redactie van Libertinage in het laatste nummer van de vorige jaargang al een scherp
stuk gepubliceerd, waarin vooral de sociaal-democraten verweten werd dat ze zich
door allerlei koloniale belangengroepen een rad voor ogen lieten draaien.
De kern van het probleemwas volgens de Libertinage-redactie dat velen meenden

dat Nederlanders en Indonesiërs vooral in de laatste decennia dichter bij elkaar
gekomen waren en dat er van raciale tegenstellingen in feite nauwelijks meer sprake
was. Dat de situatie van beide groepen nog altijd essentieel verschillend was, werd
daarbij gemakshalve over het hoofd gezien. De redactie besloot daarom een groot
deel van het tweede nummer aan de raciale tegenstellingen - niet alleen in de Indische
archipel, maar ook elders in de wereld - te wijden.
In deze aflevering, gedateerd maart-april 1949, schreef ze hierover: ‘Een van de

harde noten, die de mens nog zal moeten kraken, is het probleem van de verhouding
tussen de blanke en gekleurde rassen. De politieke organisatie van onze wereld lijkt
een betrekkelijk eenvoudig en nuchter vraagstuk, vergeleken met het emotioneel
geladen kleuren-probleem. Toch zullen ook de politiekemoeilijkheden slechts kunnen
worden opgelost, nadat deze harde noot gekraakt is.’12
Een verrassende bijdrage die typerend is voor het probleem dat de redactie in dit

nummer aan de orde stelde, is de schets ‘De krekels’ van de jonge Indonesiër Joke
Moeljono (1925-'98), een vriend van AdriaanMorriën, die in die jaren in Amsterdam
medicijnen studeerde en al eerder aan Criterium meegewerkt had.
Al in het begin vanMoeljono's schets, waarin een Nederlands meisje contact zoekt

met een Indonesische jongen, die bij haar op de HBS zit, wordt de bestaande raciaal
gekleurde afstand tussen beide duidelijk: ‘De kapiteinsdochter die met haar lange
blote benen kwam aangefietst dwong zichzelf tot een vrolijk “Dag”, toen de jongen
op het grasveld groetend het hoofd neeg. Ze had hem niet herkend eerst, zoals hij
naast de andere - zijn katjong?13 - over het krekelhol gebogen op het grasveld hurkte.
“Leuk,” zei ze, “zoeken jullie djangkriks.14 Heb je je verkleed?”
“Ja,” wilde hij zeggen; hij zag zichzelf naast het vriendje - een broertje van zijn

moeders vriendin - voor de spiegel staan: blootsvoets, de muts op de over het
voorhoofd gehaalde haren, een gestreept pyamajasje over het verschoten blauwe
broekje. Hij had het grappig gevonden. Het was de verbroedering vóór de expeditie.
“Neen,” zei hij. Ze knikte, begrijpend. Geruststellend. “Rij toch op,” dacht hij

woedend. Ze speelde met haar tenen op de trapper van haar fiets. “Hoe doe je het
eigenlijk?” “Wij wippen ze er uit. Het gangetje loopt schuin naar
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beneden.” Hij wees met zijn vinger. “Hier, voorin zit het beest en dan steken wij
vóór hem de bamboe de grond in. Voilà.” “Geestig,” vond ze. “Hebben jullie er al
veel? Mag ik ze eens zien?” “Boleh lihat, hè,”15 herhaalde ze tot de ander, die
bereidwillig de doosjes te voorschijn haalde en een ervan alvast openschoof.
“Hij verstaat geen Hollands?” vroeg ze. “Neen.” Ze stond belangstellend

voorovergebogen nu, de handen tussen haar knieën. Ze stak wel twee hoofden boven
hen uit.
“Hij mist een achterpootje. Kassian! Kan hij nu nog sjirpen?” riep ze.
“Ja zeker,” werd hij ijverig. “Ze sjirpen immers niet met hun achterpoten, maar

door hun vleugels tegen elkaar te wrijven. Zie je, deze met die gerimpelde vleugeltjes
is een mannetje. Die sjirpen alleen.” “Geestig.”
Ze maakte geen aanstalten weer op te stappen. Hij merkte het onbehagen van zijn

kameraadje en kreeg medelijden. “Waarom ging ze ook niet weg?”
“Joé, laten we verder zoeken.”
“Mag ik mee?”
Hij kon niet weigeren, maar merkte geërgerd en treurig op hoe hij daarmee

plotseling een afstand had geschapen tussen hem en zijn kameraadje, dat nu zwijgend
achter hen aanliep.’16

Naast nog enkele andere bijdragen waarin het rassenprobleem ter sprake kwam,
werd in dit nummer ook het gedicht ‘Zwart paard, gezien in circus Strassburger’ van
M. Vasalis gepubliceerd. Dit vers, waarin het paard in heel zijn snelle, overrompelende
vitaliteit verbeeld wordt, heeft als opdracht: ‘Voor Hans en Floortje’:

Paard, dat bereden door een droom
zonder teugels, zonder toom
gestort kwam als een voorjaarswind,
de eerste, door de kale lanen,
regen en duister uit zijn manen,
warm van zichzelf, koud van de nacht,
zwart paard, op bliksemende beenen
oogen gebald, neusvleugels open
- o waarvandaan, waarheen geloopen-
de hoeven kloppend als een hart
tot barstens toe, zoo rap, zoo zwart
en dat zich plots omhoog verhief
met hoeven, die de hemel raakten,
verblindend in zijn duisternis...
en even plotseling verdwenen
als hartstocht en zijn luister is.17
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A.C. Willink in de aanval

Had A. Roland Holst in het vorige nummer enkele plaagstootjes uitgedeeld in de
richting van de experimentele kunstenaars rondReflex, maar daarbij ook blijk gegeven
van geamuseerde nieuwsgierigheid naar het optreden van de jonge kunstenaars, veel
directer en bitterder was de toon waarop de schilder A.C. Willink in deze aflevering
over een groot deel van demoderne schilderkunst schreef. De redactie van Libertinage
had Willink, van wie bekend was dat hij fel tegen de experimentele groep gekant
was, om een bijdrage gevraagd.
Willink nam in zijn prikkelende beschouwing vooral de abstracte kunst, die volgens

hem het publiek niet wist te boeien, onder vuur: ‘Neen, deze kunst is geen
gemeenschapskunst en geen museumkunst. Wanneer dit het uiteindelijke resultaat
moet heten van de Europese schilderkunst, dan is het een openbaar schandaal, dat
de Staat der Nederlanden zijn kostbare Akademie voor Beeldende Kunsten
onderhoudt.
Maar zoals [...] de letterkundigen, die dertig jaar geleden op het punt stonden een

onverstaanbare apenschreeuw aan te heffen als hoogste uiting van poëzie zich opnieuw
bezonnen, zo zullen ook de schilders en beeldhouwers van de ingeslagen weg
terugkeren. Zoals altijd, zullen de grappenmakers en nalopers te laat worden
ontmaskerd en de dépots der musea, reeds propvol met “vergissingen”, zullen nog
wat voller worden.
Goed, de kunst na Cézanne maakte tabula rasa met veel heilige huisjes, we

accepteren Chagall, Klee, Lurçat, Miro (voor wie evenals voor Picasso blijkbaar niet
veel anders overblijft dan een soort superieur Paaseieren kleuren, want anders kan
ik dit beschilderen van potten toch niet noemen), maar laat het daarbij blijven. En
laten we meelachen, wanneer we de vergrote “Eigenheimers” en “Blauwpitten” van
de grappenmaker en komediant Hans Arp of de uit het water opgehaalde kadavers
van Germaine Richier zien, dit “nieuwe begin”, zoals het heet.’18

Duidelijk is dat via deze aanval ook de experimentele schilders, die een grote
bewondering koesterden voor veel modernistische experimenten die aan Nederland
voorbij zouden zijn gegaan, onder schot genomen werden.
Van H.A. Gomperts werd verder in deze aflevering het tweede en laatste deel van

zijn essay ‘Jagen om te leven’ gepubliceerd. Hierin hield hij een pleidooi om op een
vitale manier met ideeën om te gaan, zonder daarbij de zware woorden van zoveel
deskundigen te gebruiken.
Aan het slot van zijn essay schreef hij: ‘De jager-om-te-leven is er niet voor te

vinden, om een denkbeeld dood te jagen, door het systematisch en met een te grote
apparatuur te omsingelen. Ideeën zijn in beweging en als vogels op een ander plan
dan het zijne. Hij mikt niet op ze, maar een stuk vóór ze uit; hij mikt op de plaats,
waar ze straks zullen zijn. Hij moet gedeeltelijk in de

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



188

toekomst leven, zonder haast op de toekomst gericht zijn, om die schuwe dieren te
kunnen raken in de vlucht. Er is altijd een marge tussen het nu en het straks, die hij
onder het oog moet durven zien. Er is altijd een verte tussen het vizier en de prooi,
die hij moet schatten en overbruggen.’19

Behalve het verhaal ‘Drie vaders’ van S. Vestdijk werd er in de tweede aflevering
ook nog een opzienbarende recensie van L.Th. Lehmann opgenomen, gewijd aan de
roman Eenzaam avontuur (1948) van Anna Blaman.
Die recensie had Lehmann vrij kort na het verschijnen van het boek in november

1948 geschreven. Kort daarna, op 6 december, schreef W.F. van Leeuwen hierover
aan Hans Gomperts - met een verwijzing naar een lovende kritiek van Vestdijk van
twee dagen eerder -: ‘Een bespreking van Anna Blaman door Lehmann; in
merkwaardig contrast met Vestdijk in 't Parool v. Zaterdagavond. Ik keek het boek
even in en twijfel er niet aan of L. heeft gelijk.’20

Intussen had Blamans boek in de maanden daarna voor veel opschudding gezorgd:
sommigen hadden zich geërgerd aan de manier waarop de lustbeleving van de
vrouwelijke hoofdpersoon tot in - voor die kuise dagen openhartige - details
geschilderd was, anderen hadden hun wenkbrauwen opgetrokken bij de hier en daar
gewekte suggestie van lesbische gevoelens.
Waren de bezwaren van sommige critici dus van vooral moralistische aard,

Lehmann richtte zijn pijlen in het bijzonder op de stijl van de roman, waarbij hij ook
aandacht besteedde aan een in het boek ingebouwde liefdesrelatie tussen de detective
King en de sexy gifmengster Juliette: ‘Er is wel gezegd, dat dit boek zich van vroegere
damesromans zou onderscheiden door ironie, vooral in de “histoire de coucherie”
King-Juliette, die als detective-story wordt aangediend. Ik wil geenszins betwijfelen,
dat wanneer er geschreven wordt dat King zeer lelijk is, maar ...Kon dansen als een
gigolo en dat bleek onweerstaanbaar en imposant. Hij had haar in die dancing
meegevoerd de hemeltrappen op naar slow-fox-paradijzen, dit ironisch bedoeld is.
Maar als ik deze stijl meer dan honderd bladzijden lang slikken moet, laat mij de
ironie ervan volkomen onverschillig. Het boek blijft een platvloers,
mislukte-pudding-achtig, klonterig, draderig, knoedelig, lianerig, broeikasserig,
kleverig en klunzig geheel. Bij het lezen heeft men soms het gevoel in een
koortsdroom te zijn. Tot troost van bona fide koortsdromers willen wij echter het
sterke vermoeden uitspreken, dat hier niet gekoortsdroomd, maar gelitteratuurd
werd.’21

Zelfs een geharnast tegenstander van Libertinage als Willem Frederik Hermans
bleek Lehmanns tirade te waarderen. In 1954 noteerde hij - na aandacht besteed te
hebben aan andere medewerkers van het blad - niet zonder enkele schimpscheuten
in de marge: ‘Verder beschikte Libertinage over het
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poëtische wonderkind van vorige week L.Th. Lehmann, allang geen kind meer (wat
hij niet kon helpen) en nooit een wonder geweest (wat hij evenmin kon helpen).
Overigens zorgde deze voor de énige desinfecterende handeling die het blad ooit
heeft verricht, nl. een stukje over Anna Blaman's Eenzaam avontuur, dat, voor een
zó schamel geschreven romannetje, te vele duizenden in het avontuur deed delen.
Maar er wordt verteld dat de opperlibertijnen lang geaarzeld hebben deze bijdrage
te plaatsen en er slechts uit chronische kopijnood toe overgegaan zijn.’22 In hoeverre
die laatste opmerking op feiten berustte - een halve eeuw later zouW.F. van Leeuwen
dat uitdrukkelijk ontkennen23 - of alleen maar een polemische stijlfiguur was, heb ik
niet kunnen achterhalen.

Een gedicht van J.C. Bloem

Een verrassende bijdrage aan het derde nummer van deze jaargang, gedateerdmei-juni
1949, was het vers ‘Het portret’ van J.C. Bloem. Het was opgedragen ‘AanW.’, met
wie zijn toen eenentwintigjarige zoonWillem bedoeld zal zijn. ‘Het portret’, dat ook
in de bundel Avond (1950) gepubliceerd zou worden, behoort tot Bloems meest
persoonlijke gedichten:

Wanneer ik dood ben en de donkren komen,
Geef me 't portret niet mee, dat altijd mij
Ten hoofdeneinde stond en in mijn droomen.
Ik merk er toch niets van. Het is voorbij.

Neen, ik wil niet, dat na de laatste morgen
De beeltenis van dit bemind gelaat,
In een tot molm geworden kist geborgen,
Diep in de muffe grond met mij vergaat.

Doch als ik stervend ben, maar nog niet henen
Dan wil ik 't houden in mijn veege hand.
Mijn laatste denken moet nog zijn doorschenen
Door 't liefste waar het zich aan had verpand.

Want ik berust er in. 'k Heb in mijn streven
Naar iedere andere liefde om niet gehaakt-
Door deze alleen is dit rampzalig leven
Tot onuitsprekelijk geluk gemaakt.24
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Het derde nummer bevatte werder het toneelstuk ‘Briseïs’ van L.Th. Lehmann, een
essay over Henri Alain-Fournier en diens beroemde roman Le GrandMeaulnes door
Max Nord en een beschouwing over Toergenjew door Ch. B. Timmer.

‘Het is jammer van je moeite’

Zoals in het derde deel van deze reeks over de tijdschriften,De vrienden van weleer,
uitvoerig beschreven is, wasWillem Frederik Hermans het als redacteur vanCriterium
volstrekt niet eens geweest met de wijze waarop dit blad eind 1948 in Libertinage
opgegaan was. Vooral tussen hem en redacteur Adriaan Morriën met wie hij de
afgelopen periode het meest contact had gehad, zou dat leiden tot spanningen die na
enkele jaren in de vorm van polemische uitvallen en pamfletten tot - een voor de
rustige Nederlandse verhoudingen kwaadaardige - ontploffing zouden komen.
Dat die spanningen voorlopig grotendeels nog verborgen bleven en de vriendschap

niet onmiddellijk verbroken werd, kan worden afgeleid uit een briefkaart die Hermans
ruim een half jaar na het verdwijnen vanCriterium aanMorriën schreef. De aanleiding
ertoe was een poging van hem om een studiebeurs voor Frankrijk te bemachtigen.
Op 5 juli - in de periode waarin het zojuist genoemde derde nummer van Libertinage
uitkwam - meldde hij aan Morriën: ‘Vanochtend kreeg ik bericht, dat er voor mij
geen Franse studiebeurs beschikbaar kan worden gesteld. Hoe is het met jou
afgelopen? - Voor het geval jij ook niets hebt gekregen, moeten we een protestbrief
aan de Franse minister van onderwijs sturen, vind ik, of aan een krant en erop wijzen
dat het niet ònze schuld is, wanneer de Fransen zich beklagen dat de Franse literatuur
in het buitenland steeds verder achteruit gedrongen wordt.
Enfin... Van je buurvrouw hoorde ik dat je op reis bent. Laat je mij even weten

als je terug bent gekomen.’ De briefkaart was ondertekend: ‘Hart. gr. / je / Wim.’
In een naschrift voegde Hermans er nog aan toe: ‘Het is jammer van je moeite. Ik

ben erdoor in een zeer verdrietig humeur geraakt.’25

Jacques de Kadt over Indonesië

Wellicht ook door de vakantieperiode duurde het hierna nog verscheidene weken
voordat het vierde nummer van Libertinage, gedateerd juli-augustus 1949, uitkwam.
Deze aflevering opende met een cyclus van acht sonnetten van de vierenzestigjarige
Zuid-Nederlandse dichter Jan van Nijlen, getiteld ‘Bezoek aan Achterbosch’ en
opgedragen ‘aan mijn vriend A.J.J. Delen’. In het
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eerste vers hiervan verbeeldt de dichter hoe het schijnbaar zo onaantastbare
zelfvertrouwen van zijn jonge jaren onherroepelijk verloren is gegaan:

Er was een tijd dat van de dennenbosschen
De donkre gloed in broeiende atmosfeer
Van heide en zand mij feilloos kon verlossen
Van onrust of berouw, maar nu niet meer;

Dat ik kon slapen in de koele mossen
En, van den band bevrijd van rede en leer,
De raadsels met een glimlach op kon lossen
Of met een rustig lied, maar nu niet meer.

Toen mocht in vollen dag een onweer dreigen,
Ik keek niet om naar het verlaten huis,
De felste donderslag deed mij niet zwijgen,

Vond mij bereid tot opstand of verweer,
Mijn liefste beelden sloeg ik vaak aan gruis
Baldadig als een kind, maar nu niet meer.26

Ook in dit nummer kwam de Indonesische kwestie, die intussen in een acute fase
beland was, ter sprake. In een beschouwing onder de titel ‘Aan de vooravond van
de Ronde Tafel Conferentie’ schreef J. de Kadt dat deze conferentie, die 23 augustus
in de Haagse Ridderzaal begon, uit zou moeten lopen op de Indonesische
onafhankelijkheid: ‘Een Indonesische regering, die met die zekerheid van de RTC
thuis komt, kan rust en orde gaan herstellen. Kan dat, waar nodig, hardhandig doen.
En kan zelfs Nederlandse hulp hierbij aanvaarden, als het maar uit alles blijkt, dat
de leiding van de actie bij de Indonesische regering berust.
Natuurlijk, het is mogelijk, dat geen Indonesische regering met verlangen naar

rust en orde tot stand komt. Dan zal het ziekteproces voortduren tot een
communistische regering op haar harde wijze orde schept.’
Uit de rest van zijn betoog bleek dat De Kadt veel vertrouwen had in de

Indonesische vice-presidentMohammadHatta, die deel van de Indonesische delegatie
zou gaan uitmaken: ‘[...] voor zover ik toestanden en mensen ken, is Hatta een man
van orde en rust, van organisatie en opbouw.
Als wij Nederlanders niet verhinderen, dat hij die opbouw begint, dan kan men er

zeker van zijn, dat, na een lange en moeilijke tijd, de positieve faze van de
Indonesische ontwikkeling zal aanbreken.
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Maar wij kunnen nog altijd alles laten mislukken.Wij kunnen ruzie gaan maken over
incidenten, die ten slotte zullen blijven voortduren, totdat een sterke Indonesische
regering zich geheel en al met de binnenlandse zuivering bemoeien kan. Alles kan
nog bedorven worden. Maar als we dat doen, werken we aan ons eigen verderf, en
aan het overleveren van Indonesië aan chaos en communisme.
Laten we dus hopen, dat we wijs genoeg geworden zijn om een snelle afwikkeling

van de RTC te bevorderen, zodat een duidelijk herkenbaar vrij Indonesië er het resultaat
van is. Dat is een wereldbelang. Het is een Indonesisch belang. Het is, in niet veel
mindere mate, ook een Nederlands belang.’27

Het debuut van A. Alberts

Het vierde nummer van deze jaargang is vooral gedenkwaardig doordat daaraan een
al achtendertigjarige schrijver, de ambtenaar A. Alberts, meewerkte, die tot dan toe
nog nooit literair werk gepubliceerd had, maar die sindsdien een publiek van
fijnproevers met zijn sobere, ingehouden manier van vertellen - een soort ‘nouvelle
cuisine littéraire’ - de tong zou weten te strelen.
Albert Alberts (1911-'95) was na zijn studie indologie in Utrecht en het verschijnen

van zijn dissertatie Baud en Thorbecke 1847-1851 (1938) naar Indië vertrokken.
Daar was hij nog vóór het uitbreken van de oorlog op Madura adjunct-controleur
geworden, om daarna in een Japans interneringskamp te belanden. Na de bevrijding
was hij naar Nederland teruggekeerd.
In Alberts' bijdrage, getiteld ‘Batavia en Djakarta’, wordt verslag uitgebracht van

een bezoek dat hij kort daarvoor aan de Indonesische hoofdstad gebracht had. Daarbij
was hij zowel met de Nederlandse als Indonesische kant in persoonlijk contact
gekomen.
Al in het begin van dit verslag valt de nuchtere, hier en daar laconieke verteltrant

op van iemand die zich geen knollen voor citroenen zal laten verkopen: ‘Ik weet, dat
de aankomst tegenvalt, maar ik heb mij geweldig goed voorbereid op wat ik zal zien
aan menschen en aan dingen. Van deze laatsten weet ik, dat ik niet teleurgesteld moet
worden door de loodsen van Priok en dat de weg van Priok naar Batavia voert door
een streek, die een woestenij is vergeleken bij de groene landen tusschen Utrecht en
den Haag. Kantoren langs Rijswijk en Noordwijk en huizen om het Koningsplein
zullen in het begin een schuurachtige indrukmaken, maar dat zal gauw genoeg voorbij
zijn.
Met de menschen is het moeilijker, vanwege de twee groepen, vroeger Europeanen

en Inlanders, thans Nederlanders en Indonesiërs. Europeanen, Nederlanders onder
de tropenzon, Nederlanders met een taak, met door de

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



193

zon geregelde gewoonten. Nederlandsche die-hards, onverschilligen, hypocrieten en
progressieven, allemaal zonder merkbaren overgang en allemaal met iets in hun
voorkomen en optreden van het losse, ruimhartige en besliste van den wereldburger,
maar daar zal ik mij niet meer door laten beetnemen.
Het losse, ruimhartige en besliste van den Europeaan vroeger is altijd al meer

schijn dan wezen geweest en nu is zelfs de schijn verdwenen. Het is een leege vorm
geworden.
Maar hoe kan ik zeggen, dat die vorm leeg is, als de angst er aan alle kanten

uitpuilt? Angst voor de toekomst, angst voor het heden en bij sommigen angst om
wat geweest is.
Taxi's zijn er toch weer, zegt de medepassagier van boord, als wij samen naar de

stad rijden. Zoo is het.
De mierenhoop, die de Europeesche samenleving in Indië was, is door een

geweldige schop uit elkaar gesmeten en de mieren rennen weer haastig naar hun
verwoeste maatschappij terug met onderdeelen voor een suikerfabriek of met een
taxi.
Een nieuwe schop. Zij zijn even beduusd en dan loopen zij weer toe. Het komt

niet in hen op om eens naar een rustiger plekje op den aardbol uit te zien. Zij zullen
blijven rennen tot het terrein van hun arbeid zoo is geworden, dat zelfs mieren, juist
mieren, het er niet meer kunnen harden.’28

W.F. van Leeuwen naar Indonesië?

In dezelfde periode probeerde de essayist H. van Galen Last, die aan de ‘Stichting
voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de
Nederlandse Antillen’ (Sticusa) verbonden was en geregeld aan Libertinage
meewerkte, W.F. van Leeuwen over te halen als medewerker van deze stichting naar
Indonesië te vertrekken.
Kort na het uitkomen van de vierde aflevering, op 29 september, schreef hij hem

vanuit Amsterdam - waarbij de verwijzing naar ‘1984’ zal slaan op de door George
Orwell geschetste komst van een totalitaire samenleving -: ‘Nog even dit, na ons
telefoongesprek: bedenk dat je bij je overwegingen of je al dan niet naar Indonesië
zult gaan, wel heel duidelijk de bezwaren kunt zien (voor jezelf, voor je gezin en
Libertinage), maar niet de prettige kanten er aan. Want die zitten m.i. voornamelijk
daarin, dat het hele geval een avontuur is in die zin, dat je helemaal niet weet hoe
het zal zijn: plezierig of ellendig. En ik vind dat je over zulke avonturen niet te licht
mag denken met 1984 voor ogen. En dan, potentiëel zijn de prettige kanten er aan
vrij sterk: contact, ik geloof je eerste, met een niet Europese wereld, met een volk
dat in
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ieder geval het gevoel heeft nog aan het begin te staan; een land met een heel eigen
landschap en sfeer.’
En verder - met een veelzeggend beroep op twee boeken van E. du Perron -:

‘Bovendien is m.i. zeker au sérieux te nemen de behoefte die Indonesische
intellectuelen aan zulke contacten - zonder bijgedachte, want er wordt niet van je
gevraagd propaganda te maken voor Holland, of laat staan voor de Stichting - hebben,
een behoefte die reëel is, daarvoor hoef je maar aan het “Indisch Memorandum” en
“Het Scheepsjournaal van Arthur Ducroo” te denken.’
Dat Van Galen Last ook aan de arts Frits Dekking - een vriend van Gomperts en

Van Leeuwen, die in het allereerste nummer van Libertinage onder de schuilnaam
Yvo K. Pannekoek brieven uit de bezettingsjaren gepubliceerd had - een soortgelijk
verzoek gedaan had, bleek uit wat hij verder schreef: ‘Ik heb ook Dekking gevraagd
vanmiddag die, denk ik, jou ook wel zal raadplegen: je kunt hem misschien ook op
déze serieuze kanten van de zaak wijzen? Ik zou het, meenens, erg jammer vinden
wanneer jullie niet zouden gaan.’29 Ondanks dit dringende verzoek besloten zowel
Van Leeuwen als Dekking in Nederland te blijven.

‘Dit onsubstantiële ding’

Intussen had J. Hanlo aan de redactie van Libertinage het vers ‘'s Morgens’ gestuurd,
dat later een legendarische vermaardheid zou krijgen. Bovendien had hij onder de
titel ‘De impasse waarin de schilderkunst zich bevindt’ een kort essay ingezonden
naar aanleiding vanWillinks aanval op de abstracte schilders in de tweede aflevering.
Op 23 oktober stuurde hij aan W.F. van Leeuwen opnieuw een aantal verzen:

‘Vanuit Valkenburg, waar ik het weekend doorbreng en tevens de luxe geniet eens
een paar dagen lichamelijk onwel, en rustig in bed, te zijn, zend ik u een paar pogingen
tot dichtkunst. Ik betwijfel of het hier tot dichtkunst gekomen is; liever gezegd ik
weet dat dit zwak werk is. Toch zou ik graag eens uw mening horen.
De gecorrigeerde proef van het artikel over de “Impasse” zult u ongetwijfeld enige

weken geleden ontvangen hebben. Definitief bericht omtrent plaatsing van het gedicht
“'s Morgens” mocht ik nog niet van u ontvangen. Ik hoop maar dat 't doorgaat. Als
Libertinage het niet doet, wie zal dit onsubstantiële ding nog willen zién?’30

Hierna verscheen het vijfde nummer, gedateerd september-oktober 1949. Deze
aflevering opende met drie gedichten van A. Roland Holst, waaronder ‘Hoe grooter
geest’:
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Der grooten oogopslag was zelden zonder
steilten van schrik of klauw uit aarde's onderst.
't Middelgebergt kent geen lawinesneeuw,
en was de zee ondiep, zij borg geen monsters?.31

Ook van J. Hanlo werden in dit nummer drie verzen gepubliceerd. Eén daarvan was
‘'s Morgens’, dat door hem als ‘dit onsubstantiële ding’ omschreven was, maar dat
een glanzende parel in de Nederlandse literatuur genoemd mag worden:

Het was half vijf's morgens in April
Ik liep, en floot de St. Louis Blues
Maar ik floot die op mijn eigen wijze
Al fluitend dacht ik:
mocht mijn fluiten gelijken
op de zang van de grote lijster
En waarlijk, na enige tijd
geleek mijn fluiten van de St. Louis Blues
op de zang van de grote lijster:
turdus viscivorus.32

Ook Hanlo's essay ‘De impasse waarin de schilderkunst zich bevindt’ werd in deze
aflevering opgenomen. Hij ging hierin na hoe in de laatste decennia kunstenaars
steeds weer op zoek gegaan waren naar een zo oorspronkelijk mogelijke kunst,
waarbij hij moest vaststellen: ‘Een gebied dat nu nog niet systematisch was
geëxploiteerd was dat van het gekke - het onverwachte zonder meer - een inhoud die,
zij het op absurder en subtieler wijze, ook met het schone [...] samenhangt. Veel
schilders die dit gekke aanhangen - zoals Klee er een was, hij wist steeds weer op
een andere manier iets vreemds te bereiken - zullen mijn opvatting beperkt noemen,
wanneer zij die tenminste niet geheel en al als een grote domheid verwerpen. Ik van
mijn kant voel mij enigszins alsof ik uit de school klap; het is zo leuk het hardnekkige
publiek steeds weer hetzelfde raadseltje voor te leggen: “ik zie ik zie wat jij niet ziet”
(n.l. het gekke), dat het eigenlijk grof is de oplossing met een enkel plomp woord
rond te roepen.’
En verder: ‘Men vergete niet dat een kunstenaar niet alleen zijn doek “bespeelt”,

maar ook het publiek. Alle kunst is tenslotte acteren, spelen, doen alsof. De
volstrektheid waarmee de artist zich met zijn rol vereenzelvigt krijgt soms iets
huiveringwekkends. Ik denk aan de geraffineerdste wellicht: Campigli wiens
meesterlijke variaties op zijn eindeloos volgehouden thema be-
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paald uncanny33 aandoen. Bij Picasso verhindert een daarvoor te vaak doorbrekend
straaltje van simpele humor dit effect. Ik denk ook aan de “Experimentele Groep”,
die zich door hun Deense vrienden gesterkt voelden in hun beschouwing van de kunst
als “un outil pour la construction, la transformation dumonde”,34 en van de kunstenaar
als “un bon ouvrier qui subordonne toutes ses possibilités, toutes ses activités au
travail commun et qui ne cherche pas à être grand mais à être utile”[.]35 Want óf ik
ben er nog niet aan toe dit te begrijpen, óf ik heb gelijk wanneer ik zeg dat ook dit
is “du théêtre”, het zeer serieus gespeelde en wellicht noodzakelijke spel met het
publiek, dat vol wisselwerking is en waarvan, wil het niet onmiddellijk ineenstorten,
fervent moet worden volgehouden dat het geen spel is.’
Hanlo besloot zijn betoog, waarbij het begrip ‘losmaking’ sloeg op het afstand

nemen van meer traditionele functies van de kunst: ‘Ik zeg ook niet dat het “gekke”
of zo men liever wil “het verrassende zonder meer” de enige nu heersende functie
is, maar het is er één, welke als vanzelf gevonden is, nadat de “losmaking” serieus
ter hand was genomen.36Deze losmaking kan en zal zeker nog andere wegen openen.
Te sterker ben ik hiervan overtuigd omdat zij zozeer “menens” blijkt te zijn. Reeds
een halve eeuw duurt dit en de jongsten gaan het nog eens terdege overdoen. Het
nulpunt is waarschijnlijk nog lang niet bereikt. Deze volhardende onwil tot de
techniek, wat wel zal betekenen de uitdrukkelijke weigering om de techniek als meer
dan een middel te beschouwen, het teruggaan tot het kinderlijke tekenen, het nog
steeds niet verzadigd kunnen worden van primitieve schoonheid, het zijn dingen die
juist door hun lange duur vertrouwen wekken, het vertrouwen dat men misschien
dichter dan in vele andere tijden is genaderd bij een kunst “simple, beau comme les
enfants, qui ne connaissent pas leur beauté”,37 om C. Nieuwenhuys nogmaals [...] te
citeren. Een impasse? Neen een impasse vind ik dit alles niet. Hoogstens zijn er wat
veel richtingen in vergelijking met vroegere gouden eeuwen, maar geen levenloze
hulpeloosheid kenmerkt de huidige situatie.’38

Typerend is hoe Hanlo hier de nadruk legt op het ‘gekke’ van veel moderne kunst
en hoe hij bovendien stelt dat er bij artistieke revoluties vaak een spel gespeeld wordt
met het publiek. Daardoor werden de tegenstellingen tussen de experimentele schilders
en een kunstenaar als A.C.Willink wat minder scherp. Schitterend is tenslotte Hanlo's
omschrijving - in een voetnoot! - van het werk van de Duitse schilder Friedrich
Vordemberge-Gildewart - indertijd een van demedewerkers vanDe Stijl -: ‘het niets,
aangenaam gevuld met weinig’. Een perfecte omschrijving van zijn eigen poëzie.
Het vijfde nummer bevatte verder een - door Ch. B. Timmer vertaald -

romanfragment van de toen nog vrij onbekende schrijver Vladimir Nabokov
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en een polemische reactie van S. Vestdijk op Gomperts' essay ‘Jagen om te leven’.
Intussen was van de laatste ook een essaybundel onder dezelfde titel verschenen.

Een van de schrijvers aan wie Gomperts de bundel toestuurde, was A. Roland Holst.
Op 24 november schreef deze hem - met een toespeling op de titel van Vestdijks
boekMuiterij tegen het etmaal (1942) -: ‘Ik ontbijt nog steeds met je (dat is n.m.
mijn dierbaarste lees-uur) en ondervind het als een zeer stimuleerend begin van het
etmaal (niet altijd zonder eenige muiterij, maar daar merk jij niets van) -’.39

‘Een slordig mens’

Sinds enkele maanden was intussen duidelijk geworden dat de reeksDe Vrije Bladen
in 1949 commercieel allerminst een succes geworden was. Om geld te besparen,
besloot Van Oorschot daarom voortaan zelf het redactiewerk te doen.
Op 9 december schreef hij de redacteuren Gomperts, Van Leeuwen en Morriën

op de hem typerende besliste toon: ‘Het financieel resultaat de exploitatie van De
Vrije Bladen betreffende is dermate slecht dat ik de redactie niet langer handhaven
kan.
Met de honorering van f 160.-per jaar is een bedrag van bijna f 500.- gemoeid en

dit kan de uitgave niet verdragen.
Ik moet dus van jullie medewerking voor de volgende jaargang afzien. Het spreekt

van zelf, dat de ondertitel Cahiers van Libertinage bij een mogelijke voortzetting
van De Vrije Bladen onder mijn redactie zal komen te vervallen.’40 Van die
voortzetting zou overigens niets terecht komen.
Hierna kwam pas begin 1950 de november-december-aflevering van Libertinage

uit. Een bijdrage aan dit nummer die deze traagheid nog leek te accentueren, was het
verhaal ‘Een slordig mens’ van Adriaan Morriën.
Het begint in een stijl die voor diens relativerende houding karakteristiek is: ‘Zijn

vrienden beweren van hem, dat hij een slordig mens is. Toch is zijn slordigheid niet
een persoonlijke voorkeur, maar een aangeboren gebrek, waarover hij zich dikwijls
zelf ergert, zij het met de vergevensgezindheid, die hij ook voor anderen laat gelden.
Hij houdt van kamers met veel ruimte en enkele mooie, maar bruikbare meubelen.
Er is misschien niets zo indrukwekkend als een lege witte muur, met een klein raam
in een nis, waar een bloem geurt. Voor zo'n muur kan hij rustig zitten wachten, met
lege handen, totdat er een zonnestraal door het venster valt en de rook van zijn sigaret
een doorzichtig en bewegelijk gordijn vormt. Wat is er meer nodig om zin te geven
aan een leven, dat reeds nu zijn einde voelt? vraagt hij zich af.
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Bezoekers, die hij in zijn eigen kamer binnenleidt, zien een onopgemaakt bed, stoelen
die elkaar in de weg staan, een tafel overladen met boeken en papieren, oude
sigarettenblikjes die als asbak dienst doen, een half bruin brood, wat klein geld, soms
een bankbiljet, foto's en ansichtkaarten, een dagboek dat niemand mag lezen,
rekeningen van de tandarts, de boekenwinkel en de wijnhandelaar, een
rechterhandschoen, pennen, penhouders en potloden in alle maten, kleuren en stijlen,
boordenknoopjes, een gestrikte das, onbetaalde belastingbiljetten van de laatste drie
jaren, brieven waaronder een epistel van de koning, een handschrift van Baudelaire,
en uitnodigingen om een lezing te komen houden inMontpellier, Stettin enMaastricht,
die hij nooit heeft beantwoord. Verder staan er in zijn kamer stapels boeken, wier
grootste charme is, dat hij ze nooit heeft gelezen. Er liggen oude kranten, die nog
moeten worden nagezien om er de merkwaardigste verlovingsadvertenties uit te
knippen. Op de schoorsteen staat een vaas met verdorde bloemen. Telkens wanneer
hij of een van zijn bezoekers op een bepaalde plank trapt, valt er een bloemblad naar
beneden, soms op de kachel, waar het's winters verschrompelt als een huilend gezicht.
De wand is pas gewit en boven de divan hangt een echte Picasso, die hij heeft geruild
voor een tongzoen.’41

Adriaan Morriën vertelde in 2000: ‘Dat verhaal is een poging tot zelfrelativering
en zelfspot. Ik ben overigens niet altijd zo slordig, maar ik kan wel heel goed niets
doen. En heel veel dingen niet opruimen. Ik heb wel eens brieven beantwoord een
paar jaar nadat ik ze had gekregen. Tot verbazing natuurlijk van degene die zo'n brief
geschreven had. Dat zou je mijn indolentie kunnen noemen.’
Van L.Th. Lehmann werd verder een spotdicht gepubliceerd op de opvallende

frequentie waarmee Simon Vestdijk nieuwe boeken het licht deed zien. Het vers is
getiteld ‘Bij het bericht dat er weer een uit is’:

In een onderaards gewelf
in de tuin van Vestdijk zelf,
waar geen Doornaar hen kan zoeken,
zitten, schrijvend Vestdijks boeken,
negenhonderd negerslaven
(allen met bijzondere gaven).
En als Vestdijk soms eens niet
(wat sporadisch slechts geschiedt)
zelf ook nijver zit te schrijven,
loopt hij langs de noeste lijven,
in zijn listge ijzren greep
kwispelt stil de denkerszweep.42
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Het zesde nummer bevatte verder het gedicht ‘Soms als gij zit...’ van M. Vasalis en
een uitvoerig essay onder de titel ‘Het eiland der sirenen’ van Jac. den Haan.

Negen redacteuren!

Intussen was Geert van Oorschot allerminst tevreden over de manier waarop
Libertinage redactioneel begeleid werd. Vooral de trage verschijning van de nummers
ergerde hem: zij was er volgens hem een van de belangrijkste oorzaken van dat het
blad - ondanks het aanvankelijk veelbelovende succes bij de lezers - niet naar een
bredere kring belangstellenden wist door te stoten. Ook vond hij dat de redactie zich
te weinig voor het tijdschrift inzette: het was allemaal te vrijblijvend, te losjes, te
weinig geëngageerd. Veelzeggend was dat de drie redacteuren, die zelf ook maar
mondjesmaat in het blad publiceerden, altijd weer moeite hadden om voldoende
kopij binnen te krijgen.
Het leek daarom van belang een aantal vaste medewerkers en vrienden uit de kring

rond de redactie sterker bij Libertinage te betrekken. Bovendien zou dat de kans
geven tot een duidelijker werkverdeling te komen, zodat het mogelijk zou zijn nieuwe
vaste rubrieken te starten. Overigens zou, zoals dat tot dusver het geval geweest was,
het accent blijven liggen op essayistische bijdragen.
In verband met dit alles werd besloten de redactie met liefst zes nieuwe leden uit

te breiden. Dat waren: Elisabeth de Roos - Gomperts en Van Leeuwen kenden Du
Perrons weduwe al een jaar of tien -, M. Vasalis, Frits Dekking, Henk van Galen
Last, Jacques de Kadt - vooral op aandringen van Van Oorschot! - en de socioloog
Rudie van Lier. De laatste was kort na de oorlog samenmet AdriaanMorriën redacteur
van Criterium geweest.
Zou er met zo'n uitgebreide redactie efficiënt gewerkt kunnen worden? In ieder

geval zou al gauw blijken dat er tussen de oorspronkelijke oprichters en de andere
redacteuren een zekere scheidslijn zou blijven bestaan. Ondanks alle goede
bedoelingen zouden de nieuwkomers buiten de inner circle van de redactie blijven.

Een brief van Jan Hanlo

ln deze periode twijfelde Jan Hanlo, die geregeld ernstige depressies doormaakte,
eraan of het hem in de toekomst nog wel zou lukken verzen te blijven schrijven.
Tegelijkertijd was hij er ook steeds weer op uit met de mogelijkheden van de taal te
experimenteren. Zo stuurde hij zijn moeder een brief waarin hij - in navolging van
sommige dadaïsten - alle syntactische regels
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overboord gooide en volkomen spontaan noteerde wat hem inviel. Deze brief stuurde
hij ook aan W.F. van Leeuwen ter publicatie in Libertinage.
Op 17 januari 1950 schreef hij vanuit Amsterdam aan de dichter Pierre Kemp dat

verzen soms iets lijken te voorspellen: ‘Ik heb dat uit eigen ondervinding. Voor een
dichter kan het dus interessant en misschien raadzaam zijn zijn gedichten van nu
eens vanuit dat oogpunt te beschouwen.

Misschien dat dan zich aankondigende onheilen nog tijdig vermeden kunnen
worden door een tijdige verandering van instelling. Ik spreek dan alleen van die
onheilen die met ons minder of meer bewust streven (of gebrek aan verhinderend
streven) samenhangen.
Maar waar wijst het op, wat toekomstig lot betreft, wanneer iemand geen gedichten

meer maakt?!’
En verder - met een toespeling op zijn aan Libertinage aangeboden brief-: ‘Toch

heb ik laatst eindelijk weer eens een bladzij geschreven die mij wel bevalt. Nog wel
in the good old dada-genre!’43

Over dezelfde brief schreef hij een week later, 24 januari, aan zijn moeder, die
geschrokken was van de vreemde zinsbouw erin en zich daarom bezorgd afgevraagd
had of haar zoon - evenals in het voorjaar van 1947 - weer in psychische
moeilijkheden geraakt was: ‘Dat je bang was voor demogelijkheid dat mijn dadabrief
duidde op een nieuw verlies van geestelijk evenwicht, kan ik me achteraf toch wel
begrijpen. Je ziet nu echter dat dat niet zo was. Toen, in '47, [...] wás dat zo, zonder
dat je dat toen gemerkt had (wat wel te begrijpen was want niemand was er verdacht
op). Met die dada-brief wou ik je alleen even verrassen omdat ik je zo lang niet
geschreven had en je dus een speciale brief nodig had, vond ik.’44

Vestdijk besloot intussen Lehmanns spotdicht op hem niet over zijn kant te laten
gaan. Op 6 maart schreef hij Gomperts: ‘In het laatste nummer van Libertinage las
ik het amusante gedicht van Lehmann aan mijn adres. Aangezien mijn eenige
persoonlijke herinnering aan Lehmann met hetzelfde “Doorn” geassocieerd is als hij
in dit gedicht bezingt, kreeg ik de inval het hierbij gaande antwoord te schrijven,
waarvan ik opname in Libertinage (maar dan achterin, onder “Barricade” of een
dergelijke rubriek) zeer zou waardeeren.’45

‘Eerst dachten wij aan W.F. Hermans’

Ondanks de royale aanwinst van nieuwe redacteuren en alle goede voornemens die
daarbij gemaakt waren, duurde het weer opvallend - voor Van Oorschot ongetwijfeld
hemeltérgend - lang voordat het in een oranje omslag gestoken, eerste nummer van
de derde jaargang het licht kon zien.
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Over de uitbreiding van de redactie werd daarin geschreven: ‘Een nieuwe jaargang
geeft gewoonlijk aanleiding tot een oud geluid. Wij zingen meerstemmig
tegenwoordig en weten niet goed meer wat wij horen: de anderen of ons zelf? Wij
zijn in elk geval genoeg geïnspireerd om voortdurend stemmen te horen en ook wel
zo hevig, dat wij ze geen hallucinatie zullen noemen.
Negen stemmen... Het is wat veel op eens. Om onze lezers te gerieven beperken

wij ons voorlopig tot het ten gehore brengen van twee contrapunctisch verbonden
melodieën, die in contrast en samenhang iets van het karakter van Libertinage
uitdrukken, te weten de ernst en de superlatief van ernst.’
Hierna klonk de eerste ‘melodie’ waarin op badinerende toon de draak gestoken

werd met een aantal vooroordelen die in literair Nederland over Libertinage de ronde
deden: ‘Wij mogen langzamerhand wel als bekend veronderstellen, dat dit tijdschrift
zich op een hooghartig en exclusief standpunt stelt. Met enige zorg zagen wij daarom
in de eerste jaargang ons abonné-aantal zo zeer groeien, dat wij vreesden in de smaak
te gaan vallen. Als tegenmaatregel besloten wij Criterium in ons op te nemen en
Morriën redacteur te maken. Het werkte, maar het werkte niet genoeg.’
En verder - met een verwijzing naar W.F. Hermans, die kort daarvoor deel van de

Podium-redactie was gaan uitmaken -: ‘Ons probleem was: hoe vergroten wij het
afstotend effect van de redactie op de lezers. Wij zonnen op radicale maatregelen.
Eerst dachten wij aan W.F. Hermans, maar met hem was de redactie van Podium,
altijd in vriendschappelijke wedijver, ons voor. Toen kwamen wij op de personen,
wier namen thans ons kaft versieren.
Ook leek het ons verstandig in het kader van deze plannen Van Oorschot als

uitgever aan te houden, nadat deze ons eerst had aangeraden naar een fatsoenlijker
kantoor uit te zien. Wij begrepen, dat wij wel van een andere charme van ons blad
afstand moesten doen: wij besloten n.l. om, niet onmiddellijk, maar toch spoedig,
op tijd te gaan verschijnen.
Wat de inhoud betreft, zullen wij er naar streven ons blad nog verder voor

middle-brows ontoegankelijk te maken door niet alleen “creatief” werk zoveel
mogelijk te weren, niet alleen ons tot essays te beperken, maar liefst slechts die essays
op te nemen, die over andere essays handelen. Over Nederlandse literatuur mag men
van ons geen enkel gunstig oordeel meer verwachten, behalve natuurlijk over Ter
Braak en Du Perron, met wie wij trouwens spirtistisch in verbinding staan. Politiek
scharen wij ons achter de hysterische richting van De Kadt en gedichten nemen wij
alleen op als de redactie er totaal niets in ziet.’
In de tweede ‘melodie’ van deze inleiding werd hierna zonder ironische omwegen

opgemerkt: ‘De jaren, waarin nieuwe tijdschriften als paddestoelen omhoogschoten,
zijn voorbij en wij zien wat men de “concentratie der tijd-
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schriften” noemt met lede ogen aan, al was het alleen maar omdat het voor de
overlevenden moeilijker wordt terzijde te blijven en zich niet zwaarder gefronst
verantwoordelijk te gaan voelen jegens inzenders en ter wille van onze letterkunde.
Wij laten echter een “representatieve” taak voorlopig liever aan onze buurbladen
over, evenals het in de eerste plaats brengen van z.g. “creatief werk”, wat o.i. niet
anders mogelijk is dan òf op beperkte schaal òf op laag niveau, omdat er boven een
zeker niveau nog steeds weinig gecreëerd wordt.’46

In dit nummer werd ook de brief die J. Hanlo aan zijn moeder gestuurd had,
opgenomen. Al in het begin ervan wordt duidelijk dat de normale, syntactisch
opgebouwde zinnen plaatsgemaakt hebben voor spontane, vaak snel afgebroken
uitlatingen: ‘Het reeds ofschoon laat ik toch nog brief schrijven zal. En zoals ziet in
de nieuwe stijl. Verkoudheid plotseling over. Ik nu plekje ontveld op neus. Vreemd
weet niet wat beduidt. Zal jodium. Bij ons telefoongesprek toch maar 70 cent, omdat
ik bij tweede 70 cent ik knop niet had inknop en geld in bakje terugvond in bakje.
De tekenfilm heet “De Drie Caballeros”. Ogen uitkijk en mooie wals of melodie op
't eind. Tekenfilms: Amerika op zijn best en daarin dan ook ongeëvenaard en
bewonder bewonder. O gezichten van drie Caballeros. Ook Hollandse stem deze
keer heel goed. Josje heeft kamertje versierd met stuk serpentine. Hij schat schat. Ik
Jossie lief knuffeldier met groot engeldier oog.’47

‘De geuzennaam high-brow’

De guerrilla die in de afgelopen jaren met inzet van veel polemisch talent tussen
Libertinage en Podium gevoerd was, werd in dit eerste nummer van de derde jaargang
voortgezet door de nieuwe redacteur H. van Galen Last. In de rubriek ‘Barricade’
schreef hij: ‘Wanneer men de laatste twee jaargangen van Podium doorbladert valt
onmiddellijk de belangstelling op die daarin voor Libertinage aan de dag is gelegd.
Men merkt dat o.m. daaraan dat Gomperts aardig bezig is Sartre naar de kroon te
steken en de meest voorkomende naam in Podium te worden. Men merkt het verder
aan de activiteit van Podium's Proppenschieter, die niet aflaat zijn grote mond op
ons gericht te houden. Zo buiten alle verhoudingen is die belangstelling eigenlijk,
dat men ten aanzien van Libertinage bij Podium van een obsessie kan spreken.’
En verder - met een verwijzing naar dePodium-essayistenD. Opsomer (pseudoniem

van Dick Vriesman) en Fokke Sierksma -: ‘Gelukkig heeft men van de zijde van dit
laatste blad geen enkele twijfel over de afkomst van deze obsessie laten bestaan. Alle
polemiekjes tegen Libertinage hebben dezelfde grondtoon, waarvan het karakter het
duidelijkst werd uitgesproken door Opsomer en Sierksma, toen zij Gomperts zo
verschrikkelijk... hautain noemden.
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Er zijn echter dingen die men zijn tegenstander niet verwijten kan zonder zichzelf
op fatale wijze bloot te geven. En met zoveel hele of halve vakpsychologen in de
redactie had Podium toch moeten bedenken dat men een woordje als hautain beter
niet in boosheid gebruiken kan, dat de rancune daarin wat al te nadrukkelijk doorbreekt
en teveel van zijn aard vertelt.’
Van Galen Last schreef hierna over een bijdrage van de vroegere Podium-redacteur

Anne Wadman in dat blad: ‘Wadman's stuk vangt smalend aan met het volgende:
Libertinage, het blad der Hollandse high brow-gearriveerdheid, en tesen het einde
heeft hij het nog eens smalend over ons high-brow-verstand. Na alle blijken die
Wadman dan al heeft gegeven van in het geheel geen verstand, high-brow of
andersoortig, te bezitten, is het hem zeker niet kwalijk te nemen, dat hij de botheid
van zulke opmerkingen niet voelt.’
Van Galen Last, die als journalist in de afgelopen jaren geregeld met

dagbladdirecteuren overhoop gelegen had, voegde hier nog aan toe: ‘Laten wij
vaststellen dat wij in deze tijd meer dan ooit de geuzennaam high-brow niet zonder
trots zullen aanvaarden. Wij hadden trouwens van geen enkele intellectueel, en dus
ook niet van de Podium-redacteuren, Huxley-, Ter Braak- en Sartre-bewonderaars
die zij zijn, anders verwacht. Dit High-browschap is het enige, dunkt ons, dat
intellectuelen met elkaar verbindt. Dit wordt duidelijk beseft door allen die het niet
zijn, maar het zo graag zouden willen. High-brow is bij uitstek een scheldwoord van
dagbladdirecteuren, praetvaria's en dagboekaniers, en de intellectueel die het gebruikt,
bewijst daarmee alleen spandiensten aan deze prostitué's van de meest verfoeilijke
publieke opinie die de wereld ooit gekend heeft.’48

Paul Citroen en de schilderkunst

Zoals we gezien hebben, hadden in de vorige jaargang A.C. Willink en J. Hanlo
enkele bijdragen over de eigentijdse schilderkunst gepubliceerd. Ook in het tweede
nummer van deze nieuwe jaargang, gedateerd maart-april 1950, kwam dat in die
jaren druk besproken thema ter sprake, en wel in enkele saillante notities die de
schilder Paul Citroen onder de titel ‘Introvertissimento’ samenbracht.
Zo noteerde hij over A.C. Willink: ‘Omdat men mij het bespottelijke boek

“Ontaarde kunst” in de schoenen wil schuiven, zeg ik, dat ikboeken in schoenen niet
op hun plaats vind, dat me Hynckes en Koch niet erg veel kunnen schelen, en dat ik
Willink een van “de groten” van Nederland vind, niettegenstaande alle enthousiaste
geblinddoekte literatoren. Ik heb de indruk, dat hij “iets” is, ook al hebben zijn
schilderijen weinig met schilderen te maken. Hij kan niet schilderen en hij komt daar
voor uit. Hij heeft een eigen, pijnlijk-
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fatalemanier van niet-schilderen gevonden, waartegen het geschilder van vele anderen
onbenullig lijkt.’
Over Mondriaan bleek Citroen veel enthousiaster te oordelen: ‘Mondriaan is een

idee. Hij is demeester van het minimum, van het haast niets. Zijn laatste ontwikkeling:
van vlakindeling tot leg-puzzle. Een dwaas, een heilige. Zijn werk is van een hemelse
onschuld, van de diepste overtuiging. Wat bij ieder ander kinds, blasfemisch,
bespottelijk zou zijn (Trafalgar Square, Broadway-Boogie-Woogie), bij hem klopt
het.
Zijn grote daad, om welke men hem geniaal zou moeten noemen, is juist deze nog

nooit vertoonde zelfbeperking. Ook andere schilders hadden reeds in de richting der
beperking gewerkt. Maar geen één zou een beperking, zoals Mondriaan die toont,
als levensuitdrukking bevredigd hebben. Men moet wel een volkomen dwaas zijn
om hiermee genoegen te kunnen nemen. En dat is Mondriaan dan ook geweest, zoals
anecdoten, die de vrienden van hem vertellen, bewijzen. En daarom past dan ook
zijn schilderwijze bij hem. Maar alléén bij hem.
Aangemoedigd door zijn voorbeeld hebben een boel mensen, die vroeger nooit

aan schilderen hebben gedacht, ook strepen en kleurvlakken aan elkaar gezet en
gemeend dat zij schilderijen maakten. Maar ze zijn er weer van af gekomen.
Alleen Mondriaan, bij wie die manier van doen in overeenstemming met zijn

innerlijke gesteldheid was, heeft deze manier nog verder ontwikkeld en tot het eind
toe volgehouden. Wij, die onze onschuld allang kwijt zijn, die een uitgesproken
gevoel voor de betrekkelijkheid van al het menselijke doen, en zin voor de daaruit
voortvloeiende humor hebben, die daarenboven van kindsbeen af geboeid zijn door
de “gewone” schilderkunst, kunnen voor een dergelijke naïeve, onschuldige, onnozele,
en zuivere verschijning als Mondriaan alleen eerbiedig salueren.’49

Hierna was in de rubriek ‘Barricade’ Vestdijks reactie op Lehmanns spotdicht
opgenomen. Hoewel hij het in zijn brief aan Gomperts daarover nog over Lehmanns
‘amusante gedicht’ had gehad, leek hij bij nader inzien toch lichtjes in zijn wiek
geschoten. Vestdijks vers is getiteld ‘Lehmann in Doorn (anno 1941?)’:

Als 'k mijn vulpen laat bewegen
Hunker 'k nimmer naar een neger,
Want terstond denk 'k dan aan Lehmann,
Die, ruwweg vermomd als zeeman,
Zich naar Doorn eens heeft begeven, -
Handjes geven, voetjes vegen, -

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



205

En zich in 't salon bekwaamde
In de kunst van het beamen
Of 't negativistisch zwijgen.
Gastvrouw ging er wat van krijgen,
Hond wou blaffen, poes niet spinnen...
Wat te doen: Lehmann was binnen.

Toen opeens, op mijn begeeren,
Want ik wou wat van hem leeren,
Ging hij, voor suggestie open,
Onverwijld hallucineeren.
Al de thee, die hij gezopen,
Alle opgeknaagde koekjes,
Deden negers hem zien loopen
In de tuin, waar knusse hoekjes,
Dennen, sparren, slingerpaden,
Zwaar met ebbenhout beladen,
't Zwarte werelddeel verbeeldden.
Hoe die Lehmann negers teelde!

't Duurde lang: ik wou gaan schrijven.
Lehmann wou alleen maar blijven,
Tot hij mij met negenhonderd
Psychopathisch had bedonderd.
En 't is waar: die inboorlingen,
Die sindsdien mijn tuin verpesten,
Die 'k niet eens kan laten zingen
Als de slaven van het Westen,
Moet 'k wel als een beul regeeren.

Dat kon 'k óok van Lehmann leeren,
Die na handje, voetje vegen
Zich twee uur niet wou bewegen
En met thee en koek verteren
Blanken kon tyranniseren.50

Lehmann, duidelijk niet gecharmeerd, reageerde direct daarop met deze versregels:

Welke neger dichtte mee
Aan dit vervolg op ‘les casse-pieds’?51
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‘Een klein geluk is geen geluk’

Juist in die tijd kwam in Parijs Vinkenoogs Blurb uit, enkele weken later gevolgd
door Braak waarin Remco Campert en Rudy Kousbroek voor het eerst in nog kleine
kring voor het voetlicht traden. Kort daarna werden ook vijf gedichten van Campert
gepubliceerd in het mei-juni-nummer van Libertinage. Vooral het eerste vers trok
de aandacht, omdat er zo'n duidelijk gevoel uit spreekt dat het tijd wordt voor een
nieuwe generatie. De titel ‘Te hard geschreeuwd?’ is typerend voor Camperts neiging
tot zelfspot:

Nu Roland Holst oud geworden is
en vierregelrijmen wisselt met Vestdijk,
weggelopen demonen tracht terug te roepen,
en men Voeten een belangrijk dichter vindt,
wordt het tijd dat wij iets laten horen,
een stem dwars door puinstof heen,
die glipt door de spijlen van het bedskelet,
die nooit de baard in de keel wil hebben,
die wil bevechten een groot geluk of ongeluk
(een klein geluk is geen geluk),
die door schade en schande
nooit wijzer wil worden.
Een stem, die door alle huizen zingt
het water doet overkoken en
de stoppen der berusting doet doorslaan.
Een stem, waarvan het geluid zich voortplant
door de buizen onder de vermoeide stad
en die antennedraden op maanlichtdaken
doet trillen, trillen, trillen...
Zo'n stem; eerder rusten wij niet.52

Dit nummer bevatte verder het verhaal ‘De jacht’ van A. Alberts, poëzie van A.
Roland Holst - inderdaad een ‘vierregelrijm’, maar deze keer even niet gewisseld
met Vestdijk -, J. Hanlo en J. Emmens en ‘Reisschetsen uit het leven in de Oostelijke
zone’ van de Duitse schrijver Hans Werner Richter.

Van Galen Last in de tropen

Henk van Galen Last, die intussen voor de Sticusa in Djakarta was gaan werken,
probeerde daar wel contacten met Indonesische en Nederlandse schrijvers te leggen
- een van zijn grote, door E. du Perron geïnspireerde dromen -,
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maar onder de tropenzon bleek dat toch tegen te vallen. Hij merkte daar dat de
interesse in culturele samenwerkingmet Nederland niet overweldigendwas en ergerde
er zich aan de mentaliteit die hij vaak provinciaals vond.
Zo had hij in de zomer van 1950 een ontmoeting met de grote stimulator achter

het culturele tijdschrift Oriëntatie, Rob Nieuwenhuys, en een van de medewerkers
ervan, de journalist en schrijver E.R. Duncan Elias, die juist in dat jaar zijn
indringende verhaal ‘Voyage autour de ma chambre’ in dat blad publiceerde.
Op 24 juli schreef Van Galen Last hierover aan Elisabeth de Roos: ‘Met

Nieuwenhuys en Duncan Elias [...] heb ik het toevallig lang en breed over “Oriëntatie”
gehad [...]. Ik heb hun gezegd dat ze een soort Indische pendant van de Hollandse
binnenhuis-romans aan het cultiveren waren, en dat die Tjalie Robinson een
afschuwelijk warhoofd en patjepeër [patjepeeër] is. Ze gaven dat allemaal wel
goeddeels toe, maar ze waren ook niet zo tevreden met de Ned. literatuur (dikwijls
ook niet over Libertinage) - het klonk zo onwezenlijk, die Ned. lit., van hieruit, zei
Nieuwenhuys - en die Tjalie R. of V. Mahieu (dezelfde man) hadden toch iets eigens
en iets gedrevens. Dat heeft Anna Blaman natuurlijk net zo. Ja, maar dan hadden zij
liever Tjalie. Ik heb liever geen van beiden en dat lijkt me trouwens een kwestie van
alleen maar regionaal smaakverschil. Ze erkenden eigenlijk wel hun provincialisme,
maar dit land bood nou eenmaal zoveel dat Europa niet had.’
En verder: ‘[...] hun redenering doet denken aan de Peelbewoner die Antoon Coolen

wel provinciaals vindt, maar zoveel van de Peel houdt dat hij liever Coolen leest dan
Christopher Isherwood [...]. Maar toch, het zijn echt aardige mensen en ik had het
gevoel dat dit het eerste normale gesprek was hier.’
Van Galen Last schreef hierna nog: ‘Zeg de Libertinage-mensen, Huyck vooral,

dat ik weinig voor ze kan doen hier - een Indonesische brief gaat onmogelijk want
dan kan de Stichting53 zich wel oprollen, maar misschien in October. Ik zal nog wel
proberen het ms. in orde te maken dat ik vlak voor mijn vertrek in mijn kast vond
waar het 4 jaar had gelegen - ik vond het niet goed destijds maar het viel me nu wel
mee. Het is [...] een “Portret van mijn grootmoeder”; ik liet het Huyck nog lezen en
hij vond het beter dan ik had gedacht en spoorde me erg aan het af te maken.’54 In
het laatste nummer van deze jaargang zou dat verhaal onder de titel ‘De dood van
mijn grootmoeder’ inderdaad gepubliceerd worden.

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



208

‘Lopen moet je hier wel kunnen’

De Indische archipel speelde ook een hoofdrol in de aangrijpende novelle ‘Groen’
van A. Alberts, die in de juli-augustus-aflevering van Libertinage verscheen.
W.F. van Leeuwen deelde in 2000 mee: ‘De eerste inzending die we van Alberts

kregen, was dat meer politieke stuk over zijn bezoek aan Djakarta dat al eerder in
Libertinage gepubliceerd was. Dat stuurde hij ons op eigen initiatief toe. Toen heb
ik hem opgezocht en toen bleek hij ook een verhaal geschreven te hebben. Dat was
‘Groen’. We hebben dat toen graag geplaatst en hem verder aangeraden om meer
verhalen te gaan schrijven.’55

In het begin van ‘Groen’ wordt verteld hoe een bestuursambtenaar bij zijn nieuwe
standplaats arriveert - een tropisch eiland waar weinig andere kleuren dan de tint
groen kunnen worden waargenomen - en hoe hij daar een collega ontmoet, die er al
lange tijd heeft doorgebracht. Hij beseft dan nog niet dat deze collega gek wordt van
de bossen die hem altijd maar omringen en duchtig aan het drinken geslagen is: ‘De
hele ochtend is het alleen maar kust geweest, een bijzondere plezierige, nette kust,
een echt stukje natuur met palmen, maar ze wuiven niet. Ik zou het nog prettiger
vinden, als ze dat wel deden en ook, als ik niet wist, dat de dikke, witte streep onder
de palmen bij nadering als maar vuiler en goorder wordt en dat er smerige hutten
onder dezelfde palmen naar voren komen. Dat weet ik allemaal en ik neem afscheid
van de kapitein, wat helemaal niet nodig is, want hij komt over een uur ook naar de
wal en ik stap in een prauw langzij en we roeien naar de kust.
De zee is al smerig, dat verwondert me niets, zo ondiep, we schuren al over de

bodem. De roeiers springen er uit om de prauw verder te duwen en we zijn misschien
nog wel een mijl uit de kust. Ze waden eerst tot hun middel door het water, de roeiers,
maar de zee wordt steeds ondieper en van de grootste, die vlak naast mij loopt, kan
ik de benen al zien. Ten slotte zitten we voorgoed vast.
Ik zie een klusje mensen onder de palmen staan, ze doen niets, ze blijven maar

staan, maar dan zie ik ook, dat er twee mannen met een draagstoel onderweg zijn
naar me toe. Ze komen langs de boot. De draagstoel is een versleten, verveloze
bureaustoel op twee bamboepalen getimmerd, er is een gat in de rieten zitting. Ik ga
er op zitten en we schommelen naar het strand en even later sta ik in het zand, dat
even smerig is, als ik het me heb gedacht.
Tegenover mij een man, die zich voorstelt: Peereboom. Hij is een collega van me,

die ook aan de kust woont, maar honderd kilometer meer naar het Westen. Twee
dagen lopen, zegt hij en over dit tempo uit ik mijn bewondering. Ja, lopen moet je
hier wel kunnen, zegt hij en hij vraagt dan, wat ik mee-
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gebracht heb. En dan nog wat bier en jenever, eindig ik mijn opsomming, want ik
ken zijn verhouding tot bier en jenever nog niet.
Hoeveel? vraagt hij. Het aantal valt hem mee, hoewel ik hem maar de helft

rapporteer, anders zit hij hier over veertien dagen nog en terwijl het mogelijk, ja,
waarschijnlijk is, dat ik over een maand iedere zwetende Europeaan om de hals zal
vallen als enige blanke, in zoveel tijd gezien, ben ik voor de eerste dagen nog wel
verzadigd.’56

In het vierde nummer werd ook een essay gepubliceerd dat de classicus Jan van
Gelder geschreven had naar aanleiding van de publicatie van de brieven die André
Gide en Paul Claudel in de loop der jarenmet elkaar gewisseld hadden. Daarin hadden
de katholiek Claudel en de agnosticus Gide op het scherp van de snede gepolemiseerd
over de betekenis van het katholicisme.
Van Gelder, leraar Latijn en Grieks, was zelf katholiek. In zijn essay ‘Boerse

overpeinzing / naar aanleiding van de correspondentie Claudel-Gide’ schreef hij over
de wijze waarop een gelovige in het leven staat: ‘Doet zich [...] een tegenspraak voor,
een absurditeit, dan zal een katholiek die niet opheffen door de leer te veranderen;
toch zal hij evenmin de feiten verdraaien. Hij zal de tegenspraak eenvoudigweg laten
bestaan en er geduldig mee verder leven. Niet omdat hij geestelijk lui is of bang zijn
steun te verliezen (of in de hel te komen) - althans zo voelt hij het niet - maar omdat
hij juist ten overstaan van zo'n logische tegenspraak - bijna zou ik zeggen: met de
klassieke “schok” - ervaart, dat zijn geloof geen “gissing” is en geen “philosophie”
en geen “wereldbeschouwing”, maar het contact met een hogere werkelijkheid. In
het geloof wordt hem niet iets uitgelegd, maar iets gegeven, en niet “iets”, maar de
“Schepper van al het zichtbare en onzichtbare” - God. Van deze primitieve ervaring
is het natuurlijk nog een lange en bijzondere weg naar het katholicisme; zonder die
naïeve zekerheid komt men daar nooit toe. De situatie wordt wellicht duidelijker,
wanneer men haar in psychologische termen beschrijft. De katholiek ervaart in zijn
diepste diepte een onredelijke levensliefde (die hij nader bepaalt als liefde voor God,
de bron van het leven, maar die men voor de volgende uiteenzetting onbepaald kan
laten). Deze liefde voor het leven wint het bij hem van zijn behoefte om het leven te
verklaren. Een man als Gide daarentegen vindt geen rust voordat hij het geheel
overziet in een systeem, dat zíjn gevoel voor logica en rechtvaardigheid bevredigt.’57

In dezelfde aflevering antwoordde Van Leeuwen hem in ‘Ongelovige notities /
naar aanleiding van Gide, Claudel en Van Gelder’. Hierin schreef hij over de
ongelovige: ‘Hij zal vaststellen, dat het geloof Claudel niet verhinderde een
rancuneuze oude man te worden, al heeft hij dan de eeuwigheid op zijn hand; terwijl
Gide, geholpen door de tijd, tot een niet-zelfgenoegzame aanvaarding van zichzelf
en deze aarde is gekomen, en in een lange Odyssee
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heeft laten zien - inderdaad tegelijk listig en wijs, soepel en hardnekkig als Odysseus
zelf - hoe men alles kan laten gelden en toch een eigen weg vinden, “sine cruce, sine
luce, sine gratia”,58 maar met gratie, met luciditeit, en kruisend, waar nodig, tegen
de voor onze ontwikkeling onverschillige winden.’59

Het vierde nummer bevatte verder een uitvoerige beschouwing van J. de Kadt
over het spraakmakende boek The God that failed (1949), waarin zes vroegere
bewonderaars van het communisme - onder wie André Gide, Ignazio Silone, Arthur
Koestler en Stephen Spender - getuigden van hun ontgoocheling over de terreur
waartoe dat politieke systeem vooral in de Sovjet-Unie geleid had.

De absurde humor van C. Buddingh'

Intussen werd de ergernis van Geert van Oorschot over het late verschijnen van
Libertinage en het door hem gesignaleerde gebrek aan engagement bij de redactie
steeds groter. Mogelijk heeft hij in deze periode zelfs met de publicatie van het blad
willen stoppen of heeft hij in zijn achterhoofd met een fusie tussen Podium en
Libertinage gespeeld. Zoals we in het zesde hoofdstuk nog zullen zien, besprak hij
in september met W.F Hermans - toen redacteur van Podium - de mogelijkheid dat
hijzelf de uitgave van dát tijdschrift overnemen zou. De redactie van Libertinage
zou daarna contact gezocht hebben met de uitgever John Meulenhoff, om haar eigen
tijdschrift bij hem onder te brengen.
Een bevestiging voor deze gang van zaken heb ik niet kunnen vinden, maar er is

- naast Van Oorschots contact met Hermans - wel een aanwijzing voor. Enkele jaren
later immers, op 6 januari 1953 - Van Oorschot had opnieuw met opheffing van
Libertinage gedreigd -, zou Gomperts hierover aanM. Vasalis schrijven: ‘Geert heeft
al eens eerder met Libertinage willen ophouden. Wij hebben toen overeenstemming
bereikt met Meulenhoff (ik meen in 1950), dat het blad bij hem zou verschijnen.
Toen krabbelde Geert terug.’60

W.F. van Leeuwen, hiernaar een halve eeuw later gevraagd, herinnert zich er niets
van: ‘Ik kan me dat niet voorstellen. Van Oorschot moet geweten hebben dat een
samengaan van Podium en Libertinage ondenkbaar was. Het lijkt me een canard.’61
Overigens was er - ondanks alle goede voornemens van de negenkoppige redactie

- ook deze keer veel tijd mee gemoeid voordat er een nieuwe aflevering van
Libertinage het levenslicht wist te aanschouwen. Op 20 oktober schreef Jan Hanlo,
weer teruggekeerd in Amsterdam, aan Van Leeuwen: ‘Het nieuwe nummer van L.
laat zich lang wachten. Ik zie het tenminste nog steeds niet op de U.B.’
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En verder: ‘De verzen die je nu weer van me hebt - sorry -, overhandig je me maar
eens een keer als we elkaar eens spreken. Er is geen haast bij. Ik zond “Braak” wat
“experimentelers”, o.a. een paar van die grapjes die ik je persoonlijk wel eens gestuurd
heb.’62

Kort hierna kwam inderdaad het september-oktober-nummer van Libertinage uit.
In deze aflevering publiceerde C. Buddingh' twee nieuwe gorgelrijmen: lichtelijk
absurde verzen met woorden van eigen makelij en een beurtelings komische en
tragische inhoud. Halverwege de bezettingsjaren - tijdens zijn verblijf in het
sanatorium Zonnegloren te Soestduinen - had hij de eerste vier gorgelrijmen,
waaronder het befaamde vers ‘De blauwbilgorgel’, geschreven en in het tijdschrift-in
één-exemplaar De Schone Zakdoek gepubliceerd. Tot de in Libertinage opgenomen
gorgelrijmen behoort ‘De Schommerhannep’:

De schommerhannep leest Lord Lister
En vindt zich magisch en sinister.

Hij komt soms plotseling voor u staan
En staart u enkel zwijgend aan.

Als ge dan beeft en gilt van schrik
Is hij een weeklang in zijn schik.

Maar als ge net doet of hij er
Niet is, verschiet hij als een ster.

En dwaalt verdwaasd langs stille stranden
En knerst daar ijslijk met zijn tanden.63

Dat ook al omstreeks 1950 soms kritisch aangekeken werd tegen de houding die de
bevolking tijdens de Duitse bezetting aangenomen had, blijkt uit een commentaar
die de maar wat graag rebelse Jacques Gans in dit nummer publiceerde over het werk
van de Parlementaire Enquêtecommissie. Deze stelde in die periode een onderzoek
in naar wat er zich in de bezettingstijd vooral achter de schermen van allerlei officiële
instanties afgespeeld had.
In zijn bijdrage onder de titel ‘De Schweijk van de 2de wereldoorlog’ schreef Gans

over de periode sinds 1940: ‘Ik heb in die tien jaar lieden gezien, die held zijn
geworden omdat zij ruzie met hun vriendin kregen. Anderen omdat zij geen vriendin
konden krijgen. Ik heb lieden gezien, die helden werden, omminister of 2de Kamerlid
te worden. Anderen, die het minder hoog
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zochten om een paar sterren op de kraag of een medaille op de borst. Weer andere,
en dat waren soms de rondborstigsten om er een aardige broodwinning uit over te
houden. Ik heb helden zien worden omdat zij een borrel te veel ophadden, en anderen
omdat zij er te lang niet een genuttigd hadden. Ik heb ook helden gezien, die niet
wisten dat zij het waren. Maar dat was een minderheid en daar zijn er veel van kapot.
Dan is er ook nog een kleine categorie en misschien wel de [...] amusantste, die

helden werden ondanks zichzelf. Door het noodlot of zo men wil, door het toeval.’
Gans schreef verder over de boeken die in de afgelopen jaren over de bezettingstijd

verschenenwaren, en de tekortkomingen daarvan: ‘Er is sinds de bevrijding in binnen-
en buitenland een gehele literatuur ontstaan, die ons de wederwarigheden
[wederwaardigheden] van de helden in de laatste oorlog in geuren en kleuren bezongen
heeft. Er is ook een zekere vermoeidheid op die literatuur gevolgd, die naar mijn
overtuiging een zeer verklaarbare oorzaak heeft. Al dat verschrikkelijke, al dat
gewelddadige van de strijd tegen het monster dat in de verzetsliteratuur zulk een
grote rol speelde is dikwijls geschreven door lieden die niet voldoende afstand tot
hun onderwerp genomen hebben. De gebeurtenissen waren hun te diep in de huid
gekropen om het tweegesprek tussen dood en leven dat zich ook in demeest idyllische
vredestijd voltrekt in hun oorlogsmaterie voldoende te objectiveren. Het gevolg
daarvan werd dat de meeste verzetsliteratuur kreupel ging aan te lange incidentele
uitweidingen, aan een te sterke zwart-wit overdrijving van medeof tegenstander, een
te sterke overschatting van het eigen inzicht of aandeel in de gebeurtenissen. En ook
een zekere bevreesdheid of schichtigheid van de schrijvers om in zaken van
overtuiging en gewicht zich uit te spreken tegen de na de bevrijding alom heersende
patriottische hausse van het levensgevoel.’64

Het zou een cliché zijn te zeggen datWillem Frederik Hermans in Libertinage-kring
niet de meest favoriete auteur was. Des te opvallender is de overwegend gunstige
bespreking die L.Th. Lehmann in dit nummer aan diens romanDe tranen der acacia's
wijdde: ‘Het boek viel ons aan alle kanten mee. Waar wij eerst niets vermoeden dan
een zinneloze opeenstapeling van détails, was een strakke compositie en een zeer
navrante sfeer, die zowel verraste om de persoonlijkheid ervan, als door het feit, dat
hij herinneringen opriep bij ons zelf, die sinds jaren latent waren gebleven.’
Hij schreef verder - met een verwijzing naar de hoofdpersoon van de roman, Arthur

Muttah -: ‘Ook de sfeer van het boek is zo, dat men er helemaal in leeft. Het
beklemmende Amsterdam van de hongerwinter is zowel een fantastische privé hel,
gecreëerd door Hermans, als volkomen echt. En des te
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frappanter, omdat Hermans nooit in algemene bespiegelingen verdwaalt. Alle
beschrijving is functie in het verhaal. Zo wordt er weinig over honger verteld, maar
des te meer treft ons de verslagenheid en verbazing van degenen, die er getuige van
zijn, dat de grootmoeder plotseling voor een fortuin zwarte te koffie koopt en snel
zwart (in andere zin) opdrinkt om mooi te zijn na haar dood. En alle personen, de
uit domheid haast demonische halfzuster, de van krampachtige phrasen aan elkaar
hangende Duitser, hebben hun eigen logica benevens de nachtmerrie “kwaliteit”, die
zij voor Arthur hebben.’
Lehmann had op de roman ook wel kritiek: ‘[...] helaas blijft het een zwoegboek.

Het is zwaar, alle constataties gebeuren met overbodige nadrukkelijkheid (behalve
in een paar bijzonder bewogen scenes, b.v.: de wraak op de grootmoeder met de
gloeiende pook) en de herhalingen zijn niet van de lucht. Niet alleen de herhaling
van zinnen als “Hij ging naar de w.c., waar hij lang zat”, maar ook de zinnen zelf
strompelen onder de last van herhaalde woorden, bijstellingen en bijzinnen. Wij
betreuren dit te meer, waar met deze inhoud dit boek wel eenmeesterwerk had kunnen
zijn.’65

Het vijfde nummer bevatte verder een essay over de Duitse dichter Stefan George
door Ch.H. Wentinck.

‘Ik kan soms verschrikkelijk precies zijn’

Intussen maakte Jan Hanlo een moeilijke periode door: hij was weer eens volop aan
de drank geraakt, wat met veel ingewikkelde toestanden, half bijgelegde ruzies en
gruwelijke uren vol katterigheid gepaard ging.
Op 11 november schreef hij vanuit Amsterdam aan W.F. van Leeuwen, de

Libertinage-redacteur met wie hij het meest persoonlijke contact had: ‘Hierbij de
“ontboezeming”, + pas gemaakt vers. Wil dat laatste bij de andere verzen doen die
ik nog eens terugkrijg. D.w.z. als het voor Libertinage niets is. Een titel heb ik er
nog niet voor. Een zeer sobere titel lijkt gewenst daar het vers al zo rumoerig is.’
En verder: ‘Ik heb physiek een zeer aangrijpende week achter de rug. Ben bijna

dood geweest van misselijkheid. Ik ga nu mijn leven veranderen. Anders ga ik eraan.
“Wie zijn leven wil behouden...” Enfin.
Ik ga nu een maand rusten in Valkenburg L. (Houthemerweg 186.) Stuur daarheen

s.v.p. de proef.
Kom je tegen Kerstmis niet eens bij me aan? De natuur zou je wel bevallen - met

sneeuw vooral.’66

Intussen was Hanlo ookmet Simon Vinkenoog in Clichy in briefwisseling geraakt.
Op 21 november berichtte hij hem: ‘Ik zal U een “Libertinage” sturen waar iets van
mij in staat. Mijn ijdelheid gebiedt mij te vermelden dat ik de
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keus heb uit 4 nummers, zelfs uit 5 als ik nog een maand wacht. Op den duur wordt
overtuiging beloond en erkend. Blijkens Uw “Blurb” was Û nooit van plan eventueel
jaren op een zekere erkenning (= bekendwording o.a.) te gaan wachten. Het zelf van
wal steken in een zelf van wal gestoken blad is ook wel een aardig systeem, en het
geeft een ander ook nog eens een kans.’67

Kort daarna roerde Hanlo in een brief aan Vinkenoog een gevoelige kwestie aan:
het vijfde nummer van Blurb, dat zojuist verschenen was, opende met Hanlo's vers
‘Naar Archangel’ wat natuurlijk vleiend voor hemwas, maar dat vers was ondertekend
met ‘J. Hanlo’, wat de dichter minder beviel.
Op 5 december schreef hij hierover aan Vinkenoog: ‘Mijn vers pronkt op een

ereplaats. Ik vind het zelf ook een aardig vers. Hoop dat jij dat ook vind, wat zeker
wel zo zal zijn. Alleen is er natuurlijk toch weer iets vervelends.Wie schaft die kleine
teleurstellingen eens af. Dan waren wemisschien al een heel eind in de goede richting.
Nou, het is dat er J. Hanlo staat. Niet alleen inter-puncties “houden tragedies in”.
De punt achter mijn J houdt tenminste ook zeer zeker een tragedie in. Er had Jan
moeten staan, al was het maar terwille van het vers. J. werkt verkillend,68 en het
temperament in mijn gedichten blijft meestal toch al onder kamertemperatuur, anders
was 't niet erg. Je hebt natuurlijk mijn ondertekening van [...] Libertinage
overgenomen. Het is dan ook mijn eigen schuld, dat weet ik. Mijn J. in Libertinage
berust, oorspronkelijk, ook op een vergissing maar ik vind het daar niet erg, omdat
Libertinage geen temperatuur heeft. Blurb heeft dat (nog) wel. Enfin, genoeg hierover.
Schrijf me maar eens dat 't jóu niet stoort en dat ik 't natuurlijk overdreven zie, mijn
eigen mug natuurlijk als een muis aanvoelende. Dat zal me weer troosten.’69

Hanlo, bang dat er in zijn verzen fouten zouden blijven staan, controleerde graag
zelf de drukproeven. Toen W.F. van Leeuwen hem kort na Hanlo's brief aan
Vinkenoog meedeelde dat er geen tijd was hem de drukproef van zijn vers in het
volgende nummer van Libertinage toe te sturen, besloot hij niet zonder tegenzin dat
aan Van Leeuwen over te laten. Op 16 december berichtte hij hem: ‘Ja, corrigeer het
dan zelf maar. Ik ben er van overtuigd dat je het nauwkeurig zult doen. (Toch heb
je indertijd in “Brief” een uitroepteken laten staan waar een vraagteken moest staan!
Niet erg, maar ik kan soms verschrikkelijk precies zijn. Dat komt omdat mijn
productiviteit een soort van micro-productiviteit is).’
En verder: ‘De titel van het gedicht heb ik je al gestuurd, geloof ik: AAN...

ONBEKEND.’70
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De kritiek van Geert van Oorschot

Dat Geert van Oorschot zich geregeld groen en geel ergerde aan de manier waarop
de redactie zich van haar taak kweet, is al meer dan eens gebleken. Op 11 januari
1951, kort na een redactievergadering waar hij bij gezeten had, luchtte hij in een
brief aan W.F. van Leeuwen opnieuw zijn hart: ‘Ik ben blij van jou te vernemen, dat
ook jij de vergadering “weer weinig bevredigend” vond. Ik zie de oorzaak daarvan
echter geheel anders liggen dan jij. Natuurlijk zijn de dingen die jij opmerkt wel van
enig belang, doch de hoofdoorzaak ligt m.i. zoals ik reeds op de vergadering terloops
opmerkte in het feit dat bijna seen van jullie eigenlijk schrijvers zijn en dat jullie
allemaal in ieder geval voor zover je dan nog schrijven te weinig schrijver zijn.
Je zegt: [“] Hun levenswijze laat te weinig energie [en] lust in het schrijven over,

ook bij de beste bedoelingen.”
Maar waarom willen jullie dan persé een tijdschrift uitgeven en waarom brengen

jullie dan terwille van dat tijdschrift geen verandering in jullie levenswijze? Men
kan scepticus en pessimist zijn zoveel men wil, doch dat behoeft de lust en de energie
tot het maken van een goed tijdschrift niet te verhinderen.
Er is naar mijn mening bij de gehele groep een overmaat aan intellectuele en

academische belangstelling en te weinig werkelijke ergernis, verontwaardiging,
spotlust en zin om te vechten.
En dit zal alles weer wel in onmiddellijk verband staan, niet alleen of niet in

hoofdzaak met de bedonderde tijd, waarin wij leven, doch met de sociale
omstandigheden, waarin jullie verkeert. Er is op zo'n vergadering ook altijd een sfeer
van studentikoze en telkens weer terugkerende, voor mijn gevoel, flauwe
grappemakerij.
Ik begrijp deze sfeer hoogstwaarschijnlijk niet, en dat zal wel weer liggen aan de

sociale omstandigheden waarin ik verkeer. Maar ik heb nooit een seconde het gevoel
gehad dat wij op die vergaderingen bijeen kwamen om een stuk werk te leveren en
om met elkaar tot bepaalde werkafspraken te komen.
De een verschuilt zich met een grapje achter het niets doen van de ander en heeft

op deze wijze dan een verontschuldiging gevonden voor zijn eigen tekort. Het is toch
te gek eigenlijk, dat wanneer jullie van mening zijn, dat jullie in Nederland het best
in staat zijn om een behoorlijk tijdschrift te maken, dat jullie bij elk nummer zitten
te wachten op copy die niet komt of op copy waarvan jullie zeggen, dat het niet aan
een minimumpeil beantwoordt, hetgeen natuurlijk waar is.’
Van Oorschot schreef verder: ‘Ik meende op de laatste vergadering ook te

beluisteren dat Libertinage nog teveel beschouwd werd als het blad dat eigenlijk
alleen het geestelijke bezit is van de oorspronkelijke oprichters en

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



216

hun vrienden. Zoals wij daar met ons tienen zitten vormen wij geen team en vallen
wij uiteen in de kleine groep van de oorspronkelijke oprichters en een paar los van
elkaar staande personen.
Enfin, dit zijn zo enige gedachten welke ik hier terloops even aanduid. Ik weet

niet of er enige verandering te brengen zal zijn in de richting welke ik voor het
tijdschrift noodzakelijk zou vinden. We kunnen over dit alles misschien nog wel
eens samen spreken als wij beiden eens een uurtje tijd hebben. Op dat uurtje tijd
kunnen we natuurlijk wachten, doch we zouden dat uurtje ook prcies [precies] op de
minuut af kunnen vaststellen.’71

Van Oorschots ontboezeming bleek achteraf precies halverwege de
bestaansgeschiedenis van Libertinage te zijn gekomen: het blad zou hierna immers
nog drie jaar blijven verschijnen, maar al die tijd ook geregeld te kampen hebben
met gebrek aan kopij. Ook daardoor lukte het maar niet op tijd uit te komen. Ten
slotte haakte Van Oorschot af, waarna ook een stichting niet meer in staat bleek
Libertinage van de ondergang te redden.

‘U moet hóger liggen’

Kort na Van Oorschots brief aan Van Leeuwen waaruit zojuist geciteerd werd, kwam
het laatste nummer van de derde jaargang uit. Daarin werd het verhaal ‘De dood van
mijn grootmoeder’ van H. van Galen Last opgenomen, waarover hij enkele maanden
eerder aan Elisabeth de Roos geschreven had.
Vanaf het begin treft de feitelijke toon van dit verhaal waaronder veel emoties

lijken schuil te gaan: ‘Op een dag, midden in de zomer, thuiskomend, waarschuwden
buren mij: mijn moeder - die vindt, dat ik niet op haar route woon - was komen
vertellen, dat Oma ernstig ziek lag. Ik sprong op mijn fiets: “Oma ernstig ziek” - die
mededeling, zij was tachtig, verbond zich onmiddellijk met een voorstelling van haar
dood.
Ik kwam boven. Oma lag op haar kamertje: een bed, een vaste wastafel, een paar

donkere hutkoffers. Bij ieder inademen vertrok haar geel, mager gezicht van Indisch
oud vrouwtje. - Pleuris, verteldemijn moeder, Umoet hóger liggen,Ma! schreeuwde
zij, want Omawas stokdoof. Oma keek geergerd. Als je pijn hebt zijn schoolmeesters
onuitstaanbaarder dan ooit, ook al hebben zij het grootste gelijk van de wereld. - Ma
is zó eigenwijs, wanhopig gewoon! verzuchtte mijn moeder, bij wie een verzuchting
niets berustends heeft. Ik wilde weten wat de dokter eigenlijk gezegd had, maar
daarop kreeg ik ontwijkende antwoorden. Oma begon nu zachtjes en heel regelmatig
te kreunen: - Oh, Alláh, Alláh, Alláh! Oh, Alláh, Alláh, Alláh! Oh, Alláh, Alláh,
Alláh! Mijn moeder en ik keken zwijgend toe. Ik verveelde mij een beetje. Wat te
doen bij het ziekbed van iemand, die pijn lijdt? Ikzelf heb altijd in
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zulke gevallen mensen omme heen gehaat, ik had ze wel iets naar hun hoofd kunnen
gooien.’72

In het zesde nummer werd ook Hanlo's vers ‘Aan... onbekend’ gepubliceerd.
Daarbij waren - tegen de bedoeling van de dichter in - enkele hoofdletters en een
dubbele punt aan het vers toegevoegd:

Je hief een krijsend gekir aan
Alsof het grote feest ging beginnen
Zoals een haan - meisje - een verrukte gier
Een gnoe heel in verwarring
In ieder geval iets wilds
Toen danste je ook weer als iets wilds
Een opgewonden maraboe of hoe er dieren heten
Je stak je achterste naar alle kanten
Maar vooral naar mij
Rukkend en scherp
En in je ogen zat al het niet meer kunnen vergeten
Toch vloog je mij niet aan met een bots
In mijn armen

Want ik zei niet: Kom dan, mijn liefde73

In 1958 zou dit vers ook in Hanlo's Verzamelde gedichten opgenomen worden,
waarbij de aanduiding ‘meisje’ vervallen zou en het gedicht met nog enkele regels
zou worden uitgebreid.74

Deze aflevering bevatte verder een essay van H. Drion, getiteld ‘Emigrant uit
Domineesland’ en gewijd aanMenno ter Braak, het verhaal ‘De engel’ vanA.Morriën
en de prozabijdrage ‘En famille’ (een jeugdherinnering) van Ab Visser. Het nummer
en daarmee de derde jaargang werden besloten met een polemische uitval onder de
titel ‘Fluimpje’ van W.F. van Leeuwen in de richting van W.F. Hermans
Kort na het verschijnen van dit nummer schreef Jan Hanlo aan Huyck van Leeuwen

- met alleen de aanhef ‘Huyck’, niet ‘Beste Huyck’ -: ‘Je hebt 5 hoofdletters en een
dubbele punt in mijn vers gezet of in de stomme proef laten zitten. Waar eerst iets
innigs was, staan nu een aantal kortademige arrogante parallelle zinnen onder elkaar.
De dubbele punt bederft een bepaalde subtiliteit grondig. Ik wil aannemen dat je de
schoolmeesterachtigheid van de drukker, door de haast waarin je je volgens je brief
bevond niet gemerkt hebt, maar goed snappen doe ik 't niet.’75

Nadat Van Leeuwen hem meegedeeld had dat hij part noch deel aan de
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‘correcties’ in het vers gehad had, schreef Hanlo hem op 7 februari - nu weer onder
de aanhef ‘Beste Huyck’ -: ‘Gelukkig lag de fout in de behandeling van de drukproef
niet bij jou, waar ik blij om ben. Als ze nu voortaan maar niet altijd je correcties nog
eens “nauwkeurig doornemen”! Enfin dat zal wel loslopen. Over je troost-argument
dat bijna niemand gevoelig zou zijn voor typografische subtiliteiten zou nog te twisten
zijn. Ten eerste is er bij iedere lezer zoiets als een onderbewuste opname die men
bij niemand ongevoelig mag achten (misschien moet ik zeggen: een perceptie in
tegenstelling met apperceptie), ten tweede schrijf ik (en ik geloof: jij en iedereen die
uit eigen overtuiging iets op papier zetten, óók) juist voor die “bijna niemand” zelfs
al zou dat in een bepaald geval helemaal niemand zijn. Maar je bedoelde dit ook
slechts als troost voor de hevige smart; en in zoverre niet geheel zonder effect.
Soeda?’76

Terugblik

Ook al was het voor de redactie van Libertinage meer dan eens moeilijk het blad
gevuld te krijgen, het nam toch in de literaire ontwikkeling van die tijd een belangrijke
plaats in. Dat had te maken met de discussies die erin gevoerd werden - met name
de betekenis van de moderne schilderkunst kwam er enkele keren op boeiende wijze
in ter sprake -, maar ook met het optreden van enkele dichters en met het debuut van
een schrijver die in de jaren daarna met zijn nuchtere proza in vooral de kring van
zijn collega-schrijvers veel indruk maken zou: A. Alberts.
Ook na een halve eeuw ziet het blad er trouwens nog altijd aantrekkelijk uit. De

vormgeving is fraai: met een overzichtelijke bladspiegel en met speelse, vaak
humoristische vignetten die het geheel plezierig relativeren. Daarbij bleef de omvang
van de nummers in de periode die hier de revue gepasseerd is, opmerkelijk gelijk:
per jaargang steeds zes nummers van tachtig pagina's. Over twee jaargangen betekende
dat negenhonderdzestig bladzijden.
Zoals we al eerder gezien hebben, was het de bedoeling van de redactie vooral

veel plaats voor essays in te ruimen. Dat blijkt in deze twee jaargangen - waartussen
in dat opzicht weinig verschil bestond - ook inderdaad het geval te zijn geweest.
Vijfhonderddrieënzestig pagina's - bijna negenenvijftig procent van de totale omvang
- waren met kritisch proza gevuld. Daarnaast was er voor verhalend proza aanzienlijk
minder plaats: tweehonderdeenennegentig bladzijden of ruim dertig procent, terwijl
er verder nog zo'n veertig bladzijden - oftewel ruim vier procent - met een toneelstuk,
‘Briseïs’ van L.Th. Lehmann, gevuld waren. Vooral de muze van de poëzie moest
met een bescheiden plaatsje genoegen nemen: op slechts zestig pagina's - iets meer
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dan zes procent - waren gedichten afgedrukt. Ten slotte was ongeveer één procent
van het blad met illustraties gevuld.
Kijken we nu eerst naar de poëzie, dan valt vooral op dat er ondanks de beperkte

ruimte toch nog heel wat dichters acte de présence gegeven hebben: in totaal twintig,
waarvan er twee uit andere taalgebieden afkomstig waren. Afgezien van W. van
Westenbroek van wie een uitvoerige cyclus opgenomen werd, behoorden tot de
dichterlijke topscorers: J. Hanlo en Jan van Nijlen met ieder acht verzen, Ferdinand
Splinter met zes en Remco Campert met vijf gedichten. Opvallende verzen werden
bovendien gepubliceerd door M. Vasalis en J.C. Bloem.
Om met de laatste te beginnen, zijn vers ‘Het portret’ is voor mij een van de

hoogtepunten uit de naoorlogse poëzie: een gedicht waarbij je het gevoel hebt dat
de woorden elkaar volkomen vanzelfsprekend opvolgen, dat het gedicht er altijd al
geweest is en ook alleen maar zo kan zijn. Dat laatste geeft op zichzelf al een diepe
bevrediging, want je min of meer onbewuste verwachtingen worden volkomen
waargemaakt. Het vers heeft daardoor een klassieke allure. Daar komt bij dat het een
belangrijk thema van de Westerse literatuur op grandioze wijze vorm weet te geven:
de eeuwige, niet te schokken liefde die - ondanks alle relativerende grootspraak sinds
Freud en Sartre - een van de grote dromen van de mensheid blijft. Ook allerlei details
erin zijn onvergetelijk. Neem alleen al de woorden: ‘Want ik berust er in’. Door de
plaatsing ervan aan het begin van de laatste strofe wordt de omstandigheid dat de
dichter in de loop der jaren is gaan beseffen zich bij de wetten van het leven neer te
moeten leggen, schitterend verbeeld.
Van dezelfde melancholie doordrenkt is het vers van Jan van Nijlen uit de cyclus

‘Bezoek aan Achterbosch’, dat in dit hoofdstuk geciteerd is. De jeugd is voorbij en
daarmee de vanzelfsprekende zekerheid waarmee de wereld veroverd wordt: vooral
het stromende ritme en de enjambementen in het vers geven het verglijdende leven
weer waarop de dichter elke greep dreigt te verliezen. Prachtig is hoe tegenover dat
stromende ritme steeds weer de staccato uitgesproken woorden staan: ‘maar nu niet
meer’, die het effect hebben van de bel die de laatste ronde inluidt.
Tegenover de beide verzen van Bloem en Van Nijlen staat het gedicht ‘Zwart

paard, gezien in circus Strassburger’ van M. Vasalis als een rots van oerkracht. De
korte regels, het snelle ritme, de glinsterende beelden suggereren de nerveuze vaart
van het dier dat als een overrompelend teken van de ongekendemogelijkheden, maar
ook van de gevaren van het leven voorbijschiet: een groots symbool van wat jeugd
kan zijn.
Van J. Hanlo werden in deze twee jaargangen van Libertinage liefst acht gedichten

gepubliceerd, waaronder het vers ‘'s Morgens’, dat voor mij tot zijn
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meest grandioze gedichten behoort. Speels als muziek van Mozart en Eric Satie gaat
het bijna nergens over, maar dat weinige is als kristal: geconcentreerd leven. De taal
is hier van alle zwaarte ontdaan zoals zelden in onze poëzie. Heel verrassend is aan
het slot de Latijnse term uit de biologie, die de situatie relativeert, maar het vers ook
in een wijder perspectief plaatst: de ambivalentie daarvan geeft aan het geheel een
aantrekkelijke raadselachtigheid. Die raadselachtigheid wordt nog versterkt doordat
de St. Louis Blues zelf een sombere ondertoon heeft.
Vermeldenswaard is nog dat Hanlo, die vooral erotische belangstelling voor nog

prille jongens had, aan zijn vers ‘Aan... onbekend’ het woord ‘meisje’ heeft
toegevoegd: kennelijk om - met een beeld dat bij de uitgelaten dans in het gedicht
past - er een voor die tijd acceptabele, heteroseksuele draai aan te geven.
Van de vijf verzen die van Remco Campert in Libertinage gepubliceerd zijn, vind

ik ‘Te hard geschreeuwd?’ het meest boeiend. Het is natuurlijk een sterk
programmatisch vers waarin het hem niet langer om ‘het klein geluk’ gaat dat
sommige dichters tot dusver bezielde, maar om ‘een groot geluk of ongeluk’. Deze
durf en vitaliteit worden gesteld tegenover de schimmelige mentaliteit die de dichter
overal om zich heen ziet. Aardig is dat Campert als titel boven het gedicht ‘Te hard
geschreeuwd?’ geplaatst heeft. Hij is natuurlijk helemaal geen man voor
programmatische verklaringen en neemt via die titel enigszins afstand van zijn eigen
zelfverzekerdheid. Maar tegelijkertijd klinkt in het vers de echte Campert-toon -
schuchter, sluik (zou ik willen zeggen), maar daarom nog niet minder duidelijk -
door.
Treffend is dat in Libertinage, waarin soms kritische kanttekeningen aan het adres

van de experimentelen geplaatst werden, Jan Hanlo en Remco Campert - twee van
de belangrijkste dichters uit de ‘Beweging van Vijftig’ - zich uitvoerig gepresenteerd
hebben. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat zijzelf niet tot de eigenlijke
experimentele groep behoord hebben. Hun medewerking maakt duidelijk dat in die
fase althans de scheidslijnen tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe poëzie
nog niet sterk gemarkeerd waren. Overigens voltrekt de literaire strijd zich natuurlijk
niet volgens de codes van de politieke omgangsvormen en blijft elke dichter in de
eerste plaats een op zichzelf staande persoonlijkheid, die zijn eigen wegen kiest en
zich niet in groepsverband laat opsluiten.
Uit de keuze van de gedichten die hier in het kort ter sprake kwamen, kan in ieder

geval de conclusie getrokken worden dat de redactie van Libertinage zich in dat
opzicht zo ruim mogelijk probeerde op te stellen en plaats wilde vrijmaken voor
dichters van verschillende pluimage zoals J.C. Bloem en Jan Hanlo. Anders dan
Reflex, Cobra, Blurb en Braak kan het blad dan ook eerder
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als een anthologisch dan als een programmatisch tijdschrift beschouwd worden.
Naast de dichters werkten ook eenentwintig auteurs van verhalend proza aan

Libertinage mee. Daaronder was één al overleden schrijver, E. du Perron, en vier
auteurs van buiten ons taalgebied. Het meest actief toonden zich Adriaan Morriën
en A. Alberts, die ieder drie verhalen in het blad publiceerden.
Bij beide auteurs is er - geheel in de Forum-traditie - een grote aandacht voor

allerlei kleine, vaak onopvallende feitjes die op een licht laconieke toon vermeld
worden. Maar tegelijkertijd zijn er tussen Morriën en Alberts ook opvallende
verschillen. BijMorriën is er veel duidelijker sprake van introspectie, van een bewuste
poging de personages psychologisch te doorgronden, terwijl Alberts zich meer tot
de kale feiten beperkt en vanuit de combinatie daarvan een bepaald geestelijk klimaat
probeert te suggereren. Of anders gezegd: bij Morriën wordt de sfeer grotendeels
bepaald door de toon waarop het verhaal verteld wordt en bij Alberts door allerlei
ondertonen en trouwens ook door de stilte tussen de woorden. Of misschien is het
nog beter te zeggen: Alberts zegt het meest door wat hij verzwijgt.
Vermeldenswaard is verder de schets ‘De krekels’ van Joke Moeljono, waarin op

een onnadrukkelijke wijze de raciale afstand tussen Nederlanders en Indonesiërs
gesuggereerd wordt. Heel feitelijk, hoewel iets meer uitgesproken is ook het verhaal
‘De dood van mijn grootmoeder’ van H. van Galen Last.
Intussen wil ik nog wijzen op de brief van J. Hanlo die in het eerste nummer van

de derde jaargang gepubliceerd werd. Hij probeerde daarin tot een meer spontane
opvatting van de vaak zo in regels gevangen schrijftaal te komen. Dat deed hij door
de zinnen te ontdoen van allerlei bijkomstigheden en tot de essentie terug te brengen.
Zijn brief bleef een experiment, maar het is aardig hem in Libertinage aan te treffen.
Het grootste deel van het tijdschrift werd intussen met essays gevuld. Het zal dan

ook niet verbazen dat er veel schrijvers met beschouwend of kritisch proza aan
meegewerkt hebben: bij elkaar liefst eenenveertig. De meeste bijdragen - vooral
beschouwingen over schrijvers en beeldende kunstenaars - waren van Ch.H.Wentinck.
Andere essayisten die vaak in Libertinage publiceerden, waren H.A. Gomperts,W.F.
van Leeuwen, H. van Galen Last, J. de Kadt, L.Th. Lehmann en J.O. Kalff.
Daarbij waren op het gebied van de literatuur essays van meer algemene aard

zeldzaam. Verreweg de meeste beschouwende bijdragen waren recensies, waarin
onder het motto dat er in Nederland een zekere kritische hygiëne nodig was, in vaak
niet mis te verstane bewoordingen werd uitgepakt. Een voorbeeld daarvan, de pen
van een Van Deyssel waardig, is de recensie van Lehmann over Anna Blamans
Eenzaam avontuur.
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Daarnaast werd in Libertinage een soms heftige strijd gevoerd over allerlei
ontwikkelingen in demoderne beeldende kunst. Tijdens deze discussie die door A.C.
Willink aangezwengeld was, voerde Jan Hanlo een pleidooi voor zoveel mogelijk
openheid tegenover nieuwe ontwikkelingen, waarbij hij zich - anders dan Constant
Nieuwenhuys een jaar eerder in zijn manifest in Reflex gedaan had - van elk
ideologisch engagement verre hield.
Op vooral levensbeschouwelijk terrein lag het essay ‘Jagen om te leven’ van

Gomperts: hij probeerde hierin allerlei heersende opvattingen op het gebied van de
esthetica en de moraal op hun werkelijke waarde te toetsen om zo te komen tot een
zo vitaal mogelijke houding in de omgang met nieuwe ideeën.
Daarbij sloot de discussie tussen Jan van Gelder en W.F. van Leeuwen over de

betekenis van het katholicisme voortreffelijk aan: beiden schreven immers meer
vanuit persoonlijke ervaringen dan vanuit ideologisch bepaalde vooroordelen,
waardoor het debat op een verrassend directe toon gevoerd kon worden.
Interessant is dat er in Libertinage - zoals dat vroeger ook in Criterium het geval

geweest was - veel aandacht besteed werd aan de vrijheidsstrijd in Indonesië. Daarbij
werd niet alleen ingegaan op de formele afwikkeling van dat conflict, maar ook -
wat toen nog tamelijk ongewoon was - aan de onderliggende oorzaken, waarbij niet
geaarzeld werd pijnlijke kwesties aan de orde te stellen.
In totaal hebben in de loop van deze twee jaargangen vijfenvijftig auteurs aan

Libertinage meegewerkt. Daarbij voegden zich zes tekenaars, onder wie vooral W.
Huikeshoven, Quirine Collard en W.J. Rozendaal.
Kijken we naar het aandeel van de redactie in de inhoud van het blad, dan blijkt

dat de drie redacteuren in de tweede jaargang in totaal achtenvijftig bladzijden - of
ruim twaalf procent - gevuld hebben, waarbij H.A. Gomperts het dubbele gepubliceerd
heeft van wat W.F. van Leeuwen en Adriaan Morriën samen hebben bijgedragen.
Na de drastische uitbreiding begin 1950 nam het aandeel van de redactie sterk toe:

dat werd nu ruim zesentwintig procent, zodat in dat opzicht van een geslaagde move
gesproken kan worden. De altijd wel vruchtbare J. de Kadt nam daarbij bijna zeven
procent van de totale inhoud voor zijn rekening, Van Leeuwen ruim zes procent en
Gomperts bijna vijf procent. Hierbij valt op dat Gomperts na de eerste aflevering -
op een enkel zinnetje na - niets meer in deze jaargang gepubliceerd heeft, terwijl
verder de redacteuren M. Vasalis, Frits Dekking en Rudie van Lier vooral door
afwezigheid geschitterd hebben. Afwezigheid in het tijdschrift zelf, wat niet betekent
dat ze op de redactievergaderingen verstek hebben laten gaan.
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Resumerend kunnen we zeggen dat Libertinage in deze voor onze literatuur zo
belangrijke periode een spannend tijdschrift geweest is met vaak boeiende bijdragen
en een aantrekkelijke vormgeving. Het blad was geen voorvechter van allerlei
experimenten in de kunst, maar het stelde er zich wel voor open. Daarmee kwam het
te staan in een respectabele traditie van tijdschriften waarin slechts zelden de barricade
beklommen wordt - ook al heet een polemische rubriek in het blad ‘Barricade’ -,
maar waarin liever een naburig terras wordt opgezocht om van daaruit de gevechten
geamuseerd gade te slaan.
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Hoofdstuk 5
Podium (5): grote dromen en een weerbarstige werkelijkheid

De volgende hoofdstukken zullen gewijd zijn aan Podium, het literaire tijdschrift dat
in de voorzomer van 1944 te Leeuwarden opgericht was en in de jaren na de bevrijding
met zijn pleidooi voor een geëngageerde kunst een vooruitgeschoven positie in het
literaire leven wist in te nemen. De centrale figuur in het blad was al snel de essayist
en dichter Fokke Sierksma geworden: een bewogen, eigenzinnige man die in de jaren
dertig gegrepen was door het werk van Marsman, Ter Braak en Du Perron en die in
het naoorlogse Nederland vooral aan hun idealen vorm probeerde te geven.
Van de redactie maakte ook de iets jongere Paul Rodenko deel uit: een auteur die

al halverwege de bezettingstijd sterk door het surrealisme geboeid geraakt was en
die ook verder meer door de buitenlandse modernistische literatuur geïnspireerd werd
dan door de Nederlandse. Hij had zich als student in Parijs ook uitvoerig verdiept in
de existentie-filosofie.
Een derde redacteur was sinds kort de criminoloog Wim Nagel, die als schrijver

onder de naam J.B. Charles bekend geworden is. Sterk gegrepen door zijn ervaringen
in de illegaliteit bleek hij een fel pleitbezorger te zijn van een opvatting van het
schrijverschap waarin niet alleen met esthetische, maar ook met ethische
overwegingen rekening gehouden wordt.
Nog recenter was het redacteurschap van Simon Vestdijk, die bij gelegenheid van

zijn vijftigste verjaardag in oktober 1948 uitgenodigd was tot de redactie toe te treden.
Hij zou daarbij enigszins aan de zijlijn blijven en vaak ook geen redactievergaderingen
bijwonen.
Verreweg het meeste werk voor het tijdschrift deed de redactie-secretaris Gerrit

Borgers, een gemoedelijke student Nederlands van al boven de dertig - hij stond
sinds enige jaren vlak vóór zijn doctoraal -, die intussen in de ban geraakt was van
de poëzie en de literaire opvattingen van Paul van Ostaijen. Hij bewonderde daarbij
vooral de creatieve vrijheid die deze zich bij het schrijven van zijn verzen veroverd
had.
Om zich veel overbodige correspondentie te besparen had Borgers er sinds het

begin van 1948 een gewoonte van gemaakt aan de redacteuren een getypt
mededelingenblad onder de titel ‘Podium-nieuws’ toe te sturen. Ook bij de
voorbereiding voor de nieuwe jaargang ging hij daarmee door, waarbij hij kennelijk
voor Simon Vestdijk een uitzondering maakte. Deze nam nu
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eenmaal in de redactie een speciale positie in, zodat hij niet van alle dagelijkse
besognes op de hoogte hoefde te zijn.

Podium, dat de afgelopen jaren door Contact te Amsterdam was uitgegeven, was
- na een ware odyssee langs andere uitgeverijen - in september 1948 naar DeDriehoek
te 's-Graveland overgegaan. Deze uitgeverij, waarvan Henri Methorst jr. de directeur
was, werd geëxploiteerd in een idealistische, pacifistische sfeer, waarin natuurlijk
wel geld verdiend moest worden, maar waarin de vrijmaking van de persoonlijkheid
en het liefst van de hele mensheid toch voorop stond. Een literair adviseur van De
Driehoek was de publicist en corrector Kees Lekkerkerker - in de wandeling ook
wel ‘Lek’ genoemd -, die het contact tussen de uitgeverij en de redactie
totstandgebracht had. Gerrit Borgers had trouwens als bevlogen jongeman al in de
jaren dertig met Methorst kennisgemaakt.
De Driehoek, waarin nauw samengewerkt werd met drukkerij Mouton in Den

Haag, bleek met Podium grootse plannen te hebben. Zo werd het Vestdijk-nummer
dat deze uitgeverij in het najaar van 1948 voor haar rekening nam, in een oplage van
10.000 exemplaren gedrukt, een voor een literair tijdschrift gigantische hoeveelheid,
waarvan verreweg het grootste deel zijn nadagen bij De Slegte zou slijten. Het was
de bedoeling dat de geplande oplage aantrekkelijk voor adverteerders zou zijn,
waardoor het tijdschrift vanzelf in een opwaartse spiraal zou belanden. Althans, dat
was de droom van Methorst en zeker niet minder ook van Lekkerkerker.

‘De poëzie is allemaal acceptabele oude stijl’

Om de vervulling van die droom alvast wat dichterbij te brengen besloot de redactie
in oktober 1948 een bijeenkomst met de vaste medewerkers te beleggen op
zondagmiddag 7 november in het quasi-antieke restaurant-café ‘De Silvere Spieghel’
aan het Kattegat te Amsterdam.
De resultaten ervan waren niet om te juichen, zelfs niet voor de optimistische

Borgers, die - in zijn ‘Podium-nieuws’ van 15 november - natuurlijk toch nog wel
een lichtpuntje wist te ontwaren: ‘Niemand schrijft novellen en de poëzie is allemaal
acceptabele oude stijl. Maar toch is de zaak hierom niet nutteloos geweest: ze hebben
het gevoel “er bij te horen”, weten wat onze bedoeling is, verspreiden de zaak en
kunnen ons zo nu en dan aan een kerel helpen die we hebben moeten. Nog een
indirecte conclusie: het blad wordt het komende jaar in de eerste plaats wat wij er
als redactie en redacteuren van maken - dus we moeten nu vast beginnen te werken
als gekken!’
Borgers schreef hierna nog: ‘Morriën is bezig met een actie op touw te zetten van

de tijdschriftredacties om met subsidie van het Rijk de “onder-
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betaling” van de redacteuren wat dragelijker te maken. Vanzelf alle steun van ons,
niet?’1

Iemand die op de medewerkersbijeenkomst verstek had laten gaan, maar die altijd
wel voldoende kopij in voorraad had, was Simon Vestdijk, die op 18 november vier
verzen van hemzelf aan Borgers stuurde. Ter verdere bemoediging schreef hij er nog
bij: ‘De novelle(n) komt (komen) dan wat later, daar ik ze nog uit moet zoeken en
gedeeltelijk corrigeeren. Het kan trouwens ook zijn, dat ik liever eerst een fragment
geef uit mijn romanDeKellner en de Levenden; maar dit moet ik eerst nog overtikken,
en ik heb het erg druk met allerlei niet-literaire, gedeeltelijk al te menschelijke
beslommeringen.’2

Intussen kon Podium, dat pretendeerde hèt blad van de jongeren te zijn, natuurlijk
niet al te veel van de gunsten van de al vijftigjarige Vestdijk afhankelijk worden,
maar dat was allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zette iedereen zich trouwens
wel voldoende in? Bleef met name Paul Rodenko de laatste tijd niet wat al te passief?
Rodenko, die de zaak inderdaad wat had laten sloffen, verzekerde op 19 november

in een brief aan zijn mederedacteuren dat hij wel degelijk veel voor het blad wilde
doen: ‘Toen Fokke en ik na de laatste redactievergadering op de trein stonden te
wachten, vroeg hij mij of ik werkelijk 100% bereid was om mij voor Podium “in te
zetten”, waarop ik volmondig: Ja, antwoordde en dit ja is ook nu nog even volmondig.’
Rodenko voegde hieraan toe dat vooral tijdgebrek hem bij de voorbereiding van de
eerste aflevering parten gespeeld had.
Hij schreef verder - met een verwijzing naar de fusiebespreking met de

Criterium-redactie die enkele maanden eerder plaatsgevonden had -: ‘Heus, ik laat
de zaak niet lopen - maar het is wel droevig gesteld met het aantal mensen, die wat
dóén. Daarom vond ik het in zekere zin toch jammer dat de fusie met Criterium niet
doorging: dan hadden wij een bredere armslag gehad - ofschoon, zoveel had het
misschien niet eens gescheeld. Maar laat vooral Wim zoveel hij kan actief blijven!
Fokke heeft tot dusver de grootste activiteit (wat het schrijven betreft bedoel ik)
ontplooid, maar wanneer hij er geen tijd meer voor heeft, zullen Wim en ik het blad
moeten “maken”. Intussen, op zoek blijven naar nieuwe medewerkers.’ Het zag
ernaaruit dat Fokke Sierksma, die druk bezig wasmet het schrijven van zijn dissertatie
Phaenomenologie der religie en complexe psychologie - hij zou er in 1951 op
promoveren -, de komende jaren minder tijd voor Podium zou kunnen vrijmaken.
Rodenko, met zijn vaak haperend praten geen geboren acquisiteur, merkte verder

nog op: ‘Wat advertenties betreft, moeten jullie niet op mij rekenen. Ik ken niemand.
Wèl wil ik met genoegen, als jullie iemand vinden die wil adverteren, trachten een
speciale “Podium-advertentie” voor hem in elkaar te zetten. Dat hoor ik dan wel.’3
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Karikatuur van Paul Rodenko naar aanleiding van het verschijnen van het Kinsey-rapport

Sybren Polet
COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM
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Geen tabak, koffie of thee

Zoals we gezien hebben, was het de bedoeling dat er veel advertenties - liefst van
grote bedrijven - in Podium geplaatst zouden worden: daarmee zou de financiële
ruimte ontstaan die nodig was om het blad tot het belangrijkste literaire tijdschrift
van ons land te maken. En voor minder gingen de uitgever en de redactie niet.
Anders dan Rodenko bleek Wim Nagel inderdaad voor een advertentie te kunnen

zorgen en wel van de Groningse tabaksfirma Niermeyer, een zakenrelatie van zijn
vader. Helaas, Henri Methorst, vol wantrouwen tegenover elke vorm van koloniale
uitbuiting, voelde daar niet voor, zodat die annonce alvast afgeblazen werd. Maar
begin december - toen het ernaar uitzag dat de adverteerders niet stonden te dringen
- bleek hij er toch soepeler over te gaan denken.
Op 9 december schreef Gerrit Borgers aan Kees Lekkerkerker: ‘Hiervan snap ik

niets: Niermeyer moest ik afgelasten vanwege de tabak, de thee en de koffie met
inlanders-bloed. En nou weer wèl? Nee, nu gaat het natuurlijk niet meer.’4

‘Is dit een litterair probleem?’

Intussen was eind november de kopij voor het eerste nummer bij De Driehoek
ingeleverd. Kees Lekkerkerker, die de verschillende bijdragen zou corrigeren en
doorsturen naar de zetter, bleek over de inhoud van die aflevering maar matig
enthousiast te zijn. Op 27 november schreef hij aan de goede verstaander in Gerrit
Borgers: ‘Ik hoop dat in het volgende nummer enkele verrassingen komen.’
En verder: ‘Het is jammer dat ik Rodenko's stukken niet kan lezen, omdat ik geen

Fransch ken. Ik hoor ook van anderen dat ze het jammer vinden. Greshoff wordt 15
December 60 jaar. Het is jammer dat ik geen artikeltje vind dat hem herdenkt.’
Vooral een karikatuur waarin Paul Rodenko goedmoedige spot geleverd had op

de massale belangstelling waarin het - in begin 1948 verschenen - Kinsey-rapport
over het seksuele gedrag van de Amerikaanse man zich kon verheugen, had hem
geïrriteerd: ‘Ik vrees dat Rodenko's caricatuur over het Kinsey-rapport niet in onzen
smaak zal vallen. Het Kinsey-rapport beschouw ik als een van de allerbelangrijkste
wetenschappelijke publicaties van deze eeuw. Dat het boek een schandaal-succes is
geworden juich ik toe. Dit rapport verdient populair te worden, vind ik. Ik geef de
heele Nederlandsche prozakunst van de vroegste tijden tot heden cadeau voor Kinsey's
wetenschappelijken arbeid. Het is te betreuren dat Podium alleen maar grapjes voor
zulk
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serieus werk overheeft. Kan Vestdijk er geen ernstig artikel over schrijven? Maar
over deze quaestie liever mondeling.’ Na lezing onderstreepte Borgers met potlood
het woord ‘onzen’ in de eerste zin van dit fragment en zette daarbij in de kantlijn
een groot vraagteken.
Lekkerkerker, een bekende homo in het hoofdstedelijke artistieke wereldje, schreef

verder dat volgens Kinsey ‘tien procent van de Amerikaanschemannen homosexueel’
zou zijn en dat de Podium-redactie, ‘wil zij voor progressief doorgaan’, tegen de in
die dagen nog altijd bestaande onderdrukking van homoseksuelen stelling zoumoeten
nemen.5

Borgers antwoordde hem op 30 november: ‘Over het Kinsey-rapport doe je
ontstellend serieus - jammer dat zo'n caricatuur “niet in onzen smaak” zal vallen.
Met je waardering voor dit wetenschappelijk werk en met je opmerkingen over de
homsexualiteit ben ik (en ook “wij” waarschijnlijk) het eens, maar dat is voor ons
geen reden om ons gevoel voor humor er bij te verliezen: het feit dat het een best-seller
werd blijft komisch, evenals jouw plotselinge ernst, juist omdat de mensen die voor
bepaalde eigen belangen nooit uit durven komen het hier indirect en en masse doen!
Dáarop slaat dan ook de caricatuur: een idyllische parkbank - links een jonge man
die nergens oog voor heeft: hij leest het Kinsey-rapport, rechts een jonge dame, die
ook nergens belangstelling voor heeft: ook zij leest het Kinsey-rapport en achter de
bank een zuil met een amor-beeldje. Helaas pijlen en boog staan aan weerszijden
van dit ambtenaartje dat niet in functie blijkt te zijn, ondanks de daartoe uitlokkende
situatie: hij leest n.l. het Kinsey-rapport. Niet geestig? Toe nou!
Over het stelling nemen van de Podium-redactie tegen de vervolging van

homosexuelen: in gemoede, is dit een litterair probleem? Is er ooit sprake van geweest
dat Gide, Wilde, Last, De Haan etc. etc. hierom litterair werden aangevallen - Mocht
dit gebeuren dan nemen wij stelling, eerder is het toch beslist niet actueel (Let wel:
op zichzelf is het drommels actueel, evenals het woningprobleem, het militarisme,
de positie van de ongetrouwde moeders etc.etc. - maar toch niet in de eerste plaats
voor ons?)’6

Saillant is het hierbij aan te tekenen dat Borgers de kwestie kennelijk niet als een
probleem zag waar Podium aandacht aan moest besteden. Als we bedenken hoe
vooral zijn mederedacteur Fokke Sierksma in de afgelopen jaren steeds weer naar
voren gebracht had dat kunst en maatschappij niet los van elkaar gezien mogen
worden, dan is duidelijk dat Borgers, die zich zeldenmet het berijden van stokpaardjes
bezighield, in dat opzicht niet tot de meest orthodoxe aanhangers van diens leer
behoorde. Aan de andere kant is het ookmogelijk dat hij door Lekkerkerkers kritische
opmerkingen geïrriteerd geraakt was en geen zin had op zijn overdrijvingen in deze
kwestie in te gaan.
Op 5 december deelde Borgers overigens aan Lekkerkerker mee dat hij
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Rodenko's karikatuur terugtrok: wat deze getekend had, vond hij ‘bij nader inzien
niet geslaagd: het moet geheel voor zichzelf spreken en doet dat niet voldoende -
dus niet clicheren’.7

‘Direct een brief naar Hermans’

Kort daarna nam de in Amerika levende dichter Leo Vroman, die al eerder aan
Podium meegewerkt had, opnieuw contact met Borgers op. Op 6 december schreef
hij vanuit New Brunswick: ‘Het schijnt mij vele nummers, uitgevers of lettertypen
geleden sinds ik U een gedicht heb gestuurd. Het ingeslotene heb ik bij het hedens
ochtendgloren geworpen en ik moet bekennen dat ik het U zonder schaamte ter
drukking in Podium aanbied.’
Vroman, die kort daarvoor het met vignetten geïllustreerde Vestdijknummer van

Podium ontvangen had, vertrouwde Borgers verder toe: ‘Met wassend kaakrood heb
ik de vignetten in het Vestdijknummer bespied (tevens met genot) en er is een grote
roep in mij wakker geworden, zeggende: ikke doen, ikke doen.
Mag ik eens? Ik kan best, wel, een beetje, misschien, soms. Ja?’
Onder aan de brief had hij met de tekens van de schrijfmachine een Sinterklaas

met paard gecomponeerd met daarbij de tekst:

‘Dit b.v. is Sinterklaas met paard, 1948. fl. 300.-’8

Lekkerkerker, die zojuist de drukproeven van het eerste nummer ontvangen had, kon
het opnieuw niet laten zijn kritiek te ventileren, nu over een van de andere bijdragen:
een spotvers van A. Marja op een gedicht van Ed. Hoornik. Op 7 december klaagde
hij tegenover Borgers: ‘Een stukje van Marja, waarin hij zich weer eens als een Don
Quichot doet kennen met zijn eeuwigen windmolen Hoornik. Als Hoornik niet
bestond, bestond Marja ook niet. Het meest verontwaardigd heb ik me over de
caricatuur van Rodenko, en ik ben zeer blij dat je die bij nader inzien hebt afgekeurd,
zooals ik in je brief dien ik gisteravond bij mijn thuiskomst vond, lees.’
Lekkerkerker deelde Borgers hierna het nieuwtje mee datCriterium in Libertinage

zou worden opgenomenmet alleenMorriën als nieuwe redacteur. Hij voegde daaraan
toe: ‘Libertinage is een pracht tijdschrift, maar heeft nu alle kansen. Waarom met 1
Januari niet samengegaan met Podium? Ik ga eens praten met Morriën en met Van
Oorschot hoe het eigenlijk zit. Want samengaan moet toch gebeuren vroeg of laat,
wschl. volgend jaar al. Het moet voor jullie heelemaal geen bezwaar zijn Morriën
op te nemen; die heeft toch immers geen stem tegen zooveel Podiummers? Om een
sterk tijdschrift te worden moet je nu eenmaal weleens wat water in den wijn doen.’9

7 Archief-NLMD.
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Het verdwijnen van Criterium - en trouwens ook van Het Woord - gaf Podium
natuurlijk nieuwe kansen: op meer abonnees, maar ook op nieuwe medewerkers,
zoals de Criterium-redacteuren Willem Frederik Hermans en Adriaan van der Veen
en de redacteur van Het Woord Hans Redeker. Met het oog op de onderlinge
concurrentie tussen de tijdschriften was het zaak er als de kippen bij te zijn. Op 9
december noteerde Borgers in ‘Podium-nieuws’: ‘Criterium gaat dus op in Libertinage,
metMorriën als toegevoegd redacteur. Paul, geef acht!! Direct een brief naar Hermans
en een bezoek aan Adr. v.d. Veen om ze als medewerkers aan Podium te vragen -
nu is er geen bezwaar meer voor hen. Methorst zal reageren door advertenties in V.N.
en De Groene om Criterium-abonnees op te vangen. Nu Het Woord en Criterium ter
ziele zijn moeten we de concentratie-plannen verwezenlijken (What about
Redeker?).’10

Borgers vond het intussen tijd worden Lekkerkerker tot de orde te roepen. Op 9
december schreef hij hem onder de aanhef ‘Beste Oom Lekkerkerker’: ‘Hartelijk
dank voor Uw brief met standjes en vermanende woorden! 't Is jammer dat U niet
meer verrast bent door het eerste nummer, we hebben toch zo ons best gedaan. Enfin,
misschien in nummer 2.’
En verder - om de verhoudingen even duidelijk vast te stellen -: ‘Kinsey-

rapport-caricatuur komt te vervallen omdat-ie het in zijn eentje niet genoeg “doet”
èn omdat er eigenlijk geen plaats voor blijkt (dus niet vanwege jouw bordje “verboden
te lachen”).’
Hij merkte hierna nog op: ‘Fusie Criterium-Libertinage: prachtig man. Libertinage

wilde toch niet aan Podium en is hierdoor nauwelijks versterkt. Van der Veen,
Hermans (onder curatele) en enkele anderen zullen nu voor Podium worden
“geworven” (daaraan waren we al bezig, maar dit kon nog niet zolang ze zich nog
aan Criterium gebonden voelden). Langzamerhand komt zo de “concentratie” waar
we heen wilden - Nu is het zaak te adverteren om de abonnees van wijlen Het Woord
en Criterium te trekken! Er moeten advertenties over een week, veertien dagen in
V.N., De Groene enz.!! Ik besprak dit al met Henri. Natuurlijk is het voor ons geen
bezwaar om Morriën in zijn eentje op te nemen, maar daarmee houdt Libertinage
niet op. En wat nu gebeurt is best: in feite komt het hierop neer dat Criterium ophoudt
en Libertinage er alleen een redactie-secr. bij krijgt, waar ze waarschijnlijk nog niet
eens zo best mee op zullen kunnen schieten omdat hij een “allemansvriend” is waar
de Libertinage-élite wel van schrikken zal.’11

Ook een ander probleemmoest nog even opgelost worden. Op 9 december schreef
Borgers aan Henri Methorst, na allerlei kwesties aangeroerd te hebben: ‘Verder alleen
nog benieuwd wanneer de honoraria en reisgelden komen - als we het Zaterdag niet
kunnen incasseren moet de redactieverga-
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dering uitgesteld schrijft Rodenko me. Dat klinkt wel erg stoer, maar 't zou toch
prettig zijn als het gauw voor elkaar gebracht kon worden temidden van de 1001
andere zaken.’12

‘Hoeveel abonnees hebben we nu?’

Intussen had Paul Rodenko naar een functie bij de psychologische dienst van de KLM
gesolliciteerd. Op 13 december kon hij Borgers berichten: ‘Ik heb de baan bij de
K.L.M. gekregen! Plotseling. Vandaag werk ik al.’
En verder - met het oog op de komende redactievergadering -: ‘Eerste practische

consequentie: ik kan nu natuurlijk niet naar Groningen a.s. Maandag. Het is wat
vervelend om het nu weer te verzetten, ik stel dus voor: vergaderen jullie deze keer
zonder mij.’
Hij voegde hieraan toe: ‘Zo op het eerste gezicht heb ik nu in de toekomst minder

vrije tijd, maar ik geloof dat ik, nu ik een vaste basis heb, veel rustiger en regelmatiger
voor Podium zal kunnen werken, zonder voortdurend door andere zaken afgeleid te
worden. De laatste maanden was de toestand werkelijk hopeloos!’
Hij had intussen een van deCriterium-redacteuren gepolst: ‘A.vd. Veen gesproken:

hij wil wel met ons meewerken, maar wil Libertinage kennelijk ook niet loslaten.
Zit dus niet veel muziek in.’
En verder noteerde hij over Hermans, die sinds juli als controleur van

houttransporten in Canada gewerkt had: ‘Hermans komt volgendeweek naar Holland:
die strik ik wel voor ons (Gomperts en Hermans is water en vuur!). Misschien dat
Hermans v.d. Veen ook nog wel weet te overreden, ik zal zien wat ik bereik.’13

Kort daarna, op 18 december, kwam Rodenko voor alle zekerheid-vooral Fokke
Sierksma en Hermans hadden elkaar in het verleden geregeld en met kennelijk
genoegen toegetakeld - nog eens op de kwestie terug: ‘Hermans komt naar Holland
en ik zal hem onmiddellijk contacteren, daar zijn jullie het toch mee eens?’14

Enkele dagen later verscheen in het kerstnummer van Vrij Nederland een
advertentie waarin Podium ‘het goedkoopste culturele maandblad van Nederland’
genoemd werd ‘met de grootste oplaag: 10.000 EXEMPLAREN’. Overigens was kort
daarvoor al besloten die oplaag voor alle zekerheid tot 5000 terug te brengen.
Lekkerkerker had intussen ookmet Henri Methorst over zijn voorstel tot fusie met

Libertinage gesproken. Deze had daar als uitgever wel oren naar, zodat Borgers zich
genoodzaakt zag extra tegengas te geven. Op 27 december schreef hij Methorst:
‘Gomperts voelt juist niet voor fuseren (éenmanstijd-
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schrift - vandaar ookMorriën die nauwelijks een eigen mening heeft), hierop springt
het af. Geen groot bezwaar trouwens, zij zijn zeer exclusief en worden dus niet groot.’
Hij merkte verder over het thema ‘advertenties’ op: ‘zag er een in Vrij Nederland

- stond er ook een in De Groene? 't Was een mooie grote. Is alleen de toon niet wat...
ja, met alle voorbehoud, wat poenig, door de nadruk zo op de 10.000 te leggen? Het
leek me nu niet datgeen wat de V.N.lezer direct het meest imponeert. Maakte Kees
die tekst?’15

Ondanks de wervende uitroepen in de advertentie maakte Henri Methorst er zich
grote zorgen over dat er te weinig nieuwe abonnees bijkwamen, terwijl bovendien
de NIWIN - een welzijnsdienst voor de Nederlandse militairen in Indië - nog eens
honderden abonnementen opgezegd had. Op 30 december schreef Borgers hem:
‘Nieuwe abonnees vloeien nog niet toe - nee, maar de “actie” is ook nauwelijks
begonnen: het Vestdijk-nummer kwam te laat om nog uitvoerig in de bladen besproken
te worden en was bovendien speciaal - nu moet er weer gewerkt (en het eerst exx.
naar de pers sturen!) met het Jan.-nummer. Inmiddels, hoeveel abonnees hebben we
nu? of is dat een te groot werk om uit te rekenen? we gaan toch vooruit, of niet? (al
is het natuurlijk nog niet hard genoeg!).’16

Op 3 januari kwam Methorst in een brief aan Borgers nog even terug op de
advertentie in Vrij Nederland: ‘Tekst Advertentie V.N. was van Kees. Misschien is
de toon wat branieachtig. Het is echter een feit, dat niets zo'n sprekend argument is
als cijfers, ook op het gebied van werkelijk eersterangs literatuur. Je hoeft overigens
in deze helemaal geen blad voor de mond te nemen. Onze tenen zijn òf niet erg lang
òf niet erg eeltig.’17

Intussen kwam er van Paul Rodenko nog altijd weinig of geen kopij binnen. Op
30 december stuurde hij Borgers daarom een brief waarin hij dit literaire stilzwijgen
vooral aan zijn nieuwe werkkring bij de KLM toeschreef: ‘Ik had gerekend 's avonds
te kunnen werken, maar daar is het tot nu toe niet van gekomen, ik moest in ijltempo
in allerlei zaken “ingewerkt” worden, met het gevolg dat ik de eerste tijd dingen mee
naar huis kreeg om's avonds nog te bestuderen, 's avonds met de chef of mijn
voorganger nog besprekingenmoest houden, enz. Sinds mijn laatste brief heb ik geen
letter (althans geen “litteraire” letter) op papier kunnen zetten en ik was blij als ik in
bed lag.
Ik zat er enorm mee in en ben blij dat het volgend nummer tenminste somehow

in elkaar zit, al is het dus lang niet ideaal. Langzamerhand begint het wat rustiger en
normaler te worden, zodat ik nu wel weer tot schrijven zal komen. Ben nog niet
helemaal over de vermoeienis van die eerste tijd heen, maar ik geloof dat ik nu toch
wel weer regelmatig voor Podium kan gaan werken. (Iedere ochtend om ½ 8 op, dat
is voor mij een volkomen Umwer-
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tung aller Werte, ik ben er gewoon ziek van geweest en het kostte mij de grootste
inspanning om niet af te knappen - maar de baan als zodanig is werkelijk ideaal,
eenvoudig geknipt voor mij!).’18

Begin januari was het eerste nummer, dat eigenlijk al vóór Kerstmis gepland was,
nog altijd niet verschenen, waardoor de advertentie in Vrij Nederland het effect van
een opzienbarende, maar toch losse flodder kreeg. Op 4 januari schreef Lekkerkerker
aan Borgers: ‘Het eerste nummer blijft inderdaad lang weg; er was ook heel wat
correctie in de revisie. Maar schuif de late verschijning maar op de feestdagen. We
zijn nog niet op dreef.’19

Intussen had Paul Rodenko contact gezocht met Willem Frederik Hermans, die
op 23 december in Amsterdam teruggekeerdwas en zich de volgende dag onmiddellijk
naar Adriaan Morriën gespoed had: tegen het opgaan van Criterium in Libertinage
bleek hij grote bezwaren te hebben. Kort daarna werd hij door Paul Rodenko gepolst
over medewerking aan Podium. Op 6 januari schreef deze hierover aan Borgers:
‘Hermans heeft nog niet definitief toegezegd, maar wil graag de volgende keer als
we red. verg. hebben na afloop, als we ev. een borreltje drinken of zo, eens met ons
praten. Zal ik dit afspreken?’20

‘Traag was de gaap van Pina Bedemeyer’

Enkele dagen later kwam dan de zo vurig verwachte eerste aflevering van de vijfde
jaargang uit. Op het omslag - paars en gebroken wit - prijkte de naam van het blad
met als ondertitel ‘Literair maandblad’. Verder stond er een inhoudsopgave op en
de vermelding ‘Uitgeverij De Driehoek 's Graveland’.
Hierna waren aan de binnenzijde van het omslag de namen van de redacteuren

vermeld: G. Borgers (secr.), W.H. Nagel, Paul Rodenko, Fokke Sierksma en S.
Vestdijk. De abonnementsprijs bleek van f 10,- te zijn teruggebracht tot f 7,50: dit
natuurlijk om extra abonnees te winnen. Het aantal pagina's bedroeg vierenzestig.
Het blad bleek te zijn onderverdeeld in aparte afdelingen poëzie en verhalend

proza. Verder was er een rubriek ‘Wereldpodium’, bestemd voor de buitenlandse
literatuur, een afdeling ‘Besprekingen’ en ten slotte de polemische rubriek ‘De
proppenschieter’.
Om het blad voor de abonnees aantrekkelijker te maken en - tussen haakjes - ook

om de redactie alvast wat werk uit handen te nemen, was besloten in deze jaargang
een volledige roman in feuilleton-vorm te publiceren. Borgers kon daartoe beschikken
over het nog niet voltooide boek ‘Wandeling door Walein’ van zijn vriend J.J. Klant.
Deze had in 1946 met zijn De geboorte van Jan Klaassen veel furore gemaakt.
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In het - in deze aflevering gepubliceerde - openingsfragment uit ‘Wandeling door
Walein’ wordt beschreven hoe de ik-figuur, de op een kantoor werkende dr. Jent
Kleks, in een bordeel de fraaie Pina Bedemeyer met haar ‘vervoerende lach’ en
opwindende ogen ontmoet. Over een van haar andere charmes vertelt hij aan een
zekere Klipsky: ‘Nu komt het Klipsky: Pina gaapte. En die trage gaap was zo
melodieus en uitdagend, dat ik mij half oprichtte en haar voor het eerst goed zag.
Wat geeft het haar te beschrijven? U hebt haar meer gezien dan ik en beschrijven
zou ook zonder dat overbodig zijn. Ieder ziet immers wat hij verkiest te zien? Ik kan
alleen maar zinspelen.
Ik heb mij vaak afgevraagd waar de diepste oorsprong van dat gapen is geweest,

dat werd doorgeseind langs de zachte huid van haar hals. Misschien was het een
rilling van haar dijen, die zo zelfstandig waren dat ik blij was over hun bestaan. Er
was iets van haar borsten in dat gapen, van haar roodgeverfde mond en ook van haar
enkels, iets te breed wellicht, maar nodig om haar trots te kunnen dragen. Traag was
de gaap van Pina Bedemeyer, brutaal en vol behagen in haar eigen warmte, soepel
en vol verachting als van een tijger, die te luieren ligt. De gaap van Pina Bedemeyer
is iets ondoorgrondelijks, geachte Klipsky.’21

In de eerste aflevering werd verder een reeks ‘Beestachtigheden’ door Paul
Rodenko gepubliceerd, waaronder: ‘Wat men het “gewei” van een hert noemt is in
werkelijkheid een antenne. Ingebouwd in zijn schedel, op de plaats ongeveer van het
cerebellum, bevindt zich een klein radiotoestelletje, dat afwisselend Grieg en Dvorak
speelt: vandaar de dromerige, “honkvaste” uitdrukking in zijn ogen. (In tegenstelling
bv. tot het paardenoog, dat iets vlinderachtigs heeft en altijd “uit” is).’
En over een ander dier: ‘Wat zal de koekoek de pest in hebben dat hij alleen maar

koekoek kan zeggen! Hij zou er waarschijnlijk zijn leven voor overhebben om er
éenmaal “loop naar de...” aan toe te kunnen voegen.’22

In ‘De Proppenschieter’ werd het spotvers van A.Marja opgenomenwaaraan Kees
Lekkerkerker zich zo geërgerd had. Marja's bijdrage, waarin hij een gedicht van Ed.
Hoornik via een parodie op de korrel nam, was getiteld ‘Rethoornika’.
In een inleiding daarop schreef hij: ‘In een gesprek tussen literatoren kwamen wij

onlangs tot de konklusie dat er in de poëzie van “rhetoriek” moet worden gesproken,
wanneer de dichter zich als mens groter wil voordoen dan hij is. Hieruit vloeit
blijkbaar voort dat hij de taal in het vers niet aankan, dat de beelden elke
zeggingskracht verliezen of ronduit ridikuul worden, en dat men bij het lezen over
de zgn. “stoplappen” struikelt. Een typisch voorbeeld van dergelijke rhetoriek lijkt
mij wel het volgende sonnet van Ed. Hoornik in het weekblad Vrij Nederland d.d.
21.8.’48:
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Phoenix

Altijd overhoop met deze wereld,
vroeg ik God den grond van mijn bestaan.
‘In je borstkas,’ sprak Hij, ‘woont een merel,
en hij kwelt je en hij klaagt je aan.’

‘'k Volg hem,’ zei ik, ‘volg hem met mijn ogen,
en dan slaan de hemelen bij[mij] blind.’
‘Ja’ sprak God, ‘maar komt hij teruggevlogen,
het zijn lege schalen die hij vindt.’-

Vol zijn moet ik, vol zijn tot de randen;
met het woord, dat in mij wordt, verbranden;
tussen God en mens verbinding slaan.

Daarom, tussen werklijkheid en waan,
loop ik met een vogel op mijn hand en
als een Hamlet spreek ik spoken aan.’

Marja schreef verder: ‘In een verloren ogenblik fluisterde de muze van de parodie
mij het volgende antwoord in, dat ik aan belangstellenden in een dergelijke materie,
zij het vanzelfsprekend met de nodige schroom, doorgeef:

Poeh nix!

Altijd overhoop met wat in Tachtig
reeds bevochten werd: de rhethoriek,
is hij nu weer van een vogel drachtig
en vertoont zich daarmee aan 't publiek.

In zijn borstkas is het dier gezeten,
maar het vliegt geregeld uit naar God;
'k zou zo graag de route willen weten:
door iets minder nets of door zijn strot?

Zie, het woord, dat in hem werd, verbrandde
slechts tot dertien regels, maar hij spande
zich ervoor totdat hij veertien kreeg:
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Hamlet vult zijn vaers tot aan de randen.
Maar hijzelf is zo ontstellend leeg,
dat hij voortaan waarlijk beter zweeg!’23

Het eerste nummer bevatte verder vier sonnetten van S. Vestdijk en het eerste deel
van een opstel over poëzie, getiteld ‘Stand van zaken’, van Fokke Sierksma.
Kort na het verschijnen van deze aflevering, op 15 januari, schreef de

vierentwintigjarige dichter Sybren Polet vanuit Hoorn aan de redactie van Podium:
‘Zoudt u bijgaande gedichten eens willen doornemen en mij een oordeel er over
schrijven?
Misschien, wanneer ze in zekere mate het belang van “Podium” dekken, dat enkele

er uit in uw tijdschrift opgenomen kunnen worden.’24 Met deze - op zo bescheiden
toon geschreven - brief kwam het eerste contact tot stand tussen de redactie van
Podiummet een dichter, die nog vele jaren in de geschiedenis van het tijdschrift een
belangrijke rol zou spelen.

Sybren Polet

Sybe25 Minnema, zoals Polet eigenlijk heet, is in 1924 in een gereformeerd milieu te
Kampen geboren. Hij is de oudste zoon van een vertegenwoordiger, die later samen
met zijn vrouw in dezelfde stad een succesvolle manufacturen- handel beginnen zou.
Belangrijk voor Sybe's vorming was vooral dat hij al in zijn jeugd de kans kreeg
uitvoeringen van de Matthäus-Passion te beluisteren, waaraan hij een grote liefde
voor de klassieke muziek overhield.
In Kampen bezocht hij de Christelijke ULO, waarna hij in Zwolle naar een

kweekschool ging: de enige kans in zijn omstandigheden om een verdere opleiding
te volgen. In die tijd raakte hij steeds meer in literatuur geïnteresseerd - vooral de
verzen vanMarsman, Slauerhoff en Achterberg boeiden hem - en schreef hij geregeld
gedichten.
Toen in september 1939 de oorlog uitbrak, was de vijftienjarige Sybe met een

oom, kapitein op een kustvaarder, op weg naar Finland. Omdat deze de terugreis
dwars door de mijnenvelden niet aandurfde, reisde Sybe samenmet de overlevenden
van een scheepsramp per trein vanuit Kopenhagen naar Nederland terug: een ervaring
die een diepe indruk op hem maakte.
Tijdens de oorlog behaalde hij zijn diploma voor de kweekschool, waarna hij in

1944 door de Duitsers voor de Arbeitseinsatz opgepakt werd. Hij wist te ontsnappen
en moest onderduiken. In die periode las hij ‘de hele Ibsen’, verdiepte zich in Goethe,
Kierkegaard en Nietzsche en ontdekte met een schok van herkenning Rousseau's
postume Les confessions. Zijn ervaringen uit die tijd verwerkte hij in gedichten
waarvan er een aantal na de bevrijding in de

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



238

bundel Genesis (1946), gepubliceerd onder zijn eigen naam, opgenomen werden.
Uit die bundel, waarin de verzen met hun eindrijm en metrum nog traditioneel van

vormgeving zijn, komt hij naar voren als een dichter die ernaar verlangt zich in het
geloof geborgen te weten, maar die ook als de aartsvader Jacob geregeld in gevecht
met God verwikkeld blijkt te zijn.
In de jaren na publicatie van deze bundel maakte Sybe Minnema zich gaandeweg

van het geloof van zijn ouders los. In dezelfde tijd verliet hij - met zijn zwarte fluwelen
strik een opvallende verschijning - het Kampen van zijn jeugd en begon hij te zoeken
naar een nieuwe vormgeving voor zijn poëzie. Ook besloot hij zijn gedichten voortaan
te publiceren onder het pseudoniem Polet, de naam van zijn jonggestorven
grootmoeder van vaderskant. Polet deelde hierover in 1999 mee: ‘Dat deed ik om
mijn ouders te ontzien, omdat ik wist dat ik onchristelijke verzen zou gaan schrijven.’26

Kort nadat Polet onderwijzer in Hoorn geworden was - hij studeerde in die tijd
ook voor het M.O.-examen Nederlands, waarbij hij zich in zo'n twaalf toneelstukken
van Vondel verdiepte -, stuurde hij enkele verzen aan Podium op. Dat hij dit blad
koos, lag voor de hand: hier voelde hij de meeste verwantschap met wat hemzelf
voor ogen stond, terwijl hij bovendien voor de gedichten van redacteur Rodenko een
grote bewondering koesterde.

Tevredenheid èn teleurstelling bij Lekkerkerker

Een andere jonge dichter die in die maand contact met de redactie van Podium zocht,
was de in Clamart wonende Simon Vinkenoog. Op 20 januari stuurde hij het gedicht
‘Hongerhaat’ in:27 een voor hem - sterk geboeid door het existentialistische
levensgevoel op de terrassen van Parijs - typerende titel.
Intussen was de kopij voor het tweede nummer gereedgekomen en naar

Lekkerkerker doorgestuurd. Hij reageerde nu aanmerkelijk minder kritisch op de
verschillende bijdragen: vooral over een chassidische legende van L.O. ten Cate
bleek hij enthousiast te zijn. Op 4 januari schreef hij Borgers: ‘De kopij heb ik
vluchtig, zeer vluchtig, doorgenomen. Het laatst las ik de legende van Ten Cate. Die
is buitengewoon. Wie is de schrijver? En waar woont hij? Ik weet niet in hoeverre
deze legende Buber is, maar op zichzelf, zonder Buber te kennen, moet ik je zeggen
dat dit werk mij bijzonder ontroerd heeft. Ik ben ook blij dat dit nu geplaatst wordt,
ik stuur dan een nummer naar Dirk Coster om er een stukje aan te wijden voor
Elseviers. Dat hebben we dringend noodig in verband met de trage aanwas van
abonné's. Coster kan het dan met Tolstoj vergelijken. Een advertentie in Elsevier is
niet te betalen: twee gulden per mm...’
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Hij merkte hierna nog op: ‘In het tweede nummer wordt, trouwens het derde belooft
ook wat, heel wat geknokt. Het nummer is veel beter dan het vorige.’28

Gerrit Borgers had intussen aan Leo Vroman laten weten dat de redactie
geïnteresseerd was in vignetten van hem. Op 23 januari schreef Vroman hem terug:
‘Hierbij negen vignetten en een grapje. De initialen onder elk zijn alleen om te laten
zien welke kant onder is. De tegenovergestelde kant is b.v. boven. Kortom ze
behoeven er niet bij gedrukt te worden, die initialen bedoel ik.’29

Kort daarna werd duidelijk dat er sinds het begin van de reclamecampagne zo'n
tweehonderd abonnees bijgekomen waren: daarmee was het totale aantal ergens
tussen de zeven- en achthonderd beland. Zelfs een geboren optimist als Lekkerkerker
zal beseft hebben dat de oplaag van het eerste nummer, vijfduizend exemplaren, te
hoog gegrepen was.
Teleurgesteld schreef Lekkerkerker op 3 februari aan Borgers: ‘Advertenties plaatst

men niet, nu de oplaag zoo gering wordt. Ik hoor dat de actie onder de studenten en
de leeraars mislukt is.’
En verder: ‘Heb ook haast geen contact meer met De Driehoek. Het spijt mij.’30

‘Volg het spoor terug’

Kort hierna kwam de februari-aflevering uit, sterk gekleurd door herinneringen aan
de Tweede Wereldoorlog. Dat nummer opende met ‘Het wonder van Mendele
Mendel’, de eerdergenoemde legende van L.O. ten Cate, waarin aangrijpende
gebeurtenissen op een wijze beschreven zijn waaruit religieuze aanvaarding spreekt,
maar ook verbijstering om wat het leven in petto kan hebben.
Al in het begin herinnert de toon ervan aan de chassidische legenden die halverwege

de jaren twintig door Martin Buber verzameld werden: ‘De Heer zal het zo bedoeld
hebben. Negen en twintig keerden zij thuis uit de hel. Zij waren ongebroken. Een
Chassied breekt men niet. Hij kan alleen gedood worden.
Zij waren wel geschonden. Ezer Echraim moest verder fluisteren. De Duitsers

hadden hem zijn stem ontnomen. Hij was in Auschwitz steun en toeverlaat geweest
voor honderden Chassieden. Hij kende de legende. Hij zong de liederen Davids. Hij
was een gazzen, een voorzanger met een diepe bariton. Hij was ook een dichter, een
geroepene Gods voor de heerscharen der barbaren. Hij zong van David en hij sprak
uit zijn hart. Zijn vrouw en zijn twee kinderen keerden niet terug. Ezer Echraim zelf
kwam via Polen weer in
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Nederland. Zonder zijn stem. Hij fluisterde voor ieder die het horen wilde de liederen,
die hemwaren ingegeven. “Uit het diepst van de bedrukking zing ik tot U, God, mijn
Heer.” Hij prees Gods lof met een fluisterstem.
Awrohom Linnewiel miste zijn benen. Linnewiel, dat is: Luneville. Maar hij kon

niet zonder zijn benen. Hoe hij ze miste wist hij niet. Op hem hadden ze in Duitsland
van alles geprobeerd. Hij was nog zo jong toen ze hem ophaalden. Hij was stokoud
en zonder benen toen ze hem terugbrachten.
De rabbi, Abele Chagam, hoorde niet bij de negen en twintig. Abele Chagam is

niet teruggekomen. Het is een wonderlijk verhaal, de geschiedenis van de rabbi
Abele. Hij wist - en wie wist het niet? - dat de Joden naar Polen werden gesleurd.
Hij wist verder - en dat weten veel mensen nu nog nooit - dat de Joden niet weer uit
Polen terug zouden komen.
“En zie, zegt mijn Heer, waar gij in benauwdheid zijt, zal ik u volgen.”
De wonderen gebeuren eenvoudigweg. Want Chagam ging naar de Duitsers om

te vragen of hij niet meemocht met een transport naar Polen. Hij mocht. Hij kwam
zelfs weer terug. En hij ging weer en kwamweer terug en dat ging zo drie keer. Toen
hij de laatste keer ging was hij oud van alle leed dat hij had moeten lenigen. Toen is
hij niet weer teruggekomen.
Dat zijn drie van de honderdveertig Chassiedim, die er voor de jaren van de hel

bij ons waren. Ik weet niet waarom deze negen en twintig in leven zijn gebleven. De
Heer zal het zo bedoeld hebben. Men vraagt niet naar de bedoelingen van de Heer.’31

Veel strijdbaarder van toon was het eerste deel van ‘Volg het spoor terug’ van J.B.
Charles, dat onmiddellijk op de legende van Ten Cate volgde. Hierin probeerde
Charles zich rekenschap te geven vanwat de oorlog voor hem en zijn generatiegenoten
betekend had: ‘[...] ik wil wat onderzoeken. En ik wil enige geschiedenisvervalsers
een stok tussen de benen steken. Nu ik in 1948 terugzie over de jaren die ik op
sommige punten met meer en op andere punten met minder geluk ben dóórgekomen,
niet zonder schaamte en niet zonder trots, nu weet ik dat ik als kind verschrikkelijk
bedrogen moet zijn door het Vaderlandse Geschiedenisboek. Ik zie prins Maurits
nòg knielen, vóór hij het startschot van de slag bij Nieuwpoort laat afvuren... Als ik
er wat aan doen kan, zullen althans mijn kindskinderen hun voorouders uit de Eerste
Duitse Oorlog (1940-1945) niet zo erg vereren, met al de Van Hogendorpen,
Watergeuzen, Prinsgezinden en J.P. Coenen van onze dagen.’
En verder - met een verwijzing naar mr. dr. K.J. Frederiks, die tijdens de

bezettingstijd secretaris-generaal van binnenlandse zaken geweest was -: ‘Ik volg
een spoor terug. Ik weet nu waar het uitgekomen is en ik weet ook waar ik de eerste
prent zag. Het spoor begint voor ieder van ons op een andere tijd en een andere plaats.
Voor mij staat het eerste teken bij de gerechtelijke moord
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op Van der Lubbe en is het einde tot dusver gemarkeerd door noem maar wat gij
wilt. De ontmaskering van mr. Frederiks als auteur in Elsevier? Het procesWeinreb?
Kies maar uit; de wanden staan vol met tekens. Men kan dit spoor op elk willekeurig
punt beginnen, altijd komt men uit. Elke dag heeft de krant twee of drie berichten
die de ellende van de voorbije tijden voor een ogenblik belichten op enkele punten.
Het zo opgloeiende licht van bijna elk punt in het spoor-terug doet dit spoor op den
duur helemaal en in één keer zien.’32

‘Hij is enorm overgevoelig’

Intussen was Paul Rodenko er nog niet in geslaagd een ontmoeting tussen Willem
Frederik Hermans en de Podium-redactie voor elkaar te krijgen. Dat zal vooral te
maken gehad hebben met de polemieken die er de afgelopen jaren gevoerd waren.
Vooral Sierksma's typering van Hermans als ‘de landwachter met de dubbelloop’,
een jaar eerder in Podium, zal deze dwars gezeten hebben, terwijl in die tijd ook
tussen Hermans en Wim Nagel diverse stekeligheden uitgewisseld waren.
Op 15 februari schreef Rodenko aan Borgers: ‘Hermans [...] blijkt koppiger te zijn

dan ik dacht, voelt zich nog steeds beledigd en wil nog steeds niet meedoen aan
Podium. Dat is nu eenmaal zijn karakter, hij is enorm overgevoelig, al laat hij dat
niet zo blijken. Toen we hem de laatste keer voorstelden ommet ons te komen praten
na de red. verg., voelde hij zich weer beledigd, omdat hij het gevoel had, bij ons
“ontboden” te worden.’
Wel bleek Hermans voor een gesprek metWim Nagel te voelen: ‘Toch wil hij wel

graag, speciaal met Wim, eens praten. Ik geloof dat alleen een persoonlijk gesprek
metWim hem kan overhalen en demoeilijkheden bijleggen; het zou dus waarschijnlijk
het beste zijn alsWim hem eens schreef en, wanneer hij in Amsterdam is, een afspraak
met hem maakte.’33

Ook in andere richtingen probeerde de redactie medewerkers te winnen. Zo schreef
Borgers een brief aan F. Bordewijk in Den Haag, die op 16 februari in een stijl,
gevormd door vele jaren advocatenpraktijk, antwoordde: ‘Erkentelijk voor Uw
uitnodiging bij brief van 12 dezer moet ik evenwel tot mijn leedwezen antwoorden
U geen bijdrage die mij voor Podium passend lijkt te kunnen zenden. Zodanige
pennevruchten, voor zover ik daarvan de openbaar making in tijdschriften dienstig
mocht achten, komen n.l. allereerst in aanmerking voor aanbieding aan de redactie
van De Gids.’34

Verder hadden Paul Rodenko en Wim Nagel een ontmoeting met de dichter en
essayist Gerard Diels, een van de vroegere redacteuren van het intussen gesneuvelde
blad Het Woord: hem werd gevraagd - nu de redactie van Po-
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dium de strijdbijl bij gebrek aan een tegenstander toch begraven had - of hij en enkele
andereWoord-redacteuren aanPodiummee zoudenwillen werken. Dit alles omwille
van de zo begeerde concentratie, maar natuurlijk vooral ook om de mogelijkerwijs
verweesd rondlopendeWoord-abonnees bij Podium binnen te halen. De
Podium-redactie wilde daarbij wel als voorwaarde stellen dat niet alles van de
Woord-mensen a priori opgenomen zou worden en dat de vroegereWoord-redacteur
Hans Redeker niet zou doorgaan met de serie cultuurhistorische beschouwingen
‘Scherven van de kosmos’ waarmee hij in een van zijn wel erg pessimistische buien
in Het Woord begonnen was.
Diels antwoordde op de uitnodiging van de Podium-redactie dat er nog naar

mogelijkheden gezocht werd om Het Woord voort te zetten, maar hij zegde wel toe
er in ieder geval met de anderen over te zullen praten. Ook deze keer bleek het succes
matig. Op 24 februari schreef Diels aan de redactie van Podium: ‘Met Hans Redeker,
Koos Schuur en Bert Schierbeek heb ik volgens onze afspraak overleg gepleegd.Wij
zijn tot de slotsom gekomen dat het, nu de verschillende tijdschriftmogelijkheden
die ik j.l. Zondag al vermeldde nog in de lucht hangen, tegenover de daarbij
geïnteresseerden praematuur zou zijn te besluiten om min of meer in een geregeld
verband aan “Podium” mede te werken, een vaste rubriek daarin ter verzorging te
nemen of te laten aankondigen dat een of meer redacteuren van “HetWoord” voortaan
geregeld in “Podium” zullen publiceren.
Dit sluit natuurlijk, gezien de in weerwil van zekere opvattingsverschillen

sympathieke verhouding, niet uit dat enkelen van ons individueel losstaande bijdragen
ter publicatie zouden aanbieden. Voor eventueel iets hechtere bindingen menen wij
echter eerst het resultaat van de gaande besprekingen te moeten afwachten.’ Diels
besloot met ‘vriendschappelijke groeten’.35 Weldra bleek dat Het Woord met ‘de
gaande besprekingen’ niet meer tot leven kon worden gewekt, maar van ‘hechtere
bindingen’ kwam toch niets terecht.
Intussen had Kees Lekkerkerker er genoeg van nog langer als adviseur voor De

Driehoek op te treden. In 1984 deelde hij hierover mee: ‘Het was met Methorst
moeilijk samen te werken. Ik kreeg ook geen geld en werd er erg nerveus van. Toen
besloot ik weg te gaan.’36

Op 2 maart berichtte hij Borgers dat hij er na het correctiewerk voor de derde
aflevering mee stoppen wilde: ‘Dit is het laatste nr dat ik behandel. Het is een zeer
ondankbaar werk geweest dat vooral door De Driehoek als een bagatel beschouwd
werd. Welnu, ik overhandig jullie de portefeuille en hoop dat nu alles vlotter zal
verloopen. Ik kan niet van den wind leven, en Methorst gelooft blijkbaar dat ik niet
voldoende voor hem werk. Welnu, voor de tweede maal welnu, vanaf 1 Maart werk
ik niet meer voor De Driehoek en sta
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weer op eigen beenen. De zeer onregelmatige betalingen, de onzekere toekomst en
het gebrek aan contact maken mij het werk verder onmogelijk.’37

Henri Methorst van zijn kant vertelde in 1986: ‘Lekkerkerker was erg eigenwijs,
erg bemoeierig en hij deed ook allerlei dingen buiten me om.’38

Van kwatrijn naar kwatrijn naar kwatrijn

Enkelemaanden eerder was vanA. RolandHolst in het Vestdijk-nummer zijn kwatrijn
met de beroemde slotregel ‘O, Gij, die sneller schrijft dan God kan lezen!’ verschenen.
Bij een bezoek van Gerrit Borgers aan Vestdijks huis in Doorn had deze - uiteraard
om de juistheid van die slotregel te onderstrepen - bij wijze van antwoord spontaan
ook een kwatrijn geproduceerd. Intussen was daar weer een kwatrijn van Roland
Holst en opnieuw een van Vestdijk op gevolgd.
Beiden kregen er de smaak zo van te pakken dat ze besloten er nog een aantal aan

toe te voegen zodat er - na publicatie in Podium - een aparte uitgave van gemaakt
zou kunnen worden.
Op 16 maart schreef Vestdijk aan Borgers: ‘Holst schreef mij over de kwatrijnen,

en wij hebben afgesproken er een klein bundeltje van te maken, temperament en
venijn dienende. In verband hiermee is het wel raadzaam het tempo [...] op te voeren,
zoodat u voortaan elk antwoord van mij dadelijk naar hem door kunt sturen. Ook
kunnen er heel goed twee of meer tegelijk geplaatst worden, al naar de voorraad
oplevert.’39

Intussen had Vestdijk nog altijd geen redactievergadering van Podium bijgewoond.
Begin maart besloot hij dat dit nu maar eens - tussen zijn uitstapjes naar zijn geliefde
Henriëtte van Eyk door - moest gebeuren.
Op 3 maart deelde hij Borgers mee: ‘Zondag 20 Maart kom ik voor enkele dagen

in Amsterdam en zou dan's middags om een uur of half vier aan een
redactievergadering deel kunnen nemen. Tot ± 5 uur, dan heb ik een afspraak. Schikt
dit, meldt u mij dan even waar ik mij heen begeven moet. 's Morgens kan ik niet,
daar ik niet eerder dan 1 uur aankom. Het zal mij een genoegen zijn ook met de
overige heeren kennis te maken.’ De vergadering zou in het restaurant van hotel
American, waar Vestdijk logeerde, gehouden worden.
Hij voegde er nog aan toe: ‘Ik vond het laatste nummer zeer geslaagd, vooral ook

het stuk van Nagel [...]. Ik had u al eerder willen schrijven, dat het mij voortaan niet
noodzakelijk lijkt reiskosten vergoed te krijgen voor vergaderingen die ik niet heb
bijgewoond, maar ik laat dit verder gaarne aan de uitgever over.’40

Ook Fokke Sierksmawasmet het tweede nummer ingenomen. Op 25maart schreef
hij vanuit Groningen aan de Haagse uitgever Bert Bakker:
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‘Kom je nog eens naar het Noorden? Het is een hele tijd geleden, dat we elkaar voor
het laatst zagen? Dan hoor ik meteen eens van je hoe Podium je de laatste tijd bevalt.
Het laatst-verschenen nummer, het tweede, beviel mij best. Dat verhaal van Ten Cate
was de moeite waard en Charles, die langs het spoor terug snuffelt, kan een heleboel
interessante zaakjes gaan ontdekken, literair enmenselijkmeer dan demoeite waard.41’

Sybren polet in Podium

Pas begin april verscheen het maart-nummer, waarin voor het eerst een vers van
Sybren Polet gepubliceerd werd. Dat vers was ‘Transparant’, waarin een
gelukssensatie in pure, concrete beelden wordt weergegeven:

Vannacht is een minuut
met de minuut van een
nog nieuwe zin tezaamgeklonken,
versnelde rust van een begin,
geen venster heeft het evenwicht verbrijzeld,
de dag is haast doorzichtig tin
in platen van beheersing opgetrokken,
waartegen 't licht met gouden stokjes
welluidend trommlend
klinkt en slaat;
dit is het plein, dit is de straat.

Als nu de tijd niet in zal slaan
is dit geluk als cellofaan,
de nieuwe beelden zijn
als ruiterbeelden
tegen 't verleden aan;
zonder lijn en wet
is het geluk gezet;
de woorden springen aan in weelde.42

Deze aflevering bevatte verder het verhaal ‘De schatgraver’ van Olga Rodenko, de
vier jaar jongere zuster van Paul, en een discussie over de poëzie en het romantisch
gevoel tussen de essayisten F.W. van Heerikhuizen en Fokke Sierksma.
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Een tekening van Marc Chagall

Intussen was er - met medewerking van drs. J. Melkman, kenner van de Hebreeuwse
literatuur - kopij ingezameld voor een speciaal Israël-nummer, dat in het voorjaar
verschijnen zou en gewijd zou zijn aan de één jaar eerder door Ben-Gurion
geproclameerde nieuwe staat.
Op 8 maart schreef Henri Methorst over het Israël-nummer aan Gerrit Borgers,

die na het vertrek van Lekkerkerker met zijn gewone vriendelijkheid ook nog de
verzorging van de kopij op zich genomen had - het doctoraal kon nog wel even
wachten! -: ‘Ik zou het zo willen zien, dat wij enkele honderd [honderden] exemplaren
van het PODIUM-nummer doordrukken en laten binden, zonder verder voor de
boekvorm veel risico te nemen. Ik verwacht er geen grote verspreiding, noch winst,
van.’43 In totaal zouden er van dat nummer, dat twee afleveringen van Podium beslaan
zou, duizend extra exemplaren gedrukt worden.
Fokke Sierksma had zich voor dat nummer extra ingespannen. Op 25maart schreef

hij aan Bert Bakker: ‘Zelf ben ik wat in retraite gegaan. Lens en met een zieke maag.
Alleen voor het Israëlnummer van Podium heb ik hard mijn best gedaan. Je moet
het wel eens inkijken als het in April verschijnt.’44

Een van de medewerkers aan dat nummer was de in Frankrijk wonende schilder
Marc Chagall, van wie een tekening geplaatst zou worden. Een ambitieus plan
natuurlijk, dat wel iets mocht kosten. Gelukkig zouWim Nagel, die goed bij kas zat,
de helft van het honorarium voor Chagall voor zijn rekening nemen. Op 3 april
schreef Borgers over Chagall aanMethorst: ‘jij maakt dus f. 100.- aan hem over naar
Frankrijk, waarvan f. 50.- voor Podium en f. 50.- af te houden van het honorarium
van Nagel[.] Van Nagel ontvang je binnenkort het adres van Chagall.’
Dat het verder financieel maar behelpen was, kan worden opgemaakt uit de rest

van Borgers' brief: ‘Hieronder volgen de redactie-honoraria per 1 April - doordat er
op de vorige red. verg. door mij aan velen is voorgeschoten loopt alles wat door
elkaar, maar ik zal duidelijk vermelden wat moet uitbetaald aan hen en aan mij [...].’45

Hans Andreus en Paul van Ostaijen

Kort daarna, op 14 april, nam Hans Andreus, die al in de vorige jaargang zonder
succes verzen aan Podium aangeboden had, opnieuw contact met Borgers op. Hij
was in de ban van de poëzie van Paul van Ostaijen geraakt - diens verzen zouden in
de komende periode een duidelijke invloed op zijn eigen poëzie uitoefenen46 - en
wist dat Borgers van plan was een studie of zelfs een dissertatie over hem te
publiceren. Hij schreef hem: ‘ik ben [...] nieuwsgierig
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naar Uw studie over van Ostayen [Ostaijen]. Natuurlijk omdat ik inderdaad soms
probeer de lijn van v.O. door te trekken’.47

Intussen bleek Borgers, geen meester in de kunst van het nee zeggen, het vele
werk niet meer aan te kunnen. Op 14 april luidde hij bij Methorst de noodklok: ‘De
laatste tijd ben ik hoe langer hoemeer vastgelopenmet werk, voornamelijk tengevolge
van het feit dat ik altijd veel te veel op me neem - op deze manier doe ik mijn
doctoraal nooit en bovendien doe ik dan ook dat andere werk nog slecht. Dit geldt
ook voor Podium: er liggen stapels brieven van ongeduldige medewerkers, er zijn
tal van uitnodigingen die me in de pen blijven steken enz. Dit laatste komt omdat ik
door het uitvallen van Lek ook de verzorging voor het nummer in zijn geheel op mijn
dak kreeg en waar zoveel tijd in blijkt te gaan zitten dat daardoor mijn eigenlijke
redactie-secretariaat in de verdrukking komt: dit mag echter absoluut niet - wil Podium
zijn niveau handhaven of verhogen dan moet ik als red.secr. steeds in de eerste plaats
de medewerkers en redactieleden direct te woord kunnen staan en steeds op zoek
blijven, meestal per correspondentie, naar uitbreiding der medewerkers. Daarom stel
ik ook voor: laten we het technische werk verdelen tussen jullie en mij - waarbij
jullie dan ook meteen meer het “vakwerk” voor je rekening neemt.’48

Methorst kaatste de bal op 22 april terug: ‘Is het mogelijk, dat de rest van de
redactie werk overneemt? Je weet, we zijn allemaal van goeden wille, maar wij
hebben het zelf zo razend druk, dat er bij ons weinig sprake is van iets er tussen in
te schuiven. Het is niet een kwestie van bereidheid, maar van de 24 uren, die in een
dag gaan.’
Hij ging daarna in op de financiële kant van de zaak, waarbij hij - na al het

optimisme van enkele maanden terug a sadder and wiser man - opmerkte dat een
blad als Podium altijd wel een verliespost betekent. Hij voegde hieraan toe:
‘Bovendien staat de zaak aan de andere kant zo, dat de redactie een dergelijk blad
uit enthousiasme uitgeeft, om juist deze eigen visie op de literatuur tot uiting te
brengen. Het is een zelf-expressie, een persoonlijke liefhebberij, waar nu eenmaal
altijd niet een behoorlijke vergoeding tegenover kan staan, zeker niet in een land als
Nederland. Ik vind het dus wel heel natuurlijk, wanneer de redactie anderzijds ook
de vriendschappelijkheid en het verantwoordelijkheidsgevoel heeft om met deze
grote financiële offers rekening te houden.’
Hij stelde hierna dat het blad - wilde het zich financieel enigszins kunnen bedruipen

- meer toegankelijk zou moeten worden voor een breed publiek: ‘Onze afspraken in
deze zijn nl. wel, dat de redactie autonoom is, maar ook dat de redactie begrip heeft
voor een ontwikkeling in de richting van een blad, dat voor een groter ontwikkeld
publiek leesbaar is, waar weinig persoonlijke vitterijen zullen worden uitgevochten,
waar belangrijk creatief werk
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zal worden gegeven, zodat zoveel mogelijk de belangrijke literaire figuren er in
publiceren, niet alleen die paar, die het heel precies met de meest persoonlijk ideeën
van de redactie eens zijn, ook al houdt het blad natuurlijk zijn persoonlijke en
krachtige lijn. Het standpunt van de volstrekte onaantastbaarheid van den kunstenaar
en dus de redactie geeft m.i. iets steriels, waardoor eventueel niet voldoende
doordringt het feit, dat inderdaad een vrij groot percentage van de zeer literair,
cultureel en revolutionair of progressief ingestelde lezers, mensen met intelligentie
en belangstelling, toch maar matig door PODIUM geboeid zijn.’49

Dat er op de uitgeverij veel irritaties ten opzichte van de redactie bestonden, blijkt
uit een ongedateerde brief die de administrateur van De Driehoek, Fred Ferro,
waarschijnlijk in mei aan Borgers schreef: ‘Ik hoop dat de redactie van offers weet.
Gemerkt heb ik het nog niet, maar dat kan natuurlijk nog komen. Wat dat betreft
huldigen jullie waarschijnlijk ook het standpunt: Doe wel en zie niet om. Tot nu toe
had ik het gevoel, dat de redactie wel heel nauwkeurig zorgde, dat er geen dubbeltje
te veel uit haar portemonnaie ging en aan de andere kant een weinig soepel standpunt
inneemt. Per slot weet jij ook hoe groot de Driehoek is en dat het maar een vreemde
figuur is, die voor meer dan f. 6000.- per jaar te belasten. Het kan zijn, dat dit in de
toekomst iets oplevert, maar deze is dan nog wel heel ver weg lijkt mij zo. Het zal
mij benieuwen, hoe lang deze kruik te water kan gaan.’
Ferro doopte hierna zijn pen opnieuw in azijn: ‘Hoeveel mensen, dacht je, zouden

er interesse hebben aan de 12 Blz. “Proppeschieter” van het Maartnummer?Wat zijn
dat meer dan zeer persoonlijke dingen en vitterijen waar Henri het in zijn brief over
heeft? Ik weet niet hoe dat in andere literaire bladen is, maar is het niet veel dat over
de laatste drie nummers gemiddeld een vijfde van een blad aan besprekingen en
“Proppeschieter” wordt besteed?’50

‘Er is ontzettend veel dat ik niet schrijf’

Intussen had de redactie besloten het vers ‘Hongerhaat’ dat Simon Vinkenoog in
januari ingestuurd had, niet te plaatsen. Op 16 april berichtte Borgers hem: ‘Met
excuus voor de late beantwoording - ziekte, en drukte met een komend speciaal
Israël-nummer van Podium zijn hier de oorzaak van - stuur ik U hierbij Uw gedicht
met dank voor de toezending terug: de meerderheid van de redactie was er niet voor
om het op te nemen, daar zij het gedicht in zijn geheel niet geslaagd vonden, al gaven
zij de vòòrstemmers toe “dat er wel degelijk wat in zat”. De redactie zou het dan ook
zeer op prijs stellen indien U over enige tijd, als U nieuwwerk heeft en hier nog voor
voelt, ons nog eens wat toestuurde.’51
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Ook een van de vroegereWoord-redacteuren, Hans Redeker, had een bijdrage aan
Podium gezonden. Op 19 april schreef Borgers hierover in ‘Podium-nieuws’: ‘Onder
de kopij is ook iets van Hans Redeker (moeilijk leesbaar, want zijn machine was
kapot, maar in godsnaam) en graag had ik dat dit het eerst gelezen werd, daarna
meteen aan de volgende gepost enz., want hij wilde graag gauw horen hoe we erover
dachten en me dunkt dat we voor de blijde incomste van een stuk van Het Woord
wel een uitzondering mogenmaken. Dit stuk gaat langs de route: Paul -Wim - Fokke
- mij.’52 Hoe blij die incomste ook was, van Redeker zou in de komende jaren niets
in Podium gepubliceerd worden.
In de afgelopen maanden was intussen het plan ontstaan een ‘Podium-reeks’ uit

te geven, waarin dichtbundels, novellen en essays een plaats zouden kunnen vinden.
De uitgeverij hoopte hiermee de financiële verliezen die op het blad geleden werden,
enigszins op te kunnen vangen.
Een van de auteurs die Borgers hiervoor aanzocht, was Leo Vroman, aan wie hij

bovendien vroegweer eens iets voorPodium zelf in te zenden. Op 24 april antwoordde
deze:
‘Beste, doch daarom niet minder geachte,
Borgers, doch daarom niet minder Heer,
vergeef me dat ik zo onfatsoenlijk lang met deze brief heb gewacht. Ik wist in de

eerste plaats niet of ik op diverse vragen ja of nee moest antwoorden en zoja (of
zonee) dan met 2 woorden of één woord. Ik zal dan maar jij zeggen. “Jij!!” Zo, dat
heb ik gezegd.
Voor kwatrijnen bij lip en oog, + woordspelingen, ben ik geloof ik niet lipogig

genoeg. Bedoel je zoiets als: Poog lip, poog, glip oog, slip? Of “In verloren oog en
lippen leert zij ons stoppen, naaien en ... (stippen).” Of: “mond en adem peilend, met
mijn kwijlende blik, en natte tranen kwijlend, U dankende bij voorbaat verblijf ik.”
Of: “Ik en twéé honden hebben één mond; dit, hond, zij U te konden, om veel te
hebben maar niet veel te houden.” Of: “Lieve Lippetuiltje, met je glazen muiltje, zeg
wat moet je zoen? Op het bijtedijtje staat het witte meidje. Ik brille boen”?’
En verder - met een toespeling op zijn verblijf in een Japans interneringskamp in

Nederlands-Indië -: ‘Nu over dat verzoek om zomaar eens een gedichtenbundel voor
de Podium-reeks. Ach! Als ik maar vruchtbaar was. Alles wat ik geschreven heb
(ongeveer) is gepubliceerd of wordt zulks; o.a. een bundel die hoop ik Oude en
Nieuwe Gedichten zal heten. Er is ontzettend veel dat ik niet schrijf, maar dat schrijf
ik niet. Wat ik wel schrijf is 1X per 1 à 2 maanden een gedicht. Die eerste bundel
b.v. bevat alle gedichten die ik in krijgsgevangenschap gemaakt heb voorzover ik ze
kon vinden (18 in 36 maanden). Ja ja, of, kortom, tja. Heel, heel misschien, ga ik
binnen een paar
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maanden weer eens een soort van novellelle (= een romanettetette) maken, maar die
wou ik eigenlijk wel aan een prijsvraag laten meespelen, misschien. Mag dat? En
dan heb ik nog een contract met Querido, dat effectief zou zijn (ik bedoel agressief)
als zo'n Podiumdeel = een boek. Stil dus maar, en met de meest vreemdsoortige
wensen, Leo Vroman.’53

‘De vervolging zelf heeft haar werk gedaan’

Waarschijnlijk kort nadat Borgers deze brief ontvangen had, verscheen het Israël-
nummer, gedateerd april-mei 1949 enmet een omvang van liefst honderdvierenvijftig
bladzijden. Op de binnenzijde van het omslag werd meegedeeld: ‘De redactie van
PODIUM wil met deze speciale publicatie een eerste poging doen om de goede
verstandhouding tussen het volk van Israël en dat van Nederland te scheppen. Zij
heeft daarbij gedacht aan de vele Nederlanders, die gedood zijn omdat zij in de jaren
1940-1945 trachtten zoveel mogelijk Joden door de oorlog heen te helpen, èn aan
de vele Joden die dezelfde prijs betaalden bij de verdediging en opbouw van hun
nieuwe staat in het oude land.
Als redactie ad hoc voor dit nummer heeft zij aangewezen de heren Drs. J.

Melkman, G. Borgers en Drs. F. Sierksma. Vooral aan de heer Melkman is zij veel
en velerlei dank verschuldigd; zonder hem had dit Israël-nummer niet tot stand
kunnen komen.’54

Een van de medewerkers aan deze aflevering was de vijfenvijftigjarige esayist
Abel J. Herzberg, een zoon van Russisch-joodse ouders, die in Amsterdam advocaat
geworden was. Hij had vóór 1940 een belangrijke rol in de zionistische beweging
gespeeld en was tijdens de oorlog in het concentratiekamp Bergen-Belsen opgesloten
geweest. Kort na de bevrijding keerde hij in Nederland terug. In 1946 verscheen zijn
bundel Amor fati met een beschrijving van zijn kampervaringen.
In zijn bijdrage aan Podium - een persoonlijk betoog onder de titel ‘De vervolgde

en de niet-vervolgde’ - stelde Herzberg de actualiteit van het antisemitisme in de
naoorlogse jaren aan de orde: ‘De toename van het antisemitisme, van de afwijzing
na de bevrijding is omgekeerd evenredig aan de afname van het aantal Joden. En -
in alle objectiviteit gesproken - dat ligt niet aan de eigenschappen van de ene of
andere partij, al heeft menige ondergedoken gast het zijn gastheer moeilijk gemaakt
en al heeft omgekeerd menig gastheer zijn gasten uitgezogen en gekweld. De
vervolging zelf heeft haar werk gedaan, een gewoon mechanisch werk. Er waren
vervolgden en niet-vervolgden en ze waren er vroeger niet, althans bij lange na niet
in die mate. Er was een verschillend gebeuren, een verschillend levenslot. Niet dat
de Joden meer geleden hebben dan andere bevolkingsgroepen, heeft voor de
groepsverhou-
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dingen grote betekenis. Maar dat het Joodse leed anders was van natuur, een leed
was, dat een niet-Jood niet overkwam en niet overkomen kon, is onuitwisbaar.
Ik wil niet zeggen, dat we hiermede een afdoende verklaring gevonden hebben

voor het antisemitisme of de toename daarvan. Wij bedoelen met dit stuk niet meer
te geven dan één facet van het probleem. Er zijn talrijke andere facetten. Er bestaan
ongetwijfeld andere factoren, waarmede voor een bevredigende verklaring - voor
zover bereikbaar - rekening gehouden worden moet. Maar in de tegenstelling
vervolgde-niet-vervolgde ligt een dwingend, een van onze goede wil volledig
onafhankelijk, element van werkelijkheid, zij verscherpt de realiteit der Joodse
tragiek. De vervolging heeft geen sympathieen los gemaakt, zij heeft integendeel,
terwijl zij op de meest principiële gronden is afgewezen, in feite de antipathie
versterkt. Geen goede voornemens, geen prediking van wederkerige menselijke
verantwoordelijkheid verandert daar iets aan. Zij kunnen de antipathieën voor langer
of korter tijd onderdrukken en beheersen, opheffen kunnen zij deze niet. Te vrezen
is zelfs, dat naar mate al die goede voornemens en het beroep op verantwoordelijkheid
toenemen, de antipathieën worden verdiept.’
Herzberg trok hieruit de conclusie: ‘Tegenover de realiteit der tragiek is maar één

ding nodig en mogelijk: een nieuwe realiteit, de realiteit van de Jodenstaat. De Joden
weten dat langzamerhand heel goed. Hun ervaring met den vervolger is bitter genoeg,
maar op die ervaring volgde de ervaring met den niet-vervolgde. En die laatste
ervaring was - natuurlijk niet altijd, maar wel in den regel - een laatste ontgoocheling.
Niet voor niets hebben zij voor de Jodenstaat hun leven over.’55

Ook in het uitvoerige essay ‘Volk zonder land’ van Fokke Sierksma kwam het
eigentijdse vaderlandse antisemitisme ter sprake: ‘Met uitzondering van de
gebruikelijke hoeveelheid onverschilligen en een aantal krakende liberalen, die te
bot zijn om hun haat te doorzien of die althans te camoufleren, koos geheel Nederland
op 15Mei 1948 partij voor de nieuwe staat Israël. Zowel onverschilligen als liberalen
zijn ongeneeslijk en aan hen behoeft men dus zijn energie in geen enkele vorm te
verspillen. Belangwekkender is ons aller geestdrift. Want in hoeverre is dit
enthousiasme een uiting van verborgen haat en verborgen schuldgevoel? Deze vraag
is allerminst overbodig. In een burgerlijk land als het onze, waar christendom en
humanisme de mens van een zachtaardig masker hebben voorzien, zal het
anti-semitisme zich immers niet fel en openhartig manifesteren. In Nederland moet,
meer nog dan in andere landen, het anti-semitisme betrapt worden. Het uit zich hier
niet in demonstraties of in boeken, maar in losse opmerkingen, gemaakt op theevisites
of bij andere rustige gelegenheden, waar men een onderwerp, zodra
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het een al te persoonlijke overtuiging vraagt, door een willekeurig ander kan
vervangen. Maar niettemin zijn deze opmerkingen evenzoveel giftigheden, die het
reservoir van anti-semitisch venijn op peil houden.’56

Het Israël-nummer bevatte verder vertalingen van verzen en verhalen van joodse
auteurs en een uitvoerig essay over ‘De functionele betekenis van de
modern-Hebreeuwse literatuur’ door J. Melkman. Ook waren er vignetten vanMelle
en Herman Dijkstra en enkele foto's uit Israël in opgenomen. De in deze aflevering
afgedrukte tekening van Marc Chagall was getiteld ‘Jacob vechtend met de Engel’.

De reacties op het Israel-nummer

Deze speciale aflevering trok in brede kring de aandacht, waardoor ook Podium zelf
ineens veel meer publiciteit kreeg. Zo schreef Trouw op 17 juni: ‘Abel J. Herzberg
geeft in zijn artikel: De Vervolgde en de Niet-vervolgde, enkele kanttekeningen bij
het toegenomen anti-semitisme.
Op zijn sceptische en gevoelige wijze.
Ligt het inderdaad zo, dat de toeneming van het antisemitisme te wijten is aan de...

vervolging zelf? Dat die haar gewoon mechanisch werk heeft gedaan?
Heeft dus het feit, dat het joodse leed anders was van natuur, dat het een niet-jood

niet overkwam en niet overkomen kon, het antisemitisme versterkt?
Dit verschijnsel heeft - Herzberg zegt dat ook zelf - meer aspecten, maar dat het

een der (belangrijkste) aspecten is, voelen wij als hij.
Van het proza noemen wij nog het buitengewoon instructieve artikel van J.

Melkman over “De functionele betekenis van de Modern-Hebreeuwse Literatuur”.
Volk zonder land van F. Sierksma geeft op vaak felle wijze aan wat aan de Joden

misdaan is. En hoe antisemietisch onze wereld altijd heeft gereageerd.’57

Veel kritischer was de reactie van het tweemaandelijks tijdschriftMens en Kosmos,
‘gewijd aan de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap met
hun grensgebieden’: ‘De redactie van Podium wil met deze speciale publicatie een
eerste poging doen om de goede verstandhouding tussen het volk van Israël en dat
van Nederland te scheppen.
Wordt echter wel voldoende de aandacht erop gevestigd, dat Israël een veroverd

land is, dat de bewoners, de Arabieren, verjaagd zijn, dat 800.000 Arabieren in de
ellendigste toestand in open kampen leven, zodat er dagelijks honderden omkomen,
dat dus de Joden hetgeen ze onder de Hitlerterreur ondervonden, nu anderen aandoen,
dat het niet het land der Vaderen is, waar
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‘Jacob vechtendmet de Engel’ vanMarc Chagall, zoals opgenomen in het Israël-nummer vanPodium

Paul Rodenko
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ze trouwens na 2000 jaar geen recht meer op zouden hebben, dat ze bezet hebben,
maar de vruchtbare streken, die destijds in handen van de Philistijnen en andere
stammen waren. Is er, wanneer men deze misstanden voor ogen houdt, nog reden
voor Israël-verheerlijking?’58

Het blad De Vrijdenker van zijn kant schreef op 9 juli: ‘Dit bijzondere nummer is
geheel gewijd aan het Zionisme en aan vertalingen van letterkunde uit het Hebreeuws,
een zeer nuttige inleiding in de letterkunde van het wordende volk van Israël. Dat
hierbij veel religieus is, kan niet verbazen: herinneringen aan het Oude Testament
zijn er vele. De liefdespoëzie behoort tot de fijnste en beste. Wat de drie artikelen
betreft, dat van Melkman is zeer nuttig voor de kennis der modern-hebreeuwse
letterkunde. Het stuk van Sierksma zegt weinig en bevat nog al wat vaag gezwam,
over christendom en jodendom. Belangwekkend is het stukje van Abel J. Herzberg
over “De vervolgde en niet-vervolgde”, waarvan de zin is, dat de klove tussen Joden
en niet-Joden (al zijn deze laatsten dan geen antisemieten) zo groot is geworden, dat
de Joden niet anders zouden kunnen doen, dan naar Israël te gaan.’59

Bijna een week later, op 15 juli, schreef D.B. in het tijdschrift Kerk en Wereld:
‘Het artikel van Herzberg over anti-semietisme moet een christen pijn doen, omdat
het zo waar is. En dat van Sierksma over Volk-zonder-land vraagt van de kant van
het christendom een antwoord, op zijn minst zo indringend als dit artikel zelf is.’60

Toenemende geldzorgen

Intussen ging het - ondanks de toegenomen publiciteit - met Podium zelf nog altijd
niet naar wens. Eind juli was er, ongeveer twee maanden na het Israël-nummer, nog
steeds geen nieuwe aflevering verschenen. Dat kwam vooral doordat Gerrit Borgers
druk bezig geweest was zijn doctoraal te halen: dat was ten slotte - en wel cum laude
- gelukt op 14 juni.61 Bovendien liep ook de uitbetaling van de honoraria veel
vertraging op.
Op 31 juli schreef Borgers, die zelf ook moeite had de touwtjes financieel aan

elkaar te knopen, aan Fred Ferro: ‘[...] ik begrijp dat het moeilijk is als jullie rekening
leeg is op tijd uit te betalen, maar aan de andere kant verspelen we op deze manier
alle goodwill onder de medewerkers die we juist met moeite op het ogenblik aardig
aan het uitbreiden zijn en gaat de animo er bij redacteuren uit (je weet van mij
langzamerhand wel hoe ik er voorsta, maar van Sierksma kreeg ik een kaartje gisteren
b.v. waarin hij me vertelde dat hij alle abonnementen op dag-, week- enmaand-bladen
heeft opgezegd om rond te komen, terwijl hij n.b. nog over de f. 200.- voor zijn
Israël-essay tegoed heeft!) en aan de andere kant werd ons aan het begin van de
overneming
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door de Driehoek verteld dat een geldschieter voor de pecunia zorgde. Laten we
daarom (in overleg met de anderen) afspreken: als een nummer uitkomt worden op
diezelfde dag de honoraria aan de medewerkers uitbetaald. Is het geld niet aanwezig
dan houden wij het nummer in tot het er wèl is- tenslotte is het een beter excuus om
te zeggen: het nummer is er nog niet, dan: de uitgever heeft geen geld. Accoord?’62

Sommigemedewerkers enmedewerkers-in-spe zaten intussen al tijden te wachten
op enig bericht van de Podium-redactie. Simon Vinkenoog schreef er een boos briefje
over, waarna Borgers hem op 5 augustus antwoordde: ‘Dank voor uw brief met
reprimande. Gelukkig voor mij kan ik u meedelen dat in het komende nummer
Afrekening van u wordt opgenomen, terwijl wij bovendien nog Zadkine, “Ik ken de
woorden van de taal niet...” en “Er is in het onderhuids verraad...” gaarne in
portefeuille zouden houden: Zadkine, aangezien de redactie het plan heeft binnenkort
een aantal gedichten over of n.a.v. schilders of schilderijen, mèt een aantal
reproducties, te publiceren, waar dit vers uitstekend in past; de overige twee om
eventueel later mèt enkele nieuwe gedichten op te nemen [...].’63

Dezelfde dag schreef Borgers ook aan Sybren Polet: ‘Mijn excuses dat ik U pas
nu de gedichten terug stuur, waar U in een brief van 30 Mei al om vroeg! Doordat
van de redacteuren éen ziek was, éen voor een promotie zat en éen (ik zelf) voor een
doctoraal examen, is de laatste twee maanden de zaak in de war gelopen, en zijn wij
ver achter in de behandeling van de post.’64

Intussen kwam ook het geld voor de medewerkers nog steeds maar niet. Op 9
augustus schreef Fokke Sierksma met bewonderenswaardige zelfbeheersing aan
Methorst: ‘De heer Ferro schreef me enkele dagen geleden dat mijn honorarium voor
het Israëlnummer spoedig zou worden overgemaakt. Staat U mij toe, daarop nog aan
te dringen, daar ik - en wat erger is - mijn gezin door omstandigheden er financiëel
niet bepaald rooskleurig voorstaan. Gerrit heb ik daarover reeds een en ander
meegedeeld.’
En verder - met een verwijzing naar de uitgave in boekvorm die onder de titel

Eeuwig Israël van het speciale Israël-nummer gemaakt was -: ‘De exemplaren van
Eeuwig Israël heb ik gister ook ontvangen. Ik dank U zeer voor Uw royale gebaar,
mij vier te sturen, en maak U mijn compliment over de uitvoering. De keuze der
foto's was voor mij een prettige verrassing.’65

Dat er een vers van hem in Podium zou komen, zal voor Vinkenoog een grote
verrassing zijn geweest. Op 10 augustus berichtte hij zijn vriend en mentor Ferdinand
Langen: ‘Podium gaat in het Juni-Juli-nr. dat eind Augustus uitkomt, een gedicht
van me plaatsen en houdt een ander gedicht in portefeuille voor een nr. dat gewijd
zal worden aan schilders en schilderijen. Ik hoop dat ik geen bedgeheimen verklap
met je dit te vertellen [...].’66
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Borgers had intussen Paul Rodenko gevraagd waarom hij zo lang niets van zich had
laten horen en of hij eigenlijk nog wel onder de levenden verkeerde, waarop deze
hem op 11 augustus antwoordde: ‘Ik leef nog steeds, maar heb geduldig op bericht
van jou zitten wachten. Zodra je doctoraal achter de rug was, zou je immers weer
actief worden - ik heb je dus niet willen lastigvallen in die tijd.’67

‘Tien paar kwatrijnen lijkt mij het minimum’

Was de zomertijd een periode van weinig activiteit bij de Podium-redactie, A. Roland
Holst en Simon Vestdijk bleken toen juist uiterst vruchtbaar bij het schrijven van de
voorgenomen serie kwatrijnen aan elkaars adres. Zoals we gezien hebben, was het
de bedoeling dat die serie eerst in Podium en dan in een apart boekje in de
‘Podium-reeks’ gepubliceerd zou worden. Op 13 augustus schreef Roland Holst aan
Borgers: ‘Ziehier het gevraagd kwatrijn. Ik was enkele dagen weg, en zag geen kans
voor 2 kwatrijnen.’68

Drie dagen later, 16 augustus, stuurde hij een nieuw briefje, nu vanuit de trein:
‘Hier is er nog een. Kan dit nog gelijk met het vorige? Ik stuur een copie ervanmeteen
aan V.’69

SimonVestdijk van zijn kant schreef Borgers dezelfde dag over de serie kwatrijnen:
‘We moeten er maar niet al te veel haast achter zetten. Ik ben altijd nogal “vlug”,
maar voor H. is het moeilijker, omdat ik mij tot nog toe steeds tot antwoorden moest
bepalen op dingen die hij bedacht. Tien paar kwatrijnen lijkt mij het minimum; een
inleiding (waar Methorst over schreef) lijkt mij onnoodig.’70

De daaropvolgende dag, 17 augustus, bleek RolandHolst opnieuw van een kwatrijn
bevallen te zijn: ‘Kan dit er nog bij? anders maar later.’71

Daarna duurde het een volle week, maar toen was de oogst dan ook twee stuks.
Op 24 augustus schreef RolandHolst aan Borgers: ‘Ziehier nogweer twee Simonische
kwatrijnen.
[...] Tegen dat het boekje moet verschijnen zullen V. en ik samen de definitieve

volgorde wel bepalen.
Ik reken wel steeds graag op drukproeven.’72

Vestdijk, duidelijk meer vermoeid van het brieven posten dan van het produceren
van weer een nieuw kwatrijn, schreef dezelfde 24ste augustus aan Borgers: ‘Als het
in dit tempo doorgaat, stuur ik mijn antwoorden alleen aan jou, dan wil jij ze misschien
aan hem doorsturen. Het wordt anders zoo'n uitvoerige correspondentie.’73

Nadat Roland Holst nog weer twee kwatrijnen vervaardigd had, volgde op 2
september een nieuwe brief van hem: ‘Hierbij de laatste oogst [...]. Ik
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geloof, dat ik nu toch wel zoowat aan 't eind ben. Bij de laatsten zijn er enkelen, die
eigenlijk geen “aanvallen” genoemd kunnen worden, en die veel ernstiger zijn van
toon, maar dit lijkt mij geen bezwaar, omdat het geheel er meer door wordt
gevarieerd.’74

En in een nieuwe opwelling, op 9 September: ‘Ziehier nog een kwatrijn, dat ik
tegelijk ook aan V. stuur [...].’75

Intussen was als titel voor de kwatrijnenbundel ‘Adrianische en Simonische
kwatrijnen’ bedacht, maar Roland Holst was er niet gelukkig mee - hij vond hem te
lang - en stelde toen als titel Swordplay: Wordplay voor. Overigens zou ‘Adrianische
en Simonische kwatrijnen’ nog wel in het elfde nummer van deze jaargang gebruikt
worden.
Op 9 september schreef Vestdijk aan Borgers: ‘Over de nieuwe titel, die hij bedacht

heeft, - Swordplay: Wordplay, - schrijft hij je zelf. Ik ga met alles accoord. Het
Engelsch lijkt mij geen groot bezwaar, en A. en S. kwatrijnen was misschien wat te
lang. Enfin, jullie zien maar!’76

Simon Vinkenoog en Hans Andreus in podium

Intussen was, na een intermezzo van drie maanden, eind augustus weer een aflevering
van Podium verschenen. Ook deze keer was het - om de ontstane achterstand in te
lopen - een dubbelnummer (6-7). Het bevatte een poëtisch debuut: Vinkenoogs
gedicht ‘Afrekening’, waarin de woede tegen alles ‘wat nimmer heeft geleden’
centraal staat:

Ik was de haat,
de adem van de dood
en de andere grote woorden,
die als vrachtgoed
aan dit jonggestorven
leven toebehoorden;

ik ben te laat
bij dit einde aangekomen,
dat geen uitzicht meer biedt
en al jaren tekortschoot,
zelfs in deze hete accoorden.

Ik was het bloed
dat zelfs in dit kortstondig uur
-ik was de vlam
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en het nutteloze vuur-
nog alles hels verbranden doet
wat nimmer heeft geleden:

angst voor het niets
dat schrik was en vergiffenis
een levensloop, belijdenis
van overmacht
en onvermogen;

hetzelfde leven, dat bedrogen
en godscheeps verlaten
in niets heeft kunnen baten.
Vrouw, niets, ochtendniets
vergeten, dwaasgevaarlijk niets
mijn hart, o synagoge.77

Over de titel van dit vers merkte Vinkenoog in 1983 op: ‘Die titel “Afrekening” is
niet toevallig. Mijn hele werk kun je één afrekening noemen.’78

Onmiddellijk na Vinkenoogs gedicht volgden drie verzen van een andere jonge
dichter, Hans Andreus. Dat Andreus in die tijd in zijn poëzie, waaruit een totaal
andere stemming spreekt dan uit het gedicht van Vinkenoog, de lijn van Paul van
Ostaijen probeerde door te trekken, zoals hij Borgers enkele maanden eerder
geschreven had, blijkt uit het volgende vers dat op een zeldzaam lichtvoetige toon
geschreven is:

op de berg matoe
mogen alle mensen wonen
ze zullen er werken en eten
en de vrouwen krijgen er zonen
van prachtig geweldig hout
en dochters als zuivere kanoos
en iedereen zal er lachen
en iedereen zal er zingen
want het hart wordt zichzelf niet moe
op de reusachtige berg matoe79

Veel waardering voor het werk van Willem Frederik Hermans sprak uit een recensie
die Paul Rodenko aan diens verhalenbundelMoedwil en misverstand (1948) wijdde.
Aan het slot daarvan schreef hij: ‘Wèl bewezen is intus-
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sen met deze bundel dat Hermanns [Hermans] een van de zéér weinige jongeren is,
die werkelijk schrijven kan. Vooral Dr. Klondyke en Het Lek in de Eeuwigheid (al
is hier een onmiskenbare sartriaanse invloed te bespeuren), maar ook Loo-Lee kan
men zonder meer meesterstukjes noemen; de suggestieve sfeergeving, de
surrealistische belichting en de zeer persoonlijke, rake en scherpe stijl maken het
geheel tot een boeiende, vaak beklemmende lectuur; er staan passages in, waarvan
men het gevoel heeft dat men ze zijn leven lang niet vergeten zal.’80

In deze afleveringwerd ook een serie kwatrijnen vanA. RolandHolst en S. Vestdijk
opgenomen, waaronder ‘Simon de kastijder’ van Roland Holst:

Gij, Onverwachte, die, na maanden mildheid,
eensklaps met meesterlijk beheerschte wildheid
van Heerikhuizen legt over Uw knie
tot zelfs dát blij gelaat een bloote bil blijkt.81

Vestdijk antwoordde daarop met ‘Welkome afleiding’:

Gij, Groote Langzame, die zich bij tijden
Aan geniaal herkauwen niet onttrekt,
Moet wel verrast zijn als vlak over't hek
Een Bil luidruchtig wordt in Holland's weiden.82

‘Opgewarmde kliekjes’

De meest opvallende bijdrage aan dit nummer verscheen in de polemische rubriek
‘De proppenschieter’, waarin Fokke Sierksma onder de titel ‘Atelierrevolutie’ fel
uithaalde naar het tijdschrift van de Experimentele Groep, Reflex. Dat blad was toen
overigens al in Cobra opgegaan.
Sierksma schreef over de inhoud van Reflex: ‘De beschouwende proza-bijdragen

zijn houterig geschreven. Opgewarmd eten is een teken van armoede. Datzelfde geldt
voor deze opgewarmde kliekjes van een kunst en een kunsttheorie, die een twintig
jaar geleden modern waren. De leden van de experimentele groep hebben
waarschijnlijk Gorter's “Grote dichters” goed bestudeerd. Evenzo
historisch-materialistische en andere sociologische werken. Alles is met water
aangelengd en toen opgekookt.
Maar beschouwingen zijn natuurlijk maar theorie. En theorie is volmaakt

onbelangrijk voor een kunstenaar. En wanneer het werk van deze groep goed was,
zou men hoogstens kunnen zeggen, dat zij - die alles van het onderbewuste en van
de instinctieve volksziel verwachten - geen highbrowerige
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beschouwingen moesten opnemen, of - zo zij per se toch ook een beetje
intellectualistisch en onvolks willen zijn - alleen goedgeschreven bijdragen plaatsen.
Maar hun werk is de grootste desillusie. En dat is het ergste. Ieder, die met zijn hart
van de kunst houdt en verlangt naar het “bezield-verband” waarvan Marsman sprak,
wordt door het dualisme van belofte en daad in “Reflex” diep teleurgesteld. En dat
dualisme vind ik nog onvergeeflijker dan de breuk tussen schoonheid en fraaiheid.’
Sierksma nam hierna vooral de poëzie in Reflex op de korrel: ‘Jan Elburg

demonstreet [demonstreert] de zondeval van “Het Woord” en publiceert een gedicht
in “Reflex”, dat Zwerfs heet en dat onvermijdelijk associaties moet oproepen aan
loops. Waarschijnlijk is dat ook de bedoeling van deze dichter en ik zie geen enkele
reden ommij niet bij deze associatie neer te leggen. Elburg en zijn gedicht zijn loops.
Ter illustratie:

“Neem ik het land als de mussen de pannekoek
-pik van men [mijn] vensterbank-cheerful aanvaarden,
neem ik de optochten bomen tot aan de
uitwegen, 't opgroeiende [opgroeiend] kroos van de bladeren
aan in mijn bloed?”

Mussen kunnen beter paardevijgen eten. Maar bij een dichter, die zonder
oorspronkelijkheid de oorspronkelijkheid en zonder eenvoud de eenvoud zoekt,
worden zelfs de mussen onoorspronkelijk en eten, als hun baas, de onverteerde resten
die anderen wegwerpen. Dat dit vers in ieder opzicht lelijk is en dat het lelijk is voor
volk en intelligentsia, zeg ik alleen duidelijkheidshalve.’
En verder: ‘De goede bedoelingen van “Reflex” zal men moeten veronderstellen,

zonder te accepteren dat men eenvoud bereikt door simplistisch te zijn. Als de kunst
der jongeren nog een taak heeft dan zal het zijn een nieuwe eenvoud op het oude
niveau.Wellicht is dat de beste parafrase van wat Marsman bedoelde met het bezield
verband van kunst en volk. Maar Marsman zocht het niet in de richting van het
infantiele gelal. Hij sprak van “het lichten van de creatieve geest”. Daarvan is in
“Reflex” geen spoortje, niets.Wij zijn alleenmaar berooide repetitoren.Wij repeteren
alles, zelfs de revoluties van onze voorgangers.’83

Zoals we in het eerste hoofdstuk gezien hebben, werd kort daarna op de expositie
van experimentele kunst in het Amsterdams Stedelijk Museum een ‘dichterkooi’
ingericht waarin onder de kop ‘er is een lyriek die wij afschaffen’ de omslagen van
voor de experimentelen verwerpelijke boeken tentoonge-
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steld waren. Dat zich daaronder ook het omslag van Sierksma's essaybundel
Schoonheid als eigenbelang bevond, was ongetwijfeld een reactie op diens aanval
op Reflex.
Dit dubbelnummer van Podium bevatte verder vier gedichten van Sybren Polet,

een fragment uit de roman ‘Zuster-ter-Zee’ van Adriaan van der Veen en een nieuwe
aflevering uit de serie ‘Volg het spoor terug’ van J.B. Charles.
Opvallend in deze aflevering was dat op het omslag niet vermeld werd wie de

redacteuren warren. Ook in de latere nummers van deze jaargang zou dat niet meer
het geval zijn.

Samenwerking met Vlaanderen?

Omde aantrekkelijkheid van Podium te vergroten, wilde Gerrit Borgers in die periode
met de redacties van enkele buitenlandse tijdschriften afspreken om samen
‘combinatie-abonnementen’ in te stellen: dit hield in dat iedere abonnee op een van
de aan de combinatie deelnemende bladen tegelijkertijd voor de helft van de prijs
een abonnement op een of meer van de andere tijdschriften zou kunnen nemen.
Borgers had intussen al voorlopige afspraken gemaakt met het in Indonesië
verschijnende Oriëntatie en met Standpunte dat in Zuid-Afrika het licht zag. Met
het Nieuw Vlaams Tijdschrift - verreweg de meest aantrekkelijke partner voor een
dergelijke verbintenis - lukte dat maar niet.
Intussen was hij in verband met zijn studie over Paul van Ostaijen en diens poëzie

op bezoek geweest in Vlaanderen om daar brieven en andere documenten op te
zoeken. Hij logeerde er bij Van Ostaijens vriend, de dichter Gaston Burssens, die hij
een jaar eerder voor het eerst ontmoet had. Burssens noteerde daarover op 18 augustus
in zijn dagboek: ‘Borgers van Podium is hier voor enkele dagen. Hij komt zich
documenteren over Van Ostaijen voor zijn thesis voor zijn doctoraal. Een initiatief
dat mij erg sympathiek is. Hij vat het ernstig op en zoekt de kleinste details op
betreffende Pauls leven en ontstaan van zijn werk. Hij heeft mij de aanvang van zijn
studie laten lezen. Het wordt een merkwaardig stuk.’84

Verder had Borgers in Antwerpen kennisgemaakt met Bert Pelckmans, directeur
van uitgeverij De Nederlandse Boekhandel, die er wel voor bleek te voelen Podium
in Vlaanderen te introduceren.
Op 26 augustus schreef Borgers hierover in ‘Podium-nieuws’ - met een verwijzing

naar het ‘stervende’ Nieuw Vlaams Tijdschrift, dat overigens nog tot 1983, veertien
jaar langer dan Podium zelf, zijn bestaan rekken zou -: ‘In Vlaanderen heb ik
verschillende lieden, waaronder ook de directeur van een grote uitgeverij De
Nederlandse Boekhandel, ontmoet die er veel voor
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voelen Podium in België in te burgeren, zowel wat abonnees als wat medewerkers
betreft: ze hebben alleen het Nieuw Vlaams Tijdschrift, dat aan aderverkalking lijdt
en nog zo wat stoffige oudheden en de uitgevers daar durven voor Vlaanderen allèèn
geen avant-garde tijdschrift aan. Bovendien blijft het Nieuw Vlaams Tijdschrift met
de hardnekkigheid van een stervende weigeren een combinatie-abonnement aan te
gaan.’
Gaston Burssens en Bert Pelckmans suggereerden bovendien nog demogelijkheid

dat er enkele Vlaamse redacteuren aan de Podium-redactie zouden worden
toegevoegd, waardoor de kansen voor het blad in het Zuiden natuurlijk vergroot
zouden worden.
Borgers noteerde hierover in hetzelfde ‘Podium-nieuws’: ‘A.s. Donderdag heb ik

opDeDriehoekmet Pelckmans van deNed. Boekhandel en Burssens een bespreking
over de mogelijkheid om van de Ned. Boekhandel in België een soort Podium-filiaal
te maken, maar verder komen zij ook nog met het voorstel voor de redactie om een
Vlaamse redactie (VanWalraven [JanWalravens] en Burssens) op te nemen, in welk
geval de zaak nog beter zal lopen èn voor de medewerkers van daar èn voor de
lezers.’85 Borgers was er op dat moment kennelijk nog niet van op de hoogte, dat
enkele weken later, half september, het eerste nummer van een nieuw Vlaams
tijdschrift, dat speciaal voor jonge dichters open zou staan, van de drukpers zou
komen: Tijd en Mens.86 Een van de redacteuren daarvan zou uitgerekend de essayist
Jan Walravens zijn!
Helaas, de bijeenkomst op donderdag 1 september liep op een mislukking uit:

Pelckmans, Burssens en Borgers waren er wel, maar Methorst kwam - op zijn eigen
uitgeverij! - niet opdagen. Ruim een week later, 10 september, berichtte hij Pelckmans
dat hij tot zijn spijt niet aanwezig had kunnen zijn bij diens bezoek aan De Driehoek.
Hij schreef verder - met opmerkelijk enthousiasme over de kwaliteiten van de

Podium-redactie -: ‘Uit een gesprek met den Heer Borgers begrijp ik, dat U dingen
met mij hadt willen bespreken, die niet door zijn bemiddeling behandeld konden
worden en die de uitgave van het blad PODIUM zelf betroffen. Uiteraard heb ik hiervoor
grote belangstelling en ik zou U dus vriendelijk willen verzoeken Uw voorstellen
alvast voorlopig schriftelijk te doen, opdat wij daarna spoedig tot nader overleg
komen. U begrijpt dat een blad als dit een financieel zorgenkind is, anderzijds waren
wij natuurlijk niet begonnen, wanneer wij er geen perspectief in zagen, en begroet
ik dus iedere nieuwe mogelijkheid met vreugde, temeer waar de redactie van het
blad krachtig en homogeen is en dus zeer zeker op zichzelf mogelijkheden biedt. In
het algemeen ben ik bovendien voor samenwerking en niet voor al te grote
geheimzinnigheid en afgeslotenheid onder uitgevers, zodat ik Uw ideeën met
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grote belangstelling tegemoet zie.’87 Methorst stuurde ook Gaston Burssens een
spijtbetuiging over zijn afwezigheid.
Zes dagen na Methorsts brief aan Pelckmans, 16 september, berichtte Burssens

vanuit Antwerpen aan Borgers: ‘Van Methorst een briefje gekregen met excuses.
Hij zegt dat hij ook Pelckmans heeft geschreven en hem om concrete voorstellen
heeft verzocht. Totnogtoe heeft P. echter dit briefje nog niet ontvangen.’88

Bert Pelckmans, verontwaardigd over de slordige gang van zaken, had intussen
besloten voorlopig maar aan de zijlijn te blijven of helemaal af te haken. Op 19
september deeldeMethorst aan Borgers mee: ‘DeHeer Pelkmans [Pelckmans] bericht
mij met enkele woorden, dat hij geen zin meer heeft over PODIUM verder te
onderhandelen. Ik zal er hem nog even over schrijvem [schrijven]. Kun jij,
jouwerzijds, misschien naar aanleiding van ons laatste gesprek de zaak toelichten,
zodat hij begrijpt, dat het hierwerkelijk een misverstand geldt? Ik heb nooit begrepen,
dat de man speciaal voor mij uit België kwam noch dat hij belangrijke voorstellen
had [...].’89

Twee Vlaamse redacteuren

Intussen had Borgers het idee om in Vlaanderen meer voet aan de grond te krijgen
- ondanks deze eerste teleurstelling - nog niet opgegeven. In overleg met de andere
redacteuren besloot hij, om te beginnen, twee Vlamingen voor een plaats in de redactie
uit te nodigen. Het was duidelijk dat daarvoor allereerst zijn vriend Gaston Burssens
in aanmerking zou komen. En verder gingen Borgers' gedachten - nu Jan Walravens
afgevallen was - uit naar de toen drieëntwintigjarige essayist Hugo Walschap, de
oudste zoon van Gerard Walschap. Borgers had hem al enkele jaren eerder vergeefs
benaderd voor medewerking aan Podium.
Op 26 september schreef Borgers hem: ‘Naar aanleiding van de ontmoetingen die

ik deze zomer hadmet de heren Burssens en Pelckmans, directeur van de Nederlandse
Boekhandel te Antwerpen, waarbij wij bespraken dat èn in Vlaanderen de behoefte
bestond aan een progressief literair tijdschrift èn het Noordnederlandse tijdschrift
Podium meer dan tot nu toe het geval was Vlaamse medewerkers wilde uitnodigen
en bovendien veel beter te exploiteren zou zijn indien het zowel in Noord als Zuid
zijn abonnees kon werven, heeft de redactie van Podium op zijn laatste vergadering
besloten met ingang van de komende jaargang de redactie uit te breiden met twee
Zuidnederlandse redacteurs.
U weet wellicht hoe moeilijk tegenwoordig de uitgave van een literair tijdschrift

is, welke moeilijkheid natuurlijk minder wordt naar mate met een
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zelfde tijdschrift een groter gebied bestreken kan worden. Wil echter Podium ook
ten volle een blad voor Vlaanderen zijn, dan dient het ook geen uitsluitendNoordelijke
redactie te hebben wier namen in het Zuiden allicht minder zeggen en wier relaties
met eventuele medewerkers steeds enigszins willekeurig blijven. Wèl is het echter
gewenst dat het karakter van het blad gehandhaafd blijft en de uitbreiding niet
tegelijkertijd een verslapping van dat karakter met zich mee brengt. De redactie zou
het hierom dan ook zeer op prijs stellen als U onze uitnodiging om met ingang van
1 Januari 1950 deel uit te maken van de redactie - indien ook U natuurlijk met Podium
sympathiseert en hieraan mede leiding zou willen geven - zoudt willen en kunnen
aanvaarden.’90

Anderhalve week later, 7 oktober, schreef Gaston Burssens, die een soortgelijke
brief van Borgers gekregen had, hem terug: ‘Ik heb het op prijs stellen van de redactie
zeer op prijs gesteld en ben dus lid van het septumviraat! Hoe is het antwoord van
Walschap?’
Uit deze brief bleek ook dat het hoofdstuk-Pelckmans nog niet uit was: ‘Pelckmans

is nog in correspondentie met Methorst geweest, waarvan het gevolg is dat M. bij
zijn eerste bezoek aan Vlaanderen dat kortelings [binnenkort] plaats heeft, schrijft
hij, Pelckmans zal bezoeken.’91

Kort daarna ontmoetten Methorst en Pelckmans elkaar inderdaad, waardoor de
lucht verder opklaarde. Tijdens dat gesprek kwam vooral de mogelijkheid ter sprake
dat Podium in Vlaanderen door De Nederlandse Boekhandel verspreid zou worden.
In dat verband werd afgesproken dat Pelckmans over niet al te lange tijd een
redactievergadering bij zou wonen, om over verdere samenwerking te spreken.
Ook Hugo Walschap bleek in Podium geïnteresseerd, maar wilde graag wat meer

informatie. Op 20 oktober schreef Burssens hierover aan Borgers, die hem bericht
had dat de eerste redactievergadering van Noord en Zuid samen op 4 december
plaatsvinden zou: ‘Ik schrijf vandaag een briefje aan H. Walschap en vraag hem tot
bij mij te komen. Dus spoedig hieromtrent meer.’
En verder: ‘Pelckmans heeft je intussen geschreven, zegt hij mij, en ik heb met

hem afgesproken dat we op 4 Dec. naar de redactievergadering komen.’92

Kort daarna, 30 oktober, kon Burssens aan Borgers berichten: ‘Ik heb dan een
onderhoud gehad met Walschap: een flinke jongeman die niet bang is van een klein
gerucht, ook niet van een groot. Hij is pas gepromoveerd tot doctor in de rechten en
is stagiaire bij René Victor, de gekende vriend van P.v.O.
Alles is nu in orde, en hij komt 4 dec. met ons mee.’
Burssens voegde hier nog aan toe: ‘Als we van zins zijn met de Vl. redactie
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in Januari te vertrekken, is het dan niet geraadzaam dat ongeveer 1/3 van het Podium
nr met Vl. bijdragen wordt gevuld? Dit met het oog op de eerste verspreiding in
Vlaanderen.’93

Gaston Burssens en Hugo Walschap

De oudste van de twee nieuwe redacteuren, Gaston Karel Mathilde Burssens
(1896-1965), was drieënvijftig - dus nog enkele jaren ouder dan Vestdijk - toen hij
uitgenodigd werd tot de redactie van Podium toe te treden. In zijn jeugd had hij het
atheneum te Mechelen en de Gentse universiteit bezocht, maar hij had zijn studie in
de germanistiek moeten afbreken en was wegens zijn engagement met het activisme
in de cel beland. Daarna was hij in zaken gegaan.
Intussen was hij in 1915 bevriend geraakt met Paul van Ostaijen, die in hetzelfde

jaar als hij geboren was. In 1920 publiceerde hij onder invloed van het Duitse
expressionisme en als reactie op de politieke repressie in Vlaanderen zijn Liederen
uit de stad en uit de sel.
Evenals Van Ostaijen nam hij kort daarna afstand van het humanitair

expressionisme, waarna hij een zo speels mogelijke poëzie probeerde te schrijven.
Een uiting daarvan was de bundel Piano, die in 1924 het licht zag.
Hierna verschenen nog verscheidene dichtbundels, waaruit vaak een sceptische

levenshouding, gemengd met veel humor, sprak. Burssens, een vriendelijke, maar
ook wat teruggetrokken man, die een vurig verdediger van de poëzie van zijn
jonggestorven vriend Van Ostaijen was, bleef vele jaren in Vlaanderen een poëtische
eenling, totdat een nieuwe generatie hem na de Tweede Wereldoorlog als een van
haar voorlopers begon te erkennen.
De tweede redacteur, Hugo Walschap, was in 1926 te Antwerpen geboren.

Opgegroeid in het stimulerende milieu van de Walschaps - ook andere kinderen
zouden in de literatuur van zich doen spreken -, was hij al vroeg geboeid geraakt
door boeken en schrijvers. Tegelijkertijd voelde hij zich betrokken bij allerlei
maatschappelijke ontwikkelingen, wat er toe zal hebben bijgedragen dat hij na het
behalen van zijn einddiploma op de middelbare school rechten ging studeren aan de
Brusselse Vrije Universiteit.
Intussen was hij ook zelf gaan schrijven. In juni 1945 hekelde hij - nog pas

negentien jaar oud - in het blad Zondagspost de ‘literaire inertie’ onder de jongeren,
waarbij hij zich verbaasde over het feit dat er in zo'n bewogen tijd nergens sprake
was van een nieuw, verrassend geluid.94 In die tijd werkte hij ook mee aan het pas
opgerichte tijdschrift De Faun.
Nadat Borgers hem al in het najaar van 1947 gevraagd had iets voor Podium in te

sturen, nodigde hij hem halverwege 1948 opnieuw daartoe uit. Op
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22 juni van dat jaar reageerde Gerard Walschap daarop: ‘Mijn oudste zoon Hugo
woont nog bij mij. Hij heeft nog niet kunnen meewerken aan Podium wegens zijn
studies aan de universiteit. Waarschijnlijk vertrekt hij over een paar maanden naar
Amerika, waar hij zijn thesis gaat schrijven en zich voorstelt tussendoor ook aan
tijdschriften te kunnen meewerken.’95

Hugo Walschap studeerde kort daarna af en kreeg een functie bij de Antwerpse
balie.

Contact met Schierbeek

Intussen had Bert Schierbeek, een van de vroegereWoord-redacteuren, met wie de
Podium-redactie een half jaar eerder samenwerking gezocht had, enkele
prozafragmenten van een nieuwe roman, ‘Jazubel’, aan Borgers opgestuurd.
Bovendien had hij Het boek Le Cocq, waarvoor hij moeilijk een uitgever vinden

kon, aan Methorst ter publicatie aangeboden. Aan het schrijven van deze roman was
hij in de laatste maanden van de Duitse bezetting begonnen, maar hij was gaan
twijfelen over de experimentele vorm waarin hij de roman gegoten had, en was er
toen mee gestopt. In 1947 had hij er vervolgens een aantal fragmenten uitgehaald
die hij tot hoofdstukken bewerkte, waarvan er enkele in Het Woord gepubliceerd
waren.
Op 26 september schreef Methorst aan Borgers: ‘Bert Schierbeek bericht mij, dat

hij jou twee nieuwe hoofdstukken gezonden heeft ter circulatie. Misschien heeft het
zin, dat je nu ook even zijn roman er bij hebt, waarvan men van de tamste
hoofdstukken er twee gepubliceerd heeft in HET WOORD. Liefst zou ik een oordeel
over het werk hebben van Vestdijk, enerzijds omdat ik van niemand van enig formaat
nog een oordeel heb, terwijl hij zelf ook geen bekende literatoren er bij betrokken
heeft en anderzijds omdat het bij eventuele uitgave van belang is zo'n oordeel te
hebben. Denk jij, dat het beter is, dat ik het hem zelf vraag? Dat is ook best. Ik zou
Schierbeek graag steunen als hij werkelijk iets origineels presteert.’96 Bij Methorsts
opmerking over het vragen van een oordeel aan Vestdijk schreef Borgers met pen
in de kantlijn: ‘gaat niet’. In het elfde nummer van deze Podium-jaargang zou
overigens een fragment uit ‘Jazubel’ gepubliceerd worden.
Borgers, die de afgelopen zomer uitvoerig met Gaston Burssens over Van Ostaijen

gepraat had, speelde intussen met het idee een speciaal nummer van Podium aan
deze in die dagen nog vrij onbekende dichter te wijden. Hans Andreus, een fan van
Van Ostaijen, was daar enthousiast over.
Op 18 oktober berichtte hij Borgers: ‘Ik schrijf veel over van Ostayen, dit is niet

een wat late fan-mail, ik vind hem één van de drie of vier belangrijke

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



266

moderne dichters, terwijl hij juist als een soort schizophrene playboy beschouwd
wordt, voor zover hij beschouwd wordt of zelfs maar gelezen. Daarom juich ik Uw
dissertatie d.v. en het eventuele speciale nummer toe, hoewel ik anders niet zo dikwijls
juich.
Genoeg van ik, nee dat is niet mogelijk want ik wil de redactie danken voor de

hoge prijs die zij opmijn gedichten stelt. Over prijs gesproken, de drie bewijsnummers
ontvang ik inderdaad zo goed als onmiddellijk, “het U toekomend honorarium” van
de vorige keer laat al een week of vijf op zich wachten, wat beroerd is in verband
met de kolenrekening waarvan de betaling voor een deel gebaseerd is op dit
honorarium. Poëzie verwarmt. U vergeeft mij deze kleine, realistische bijzonderheden?
Ik zie dat de redactie prijst [prijs] stelt op mijn medewerking in plaats van op mijn
gedichten, het is een verschil. Maar ik dank de redactie, zie Prediker.
Dit is geen behoorlijk begeleidend schrijven, ik weet het, ik ben echter een novelle

aan 't schrijven en kan geen gewoon woord meer uitbrengen. Het spijt mij.’97 De
novelle waarover Andreus het hier had, was het autobiografische ‘Bezoek’, dat in
het dubbelnummer 8-9 van de volgende jaargang van Podium gepubliceerd zou
worden.
In dezelfde periode waarin Andreus zijn brief aan Borgers schreef, verscheen de

achtste aflevering van Podium, gedateerd augustus 1949. Hierin werden drie verzen
van de Vlaamse dichter Ben Cami opgenomen, waarmee alvast een voorproefje
gegeven werd op de toekomstige samenwerking tussen Noord en Zuid. Daaronder
was het volgende vers waarin het voorbijgaan van al het aardse aangrijpend verbeeld
wordt:

Niemand hoort hoe de stroom der tijden spoelt
Over de stenen die wij steden noemen,
Die woorden en beelden uit de kamers woelt
Van al wat wij aanbidden en verdoemen,

Een schedel in het zand, een stenen bijl,
Die niemand ooit nog vindt.
Wind over water, licht van zon,
En een god die onwillig herbegint.98

Het achtste nummer bevatte verder een vertaald essay onder de titel ‘De intellectueel
en de ander’ van de Spanjaard José Ortega y Gasset en een uitgebreide reeks
kwatrijnen van A. Roland Holst en S. Vestdijk.
Intussen werd besloten de gemeenschappelijke redactievergadering op 4 december,

een zondag, bij Paul Rodenko thuis in Den Haag te houden. De
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bijeenkomst zou dan om elf uur beginnen. Op 13 november deelde Gerrit Borgers
hierover in ‘Podium-nieuws’mee: ‘Deze vergadering zal in tweeën gesplitst: zakelijke
afspraken, verschijning, financiën enz. enz. en: de komende jaargang en in 't bijzonder
nummer 1.
Nu is het verreweg het beste als we op die dag spijkers met koppen willen slaan,

dat we alles goed voorbereiden. Daarom stellen Paul en ik voor: Fokke,Willem, Paul
en ik komen Zaterdagavond 3 December om ongeveer 7.30 al bij Paul.’99

Of ook vóór die vergadering alles al goed voorbereid was, lijkt de vraag. Op 28
november schreef Gaston Burssens tenminste aan Borgers: ‘Ik zei vandaag tegen
Pelckmans dat ik nog geen nieuws van jou had betr. plaats en uur voor de
redactievergadering van a.s. Zondag. Dat geeft niks, zei P., als we op het Rokin
aanlanden en we vragen aan 't eerste 't beste jochie waar die verg. plaats heeft, dan
wijst hij ons wel de weg...
Als je meent dat P. “zwamt” laat mij dan omgaand die détails kennen. Want wij

moeten toch weten of we Zaterdag of Zondag moeten vertrekken.’100

Op de redactievergadering in Den Haag werd definitief afgesproken dat De
Nederlandse Boekhandel voor de verspreiding van Podium in Vlaanderen zorgen
zou en ook dat er om de drie maanden een redactiebijeenkomst van Noord en Zuid
gezamenlijk gehouden zou worden.
Verder werd er uitvoerig gepraat over de kansen om nieuwe medewerkers uit

Vlaanderen te winnen. Daarbij was het duidelijk dat sinds het verschijnen van Tijd
en Mens de jonge auteurs de mogelijkheid hadden ook bij dat blad hun gedichten of
verhalen aan te bieden, zodat een actief beleid van de Vlaamse redactie van groot
belang zou zijn. In verband hiermee leek het de moeite waard in Antwerpen een
Podium-avond te organiseren: een efficiëntemanier om het blad snel enige bekendheid
te geven. Er bestonden trouwens ook vage plannen voor een dergelijke avond in
Amsterdam.

‘Een beeld van morgenrozenhout’

Intussen was eind november het dubbelnummer 9-10 uitgekomen. Dat opende met
drie gedichten van Paul Rodenko, waaronder het schitterende ‘Het beeld’, dat
sindsdien een van zijn meest geliefde verzen geworden is:

Uit het hout van de morgen
uit morgenrozenhout

sneed ik een beeld
heel licht en smaller dan een lijsterstem

een beeld van morgenrozenhout.

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



268

Het was zo schuw zo ongeschoold
dat ik het zelf niet kende
met elke windvlaag was het weg

maar 'n kind
een bloesemtak
een onbekende

bracht het mij zeer voorzichtig weer terug.

Er waren er die het herkenden
en luide namen gaven:

Confecta Sexgiraffe Tafel met Citroenen
Clown Tederheidsbeginsel Bloedgewricht
Naakt met Napoleon een Huis My Country
My Kâ My Lah My Lullalongsome Baby
O schweler Ahnenstern Wir haben's

nicht gewusst
nimmet gruwuhle
nit gramah.
Een heel smal haast doorzichtig beeld

van morgenrozenhout.

Langs zenuwrasterwerk
door tuinen

hoogbeplant met diplomatenkoppen
droeg ik het broze beeld

van morgenrozenhout
en ieder wist nauwkeurig wat het was
slechts ik die 't eigenhandig had gesneden

ik orensnijder schoudertulpensnijder ik

orensnijder tulpensnijder
wie gaat er mee de vijverkoe bevrijden
de vijver is gesloten
de sleutel is gebroken
er is geen ene

tweeë
drieë

-Dites, Madame, va-t-il pleuvoir ce soir?
-Mais non, Monsieur, vous ne savez donc pas?
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-Quoi?
-Qu'on a inventé le plus-jamais-pleuvoir?101

Een andere dichter die aan dit nummer meewerkte, was A. Roland Holst, van wie
niet alleen een nieuwe reeks kwatrijnen aan het adres van Vestdijk gepubliceerd
werd, maar ook het vers ‘Overwonnen’, waarin de elementaire macht van de
seksualiteit - behalve door de alliteraties - ook door het samenspel van het ritme en
de enjambementen verbeeld wordt:

Of hij zich al haar wulpsche macht verheelde,
haar zwichten trok, tot welig weer haar weelde
hem onder dwong, en hem, meedogenloos
omstrengelend, naar haar bedwelming streelde.102

Hierna was in de rubriek ‘De proppenschieter’ een bijdrage van Anne Wadman
opgenomen, waarin hij onder de titel ‘Libertijnse wellevendheid of Bei uns in
Holland...’ een felle aanval ondernam op Libertinage, waarin tijdens de vorige
jaargang onder auspiciën van Victor E. van Vriesland enkele nagelaten verzen van
Johan Andreas Dèr Mouw gepubliceerd waren. Daartegen was door de dichter en
journalist Fedde Schurer, die meende dat DèrMouw die verzen nooit voor publicatie
bestemd had, in het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne scherp geprotesteerd.
In zijn bijdrage bleek Wadman het met Schurer eens te zijn, waarna hij ook H.A.

Gomperts, die Van Vriesland in zijn blad verdedigd had, een hardhandige veeg uit
de pan gaf. Gomperts had bij die verdediging De Tsjerne ‘een in locaal bargoens
geschreven blaadje uit Dokkum’103 genoemd.
Wadman: ‘Het hele geval, het moge van weinig belang zijn, is toch symptomatisch,

in zoverre het bewijst hoemen in deHollands-cosmopolitische litteraire redactie-boom
heel hoog kan klimmen en toch de geborneerdheid van de typisch Hollandse
burger-litteraat kan verbinden met de platvloerse mentaliteit van de asfaltproleet die
met stenen en paardevijgen gooit als een bezoeker van zijn stad een andere taal
spreekt dan die van zijn moeder.’104

Deze aflevering bevatte verder gedichten van Hans Andreus en Cola Debrot, een
verhaal van Olga Rodenko, een nieuwe aflevering van ‘Volg het spoor terug’ van
J.B. Charles en een aantal tekeningen van de kort voor de bevrijding omgekomen
meester-drukker H.N. Werkman.
Op Wadmans opmerkingen reageerde Gomperts in Libertinage met een korte

bijdrage onder de titel ‘Keffertje’: ‘Naar aanleiding van een onqualificeerbaar stukje
vanAnneWadman in het nummer van September-October 1949 van “Podium” noteer
ik, dat dat tijdschrift zich aan de zijde van het
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obscurantisme plaatst, als het kan meedoen aan een rel tegen “Libertinage”.Wadman
interesseert mij niet, maar verantwoordelijk voor zijn beledigingen [...] zijn: Vestdijk,
de strijder tegen de fatsoensrakkers, Sierksma, de theoloog, Rodenko, die toch zelf
van het eerste “vieze” woord niet gebarsten is, Nagel, die als criminoloog wel speciaal
verstand van beledigingsaffaires zal hebben. Is het alleen een ordinaire
concurrentie-nijd, die hen tot zulke dingen bracht?’105

Gomperts' verwijten zaten Vestdijk kennelijk niet lekker. Op 6 maart 1950 zou
hij hem hierover schrijven: ‘Wat het stuk van Wadman betreft, wou ik u er
opmerkzaam op maken, dat ik het, zooals verreweg de meeste copy voor Podium,
eerst in het tijdschrift zelf gelezen heb. Dit ingevolge een afspraak met de overige
redactieleden, dat ik geen copy ter beoordeeling toegezonden krijg. Uiteraard is dit
een interne aangelegenheid, maar ik wil u er toch van in kennis stellen. Ook de
voorafgaande polemiek was niet tot mij doorgedrongen. Afgezien van dit alles, geloof
ik niet, dat u Wadman, of welke medewerker van Podium ook, vereenzelvigen mag
met de redactie, die een stuk van hem plaatst, d.w.z. in dit geval een verweer.’106

Enkele weken na het uitkomen van dit Podium-nummer, op 17 december, schreef
Gaston Burssens aan Gerrit Borgers over de activiteiten die de Vlaamse redacteuren
sinds de redactievergadering ontplooid hadden: ‘Wij hebben met Pelckmans over de
Podium-avond gesproken, en dat komt in orde. Alleen zouden wij die 1e avond in
Amsterdam (?) willen bijwonen om ons daarnaar te kunnen richten.’107

‘De lustloze schimmen’

Intussen was op 19 november in het dagbladDe Tijd een recensie van De tranen der
acacia's van Willem Frederik Hermans gepubliceerd, geschreven door de dichter en
criticus Anton van Duinkerken. Deze merkte hierin op - met een verwijzing naar
bekende personages uit de boeken van Anna Blaman, Simon van het Reve en W.F.
Hermans -: ‘Nederland wordt na de oorlog bevolkt door de lustloze schimmen van
Frits van Egters,Werther Nieland, Alide, Kosta, Peps, ArthurMuttah, Oskar Ossegal
en om hen heen het onwaarschijnlijk aantal vrienden en vriendinnen, die hun instincten
prikkelen en hun uitzichtloos leven vermoeien door verleidingen tot daden, die zonden
zouden kunnen zijn, indien ze niet zo vervreemd waren van alle waarachtige
intensiteit. In de boeken van Simon (later: Gerard Kornelis) van het Reve, Anna
Blaman en Willem Frederik Hermans wordt onophoudelijk “gezondigd”, maar het
geschiedt zo volslagen plezierloos, zo innig naargeestig en zo akelig gewoonweg,
dat men al spoedig de “helden” hun gang maar laat
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gaan zonder zich over hun wangedrag te kunnen ergeren of opwinden. Ze roepen
een sfeer van algehele onverschilligheid om zich heen, al die “hartstochten”, waar
het hart geen aandeel meer in krijgt en al die opgelegde tartingen van het
burgerfatsoen, waarover allang geen sterveling meer de handen in elkaar slaat.
Werkelijk, de verbazing is er af, als menwederom in boekvorm een vracht vernikkelde
doodzonden aan huis krijgt en men zou een heilige moeten zijn om nog medelijden
te krijgen met de arme, bekroonde of bekroningswaardige mannen en vrouwen, die
met hun moede hersens dit steriele kwaad uitdenken.’
En verder: ‘Er is geen vorm van sexuele ontaarding, die hij niet uit behoefte om

burgergevoelens te kwetsen, nauwkeurig beschrijft, even nauwkeurig en even
overbodig als hij het malen van etende tanden, het snurken van een slapende
grootmoeder en de reuk van okselzweet waarneembaar maakt in zijn lange, lijzige
bladzijden vol ontleding van het ledige, vol psychologie van het zielloze en vol
verslaggeverij over de vreugdloze stofwisseling van een chemicus, die met zijn aards
bestaan geheel rechtmatig ontevreden is.’
Hierna merkte hij over de hoofdpersoon van De tranen der acacia's nog op: ‘Hij

is een nare jongen, Arthur Muttah, en hij weet dat hij een nare jongen is. Ziedaar
het hoofdmotief van een Nederlandse roman, waarmee een jong auteur zich als
beschrijver en ontleder de opvolger en de gelijke betoont van kunstenaars als
Marcellus Emants, Frans Coenen, Herman Robbers, S. Vestdijk. Want laten we er
geen doekjes om winden: Hermans kan schrijven en hij kan vertellen. Hij kan dit
verbazend goed. Er is eigenlijk maar één ding, dat hij als auteur niet kan. Dat is de
weergave van de lust. Telkens en telkens opnieuw probeert hij de “zinnelijkheid te
prikkelen” overeenkomstig de betekenis dezer uitdrukking in het Wetboek van
Strafrecht, maar wat hij te voorschijn brengt is zo kil, zo cerebraal en zo steriel, dat
't elk verlangen naar onkuisheid in gedachten, woorden of werken op slag uitdooft
en slechts de dorre weemoed achterlaat van de overpeinzing, dat talloze
mensengeslachten zich deerlijk vergist moeten hebben om de hel, waaraan zij levendig
geloofden, te riskeren voor het soort genoegens, dat Willem Frederik Hermans aan
zijn romanfiguren gunt.’108
Simon Vestdijk, die deze recensie verontwaardigd gelezen had, besloot Van

Duinkerken, die hij tijdens de bezettingsjaren in het gijzelaarskamp te
Sint-Michielsgestel van dichtbij meegemaakt had, scherp van repliek te dienen. Op
24 november schreef hij Borgers: ‘Hierbij een “spoedstuk”, zijnde een aanval op
Anton van Duinkerken, voor de Proppenschieter of een daarmee overeenkomende
rubriek (dus kleine letter). In het eerstvolgende nummer zal het wel niet meer kunnen;
graag in het volgende.’109

Ook Adriaan Morriën nam het in een brief die hij op 28 november aan Van
Duinkerken stuurde, voor Hermans op. Hij deelde Van Duinkerken mee
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dat hij diens artikel op de algemene vergadering van deVereniging van Letterkundigen
van 10 december ter sprake brengen zou. Hij nam het hem vooral kwalijk dat deze
naar hetWetboek van Strafrecht verwezen had, waardoor justitie op het idee gebracht
zou kunnen worden de verspreiding van de roman te verbieden.
Van Duinkerken reageerde hier per omgaande, op 29 november, op met een brief

aan Hermans - dezelfde dag schreef hij ook Morriën -: ‘Uit een brief, die ik
hedenmorgen ontving van de heer AdriaanMorriën [...] werd mij plotseling duidelijk,
dat ik in een bespreking van Uw roman “De Tranen der Accacia's [Acacia's]” in het
dagblad De Tijd van Zaterdag 19 November j.l. een uitdrukking gebruikt heb, die
verstaan kan worden als een poging om U of Uw boek op enigerlei wijze met
strafrechtelijke maatregelen in aanraking te doen brengen.
Ik kan U slechts als man van eer verzekeren, dat deze bedoeling, nochtans in de

woorden zelf leesbaar, mij bij het neerschrijven volkomen vreemd is geweest. Mijn
waarlijk ongelukkige formuleringwilde in dit verband slechts een term uit het wetboek
als onvoldoende scherp omschreven kenschetsen.
Nu deze verschrijving door mij, waarlijk zonder bedoeling, U juridisch te doen

vervolgen, is neergeschreven, acht ik mij verplicht, U mijn verontschuldiging over
deze zeer gemakkelijk misverstaanbare vergissing aan te bieden. Uiteraard ben ik
bereid, de door de heer Morriën gewraakte zegswijze te rectificeren, doch ik zie niet
goed, hoe dit zou kunnen geschieden zonder dat ik opnieuw aandacht vestig op een
verband tussen bladzijden uit Uw werk en een gebruikelijke, maar wat malle
rechtsterm. Stelt Gij nochtans op zulke rectificatie prijs, dan acht ik mij verplicht,
haar aan te brengen overeenkomstig Uw inzicht ter zake.
Ten einde U duidelijk inzicht in de kwestie te geven, sluit ik hierbij een doorslag

in van mijn heden verzonden brief aan A. Morriën in antwoord op de zijne van 28
November.
Ik betreur, de mogelijke consequentie mijner zegswijze niet bij het neerschrijven

te hebben bedacht en bied U derhalvemijne verontschuldiging aanmet de verzekering
mijner bereidheid tot herstel, in zoverre U dit gewenst en gepast voorkomt.’110

Van Duinkerken bood Hermans dus zijn excuses aan en verzekerde hem met zijn
verwijzing naar het Wetboek van Strafrecht niet geprobeerd te hebben justitie tot
vervolging uit te nodigen. Bovendien bood hij aan, indien gewenst, een rectificatie
te zullen plaatsen.
Enkele dagen later bleek dat Hermans bereid was Van Duinkerkens

verontschuldiging te aanvaarden. Op 1 december schreef hij hem terug: ‘Ik ben
getroffen te vernemen dat de zinsnede in Uw artikel in De Tijd van 19 Nov.
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’49: ‘Telkens en telkens opnieuw probeert hij “de zinnelijkheid te prikkelen”
overeenkomstig de betekenis dezer uitdrukking in het Wetboek van Strafrecht’ -
wanneer ik Uw uitlegging hiervan in Uw schrijven aan de Heer Morriën wèl begrijp
- niet zozeer een critiek op mij, als wel op genoemd Wetboek inhoudt. Ik geloof U
op Uw woord en aanvaard Uwe verontschuldigingen.
‘De gevolgen die de geciteerde opmerking bij misinterpretatie door het publiek,

eventueel voor mij zou kunnen hebben, moeten echter tot mijn spijt geheel voor Uw
verantwoording blijven. Immers, een rectificatie zou niet kunnen verhinderen dat
sommigen in weerwil daarvan een opvatting over De tranen der acacia's gingen
aanhangen, die tegen Uw oorspronkelijke bedoeling indruist. Ik stel er daarom geen
prijs op dat U een rectificatie publiceert, zelfs niet na nader overleg met mij over de
vorm daarvan, daar ik immers zodoende verantwoordelijkheid te dragen zou krijgen
voor verwikkelingen die geheel buiten mijn toedoen om zijn ontstaan.’111

De volgende dag, 2 december, schreef Hermans aan Simon Vestdijk:
‘Waarschijnlijk interesseert het je te horen wat de laatste bewegingen in de Van
Duinkerken-affaire zijn. Zoals je meen ik weet, heeft Morriën hem een brief
geschreven, om hem het denunciatieve van die zinsnede over het Wetb. v. S. te
verwijten. v D. is toen geweldig geschrokken en heeft M. en mij een antwoord
gestuurd, waarin hij schreef dat hij het denunciatieve van die woorden nú wel inzag,
maar niet had ingezien toen hij ze schreef en ze niet als zodanig had bedoeld. Hij
had er alleen mee willen aangeven dat hij de omschrijving in het W. v. S. wat mal
vond. Hij bood mij zijn verontschuldigingen aan en eventuele rectificatie in De Tijd
(zo nodig in overleg met mij aangaande de tekst daarvan). In rectificatie zag hij echter
het gevaar dat dan nog méér de aandacht op “bladzijden uit mijn werk en een
gebruikelijke, maar wat malle rechtsterm” gericht zou worden. - Ik heb deze zaak
met v. Vriesland besproken, die dit gevaar eveneens zag en mij daarom afried op
rectificatie aan te dringen. Dat heb ik dus niet gedaan, eigenlijk in hoofdzaak om het
advies van iemand die ruimere ervaring heeft dan ik, in wat de wet “pornografie”
noemt, te volgen. Een verbod van het boek zou ten slotte misschien niet te vermijden
zijn.
Ook is het niet mogelijk v. D. een proces wegens laster aan te doen, na zijn

verontschuldigende brief, hoewel in feite zijn opvatting dat De T. d. A. pornografie
is, blijft bestaan; hij heeft dat alleen niet (bewust dan altijd) onder de aandacht der
politie willen brengen.’
Hermans schreef verder: ‘Enfin, we zullen wel zien hoe het afloopt. Mocht er een

poging tot verbod komen (er zijn voor zover ik weet nog geen tekenen die daarop
wijzen) dan zal het nu waarsch. mogelijk zijn v. Duinkerken als getuige à décharge
te laten optreden en dat zou misschien veel betekenen.
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(Aan een kant weet ik niet of ik mij gevleid mag voelen door iemand als v.D. niet
als pornograaf te worden beschouwd).’
Uit de rest van Hermans' brief bleek nog dat hij van plan was Vestdijk binnenkort

te bezoeken: ‘Ik neemDonderdag 8 Dec. de trein van half elf naar 3bergen. Het proza
van v.D. zal ik je dan wel laten zien.
Ik stel mij veel voor van onze gesprekken.’112

Hugo Claus en Bert Schierbeek in Podium

Relatief nog tamelijk snel verscheen hierna omstreeks Kerstmis de elfde aflevering
van Podium. Een verrassende publicatie daarin waren twee verzen van Hugo Claus.
Hij kwam in die tijd geregeld bij Gaston Burssens thuis op bezoek.
Een van Claus' verzen was getiteld ‘Achter de tralies’. Hierin lijkt een periode van

vrijwel totale stilstand plotseling als door ‘een verlossende trompet’ doorbroken te
worden:

Zaterdag Zondag Maandag trage week en weke dagen

Een stilleven een landschap en een portret.

De wenkbrauwen van een vrouw
die zich sluiten als ik nader.

Het landschap waarin blonde kalvers waden
waar het weder van erbarmen
onontkoombaar
in het Pruisisch blauw der weiden ligt gebrand.

Dan heb ik nog een stilleven geschilderd
met onherkenbare wenkbrauwen en een mond als een maan
met een spiraal als een verlossende trompet
in het Jerusalem van mijne kamer.113

Een andere jonge schrijver die voor het eerst aan Podium meewerkte, was Bert
Schierbeek, van wie een fragment uit diens roman ‘Jazubel’ gepubliceerd werd. Dat
fragment is getiteld ‘Het café’.
Die titel slaat op de door kunstenaars druk bezochte kroegDe Vergulde Stier, waar

de meisjes Else, Lydia en Candida als gastvrouwen voor een zo relaxt mogelijke
sfeer moeten zorgen. Op een avond komt er een jongeman,
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Jazubel, langs, die gehuld is in een zwarte cape en door de meisjes juichend
verwelkomd wordt.
In het volgende fragment wordt ook even een plaagstootje in de richting van de

traditionele poëzie uitgedeeld: ‘Zij staan nu allen om mij heen. De meisjes en de
vrienden, de kennisen. Zij wachten, zij lachen. Zij kennen Jazubel, die ook lacht,
maar Jazubel die vreest kennen zij niet. Hoe zouden zij hem zien, gedoken in de cape
van zijn huid, in de handschoenen van zijn hand, zijn geschoeide ziel, zijn behemb
lichaam... Diep onder mijn cape, mijn huid, in mijn bloed. Wie hoort het ruisen van
mijn bloed?... Else zwijgt. Zij kijkt toe en knikt met haar blosjes. Vibrerende ziel.
Allen kijken zij toe. De vrienden ook, de dichter: dichten is een verantwoordelijk
vak, denkt de dichter en fronst zijn wenkbrauwen over een nieuwe strophe: o schemer
van mijn ijle ziel, ik wil u vangen... Mocht wat! De componist zwijgt. Hij is zijn
eigen orkest. De denker denkt zijn hoofd kaal. Zij zwijgen. Ze zwegen... Jazubel
vroeg om shag en zij zwegen. Jazubel is rijk, elegant, zwemt in geld, niet in noden...
Hij liet hún zelfs zwemmen, leerde het hen... Jazubel is een interessante figuur...
“Meisjes,” zei Jazubel glimlachend, “jullie dringen, dat is goed, dat verwarmt mijn

verwaterde ziel, maar drinken is beter...”
“Lieve Jazubel,” zeiden Lydia en Candida en drongen dichter tegen hem aan.
“Meisjes,” zei Jazubel, “er zijn vrienden die wit zijn en vrienden die zwart zijn.

Maar er was maar één zwarte, die zich niet verontschuldigde en kort en goed zei:
Nee, ik kom niet!... Hij begreep!... Jullie jongens, mijn kennissen, jullie zien allemaal
wit...”
Even aarzelde zijn stem.
“Maar Jazubel,” zeiden de vrienden, “maar Jazubel, hoe konden wij weten, nee

geloven... Hoe konden wij...”
“Ik weet dat jullie niet weten en helemaal niet geloven... Jullie denken... En Jazubel

rookt altijd de duurste cigaretten en heeft altijd overvloed... Zo is Jazubel... Maar er
staat geschreven, dichter: De eersten zullen de laatsten zijn en den dichters zal op de
dag, daarvoor aangewezen, het vers op de tong besterven en den denkers de gedachten
bevriezen tot het beeld dat ze niet kunnen vatten... Dat staat geschreven”
“Maar het is geen gedicht Jazubel, al is het duister...”
“... en geen gedachte...”
“... en geen muziek...”
“Geen shag heren! Ik had geen shag! En jullie brachten het niet.”’114
Verder bevatte dit nummer gedichten van Paul Rodenko, Gerard den Brabander

en J.B. Charles en weer een aantal exemplaren uit de reeks kwatrijnen van Vestdijk
en Roland Holst.
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Sierksma over Gomperts

Intussen werd geprobeerd de twaalfde aflevering niet al te lang na de jaarwisseling
te laten verschijnen. Een complicatie hierbij was dat J.J. Klant, van wie in deze
jaargang een feuilleton gepubliceerd was met daarin de roman ‘Wandeling door
Walein’, plotseling niets meer vanuit Zuid-Afrika, waar hij zich gevestigd had, liet
horen, en dat terwijl het laatste hoofdstuk van zijn boek nog niet was opgestuurd.
Op 29 december schreef Gerrit Borgers in ‘Podium-nieuws’ over de

december-aflevering: ‘In dit nummer ontbreekt het laatste hoofdstuk van Klant - ik
hoor, zelfs op een telegram - niets meer van hem en weet nog altijd niet hoe ik deze
Unvolendete [Unvollendete] in een Mededeling moet verklaren’115

In het december-nummer bleek hij hiervoor toch een elegante oplossing gevonden
te hebben. In die aflevering werd meegedeeld: ‘De romanWandeling door Walein
van J.J. Klant blijkt te lang om hem deze jaargang in zijn geheel te kunnen publiceren,
zoals aanvankelijk in de bedoeling lag. De schrijver gaf er in dit geval de voorkeur
aan het hoofdstuk dat in het November-nummer gepubliceerd werd, als het - zij het
dan ook voorlopige - slothoofdstuk te beschouwen.’116

Een opvallende bijdrage aan dit nummer was een essay van Fokke Sierksma,
waarin hij - gezien de polemieken van de laatste jaren - een onverwacht positief
oordeel uitsprak over Gomperts' kort daarvoor verschenen essaybundel Jagen om te
leven.
Sierksma schreef: ‘Voor de lezers van het tijdschrift, waarin H.A. Gomperts

regelmatig zijn meningen formuleert, zal deze bundel verzamelde essays ongetwijfeld
de grootste verrassing zijn. Twee uitstekende opstellen moest hij over verschillende
afleveringen van zijn blad verdelen, met het gevolg dat enerzijds de kwaliteit ervan
versneden werd, terwijl anderzijds de helaas niet verknipte polemieken de indruk
vestigden, dat men te doen had met een mager, dikdoenerig manneke. Genoemd
manneke liet in een iets te nadrukkelijke onnadrukkelijkheid merken, dat het zich
natuurlijk niet geheel van de Nederlandse letterkunde afzijdig kon houden, maar zich
toch onmogelijk kon encannailleren. Jagen om te leven bewijst nu, dat deze indruk
slechts zeer gedeeltelijk juist is en dat de schrijver Gomperts zijn kruit allerminst
verschoten heeft. Integendeel, de opstellen van de laatste tijd doen vermoeden dat
hij nog vaten vol heeft van dit voor een kunstenaar onontbeerlijke buskruit en dat
het juist zijn grootste probleem zal zijn, of hij de moed opbrengt er de lont in te
gooien. Gomperts heeft ongetwijfeldMarsmans gulden voorschrift “Wees van binnen
vuur, van buiten ijs” ter harte genomen, maar houdt er te weinig rekening mee, dat
strenge intellect-vorst ook kan dóór-
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vriezen. Men kan het feit van de wisselwerking tussen vuur en ijs niet ongestraft
negéren.’117

‘Toon en het negende gebod’

De meeste aandacht in deze aflevering trok intussen Vestdijks aanval op Anton van
Duinkerken naar aanleiding van diens recensie van Hermans'De tranen der acacia's.
Deze bijdrage verscheen onder de titel ‘Toon en het negende gebod’: een toespeling

op het voorlaatste van de tien geboden, waarin gesteld wordt dat de mens tegen zijn
naaste geen valse getuigenis afleggen mag.
Aan het begin van Vestdijks stuk werd in een voetnoot opgemerkt: ‘Deze reactie

op Van Duinkerken's critiek dateert van 23 November en houdt principieel geen
rekening met de ontwikkeling, die deze zaak sindsdien heeft genomen.’
Deze opmerking zal slaan op de vergadering van de Vereniging van Letterkundigen

op 10 december, waar Vestdijk, die niet graag de rust van zijn huis in Doorn verliet
om het maatschappelijke gewoel op te zoeken, niet verschenen was om Hermans'
roman te verdedigen. Tijdens die bijeenkomst onder leiding van prof. N.A.
Donkersloot kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat Van Duinkerken te goeder
trouw geweest was.118 Denkbaar is overigens ook dat Vestdijk in zijn voetnoot op de
intussen gevoerde correspondentie tussen Van Duinkerken en Hermans doelde.
In zijn bijdrage ontkende Vestdijk dat er vormen van ‘sexuele ontaarding’, zoals

Van Duinkerken gesteld had, in De tranen der acacia's voorkomen: ‘Wanneer wij
buitenechtelijke betrekkingen en (in de roman overigens zeer sporadisch)
bordeelbezoek niet tot de sexuele ontaardingen rekenen, is het erotisch abnormale
in zijn meer krasse vormen in deze roman totaal afwezig. v.D. raadplege eens een
ter zake kundig arts of een of andere “Psychopathia Sexualis”. Bij “sexuele
ontaarding” denken wij aan homosexualiteit, sadisme, masochisme, fetischisme,
bestialiteit, incest, fellatio, cunnilingus en nog zo het een en ander dat mij ontschoten
blijkt te zijn. Homosexualiteit, v.D. op zijn minst bij geruchte bekend uit De Kleine
Republiek van Lodewijk van Deyssel, ontbreekt, een onbeduidende reminiscens op
pag. 148 daargelaten. Sadisme? Een tikje misschien, maar onder de beschreven en
voor de hoofdpersoon beslissende omstandigheden stellig binnen de grenzen vallend
van het normale in medische zin. Masochisme: afwezig, zo ook fetischisme,
bestialiteit, fellatio en cunnilingus. [...] Masturbatie is door schrandere en opmerkzame
lezers drie maal aan te tonen, twee maal bedreven door een rotmof, de derde maal
door de hoofdpersoon onder volstrekt exceptionele om-
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standigheden. Van “nauwkeurig beschrijven” is geen sprake. Over het abnormale
van masturbatie, zolang zij niet een min of meer usurperende positie in het
geslachtsleven inneemt - hetgeen bij de hoofdpersoon kennelijk niet het geval is, -
zijn trouwens geen twee deskundigen het met elkaar eens.’ Wat opvalt is dat de
medicus Vestdijk homoseksualiteit kennelijk als een vorm van ‘sexuele ontaarding’
beschouwde.
Zijn felste uithaal had hij gereserveerd voor de passage in Van Duinkerkens betoog

waarin het Wetboek van Strafrecht ter sprake kwam: ‘“Telkens en telkens opnieuw
probeert hij ‘de zinnelijkheid te prikkelen’, overeenkomstig de betekenis dezer
uitdrukking in het Wetboek van Strafrecht.” (Deze volzin komt voor in een der twee
cursief gedrukte alinea's, die de gehaaste krantenlezer dus het eerst opvallen). Wel
is waar gelooft v.D. niet aan “zinnenprikkeling” uit de pen van Hermans, hij is aan
andere specerij gewend; maar het blijft toch een eigenaardige bijkomstigheid, niet
alleen dat hij tot opzet om iets te doen concludeert uit het mislukken ervan, maar
vooral ook dat dit (naar zijn mening mislukte) “proberen” voor hem aanleiding is
geweest het Wetboek van Strafrecht erbij te halen, alsof hij een jurist was in plaats
van een literator, en meer dan dat: alsof hij een jurist was, doorkneed in het leggen
van een verband tussen Strafrecht en “zinnenprikkeling”. Meer nog alsof hij een
jurist was, doorkneed in het leggen van een verband tussen “zinnenprikkeling” en
de mogelijke of waarschijnlijke interpretatie van het desbetreffende wetsartikel door
de rechter. Nu is v.D. veel, te veel misschien, maar een jurist is hij toch niet. Toch
bemoeit hij zich met het recht. Waarom doet hij dit? Is het soms om het recht en
deszelfs vertegenwoordigers opmerkzaam te maken op een dankbaar object? Hebben
wij hier te doen met een vingerwijzing aan de Minister van Justitie? In dat geval zou
v.D. tot het recht staan in de betrekking van aanbrenger of agent provocateur, in het
Duits “Spitzel“ genaamd, om geen erger termen te gebruiken. Alles is mogelijk. Ik
kan het niet bewijzen, ik wil wel dokken voor belediging of laster, het is misschien
ook niet waar, maar hoe ànders deze dreigende zinsnede te verldaren? Dit geval
ressorteert niet zo zeer onder de leugens en de insinuaties (tenzij mijnerzijds, wat de
laatste betreft) als wel onder de ploertenstreken.’119

Had Fokke Sierksma zich eerder in dit nummer nogal positief over Gomperts
uitgelaten, in ‘De proppenschieter’ kon hij het toch niet laten diens tijdschrift
Libertinage nog even een onverwachte haal te verkopen. Hij keerde zich daarbij
vooral tegen de scheldwoorden waarmee in dat blad enkele schrijvers rond Podium
in de afgelopen tijd getypeerd waren: ‘Bladerend in de laatste drie nummers van dit
licht snobistische tijdschrift, noteerde ik de volgende verfklodders, aangebracht voor
de stoep van een paar redacteuren en medewerkers van Podium:

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



279

“dat hondje van een grote baas”
“patjepeër, die leutert over God”
“verzetsfarizeër
“weggelopen theologant”
“roddelkous”
Blijkens mondelinge en schriftelijke opmerkingen heeft men er zich hier en daar

over verwonderd, dat de aldus besmeerde Podiumschrijvers zich niet tegen de heren
van Libertinage hebben verweerd. Gaarne verwijs ik hen zonder commentaar naar
het hierboven geplaatste lijstje van scheldwoorden. De scribenten van Libertinage
menen kennelijk, dat nu de eeuw van het socialisme is aangebroken, op elk terrein
van het leven het verschil tussen heren en proleten is opgeheven. Maar dat is een
kleine vergissing.’120

Dit nummer bevatte verder herinneringen van G.H. 's-Gravesande aan Arthur van
Schendel en een nieuwe aflevering van ‘Volg het spoor terug’ van J.B. Charles. Van
Roland Holst en Vestdijk werd opnieuw een reeks kwatrijnen gepubliceerd, nu onder
de verzameltitel ‘Swordplay: Wordplay’.
Aan het slot van deze aflevering deelden de redacteuren nog mee: ‘Met ingang

van de zesde jaargang zal de redactie van Podium worden uitgebreid met twee
Vlaamse leden,GASTON BURSSENS enHUGOWALSCHAP. De opzet van deze uitbreiding
is de reeds bestaande medewerking en belangstelling uit het Zuiden zodanig te
activeren, dat Podium een literair tijdschrift van en voor Noord èn Zuid zal worden.
De afleveringen van Podium zullen echter niet verdeeld worden in een Nederlandse
en een Vlaamse afdeling; elk nummer zal op de tot nu toe gebruikelijke wijze worden
samengesteld uit de belangrijkste bijdragen van Nederlandse en Vlaamse
medewerkers, zodat Podium beide gebieden zal overkoepelen.’121

Hierna volgde nog een mededeling namens de ‘administratie Podium’: ‘Nu wij
ruim een jaar de uitgevers van het literaire maandblad Podium zijn kunnen wij U tot
ons genoegen berichten, dat sedert dien het aantal abonné's steeds gestegen is. Wel
een bewijs, dat Podium nu het een maal wat bekender geworden is, in de smaak valt
bij het literaire publiek. Wij hopen, dat deze stijging zich in 1950 zal voortzetten.’
Helaas moest de uitgever ook meedelen: ‘In verband met de stijgende kosten is

het noodzakelijk gebleken met ingang van de jaargang 1950 de abonnementsprijs
van Podium weer op f 10.- (Belg. fr. 190.-) per jaar terug te brengen. Al doen wij
node deze “stap terug”, het verheugt ons aan de andere kant Podium, dat zich qua
niveau nog steeds in stijgende lijn beweegt, voor een uitzonderlijk lage prijs te kunnen
blijven leveren.
Gaarne zien wij dit bedrag van f 10.- vóór eind Januari 1950 van U tegemoet.’122
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Terugblik

Met vallen en opstaan: zo leek het in deze jaargang steeds te gaan. Nadat er begin
1949 met grote ambities gestart was - Podiummoest een blad worden met duizenden
abonnees en het zou uitgroeien tot hét tijdschrift van Nederland -, bleek hierna de
praktijk toch uiterst weerbarstig te zijn. De abonnees bleven grotendeels weg, de
adverteerders dus ook en daarmee kwam er steeds minder geld in het laatje, wat op
den duur weer ongunstig uitwerkte op de scheppingskracht van redactie en
medewerkers. De hele jaargang draagt er de sporen van: voortdurend kwamen
nummers veel te laat uit, zodat de redactie danmaar weer haar toevlucht moest zoeken
in het samenstellen van dubbelnummers, waarvan er - naast het Israël-nummer - nog
twee uitkwamen. In totaal zagen zo zes afleveringen, dus de helft van de jaargang,
in groepsverband het levenslicht.
Tegelijkertijd moet me iets anders van het hart. Wie het tijdschrift nu ter hand

neemt en niet denkt aan alle moeilijkheden waarover ik het zojuist had, zal verrast
zijn door de kwaliteit van wat er geboden werd. Ik bedoel ook wat het uiterlijk van
het blad betreft. Zelf heb ik dat tijdens mijn hele onderzoek naar de geschiedenis van
de naoorlogse tijdschriften steeds weer ervaren: je ziet hoe er kennelijk van jaar tot
jaar meer zorg aan besteed kon worden, dat er betere papiersoorten werden gebruikt,
dat ook de kwaliteit van de typografie toenam. Dat ging natuurlijk niet in een
consequent opgaande lijn - uiteraard zijn er uitgeverijen die in zulk soort zaken
vooroplopen -, maar over de hele linie is de vooruitgang onmiskenbaar. Het lijkt me
juist om dat hier bij Podium te constateren, omdat dat het enige blad was dat al vanaf
de oorlogsjaren verschenen is, zodat een vergelijking met voorgaande jaren goed
mogelijk is.
Ook al verscheen Podium dus onregelmatig, de omvang van de verschillende

nummers bleef vrijwel steeds gelijk: ongeveer vierenzestig pagina's per nummer,
wat voor twaalf nummers een totaal van zevenhonderdtweeënzeventig bladzijden
opleverde. Daarvan waren honderdtweeëndertig bladzijden - ofwel zeventien procent
- voor gedichten bestemd, tweehonderdacht bladzijden (zevenentwintig procent)
voor verhalen of romanfragmenten en vierhonderdtweeëntwintig bladzijden (bijna
vijfenvijftig procent) voor essays, recensies of polemische bijdragen. Verder waren
dan nog tien pagina's met illustraties gevuld.
Om ons nu tot de poëzie te bepalen: aan deze jaargang van Podiumwerkten vijftig

dichters mee, waarvan er liefst zevenentwintig van buiten ons taalgebied afkomstig
waren; dat kwam vooral door het Israël-nummer. Tot de dichters met de meeste
verzen behoorden A. Roland Holst en S. Vestdijk, maar dat had natuurlijk te maken
met de reeks kwatrijnen die ze in deze jaar-
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gang publiceerden. Verder waren vooral J. Meulenbelt (elf gedichten), M. Mok
(zeven), Hans Andreus (zes), Cola Debrot, Sybren Polet en Paul Rodenko (ieder vijf)
in poëtisch opzicht actief.
De reeks kwatrijnen die Vestdijk en Roland Holst met elkaar uitwisselden, neemt

in deze jaargang een heel speciale plaats in. Voor die reeks was er een feestelijke
aanleiding - de vijftigste verjaardag van Vestdijk in oktober 1948 - en ze begon ook
complimenteus: met een hommage van Roland Holst aan de verrassend grote
scheppingskracht van de jubilaris. Vestdijk antwoordde hierop met een kwatrijn en
zo begon een serie verzen die tijdens deze jaargang tot in totaal achtenvijftig
kwatrijnen uitgroeien zou. In de volgende jaargang zouden er daaraan nog twee
worden toegevoegd.
Hoe complimenteus de reeks ook begonnen was, al gauw bleken er zich allerlei

addertjes onder het idyllische gras op te houden. Zo noemde Vestdijk zijn tegenvoeter
de ‘Groote Langzame, die zich bij tijden / Aan geniaal herkauwen niet onttrekt’,123

waarna Roland Holst het spottend had over zijn muze Helena, die bij Vestdijk haar
naam in het meer alledaagse ‘Grieksche Leen’124 veranderd zou hebben. Daarbij werd
ook God geregeld als arbiter elegantiarum ingeschakeld. Deze zou volgens Roland
Holst vooral niet gelukkig zijn met Vestdijks ‘trotsch Brein’,125 terwijl Vestdijk van
zijn kant het Opperwezen laat spreken over ‘de eigendunk, de hoogmoed van die
vent!’,126 waarmee uiteraard enkele karaktertrekken van de Prins der Dichters uit
Bergen bedoeld werden. Dit alles in snelle, snedige zinnetjes, waarmee beide dichters
de lachers op hun hand probeerden te krijgen, hoewel de toon hier en daar ook wel
melig werd en de humor soms erg gezocht.
Los van alle onderlinge sympathie, botsten in deze reeks twee poëzie-opvattingen

op elkaar: de eerder symbolistische, mythische benadering van Roland Holst en de
aan het tijdschrift Forum verwante, meer alledaagse visie van Vestdijk. Daarbij zal
duidelijk zijn dat de uitgangspunten van de laatste meer gepast zullen hebben bij wat
Podium vooral bij monde van Fokke Sierksma sinds jaar en dag verdedigd had.
Zoals we eerder in dit hoofdstuk gezien hebben, verraden de verzen van Hans

Andreus die in deze jaargang gepubliceerd werden, op verscheidene plaatsen sterke
invloed van de poëzie van Paul van Ostaijen. De speelsheid hiervan ging in het
geciteerde vers met de beginregel ‘op de bergmatoe’ samenmet luchtige verwijzingen
naar een zogenaamd ‘primitieve’ cultuur: ‘de vrouwen krijgen er zonen / van prachtig
geweldig hout / en dochters als zuivere kanoos’.127Daarmeewerd een onnadrukkelijke
verbinding gelegd met één van de inspiratiebronnen van de Cobra-kunstenaars, die
meenden dat in een dergelijke cultuur - meer dan in de Westerse civilisatie - nog
sprake was van spontane scheppingskracht.
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Zijn er bij Hans Andreus dus speelse associaties met een ‘primitieve’ beschaving,
in het vers ‘Transparant’ van Sybren Polet worden de beelden eerder ontleend aan
eenwereld die door techniek en rationele overwegingen beheerst wordt. Een voorbeeld
hiervan is: ‘de dag is haast doorzichtig tin / in platen van beheersing opgetrokken’.128

Verrassend daarbij is dat Polet in staat blijkt ook vanuit deze andere werkelijkheid
een speels vers te schrijven dat duidelijk dieper duikt dan de ratio. Een vers waarin
instinctieve sensaties alle ruimte lijken te krijgen.
Het mooiste gedicht uit deze jaargang vind ik wel ‘Het beeld’ van Paul Rodenko

waarin de prilheid van het scheppingsmoment zo prachtig gesuggereerd wordt: ‘het
hout van de morgen’, ‘morgenrozenhout’ en ‘smaller dan een lijsterstem’. Hier en
daar wordt er op vroegere dichters gezinspeeld, zoals op M. Nijhoff - met een regel
als ‘met elke windvlaag was het weg’ en daarbij een verwijzing naar'n kind - en op
Paul van Ostaijen met de uitroep ‘O schweler Ahnenstern’,129 die aan sommige verzen
uit Bezette stad doet denken, maar die elementen zijn opgenomen in een gedicht met
een heel eigen structuur dat de tedere, zo kwetsbare verhouding van de dichter tot
het vers verbeeldt.
Opvallend is dat Rodenko in ‘Het beeld’ een aftelrijmpje verwerkt heeft, wat

natuurlijk weer overeenkomt met de belangstelling van de experimentelen voor
creatieve uitingen van kinderen. Vermeldenswaard is verder dat de dichter aan het
slot een heel gespreksfragment heeft opgenomen. Tien jaar later zouden deBarbarber-
en Gard Sivik-dichters experimenteren met zogenaamde ready-mades: teksten die
uit hun vertrouwde context gehaald worden en tot gedicht gemaakt. Hier komt - ik
vermoed voor het eerst in de Nederlandse literatuur - al een dergelijk gespreksfragment
voor. Een verschil met wat de latere dichters zouden doen is wel dat het fragment
hier onderdeel is van een groter geheel, terwijl zoiets bij de Zestigers vaak het hele
vers uitmaakt. Een ander onderscheid is dat Rodenko een gespreksfragment gekozen
- of kennelijk bedacht - heeft met een lichtelijk absurde inhoud, terwijl de latere
dichters aan het alledaagse leven al genoeg zouden hebben.
Bepalen we ons hierna tot het verhalend proza, dan blijkt bij het bekijken van de

jaargang dat er van in totaal tien auteurs - waarvan drie buiten ons taalgebied -
verhalen of romanfragmenten verschenen zijn. De belangrijkste daarvan was J.J.
Klant, van wie een groot deel van diens romanWandeling door Walein in het blad
gepubliceerd werd. Andere schrijvers van verhalend proza waren Olga Rodenko en
Bert Schierbeek.
Bij het beoordelen van Schierbeeks bijdrage ‘Het café’ is het van belang te

bedenken dat deze ongeveer een half jaar eerder verschenen is dan de prozafragmenten
uit Het boek Ik die in Braak gepubliceerd werden. Terwijl daarin vrijwel elke
chronologische opeenvolging van de gebeurtenissen achterwege
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bleef, is dat hier niet het geval. Bovendien is er - anders dan in de latere fragmenten
- nog wel degelijk van karaktertekening sprake.
Van de onvoltooide romanWandeling door Walein van J.J. Klant werden zeven

fragmenten in Podium opgenomen: bij elkaar besloegen die honderdvier bladzijden
oftewel ruim dertien procent van de volledige omvang van het blad. In dit boek wordt
een wereld beschreven, die zich in het grensgebied tussen droom en werkelijkheid
lijkt te bevinden. De in een lichte, vaak ironische toon beschreven gebeurtenissen
spelen zich af in een denkbeeldige stad rond een verleidelijke, maar helaas
onbereikbare vrouw, die er bovendien nog een geheimeminnaar op na lijkt te houden.
Alles bij elkaar een vrij ontmoedigend uitgangspunt, terwijl de situatie er in het
verloop van het verhaal niet beter op wordt doordat - niet alleen letterlijk - allerlei
zijwegen ingeslagen worden.
De stijl waarinWandeling door Walein geschreven werd, doet overigens sterk

denken aan die van Klants succesromanDe geboorte van Jan Klaassen, maar daarin
is de plot scherper omlijnd en bovendien zijn sommige scènes met meer absurde
details getekend, waardoor het boek als geheel overtuigender aandoet danWandeling
door Walein.
Daarnaast werkten aan deze jaargang vierentwintig essayistenmee, onder wie vier

buitenlanders, terwijl ook een kort essay van een al gestorven auteur, Paul van
Ostaijen, opgenomen werd.
De meest spraakmakende bijdrage was zonder twijfel het polemische stuk

‘Atelierrevolutie’, waarin Fokke Sierksma zich tegen de experimentele kunstenaars
keerde. Hij verweet hen niet alleen dat ze in onbeholpen taal hun door het marxisme
geïnspireerde opvattingen verkondigden, maar ook - en vooral - dat hun verzen ‘lelijk’
waren. Volgens hem zou de kloof tussen kunstenaar en publiek daardoor alleen maar
groter worden. Tenslotte wierp hij hun ook nog voor de voeten dat ze klakkeloos
buitenlandse revoluties van twintig, dertig jaar geleden naäapten.
Een andere belangrijke essayist in Podium was J.B. Charles, die in zijn reeks

beschouwingen ‘Volg het spoor terug’ de bronnen van fascisme en
nationaal-socialisme probeerde op te sporen. Voor hem waren de excessen uit de
Tweede Wereldoorlog geen verschijnselen op zichzelf, maar hij legde
dwarsverbindingen aan met de historie van het voor- en ook naoorlogse Nederland.
Daarbij ging hij vooral uit van zijn persoonlijke ervaringen, waardoor zijn proza een
heel directe, eigen toon kreeg.
Een opvallende publicatie in deze jaargang was het Israël-nummer, waarin niet

geaarzeld werd actuele vormen van latent of minder latent antisemitisme scherp te
analyseren. Vooral het betoog ‘De vervolgde en de niet-vervolgde’ van Abel J.
Herzberg is in dat opzicht interessant.
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In totaal hebben aan deze jaargang van Podium zesenzeventig schrijvers en negen
tekenaars, onder wie Marc Chagall en Melle, meegewerkt. Hieruit blijkt wel dat de
kring die de redactie van Podium om zich heen verzameld had, heel ruim was. Tegen
deze achtergrond is het extra opvallend dat het aantal abonnees zo beperkt bleef.
Zoals dat bij een strijdbaar blad als Podium voor de hand ligt, nam de redactie een

groot deel van de inhoud voor haar rekening: liefst tweehonderddrieënnegentig
bladzijden ofwel achtendertig procent. Daarbij lag ook nu weer - evenals in de
afgelopen jaren - Fokke Sierksma op kop met bijna vijftien procent, waarbij ik wel
wil aantekenen dat een belangrijk gedeelte daarvan werd ingenomen door zijn essay
in het Israël-nummer. Het aandeel van Paul Rodenko was intussen fors kleiner
geworden dan in de vorige jaargang: slechts iets meer dan drie procent van de inhoud
werd door hem gevuld.
Het is tenslotte interessant te kijken welke positie Podium in deze fase van haar

bestaan in de literaire ontwikkelingen innam. Daarbij is duidelijk dat een belangrijk
redacteur als Sierksma zich sterk keerde tegen de poëtische vernieuwing zoals die
heel geleidelijk gestalte kreeg in de experimentele groep. Tegelijkertijd werden er
inPodium verzen gepubliceerd vanHansAndreus, Sybren Polet en SimonVinkenoog:
dichters die zeker niet schreven in de lijn van de literaire tradities uit de jaren dertig
en veertig. Als hun dichterlijke zaakwaarnemer in de redactie trad Paul Rodenko op
en in iets minder mate Gerrit Borgers, die onder de invloed van Paul van Ostaijen
aan het schuiven gegaan was. Al met al was de strijd tussen deze beide tendensen,
die al minstens een jaar eerder begonnen was, nog altijd niet beslist.
Intussen werd tegen het slot van deze jaargang de tentoonstelling van experimentele

kunstenaars in het Amsterdamse Stedelijk gehouden, wat met een rumoerige
dichtersavond en veel discussies in de dagen en maanden daarna gepaard ging. Een
half jaar later - halverwege de volgende jaargang - kwamen ineens Blurb en Braak
opduiken. Welke effecten de strijd om een nieuwe poëzie op Podium had, zullen we
in het volgende hoofdstuk zien.
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Hoofdstuk 6
Podium (6): het uiteengaan der wegen

Anders dan een jaar eerder, toen er grootse plannen voor Podium gesmeed werden,
leek de jaargang 1950 onder een ongunstig gesternte van start te gaan. Hoewel de
uitgever kort daarvoor nog trots meegedeeld had dat ‘het aantal abonné's steeds
gestegen’1 was, bleek bij nauwkeurige telling dat het aan het begin van het jaar van
ruim zevenhonderdvijftig tot onder de zevenhonderd was gedaald. Daarmee was de
winst die met de reclamecampagne geboekt was, voor een groot deel weer verloren
gegaan. Bovendien waren er maar zo'n zeshonderd betálende abonnees: de rest werd
onder redacteuren, relaties en via ruilabonnementen met andere bladen gratis
verspreid.2 Alles bij elkaar: een tot weinig vrolijkheid stemmend perspectief.

Subsidies voor tijdschriften?

Gerrit Borgers was dan ook gretig op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. Zo
knoopte hij aan bij een plan voor subsidiëring van literaire tijdschriften dat Adriaan
Morriën al ruim een jaar eerder geopperd had en met de toenmalige secretaris van
de Voorlopige Raad voor de Kunst besproken. Samen met Henri Methorst legde
Borgers dit plan voor aan dr. Vroom, een hoge ambtenaar bij het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Op 28 januari 1950 schreef Borgers hierover aan de redacties en uitgevers van

enkele andere literaire bladen: ‘Tijdens een bespreking die wij, redactie en uitgever
van Podium, met Dr Vroom van O.K. & W. te Den Haag hadden, vernamen wij dat
er een redelijke kans op subsidiëring van literaire tijdschriften van regeringswege
bestaat, indien hiertoe een verzoek door alle redacties en uitgevers van Nederlandse
literaire tijdschriften gezamenlijkwordt ingediend en dit zo spoedig mogelijk gebeurt.
In verband hiermee stellen wij ons voor op Donderdagavond 9 Febr. a.s. een

vergadering te beleggen van vertegenwoordigers der redacties en uitgevers van DE
GIDS, LIBERTINAGE, DE NIEUWE STEM, ONTMOETING en PODIUM, teneinde een voorstel
aan O.K. & W. over de wijze waarop gesubsidieerd zou kunnen worden [...] te
bespreken en het verzoekschrift op te stellen en te ondertekenen.’ Daarbij valt op dat
Borgers kennelijk geen brief aan de redactie van het rooms-katholieke tijdschrift
Roeping stuurde.
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Hij schreef verder: ‘Wij verwachten dan ook gaarne op 9 Febr. om 7.30 uur in Café
Scheltema aan de Nieuwe Zijdsvoorburgwal (naast het gebouw van het Handelsblad)
te Amsterdam, twee vertegenwoordigers die namens de redactie en uitgever van Uw
blad in dezen kunnen optreden, of - indien U hieraan de voorkeur geeft - éen persoon
die hiertoe zowel door de redactie als de uitgever is aangewezen.’3

De vergadering vond inderdaad plaats, waarna Borgers op 21 februari namens alle
betrokken tijdschriften een verzoek tot subsidie indiende. Op 8 maart schreef hij in
‘Podium-nieuws’ over de toekenning ervan: ‘Volgens inside-informations zou er een
goede kans bestaan dat dit lukt. Overigens ook wel een noodzaak, want het begint
er voor De Driehoek financieel steeds benauwder uit te zien (ze zouden het verlies
dit jaar niet hoger willen zien dan f. 6000.-).’4

‘Gesproken Podium-nummers’

Een ander middel om het aantal abonnees te vergroten, leek het organiseren van
Podium-avonden, waarvoor Borgers de uitdrukking ‘gesproken Podium-nummers’
bedacht had. Hij had al een jaar eerder met dat plan gespeeld - daarbij had hij de
journalistieke cabaretgroep ‘De Inktvis’ willen inschakelen, die overigens niet voor
‘reclamedoeleinden’ te porren bleek - maar bij het begin van de nieuwe jaargang
besloot hij dat plan wat meer vorm te geven. Als eerste locatie ervoor dacht hij aan
het Amsterdams Stedelijk Museum: de kort daarvoor gehouden poëzie-avond van
de experimentelen, waarvan nog het meest typerend was dat er geen poëzie te horen
was geweest, zal hem op dat idee gebracht hebben.
Een van de auteurs die hij alvast uitnodigde, was Simon Vestdijk, die natuurlijk

garant zou staan voor veel publiek. Borgers vroeg hem speciaal een aantal kwatrijnen
voor te lezen die hij het afgelopen jaar met Roland Holst gewisseld had. Op 5 januari
schreef Vestdijk hem terug: ‘Aan de Podium-avonden wil ik in beginsel graag
meedoen, als het niet te veel tijd kost (dus liever niet in Antwerpen). De eerste
maanden ben ik echter te veel bezet, of liever gepreoccupeerd, niet door literair werk
zoozeer als door woningmoeilijkheden; er staan mij n.l. twee processen te wachten,
waarbij ik de actieve, resp. de passieve partij ben, en het is niet uitgesloten, dat ik in
het voorjaar ga verhuizen, of moet verhuizen. Dit alles maakt van mij meer een jurist
dan een literator, zelfs een alleen maar voorlezende.Wat de kwatrijnen betreft, geloof
ik, dat een en ander tijdens het voorlezen te veel op mijn lachspieren zou werken,
bij mijn tóch al onvoldoende dictie, maar een novelle, of romanfragment later zal
altijd wel te presteeren zijn.’
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En verder - over de uitgave van de kwatrijnen in de ‘Podium-reeks’ -: ‘De volgorde
kunnen Holst en ik pas bepalen, als de heele zaak gezet is, of althans in proef
disponibel (desnoods gescheurd uit Podium); wij geven dan een volgorde van titels
op. De titel zou, meen ik, die van Holst zijn: Swordplay - Wordplay. Ik had daarin
toegestemd, en kan daar niet meer op terugkomen. Adr. en Sim. kwatrijnen vind ik
aardiger, maar wel erg lang. Deze titel als óndertitel vondMethorst ongeschikt. Voor
het overige zou met Holst onderhandeld moeten worden; maar denk er vooral om,
dat ik mijn toestemming tot zijn titel gegeven heb, en dat eventueele voorstellen tot
wijziging niet van mij uitgaan; anders ziet hij mij voor een weerhaan aan (waarover
hij eventueel nog een posthuum kwatrijn zou kunnen maken!).’5

Hierna probeerde Borgers Vestdijk opnieuw over te halen op de Podium-avond
kwatrijnen voor te lezen - een gezamenlijk optreden met Roland Holst leek een
gegarandeerd succesnummer -, maar deze had daar nog steeds geen enkele zin in.
Op 17 januari6 antwoordde hij: ‘Ik vind het allemachtig vervelend als spelbreker
oftewel emmerdeur te moeten optreden, maar ik moet helaas bij mijn weigering
blijven wat de kwatrijnen betreft. Openbaar optreden is altijd een zwak punt bij mij;
op het moment zelf “maak ik mij er niets uit”; maar ik pleeg er weken van te voren
mee rond te loopen, en dit kan ik juist nu, met al die huisnarigheden, moeilijk hebben.
Vraag Holst of hij niet “uit eigen werk” wil voorlezen, dat is, dunkt mij, een attractie,
die volgens a en b even goed de overwinning kan doen behalen.’7

Bijna twee maanden later bleek dat er van alle mooie plannen nog vrijwel niets
terechtgekomen was. Op 8 maart noteerde Borgers in ‘Podium-nieuws’: ‘Voor de
Podium-avonden in Amsterdam en Den Haag en eventuele andere plaatsen is een
programma gereed - maar wie kan zorgen voor de organisatie, zoals het huren van
een zaal en het bezoeken van boekhandelaren om hunmedewerking bij het verspreiden
van de uitnodigingen te krijgen?’8

Een stroeve start in Vlaanderen

Intussen waren er na de redactievergadering van begin december enkele spelregels
afgesproken voor de redactionele samenwerking tussen Noord en Zuid. Op 29
december 1949 had Borgers hierover in een ‘nieuwe serie (beneluxe uitgave) nr 1’
van ‘Podium-nieuws’ geschreven: ‘Vlaamse kopij zal opgestuurd worden naar Hugo
Walschap. Indien Burssens en Walschap tegen zijn wordt het geretourneerd, zo niet
dan naar mij doorgestuurd ter verdere beoordeling door de noordelingen. Nederl.
kopij blijf ik incasseren - zijn de noordelijke redacteuren unaniem voor of tegen dan
wordt het niet doorgezonden, anders wel.’9 De noordelijke redacteuren zouden dus
uiteindelijk
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het laatste woord houden, ook over de Vlaamse bijdragen, de Vlamingen kregen dat
niet over de kopij uit het Noorden!
Enkele dagen later, op 2 januari, vertrok Borgers naar Antwerpen om daar bij

Gaston Burssens en diens vrouw Blanche te gaan logeren. In die periode kwam daar
ook Louis Paul Boon langs die door Borgers uitgenodigd werd om geregeld aan
Podium mee te werken. Met alle sympathie voor Borgers en diens blad zal hij bij
deze uitnodiging ook wel gemengde gevoelens gehad hebben: een honorarium voor
het romanfragment ‘Kleine dagmuziek’, dat hij in de zomer van 1947 in Podium
gepubliceerd had, was hem immers nooit uitbetaald... Toch zou hij Podium opnieuw
een romanfragment, ‘De averechtse verkenning’, sturen. Die bijdrage werd door
Gaston Burssens, Hugo Walschap en Borgers enthousiast geaccepteerd. Het was de
bedoeling dat ze al in het februari-nummer geplaatst zou worden.
In dezelfde periode deed zich aan het Vlaamse front een nieuwe ontwikkeling

voor: een eerste, uiterst schuchtere toenaderingspoging van het avantgarde tijdschrift
Tijd en Mens in de richting van Podium. Op 10 januari schreef de dichter Remy C.
van de Kerckhove, redactiesecretaris van dat blad, aan Borgers: ‘Jan Walravens,
Hugo Claus, Marcel Wauters, beheerleden van Tijd en Mens, gaven me de opdracht
me met U in verbinding te stellen om een uitwisseling van onze tijdschriften voor te
stellen. Met dezelfde post zend ik U de eerste twee afleveringen van Tijd en Mens.
Langs de andere kant zou een uitwisseling van “Reclame” zeer nuttig zijn. Wij
drukken b.v. op de kaft van Tijd en Mens reclame af voor Podium en vice versa.’10

Een handreiking was dit, nog niet veel meer. En wellicht zelfs met enige tegenzin
door Van de Kerckhove - in latere jaren een geharnast tegenstander van elke
samenwerking met de Noorderlingen - gedaan. Maar toch: een eerste contact was
gelegd.11

Intussen bestond er nog altijd het plan eenPodium-avond in Antwerpen te beleggen,
maar ook dat kwam niet van de grond. Eerst zou die avond, waaraan zelfs de zelden
of nooit in het publiek optredende Gerrit Achterberg mee zou doen,12 op 21 januari
plaatsvinden, maar uitgever Bert Pelckmans gelastte die bijeenkomst af, omdat hij
te laat te horen kreeg wie er op zouden treden. Ook een geplande bijeenkomst op 4
februari ging ondanks een dringend telegram van Borgers niet door. Met dit alles
werden de onderlinge verhoudingen er niet beter op.
Daartoe droeg ook niet bij dat Methorst niet kwam opdagen op een aan het

Belgische boek gewijde tentoonstelling in Amsterdam, waar Pelckmans enkele dagen
- in de verwachting hem daar te zullen ontmoeten - rondliep. Door misverstanden
tussen Borgers en Methorst bleek de laatste er zich niet van bewust te zijn dat
Pelckmans zich in Amsterdam bevond.

10 Jos Joosten, Feit en tussenkomst. Geschiedenis en opvattingen van Tijd enMens (1949-1955),
pag. 242. Nijmegen, 1996.
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Dat Gaston Burssens over dit ‘spel der vergissingen’ nogal geïrriteerd was, bleek uit
een brief die hij op 17 februari aan Borgers stuurde: ‘Mijn eerste brief op
redactiepapier is dan voor jou, om je te zeggen dat ik niets begrijp van het
geheimzinnigmanoeuvre rondomPodium en de Podium-avond. Eerst dit telegraphisch
ultimatum als je toch wist dat het materieel onmogelijk was de avond op 4 Feb. te
doen doorgaan; en dan de afspraak van Methorst met Pelckmans òf in Antwerpen,
òf zeker en vast op de opening in A'dam van de tentoonstelling van het Belg. boek,
waar Methorst niet is verschenen!’
Over de activiteiten die intussen van Vlaamse zijde ontplooid waren, schreef hij

verder: ‘Wij hebben 700 prospecti verstuurd totnogtoe en volgende week gaan er
nog een 1000 tal weg. Het wachten is nu op abonnementen...’13

Borgers reageerde hierop met het sturen van een brief aan Pelckmans om het
gerezenmisverstand op te helderen. Hij stelde nu voor de Podium-avond op zaterdag
15 april te houden. Ook Burssens kreeg een brief met uitleg.
Op 14 maart schreef deze hem terug, waarbij hij zijn onbehagen nu wat meer

richting Pelckmans stuurde: ‘Het hele geval Pelckmans is vrij ingewikkeld, ikzelf
kan nooit een duidelijk antwoord opmijn vragen aan hem los maken. Hij laat gewoon
alles afgaan op zijn secretaris en die schijnt mij niet van de vlugste te wezen. Voor
zoveel ik heb gehoord zijn alle prospecti nog niet eens verzonden en weet ik nu nog
bepaald niet hoeveel abonnementen er zijn binnengekomen.’14

Hoewel zijn briefpapier met het strijdbare logo - een opgeheven zwaard en de
tekst ‘Amore Patriae’, waarbij de initialen naar zijn naam A(lbertus) Pelckmans
verwezen - weinig goeds beloofde, schreef deze op 16 maart aan Borgers een
verzoenende brief: ‘Dank voor uw vriendelijk briefje. Inderdaad, er blijken heel wat
misverstanden in het spel te zijn geweest. [...] Van Donderdag-middag tot
Zaterdag-avond was ik in uwe hoofdstad en kwam 2x per dag op de tentoonstelling!
Alla, een rotvent bent ge niet; hoogstens 'n bohémien, maar dat mag ik wel.
Wat nu den Podium-avond van 15 April betreft: hiervoor voel ik niets. Die

circulaires zijn nu voor 80/100 verzonden en het resultaat is zeer, zeer pover.
Bovendien is 15 April wel wat laat. Dan maar liever uitstellen tot het komende
winter-seizoen.’15

Het honorarium omlaag...

Nu de kans om het aantal abonnees snel te vergroten verkeken was, besloot Henri
Methorst het in een andere richting te zoeken om aan zijn financiële problemen het
hoofd te bieden: een verlaging van het honorarium voor de
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medewerkers en wel met terugwerkende kracht (er was dat jaar toch nog niet betaald!).
Op 6 maart schreef hij hierover aan de redactie: ‘Ik overweeg toch ernstig of het niet
mogelijk is per 1 Januari het honorarium van f. 5.- op f. 4.- te brengen en de daardoor
schade lijdende auteurs, die op hun f. 5.- zitten te wachten, dit in een heel beleefd
briefje uit te leggen. Het kan tenslotte ook zijn, dat de subsidie niet doorgaat of ¾
jaar op zich laat wachten en dan zitten wij dit hele jaar weer vast aan f. 5.- per blz.
en een vrij groot aantal redacteuren, die maandelijks honorarium krijgen! Het kan
er werkelijk allemaal niet af.’16

De redactie stelde hierop voor het maandelijks honorarium per redacteur van f
35.- naar f 25.- terug te brengen, terwijl de redacteur buitenlandse literatuur (Rodenko)
voortaan f 40.-in plaats van f 50.- ontvangen zou. Bovendien opperde ze het idee dat
de beide Vlaamse redacteuren, die nu eenmaal veel minder te doen hadden, door
Pelckmans betaald zouden worden of anders van honorarium af zouden zien.
Burssens, die wel wist dat Pelckmans niet stond te springen om mee te betalen,

berichtte op 14maart aan Borgers: ‘Met het laten vallen van het redacteurs-honorarium
ga ik natuurlijk accoord. En ik vermoed ook Walschap wel, maar die heb ik nog niet
gezien, is thans bij 't leger.’ Walschap, die voor militaire dienst opgeroepen was, had
een functie bij de Belgische geheime dienst gekregen.
Burssens schreef verder: ‘Ik heb zojuist met de Nederl. Boekh. getelefoneerd. Ze

schieten er niet op. Ze hebben totnogtoe 1, zegge en schrijve éen abonnement!!’17

Intussen klonk Methorst de verlaging van het redactie-honorarium als muziek in
de oren. Op 23maart schreef hijWimNagel: ‘Hartelijk dank voor je uitvoerige brief.
Je bent dus nog wel actief voor PODIUM al doe je niet het draaf- en telefoneerwerk.
Van Gerrit hoorde ik nog niets, maar ik ben natuurlijk zeer verheugd met jullie
voorstel en afspraak inzake het honorariumtarief. De oplossing lijkt me uitstekend.’
Hij bleek intussen een eigen visie op het niet doorgaan van de ontmoeting met

Pelckmans te hebben ontwikkeld: ‘Dat de Heer Pelkmans [Pelckmans] de twee
Vlamingen zou honoreren, had ik ook aan hem willen voorstellen. Ik heb echter na
mijn vriendelijke brief en de zending van 300 Januari-nummers voor de PODIUM-avond
in België niets van hem gehoord. Wel is hij hier in Holland geweest na ik achteraf
merkte, maar hij nam niet de moeite om op te bellen. Jullie spreken met de twee
Vlamingen wel honorarium af. Ik kan dus moeilijk eenzijdog [eenzijdig] daarmede
ophouden. Gerrit was van plan Burssens voor te stellen het te laten vervallen.’
En verder: ‘Tenslotte nogmaals wat de commerciële zijde van PODIUM betreft. Er

zijn altijd nog verrassend weinig abonné's.’18

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



291

‘Dit is mijn testament’

Intussen was eindelijk het eerste nummer van de zesde jaargang van Podium
verschenen met een omvang van vierenzestig pagina's. Op het omslag stond in een
abrikooskleurige rechthoek de naam van het blad in groot cursief afgedrukt. Daaronder
waren een keuze uit de inhoud en de naam van de uitgever vermeld. Verder werd
aan de binnenzijde van het omslag meegedeeld wie de zeven redacteuren waren.
Hierna opende het eerste nummer met twee gedichten van de nieuwe redacteur

Gaston Burssens. Een daarvan is het vers ‘Dit is mijn testament’, waaruit een felle
vitaliteit en intense tederheid spreken. Ook een vriend, met wie Paul van Ostaijen
bedoeld zal zijn, wordt genoemd:

Zo lang is 't dat mijn vriend gestorven is
Een jaar dat hem de roem verworven is
En 't leven dat zijn leven overschrijdt
Toen vroeg men mij wat rest u nog
De schaduw van een boom die lang geveld is
Zoals de vriendschap van een vriend die niet gekweld is
Door wrakken en door wrok
Wrakken en vriendschap mij om 't even
Het is genoeg om heel een leven
Met echte schijn en vaste waan te vullen
Op 't gladgestreken gelaat en zonder krullen
In 't schaarse haar

Ik wil daarom dat al mijn schatten zinken
Mee met mijn schip op drift
Ik wil daarom mijn wil aan 't wrakhout klinken
En met gelaten drift
De masten laten drijven
Want ik wil niet verstijven
Alleen om Godes wil
Ik wil daarom wat zou ik willen
Misschien een soort van Macht zum Wille
En gek worden en staan te gillen
Van machteloosheid in 't puin van 't laatste uur
Dat d'echo's galmen van kolom tot muur
En stil uitsterven tot het ademstil is
En schaduwstil
Ik wil daarom ach met een weke wil
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Ach met een braaf berouw
Mijn laatste denken schenken aan De Vrouw
Die ik heb liefgehad en nooit gehad
Suzanna in het bad
Als laatste gril

Dit is mijn laatste wil.19

Een andere Zuidnederlandse dichter die aan deze aflevering meewerkte, was Johan
Daisne, van wie het sonnet ‘IJsvogel’ gepubliceerd werd. Daarin wordt het plotseling
zwijgen van dit sierlijke diertje als symbool voor menselijke gevoelens gezien:

Het vriest. En voor het eerst in deze winter
hoor ik geen vogel aan de nachtruit meer.
De kou steekt hem voorzeker als een splinter
in 't onbezorgde kweelhart van weleer.

Is nu mijn vogel voor altijd gestorven?
Hoor ik zijn lief of triest geluid nog weer?
Is 't mogelijk, dat wat eens werd bedorven,
zo plots en stom ons afvalt, zonder keer?

Ik ril. Een windvlaag doet de kachel branden
met lage, trage vlam maar stage gloed-
en langzaam, langzaam smelt weerom mijn bloed.

Misschien dat zo de lent der warme landen
mijn vogel nog weer eenmaal zingen doet-
misschien, wijl deze kou zijn hart behoedt?...20

Ten slotte was in een rubriek onder de titel ‘Losse planken van het Podium’ een foto
afgedrukt, door Oey Tjeng Sit in Parijs gemaakt. Daarop omhelst W.F. Hermans,
met een sigaret tussen de vingers, met teder gebaar een standbeeld, dat een meisje
in een verleidelijke pose voorstelt. Het bijschrift luidt: ‘Zou Anton van Duinkerken
dus toch gelijk hebben?’21

Verder werd van de nieuwe redacteur Hugo Walschap het essay ‘Een sprong uit
de literatuur’ gepubliceerd, dat gewijd was aan de onstuimige verhouding tussen
Paul Verlaine en Arthur Rimbaud en aan de drastische manier waarop de laatste kort
daarop zijn dichterschap eraan gegeven had. Dat
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thema zou achteraf een staaltje van self-fulfilling prophecy lijken, want ookWalschap
zou hierna niet meer in Podium publiceren.
Ongeveer in dezelfde tijd waarin het eerste nummer verscheen, kwamen bij De

Driehoek de eerste vier deeltjes van de ‘Podium-reeks’ uit: de dichtbundel Zendstation
van J.B. Charles, de novelleDe houten Christus van Til Brugman, een drietal verhalen
onder de titel Buitengaats van Sjoerd Leiker en de novellenbundel De Fantasia en
andere verhalen van S. Vestdijk.

Willem Frederik Hermans doet mee

Intussen had Fokke Sierksma half januari besloten uit de redactie te stappen. Hij
wilde zoveel mogelijk tijd vrijmaken voor het schrijven van zijn dissertatie en
bovendien worstelde hij geregeld met depressies, waardoor hij al vaker het tijdschrift
en zelfs de hele literatuur vaarwel had willen zeggen. In dezelfde tijd speelde ook
WimNagel met de gedachte het redacteurschap op te geven: daarbij zal het aanstaande
vertrek van vriend Sierksma van belang geweest zijn. Overigens wisten de andere
redacteuren hem ten slotte toch weer om te praten.
Borgers, die heel goed begreep dat het met Sierksma's vertrek voorWillem Frederik

Hermans een stuk aantrekkelijker zou worden tot de redactie van Podium toe te treden
- beide schrijvers hadden enkele jaren terug nog als kemphanen tegenover elkaar
gestaan -, spoorde hierna Paul Rodenko aan Hermans voor een plaats in de redactie
uit te nodigen.
Waarschijnlijk op 22 januari schreef Rodenko hem op een ongedateerde briefkaart

terug: ‘Hermans heb ik geschreven, spreek hem wsch. volgende week.’22

Ruim een week later, eind januari, drong Rodenko er opnieuw bij Hermans op aan
om ja te zeggen. De laatste zou hierover inMandarijnen op zwavelzuur meedelen:
‘31 januari 1950 schreef Paul Rodenko mij een expressbrief waarin hij mij vroeg in
de redactie van Podium te komen. Sierksma was er uit gegaan en later verzekerde
Paul mij mondeling dat ook J.B. Charles (Mr. Dr. W.H. Nagel) verdwijnen zou.
Goed, dan was het dus een ander Podium dan het terbrakerige en christelijk
essayerende waar ik bezwaar tegen had gemaakt. Ik accepteerde.’23

Kort daarna bleek dat Charles toch redacteur - maar dan op halve kracht - blijven
zou. Op 8 maart schreef Borgers in ‘Podium-nieuws’: ‘Fokke Sierksma nam, omdat
hij toch geen kans zag nog wat voor Podium te doen in het komend jaar, ongeveer
half Januari het besluit om uit de redactie te treden. Ook Willem Nagel overwoog
uit te treden doordat hij niet voldoende tijd had [...], maar trok dit op de daarop
volgende vergadering weer in toen we
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afspraken dat hij voortaan als redacteur alleen nog zou zorgen voor kopij en het lezen
van de ingekomen kopij. In de plaats van Fokke was Wim Hermans bereid in de
redactie te komen (mede op voorstel van Fokke hiertoe uitgenodigd), met ingang
van 1 Februari.’ De uitdrukkelijke vermelding van het ‘voorstel van Fokke’ was
ongetwijfeld bedoeld om de relatie tussen Hermans en Sierksma te verbeteren.
Borgers schreef verder: ‘Behalve een kort communique dat ik aan de kranten

hierover gestuurd heb en dat in verschillende bladen is opgenomen, plaatsen we dit
bericht in het over enkele weken verschijnend Maart-nummer (verzoeke eventueel
commentaar snel aan mij op te sturen, zodat het desnoods nog wat gewijzigd kan bij
de revisie): “Wegens gezondheidsredenen en ter voorbereiding van een proefschrift
zag Fokke Sierksma zich genoodzaakt uit de redactie van Podium te treden, waarin
hij sedert de oprichting zitting had. Al betreuren wij zijn heengaan als redacteur zeer,
een afscheidswoord zou hier volkomen misplaatst zijn, daar hij uitdrukkelijk het
voornemen te kennen heeft gegeven als vast medewerker aan Podium verbonden te
blijven. Zijn plaats in de redactie is met ingang van dit nummer ingenomen door
W.F. Hermans.”’24 Sierksma was overigens pas ruim een half jaar na de oprichting
van het blad redacteur geworden.

‘Preutse Zetmachines’

Intussen bleek het romanfragment ‘De averechtse verkenning’ dat Louis Paul Boon
enkele weken eerder aan Podium aangeboden had, bij drukkerij Mouton niet in goede
aarde te vallen. Borgers zou later hierover schrijven - met een fraaie Freudiaanse
verschrijving: ‘erkenning’ in plaats van ‘verkenning’! -: ‘Nadat de kopij was
ingezonden, ontving de redactie bericht van drukkerij Mouton, dat hun zetter het met
zijn calvinistische levensovertuiging niet in overeenstemming kon brengen een
dergelijke tekst alsDe averechtse erkenning, vol obscene woorden en uitdrukkingen,
voor de druk gereed te maken en zich dus gedwongen zag zijn veto over de
redactionele dwaling uit te spreken.’25

Vooral tegen het begin ervan onder de titel ‘de hoge wereld’ bleken de ‘preutse
zetmachines’26 van de drukker bezwaren te hebben. Enkele jaren later zou dit fragment
overigens opgenomen worden in Boons roman De Kapellekensbaan27 (1953).
De tekst van de meest omstreden passage in het bewuste fragment - het origineel

heb ik niet terug kunnen vinden - heb ik gereconstrueerd door het latere gecensureerde
stuk aan te vullen met wat in De Kapellekensbaan wél gepubliceerd mocht worden.
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In die tekst wordt verteld over de zestienjarige Mariake die zich in de wereld van de
haute couture ophoudt en daar gevarieerde ervaringen opdoet: ‘En dan was het er
een komen en gaan van oude afgeleefde heren met kinderen van 14... en zou ik
zeggen, met kinderen van 13 jaar...? met borstjes die precies nog jonge pruimen
waren, en een ding waar het eerste jonge dons zich begon af te tekenen, en die er in
het bijzijn van die heren paddernaakt een sigaret stonden te smoren terwijl men hen
een hemdje paste... peins, een hemdje dat 40.000 fr. ging kosten en dat door mariake
die 16 jaar was moest aangepast worden...’28

Op 28 februari noteerde Burssens over het hele fragment in zijn dagboek: ‘Boon
heeft enkele weken geleden een prachtig stuk proza aan Podium ingezonden, dat
door de redactie met geestdrift werd ontvangen. Het stuk werd gezet, en de proeven
werden gecorrigeerd naar de zetterij teruggestuurd. En plots nu komt het bericht dat
de drukker, een zekere Mouton, het “onzedige stuk” weigert af te drukken. Borgers
vraagt aan de redactieleden: Wat nu? Het stuk niet plaatsen of van drukker
veranderen?’
En verder - met een toespeling op de betekenis van het Franse ‘mouton’-: ‘Ik

schrijf hem: natuurlijk het laatste! Waar moet het heen als een drukker het recht
opeist de redactie te censureren! Zo'n “schaap” kan die Mouton niet zijn dat wij het
met zijn blèren moeten stellen. In elk geval, op de eerstkomende redactievergadering
zal ik in deze kwestie voor Boon mijn redacteurschap in de weegschaal gooien.’29

Op 8 maart schreef Borgers in ‘Podium-nieuws’ over de problemen die ontstaan
waren - met een verwijzing naar het toneelstuk ‘Oidipoes en zijn moeder’, dat de
acteur Max Croiset aan Podium aangeboden had-: ‘De destijds door Burssens,
Walschap en mij aanvaarde “Averechtse Verkenning” van Boon zou in het
Febr.-nummer geplaatst worden. De proeven waren door hem al gecorrigeerd toen
er bij de revisie bericht kwam dat de drukker (Mouton) dit onzedelijk stuk weigerde
af te drukken. Om het nummer te redden heb ik toen het eerste bedrijf van Oi, die
poes gestuurd en verzocht dit zetsel te laten staan tot de redactie zich nader op zijn
houding beraden had. Inmiddels is deze bijdrage naar de Noordelijke redacteuren
ter beoordeling toegezonden en verwacht ik dus - voor zover ik dit nog niet heb -
graag zo gauw mogelijk een antwoord: of het stuk plaatsen en dus het conflict met
Mouton aanvaarden en een nieuwe drukker zoeken (technisch vrij moeilijk; aan de
andere kant: moet Mouton achtste redactielid worden?) of het stuk niet plaatsen. Het
lijkt me dat de kwaliteit van het stuk de doorslag moet geven.’30
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Censuur toestaan?

Paul Rodenko reageerde hierop in een ongedateerde brief aan Borgers: ‘Boon is niet
onaardig, maar de inhoud wordt wel wat overwoekerd door de “trucquage” (schrijf
je dat eigenlijk zo?). Zou er met de drukker geen principiële kwestie van maken.
Eventueel als compensatie opnemen (+ een ander verhaal) in Podium-reeks.’ Borgers
schreef hierbij met potlood: ‘dit laatste gaat niet: het is een fragment uit een roman
die (misschien?) bij de Arbeiderspers gaat verschijnen.’
Aan de achterkant van hetzelfde briefpapier schreef Nagel: ‘vind de Averechtse

verkenning wel sterk genoeg om dit niet te laten zitten. Stel voor dat wij vanMouton
verlangen dat hij precies aanduidt welke stukjes hij niet wil drukken. Dan maken wij
het hem niet makkelijk. Als hij met vrij veel aankomt (nooit genoegen er mee nemen,
dat hij vaag blijft, of “'t hele stuk” afkeurt) een andere drukker zoeken, en hièr alle
publiciteit uit stampen die er inzit. Misschien is nog beter: op de punten die Mouton
aan te wijzen heeft arbitrage aan te gaan. Alles goed gepubliceerd, spanning
verwelcken voor de uitslag enz., om er een 100 nieuwe abonnees uit te halen.
Overigens: Boon verdient niet dat wij hem zachtjes laten zakken.’31

Van zijn kant schreef Burssens op 14 maart aan Borgers: ‘Ja, met die kopij van
Boon! Voor mijn part moet er van drukker veranderd worden! Waar houdt anders
dit veto van Mouton op? Straks gaat hij protesteren tegen het redacteurschap van
Hermans! Het zou al te stom zijn de bijdrage van Boon niet te publiceren, we hebben
hier in 't Z. al zo weinig “schrijvers”.’32

De volgende dag gaf Vestdijk in een brief aan Borgers wat achtergrondinformatie:
‘De censuur, uitgeoefend door Mouton, is een natuurlijk gevolg van de situatie. Ik
meen je vroeger al geschreven te hebben, dat Methorst financieel volkomen aan
Mouton vastzit. Onze uitgever is eigenlijk Mouton. Voor zover jullie dit niet allang
wisten, blijft het wel onder ons; mijn zegsman acht ik volkomen betrouwbaar.’
En verder: ‘Een andere drukker zoeken lijkt mij onmogelijk, door de Siameesche

verhoudingen tusschen Mouton en Methorst (de vergelijking gaat mank, maar soit).
De beste tactiek lijkt mij: de zaak van het “geweigerde” stuk gewoon laten rusten,
zonder eenige toezegging te doen dat het door ons wordt teruggenomen, en achter
de rug van M. en M. toch nog naar een andere uitgever uitkijken, daarbij
informeerende naar diens financiële [financiële] capaciteiten. Vindt jullie er een, dan
kunnen weM. enM. een ultimatum stellen. Het is in zekere zin jammer, datMethorst
zoo'n fatsoenlijke en goedwillendeman is. BijMouton zijn het natuurlijk doodgewone
zakenploerten. Overigens, als jullie de zaak forceeren wilt, door nú al op je achterste
beenen te gaan staan, dan heb ik daar alleen maar sympathie voor, maar dan riskeer
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je de ondergang van Podium. Volstrekt geheime onderhandelingen! Denk er eens
over na. Als lokaas: Podium veel abonnés, groeiende belangstelling, - maar censuur
van een rabiat [rabiaat] geworden drukker, etc. etc.’33

Henri Methorst deelde in 1986 over de relatie tussen De Driehoek enMouton mee:
‘Uit Vestdijks opmerkingen blijkt dat hij die verkeerd ingeschat heeft. Een van
Moutons directeuren, de jonge Frits Eekhoud, had Amerikaanse ideeën over de
verspreiding van boeken: hij wilde heel Nederland met pocketboekjes dichtplakken.
DoordatMouton geen uitgeefvergunning had en wij wel, werkten we samen.Mouton
gaf ons geen geld, maar hij drukte de boeken. Wij van onze kant wilden onze
zelfstandigheid niet kwijt.’34

‘Snoei dat dan’

De opmerkelijkste reactie op de kwestie rond ‘De averechtse verkenning’ kwam
intussen van Boon zelf. In een ongedateerde brief schreef hij Borgers: ‘Ik begrijp de
lastige positie waarin ge u bevindt en verlang absoluut niet dat ge bij uw drukker een
tegen-veto stellen zoudt. Soms doen we meer kwad met niet te willen capituleren.
Tenslotte sta ik zelf op het volgende standpunt: mij volkomen uit te schrijven, en

achteraf aan die producten wat te verdienen. Ik stuur dan ook die dingen naar onze
voorposten, omdat ze daar alleen kans hebben gepubliceerd te worden. Heeft men
ook dáár bezwaar, dan moet er maar wat gesnoeid worden. Het is een schande, ik
weet het. Maar ook een “paria” moet leven. Vraag dus aan uw perfide drukker bij
welke passage, zinsnede of woord zijn phallus zich verontwaardigd heeft opgericht,
en snoei dat dan (niet zijn opgerichte ding, helaas, maar mijn proza). Tenslotte
verhonger ik, en een geplaatste bijdrage is mij voor het ogenblik meer waard dan de
overwinning op een dominee.
hartelijk, uw Boon’
Borgers zette daar met potlood onder: ‘Mouton: wijs precies plaatsen aan - daarna

weer praten.’35

Enkele dagen later, op zondag 26 maart, kwam de kwestie tijdens een
redactievergadering in Den Haag ter sprake. Burssens noteerde hierover in zijn
dagboek: ‘Er is daar voor het eerst gebleken dat niet de uitgever Methorst, maar de
drukker,Mouton, het hele zaakje financiert, zodat wemet het geval-Boon erg verlegen
hadden gezeten als Boon zelf niet had geschreven dat hij, liever dan te verrekken
van de honger, de gewraakte passages uit zijn stuk blanco zou willen laten. Dit
voorstel zal aan de drukker overgemaakt worden [...].’36

Zo gezegd, zo gedaan. De dag na de vergadering, 27 maart, schreef Borgers aan
de heer Gerfin van drukkerij Mouton: ‘Naar aanleiding van het bericht
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dat wij destijds van de uitgeverij De Driehoek ontvingen dat er ter drukkerij bezwaar
was gerezen de bijdrage van Louis-Paul Boon, “Averechtse Verkenning” in Podium
af te drukken, en in aansluiting op mijn brief aan U met verzoek het zetsel te laten
staan tot de redactie zich nader over deze kwestie beraden had, verzoek ik U hierbij
namens de redactie aan de betrokkenen die bezwaar maakten te vragen welke
woorden, zinsneden en zinnen precies hiertoe aanleiding gaven.
Daar de redactie door Uw optreden in een zeer lastig parket verzeild is geraakt

(immers de kopij was reeds geaccepteerd door de redactie - daarna gezet door de
drukker zonder enig protest - de auteur corrigeerde zelf de proeven en pas bij het
afdrukken hoorden wij van Uw weigering!) meent zij er op te mogen rekenen dat U
ons in dezen ter wille zult zijn en ons binnen zo kort mogelijke tijd een proef toezendt,
waarop precies staat aangegeven (dus geen vage aanduidingen als “het hele stuk” of
“deze hele passage”) wat voor U onacceptabel is, opdat wij dan in nader overleg met
de schrijver kunnen treden, die zich reeds hiertoe bereid verklaarde.’37

Hierna duurde het nog verscheidene weken voordat de zaak geregeld was. In die
tussentijd schreef Boon in grote geldnood - aan het eind van zijn ongedateerde brief
riep hij uit: ‘Ik crepeer’ - en niet zonder sarcasme aan Borgers: ‘het is wel jammer
dat mijn medewerking aan Podium zo op een sisser is gaan uitlopen. Is het nog niet
mogelijk geweest uit mijn Averechtse verkenning hier en daar een paar kloten weg
te snijden? Dat moet toch niet zo moeilijk zijn, hoop ik, hier en daar met uw pen een
klein schrappie en klaar is hij.’38

Ten slotte kwam het antwoord vanMouton met een opsomming van de belastende
passages. Borgers zou hierover later noteren: ‘Het bleek een wijs voorstel om eerst
de censor zichzelf te laten censureren, want nadat de zetter verzocht was zelf maar
de “talrijke obsceniteiten” die hij geconstateerd had aan te strepen, alvorens de
redactie zijn beslissing zou nemen, kwam de kopij terug met in totaal slechts vier
venijnige groene streepjes onder bepaalde woorden die nu haast zo gangbaar als lid-
en voegwoorden zijn.’39

In juni kwam Boon, die intussen de met groene streepjes aangegeven woorden
onder ogen gekregen had, in een ongedateerde brief aan Borgers nog even op de
kwestie terug: ‘De groene lijntjes zijn geschrapt, maar wil er uw drukker van
verwittigen dat er nog ergens een obscene passage is, die hij waarschijnlijk over het
hoofd gezien [heeft], n.l.: hij kroop op haar zoals op een hond. Moest hij die achteraf
ontdekken dan mag hij zijn groen potloodje gerust laten zitten: dat hij het maar
doodleuk schrapt’40

Na alle opwinding zou eindelijk ‘De averechtse verkenning’ in het zevende nummer
(juli!) geplaatst worden. De eerder geciteerde passage bleek daarbij vervangen te
zijn door de volgende tekst: ‘En dan was het er een komen en
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gaan van oude afgeleefde heren met kinderen van 14 jaar die er in het bijzijn van die
heren paddernaakt een sigaret stonden te smoren, terwijl men hen een hemdje paste...
peins, een hemdje dat 40.000 fr. ging kosten en dat door mariake die 16 jaar was
moest aangepast worden...’41 In de herziene versie bleven dus de categorie der
dertienjarigen en een nadere omschrijving van haar charmes achterwege.
De ‘creperende’ Boon kon intussen nog maandenlang verlangend naar zijn

honorarium uitzien. Waarschijnlijk in september - de situatie met Podium was in die
tussentijd danig verslechterd - schreef hij in een ongedateerde brief aan Borgers:
‘[...] alhoewel ik weet dat Podium slapeloze nachten beleeft, is [het] met mijn eigen
persoontje nog een ietsje slechter gesteld: ik zink: redt mij, met er voor te zorgen dat
dadelijk dadelijk het honorarium voor de Averechtse verkenning wordt uitbetaald.
En herinner hen tevens, voor het te laat is, dat ook mijn vroegere bijdrage, nu enkele
eeuwen geleden - Kleine dagmuziek, heette het, geloof ik - nog niet werd uitbetaald.
Keer u nu niet van het water weg, gerrit, met te beweren dat ge niet zwemmen kunt.
Doe hen mij die twee dingetjes uitbetalen. uw verdrinkende Boon.’
Borgers stuurde deze noodkreet door naar De Driehoek, waarna een van de

medewerkers van die uitgeverij hem weer onverrichter zake terugzond. Wel was er
met potlood bijgeschreven: ‘Henri hoopt in Oct ± 3000 voor Podium te kunnen
reserveren, hopelijk is hij daar ook bij’.42

Enkele brieven van Lucebert

Zoals we gezien hebben, hadden de problemen rond ‘De averechtse verkenning’
ertoe geleid dat er ineens een open plek in de kopij voor het tweede nummer ontstaan
was, die met het eerste bedrijf van het toneelstuk ‘Oidipoes en zijn moeder’ van M.
Croiset opgevuld werd. Verder bevatte deze aflevering drie gedichten van Gerrit
Achterberg, een nieuwe aflevering van Charles' ‘Volg het spoor terug’ en nog een
allerlaatste oprisping in de kwatrijnenreeks tussen Vestdijk en Roland Holst.
Intussen had Anton van Duinkerken in De Tijd geantwoord op Vestdijks ‘Toon

en het negende gebod’ in het laatste december-nummer, waarop deze op zijn beurt
weer met een polemische uitval reageerde. Op 15maart schreef hij Borgers hierover:
‘Hierbij een nieuwe prop tegen VanDuinkerken, naar aanleiding van diens kronkelig
stukje in de Tijd. Zie maar of je het een beetje vlug kan plaatsen.’
Vestdijk die van plan wasWerther Nieland van Simon van het Reve te bespreken,

schreef verder: ‘Het wachten op andere reacties op de novelle van Van het Reve heb
ik allang gestaakt; ook het uitblijven ervan is een geschikt
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aanknoopingspunt om te toornen. Ik hoop de bespreking zoo spoedig mogelijk te
kunnen afleveren. Ook De witte Veeren van Jeanne van Schaik wou ik te zijner tijd
voor Podium bespreken. Den Brabander laat ik nog maar rusten.
Schrijf mettertijd dus eens wanneer we elkaar weer in Amsterdam kunnen zien.

Tot mijn vreugde blijft Nagel dus in de redactie; zeg hem bij gelegenheid eens, dat
ik zijn bundel in het Handelsblad hoop te bespreken en in elk geval zeer de moeite
waard vind, vooral als tegenwicht tegen de epigonistische poëzie waar we al weer
in verzuipen (of in zouden verzuipen, als al dat moois werd gebundeld).’43

Vestdijk, die - zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben - samen met Van
Duinkerken in het gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel gezeten had, schreef op 25
maart op een briefkaart aan Borgers: ‘Zou je voor mij nog een kleinigheid willen
veranderen in het stuk tegen v.D.? In de eerste zin staat “cetero censeo”. Misschien
was het je al opgevallen, dat dit “ceterum censeo” moet zijn. Ik wou deze fout vooral
niet laten staan, aangezien v.D. in St. Michiels Gestel wel eens moeite heeft gedaan
mij de Latijnsche syntaxis bij te brengen, in een verlaten eetzaal.’44

Intussen was Borgers nog steeds druk bezig schrijvers voor een eventuele
Podium-avond in Antwerpen bijeen te brengen. Hoewel Vestdijk al eerder had laten
weten weinig voor een optreden in de Sinjorenstad te voelen, probeerde Borgers het
ook bij hem. Maar op 3 april moest W.F. Hermans aan Borgers berichten: ‘Ik heb
Vestdijk uitvoerig geschreven, en hij heeft mij uitvoerig geantwoord, maar tot de
tocht naar Antwerpen is hij niet te bewegen, zelfs niet schrijft hij, als we hem een
mooie vrouw zouden verschaffen want die zou A. Roland Holst, die er immers ook
bij moest zijn, wel in beslag nemen. - Hij treedt nog liever op in een ècht cabaret.’45

Henri Methorst was overigens diep teleurgesteld door de magere resultaten van
de reclamecampagne in Vlaanderen: één nieuwe abonnee, en dat terwijl hij honderden
exemplaren van Podium naar België gestuurd had! Hij bedacht dat eventuele acties
van eigen medewerkers meer kansen zouden hebben en besloot de samenwerking
met Pelckmans op dit punt op te zeggen. Begin april berichtte Gaston Burssens in
een ongedateerde brief aan Borgers over Pelckmans: ‘Bert vertelt mij dat Methorst
liever zou zien dat de verspreiding van Podium door bemiddeling van zijn gewone
vertegenwoordigers zou geschieden. Hij heeft erin toegestemd, zodat hij dus met
Podium niets meer heeft te maken!’46

Intussen had Lucebert, die begin 1949 met zijn ‘Minnebrief aan onze gemartelde
bruid Indonesia’ in Reflex al sterk de aandacht getrokken had en later rond ‘Cobra’
de revolutionaire trom met verve had geroerd, verzen aan de redactie van Podium
aangeboden. Halverwege februari47 schreef hij hier-
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over in een ongedateerde brief aan Borgers: ‘Gaarne vernam ik van U of de redactie
van Podium niet of wel geneigd is enige van mijn gedichten die in haar bezit zijn te
plaatsen. Ik zou daaromtrent graag spoedig zekerheid hebben, daar ik zelf een
tijdschrift ga uitgeven en het niet leuk zou zijn wanneer in Podium en in mijn
tijdschrift dezelfde verzen verschenen.’48Dat tijdschrift, dat de naamKop zou krijgen
met als ondertitel ‘TIJDSCHRIFT van nog niet gestorven DICHTERS’, is nooit
uitgekomen.
Het is mogelijk dat Lucebert toen al wist dat Fokke Sierksma, die een half jaar

eerder het tijdschrift Reflex en de poëzie der experimentelen nog fel bestreden had,
geen redacteur van Podium meer was. Duidelijk is wel dat met diens vertrek de
experimentele dichters meer kans zouden krijgen in dat blad te publiceren.
Op de achterkant van Luceberts brief schreef ook Bert Schierbeek in wiens huis

Lucebert toen woonde, een brief aan Borgers: ‘Jij hebt volgens Methorst nog altijd
een exemplaar van Het boek Le Cocq onder je berusting. Zou ik dat van je terug
kunnen ontvangen, want ik heb het, nu Methorst het niet gaat uitgeven nodig, voor
de circulatie langs uitgevers. Je begrijpt, hoe meer exemplaren ik heb, des te meer
kan ik er tegelijk afwerken. Ik hoop dan ook dat je me het zo gauw mogelijk stuurt.
Hoe gaat het met het tweede hoofdstuk van Jazubel? Nemen jullie dat nog? Ik ben

erg benieuwd.
Nieuws heb ik verder niet. Kun je nog wat kleine vreemde stukjes gebruiken, een

soort lyrisch mystiek proza van ongeveer drie à vier pagina's?’ Met die ‘stukjes’
doelde Schierbeek op de brieven die Lucebert en hijzelf de afgelopenmaanden onder
de titel ‘Chambre - antichambre’ geschreven hadden.
Op 17 april schreef Lucebert Borgers opnieuw: ‘ik zou wel eens graag van je

willen horen wat jij en de overige redactie-leden van Podium vanmij willen opnemen
en wat niet. ik vernam van den heer methorst dat de stukjes van Bert en mij ook voor
plaatsing in aanmerking komen ofschoon de heerM. dit niet met de grootste stelligheid
beweerde naar ik begreep. als het even kan wil je dan de verzen en de prozastukken
die jullie niet opnemen terug zenden?’ De ‘stukjes van Bert en mij’ zouden in het
juni-nummer van deze jaargang gepubliceerd worden.
In zijn brief aan Borgers deelde Lucebert verder nog mee: ‘ik heb nu drie bundels

gedichten klaar liggen maar weet niet wat ik er mee moet doen. de bundels hebben
geloof ik wel mooie titels, resp. Apocrief, gaya en chaos, die schwarzen Erotiker.
ook heb ik er omslagen en tekeningetjes bij-gemaakt, ik wil wel een bundel insturen
voor de Podium-reeks, maar ik vrees dat ook jullie, zoals alle anderen, mij te
gevaarlijk vinden.
wanneer mijn bundels verschijnen kan heel nederland lachen en hulen
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[huilen] tegelijk, ze worden op alle hoeken van de straat gretig door het volmondig
publiek af genomen en men leest ze als beeldromans. schade für die ganz grosse
menge muse-mieserl.
ik groet U en de Uwen met het hart
Lucebert

dichter die zich dik kleedt
zodat het zweet der vervoering niet
uitbreekt’.49

Ook Gerrit Kouwenaar in Podium

In dezelfde periode verscheen het maart-nummer van Podium. Daarin werden drie
gedichten van Hans Andreus gepubliceerd, waaronder ‘Het lied van het morgenlicht’.
Andreus had kort daarvoor Borgers voor het eerst bij hem thuis in Bussum opgezocht.
Deze had hem bij die gelegenheid enkele boekjes van hun beider favoriete dichter
Paul van Ostaijen meegegeven.50

In ‘Het lied van het morgenlicht’ lijkt de wereld vanuit een souterrain - Andreus
bewoonde toen een dergelijke ruimte aan de Stadhouderskade te Amsterdam - bekeken
te worden:

ik groet het morgenlicht maar of het zich laat groeten
de voeten der voorbijgangers laten zich beter groeten
wij moeten zeggen zij ondanks het morgenlicht
ik knik ze toe houd moed zeg ik het licht maakt je toch blij
ze knikken terug maar ze geloven niet ze gaan voorbij

het morgenlicht houdt zich nu bezig met de dingen
de pasgewassen trams de rails het draad erboven
de fietssturen de ramen en de raamkozijnen
de dingen kunnen in het morgenlicht geloven
het water van een gracht wordt zonder kleren aan
zo heilig als de heilige sebastiaan

en ook de kar de man ernaast de haring op de kar
zij roepen eensgezind en zonder dat zij opzien baren
het morgenlicht nabij en ook ikzelf ik groet
het morgenlicht maar of het zich laat groeten
wij moeten zeggen wij dit is het morgenlicht
wij moeten zeggen wij het licht is ons gezicht
wij moeten zeggen wij het licht gaat eenmaal dicht.51
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Een andere dichter die aan dit nummermeewerkte, was Gerrit Kouwenaar, die evenals
Lucebert medewerker van Reflex geweest was en die - na Sierksma's vertrek - ook
in Podium ging publiceren. Van hem werden twee verzen onder de gezamenlijke
titel ‘Een grapje dat mag’ opgenomen. In het eerste hiervan worden lichamelijke
sensaties verbeeld in een taal die soms aan een chirurgisch handboek ontleend lijkt
te zijn. Al te romantische fantasieën worden daarmee genadeloos onderuit gehaald:

Men mag zijn ogen niet sluiten
voor wat elke letter-seconde
geleden wordt tussen cement en vodden.
En ook: voor wat tussen ribben
en ruggegraatwering
voorviel,
voorvalt,
voorvallen blijft -
het schampere werk
van de stekend gebrilde harpij.

Maar na het geraderde denken
om je voeten te voelen
op het plaveisel,
het leidsel vieren
achter het gordijn.
Het kaïnsteken afdrijven,
de marmeren handen uitslijpen
tot prettige vleesschijven,
gedoemd tot strelende
afwassen in de
achterhoofds schuimende
schuim.52

In dit nummer werd ten slotte nog een plaagstootje in de richting van Libertinage
uitgedeeld: ‘In welk gezelschap H.A. Gomperts en W.F. van Leeuwen zich ook
bevinden, zij kruipen onmiddellijk bij elkaar om van gedachten te wisselen, zoniet
over Evelyn Waugh, dan toch minstens over Menno ter Braak of de Wereldraadsels.
De zachtmoedige dichter Adriaan Morriën zegt: “G. en v.L. zijn

homointellectuelen.”’53

Adriaan Morriën vertelde in 2000: ‘Dat was een pesterijtje van Hermans.
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Louis Paul Boon: Zelfportret (1947)

E. VAN MOERKERKENWillem Frederik Hermans
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Ik heb hem toen geschreven: “Hoor eens, je moet maar niet meer komen.” Hij schreef
me toen heel vriendelijk terug dat het toch maar een grapje was of iets van die
strekking. Ik heb me toen nog wel bij Hans en Huyck geëxcuseerd, maar ook zij
hadden het als een grapje opgevat.’54

Deze aflevering van Podium bevatte verder poëzie van J.B. Charles en het eerste
deel van een essay over Henry Miller door Jacq. den Haan. Hoe teleurgesteld Henri
Methorst zich ook over het geringe commerciële succes van Podium gevoeld zal
hebben, over de laatste bijdrage zal hij als uitgever van Miller in Nederland uiterst
tevreden geweest zijn...
Aan het slot van deze aflevering deelde de redactie nog mee dat Sierksma als

redacteur vervangen was door Hermans. Daarbij werd de tekst gebruikt die Borgers
in ‘Podium-nieuws’ voorgesteld had.

‘Ik zie ze gewoon golven’

Intussen werd de financiële situatie rond Podium steeds benarder. Vooral de
uitbetaling van de honoraria liet langzamerhand absurd lang op zich wachten. Op 2
mei schreef Methorst hierover aan Borgers: ‘Zoals je gehoord hebt, is thans het
September/October-nummer financieel afgehandeld. Zodra er in de komende 10
dagen weer geld binnenkomt, handel ik opnieuw voor een f. 1000.- af, terwijl ik de
derde f. 1000.- omstreeks de 20steMei uit huis hoop te krijgen [...].’55Demedewerkers
kregen hun geld dus méér dan een half jaar nadat het september-oktobernummer had
moeten verschijnen!
De irritaties hierover werden natuurlijk steeds groter. Zo schreef Paul Rodenko

op 12 mei aan Borgers - met een verwijzing naar de uitbetaling van de honoraria die
in ‘golven’ plaatsvinden zou -: ‘Het is om uit je huid te springen, hoe ze met dat geld
alles altijd net verkeerd doen. Maar ik zal nu maar even wachten met springen in
verband met die twee golven (wat klinkt dat fraai, hè? Ik zie ze gewoon golven, met
zilveren schuimtoppen; wie weet, misschien valt het net samen met de opening van
het zwembad in Scheveningen).56

En Willem Frederik Hermans op 24 mei in iets minder plastische bewoordingen,
ook aan Borgers: ‘Ik hoop dat Methorst mij nu spoedig betaalt, want ik zit erg
omhoog. Ik hoop je binnenkort kopij te sturen. Gaat verder alles goed?’57

Ook in andere opzichten was de situatie weinig rooskleurig. Zoals we gezien
hebben, hield Bert Pelckmans zich in Vlaanderen niet langer bezigmet de verspreiding
van Podium en was deze activiteit overgegaan naar vertegenwoordigers van De
Driehoek. Maar of dezen zich erg druk maakten voor het blad, was twijfelachtig.
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Op 8mei schreef Borgers in ‘Podium-nieuws’ over de vooruitzichten in Vlaanderen;
‘PODIUMAVONDEN zijn na de val van Antwerpen uitgesteld tot het najaar, als we dan
tenminste kans zien de zaak goed tevoren te organiseren. De Antwerpse avond ging
ook deze maal niet door, want Pelckmans heeft zich teruggetrokken voor de
vertegenwoordigers van De Driehoek in België, die echter niets aan Podium doen
(de oorzaak was ditmaal: een ontactische zin van de Driehoek over zijn
vertegenwoordigers in België aan Pelckmans, maar toch vooral: P. heeft er kennelijk
geen zin in en zoekt zich er af te maken).’
Borgers haalde daarom maar weer eens een aloude truc van stal: tot een fusie

komenmet een ander tijdschrift en daardoor onderdak vinden bij de uitgever daarvan.
Een aardige kandidaat hiervoor leek het bladDeNieuwe Stem, waarvan Sjoerd Leiker,
een vriend van Sierksma en sinds jaar en dag ook een bekende van Borgers,
redactiesecretaris was.Maar tot een spoedige echtverbintenis zou het toch niet komen.
Op 8 mei schreef Borgers hierover in hetzelfde ‘Podium-nieuws’: ‘FUSIE NIEUWE
STEM is op een informatieve bespreking van Donker en Leiker met Nagel en mij
slepende gehouden, d.w.z. we hebben voorgesteld er in het najaar nog eens over te
praten als de situatie voor de komende jaargang duidelijker is.’58

Het duurde hierna nog verscheidene weken, voordat omstreeks begin juni het
april-nummer van Podium het licht zag. Daarin werd Vestdijks nieuwe ‘prop’ tegen
Anton van Duinkerken gelanceerd.
Hij schreef: ‘Iemand, die hetWetboek van Strafrecht mobiliseert in een zich zozeer

tegen de schrijver richtende boekbespreking als die van v.D. over De Tranen der
Acacia's, mag bij een nuchtere en onpartijdigemenigte slechts op lachsalvo's rekenen,
wanneer hij komt verklaren, eigenlijk alleen maar het Wetboek van Strafrecht te
hebben willen critiseren. Het is mogelijk, dat v.D. óók het land heeft aan dit Wetboek,
dat hij een bijgedachte aan dit Wetboek heeft gespendeerd, toen hij de beruchte
passage neerschreef. Maar het wil er bij mij niet in, dat hij deze passage heeft laten
staan zonder te weten, dat hij Hermans ermee benadeelde. Iederéén weet zoiets, ook
al is hij nog zo verstrooid, gehaast, in heilig vuur ontstoken.’59

Sierrksma's voorstel

Intussen had Fokke Sierksma een uitvoerig essay onder de titel ‘Tussen twee vuren’
geschreven over Vestdijks boek De toekomst der religie (1947) en over de vaak
scherpe kritieken die daarop vooral in theologische kring geleverd waren.
Op 31 mei schreef hij hierover aan Methorst: ‘Mijn vraag is nu, of U er [...]
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voor voelt om dit als een deeltje in de Podiumreeks uit te geven. Mocht dat zo zijn,
dan stuur ik U vanzelfsprekend graag een doorslag van mijn essay met desgewenst
de polemieken erbij.
Vestdijk en ik zouden echter graag, alvorens over de andere kwesties te spreken

die met een publicatie verband houden, weten wanneer U het boekje zoudt kunnen
doen uitkomen. Het is namelijk gewenst, dat er niet te lang mee gewacht wordt,
omdat het doorgaans vergeetachtige publiek dan niet meer weet welke associaties
het aan “De toekomst der religie” moet verbinden.
Voelt U om de een of andere reden minder voor een dergelijke uitgave, dan hoor

ik ook dat graag spoedig van U. Er zijn namelijk uitgevers, die langs mij onbekende
wegen van het plan hebben gehoord, en nu van hun belangstelling hebben doen
blijken. Persoonlijk - dat weet U - zou ik het bizonder prettig vinden, wanneer juist
dit boekje in de Podiumreeks verscheen.’60

Een weekend in Vlaanderen

Zoals we gezien hebben, was de samenwerkingmet Vlaanderen tot dusver nauwelijks
van de grond gekomen. Er waren wel twee Vlaamse redacteuren bijgekomen - van
wie overigens Walschap door zijn militaire dienst niets voor het tijdschrift kon doen
- en ook werden er wel meer dan tot dan toe bijdragen van Vlaamse auteurs in Podium
gepubliceerd, maar een Podium- avond in Antwerpen had niet plaatsgevonden en
uitgever Pelckmans was ermee gestopt het blad te verspreiden. Het zag er bovendien
naar uit dat het aantal nieuwe abonnees op de vingers van één hand te tellen was.
De immer optimistische Gerrit Borgers wilde het daarbij niet laten: hij was van

mening dat de samenwerking tussen Noord en Zuid vooral hierdoor niets opgeleverd
had, doordat alles te kleinschalig aangepakt was. Een échte concentratie van
vooruitstrevende krachten zou misschien een doorbraak naar een jong, op nieuwe
ontwikkelingen gespitst publiek kunnen opleveren. Hij sprak hierover met Gaston
Burssens, die toen het idee opperde een fusie van Podium met het sinds negen
maanden bestaande avant-gardetijdschrift Tijd en Mens tot stand te brengen.61
Met dit in hun achterhoofd spraken ze af op zondag 18 juni een bijeenkomst bij

Burssens thuis te beleggen, waarvoor niet alleen de redactie van Podium, maar ook
enkele redacteuren van Tijd en Mens uitgenodigd zouden worden. Borgers dacht
daarbij vooral aan Louis Paul Boon, in wie hij de belangrijkste jonge romanschrijver
van Vlaanderen zag.
Gelukkig kon Boon die zondag komen. In een ongedateerde brief schreef hij

Borgers - met een verwijzing naar zijn vrienden, de dichters Marcel Wauters en Ben
Cami, die met hem in de redactie van Tijd en Mens zaten -:
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‘Ik neemmisschienWauters en Camimee, dat zal misschien de hoop zoniet verfraaien
dan toch vergroten. En ook: hoe meer gekken, hoe meer plezier.’62

Met het oog op de bijeenkomst werd een auto gehuurd, waarmee Paul Rodenko,
Wim Nagel, Willem Frederik Hermans en Gerrit Borgers naar Antwerpen zouden
rijden. Op 14 juni schreef de administrateur van De Driehoek Fred Ferro aan Borgers
- met een verwijzing naar de toen nog bestaande Twentsche Bank -: ‘Hierbij fl. 16.-
reisgeld voor de reis naar Antwerpen op 17.6.50. Je paspoort en Belgische geld krijg
je rechtstreeks van de Tw. bank toegezonden.’63 Ook Methorst besloot - met een
eigen ‘wagentje’, zoals hij Borgers op 12 juni berichtte64 - naar Antwerpen te rijden.
Over Burssens' huis waar de bijeenkomst gehouden werd, zou Boon later schrijven:

‘Ginder op Sint-Anneke, tussen eeuwigdurend kermis-rumoer, woonde Gaston
Burssens. Om zijn woning te bereiken, moest men twee keer tol betalen: eens aan
de ingang van de tunnel onder de Schelde, en nog eens aan de ingang voor de plage
van Sint-Anneke. In de winter was hij voor zijn bestaan aangewezen op de enige
zaak die er openbleef: een bakker die slechts rijsttaarten vervaardigde.
Aan de rijsttaart-dis zaten toen de dichter Paul Rodenko, de schrijverWillem

Frederik Hermans, de essayist Charles Nagel en de alles overkoepelende Gerrit
Borgers. Met ook nog een uitgever die Methorst heette en wiens naam ik maar niet
kon onthouden. Waarop Gaston me zei: “Maar dat is toch simpel... denk aan Met
Worst en maak en Met Horst van.”’
En verder: ‘Hermans en Nagel hadden toen al ruzie met elkaar, en Rodenko zette

mij het wezen, de betekenis en de noodzakelijkheid der moderne poëzie uiteen. Het
slot heb ik nooit vernomen, want Gaston schonk hem een groot bierglas vol jenever
en Rodenko dronk dit zo leeg, denkend dat het limonade was...
Daarna wist hij niets meer over poëzie, en vond hij zelfs de rijsttaart niet meer die

hij aan het eten was.’65

Zoals door de handige Borgers al voorzien was, kwamen de gasten - tussen de
rijsttaarten door - ertoe vèrgaande afspraken over samenwerking tussen Podium en
Tijd en Mens te maken. Eerst werd - vooral op aandringen van Methorst - besloten
datPodiummeer dan tot dusver een algemeen tijdschrift zouworden, dat ook aandacht
zou besteden aan de politiek en aan andere kunstvormen dan de literatuur. Hopelijk
zou het blad daardoor aantrekkelijker worden voor een breder lezerspubliek. Overigens
was het wel de bedoeling dat het typisch eigen karakter bewaard zou blijven.
Vervolgens kwam de positie van de redactie ter sprake en de samenwerking tussen

Noord en Zuid. Hierbij bracht Borgers voorzichtig het plan naar voren ommet ingang
van de nieuwe jaargang tot een fusie tussen Podium en
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Tijd en Mens te komen, waarbij hij overigens hoopte ookDe Nieuwe Stem te kunnen
betrekken: de naam zou dan vanuit een sinds jaar en dag in Podium- kring gehanteerd
uitgangspunt - de redactie van dat blad had een sterk ontwikkeld gevoel van
eigenwaarde - Podium zijn.
In dat geval zou het de voorkeur verdienen de publicatie van het tijdschrift door

twee uitgevers - uit Vlaanderen en Nederland - te laten verzorgen. De voordelen
daarvan waren evident: de niet geringe kosten zouden gespreid worden, waardoor
het blad meer levenskansen kreeg. Daarbij lag het voor de hand dat De Driehoek de
Nederlandse uitgever zou blijven, terwijl Burssens met Pelckmans zou bespreken of
hij de uitgave in Vlaanderen voor zijn rekening zou willen nemen. Voelde Pelckmans
daar niet voor - wat te verwachten was -, dan zou misschien de Antwerpse uitgeverij
De Sikkel een geschikte kandidaat zijn.
Bovendien leek het efficiënt voortaan te gaan werken met twee hoofdredacteuren

- één in Noord, de ander in Zuid - met daarbij alleen een zogenaamde redactieraad.
Voor Nederland viel voor de positie van hoofdredacteur de keus op Hermans:
Rodenko, Nagel en Vestdijk hadden het te druk met andere zaken, terwijl Borgers
zelf de laatste tijd erg weinig schreef. De keuze voor Hermans was wel pikant: tussen
hem en Podium waren immers in het verleden felle polemieken gevoerd.
Aan Vlaamse kant lag de keuze voor Boon voor de hand, maar dat het tot een fusie

zou komen was nog allerminst zeker - de meeste redacteuren van Tijd enMenswisten
nog nergens van! - en als redacteur van dat blad kon Boon zich niet zomaar aan
Podium binden. Later zou hij hierover schrijven: ‘[...] Borgers zei dan [...] aan het
einde van de avond, dat ik maar bij hun tijdschrift moest komen, dat Podium heette.
Het was in het begin een heel klein schrift, en wij in Aalst noemden het Podiummeke,
waarvan mijn vrouw - of was het Cami? - Podommeke maakte.
Van mijn kant zei ik, dat we reeds een tijdschrift hadden, dat ik ook nog ervan

droomde een eigen tijdschrift te bezitten, en dat ik bovendien verplicht was aan alle
andere en betalende tijdschriftenmee te werken om de kop juist onder water te kunnen
houden.
Borgers, een kleerkast van een man, met brede schouders en op die schouders de

kop van stier en stierenvechter samen, vaagde dat alles in één handgebaar weg. Dan
maken we van al die tijdschriften één tijdschrift, zei hij, en betalen we u zoveel dat
ge er schatrijk bij wordt.’66

Boon, Ben Cami en Marcel Wauters beloofden dat ze hun best zouden doen de
andere redacteuren van Tijd en Mens - onder wie de redactiesecretaris Remy van de
Kerckhove en een van de gezichtsbepalende figuren in het blad, de essayist Jan
Walravens - warm te maken voor een fusie met Podium. Ver-

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



310

der werd er afgesproken dat er in juli een gezamenlijke ‘medewerkersconferentie’
van Tijd en Mens en Podium gehouden zou worden.
Duidelijk is dat dit alles fraaie plannen waren, maar ook nog niet meer dan dat.

Het was zeer de vraag of de rest van de redactie van Tijd en Mens zou instemmen
met een fusie waarbij de naam van haar tijdschrift verdwijnen zou, en bovendien -
niet minder belangrijk - of er een Vlaamse uitgever voor Podium gevonden zou
kunnen worden.

Tegenslag troef

De dag na de bijeenkomst bij Burssens thuis, maandag 19 juni, legden Boon - ‘met
hangende oren’, zoals hij later schrijven zou67 -, Cami enWauters aan JanWalravens
het fusieplan voor, maar deze bleek daarover weinig enthousiast te zijn. Op dezelfde
dag berichtte hij aan Pierre H. Dubois: ‘Ons tijdschrift Tijd en Mens gaat niet kwaad.
Thans kregen wij een voorstel van Podium om met hen samen te werken. Maar ik
voel niet veel voor Podium. Wat denk jij van dat tijdschrift?’68 Afgesproken werd
dat er op dinsdag 4 juli een vergadering van de redactie van Tijd en Mens bij Marcel
Wauters thuis gehouden zou worden.
Ook in Nederland ging niet alles van een leien dakje. Op woensdag 21 juni, drie

dagen na het zo stimulerende weekend, schreef Henri Methorst aan de redactie van
Podium over een gesprek dat hij met zijn ‘financier’ had gehad: een directielid van
Mouton, die via de betaling van drukkosten De Driehoek financieel ondersteunde.
Methorst schreef onder de aanhef ‘Beste Vrienden Redacteuren’ - de vriendelijke

toon voorspelde weinig goeds -: ‘Ik heb Maandag jl. al direct de gelegenheid gehad
met mijn financier onze plannen voor PODIUM te bespreken. Dat was trouwens toch
dringend nodig nu de Belgische samenwerking en de subsidie voor dit jaar in ieder
geval nog niet doorgingen, hetgeen, wat België betreft, uit de houding van den Heer
Pelckmans wel duidelijk genoeg bleek. In zekere zin tot mijn verwondering en in
ieder geval tot mijn grote spijt is het resultaat negatief en dit niet zozeer, omdat wij
niet eventueel in de komende 6 of 12maanden de kosten voor PODIUM zouden kunnen
opbrengen. Dit is zuiver een kwestie van onze omzet en zal het ene kwartaal
makkelijker vallen dan het andere; maar meer omdat hij principieel er niet de fondsen
voor beschikbaar heeft om op de lange baan een mooi Nederlands fonds op te zetten,
waardoor de zaak op den duur wordt wat thans Meulenhoff of Querido is. Daarop
komt het toch feitelijk neer.
De nieuwe opzet zou in het eerste 1 à 1½ jaar waarschijnlijk niet minder kosten

dan de oude, omdat er opnieuw reclame moet worden gemaakt en de omvang
uitgebreid.
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Mijn financier staat er nu echter zo tegenover, in afwijking van zijn houding van
twee jaar geleden toen PODIUM bij ons begon, dat hij inmiddels zelf over reel minder
contanten beschikt, dat zijn voornaamste zaken en interessen elders liggen en dat hij
het dus prachtig vindt, indien De Driehoek verder zichzelf zou kunnen bedruipen en
op eigen kracht eventueel een Nederlands fonds opbouwen (waarvoor ik ook, zakelijk
gezien, zou voelen), maar dat hij zich niet kan permitteren om daar eerst nog een
paar jaar f. 6, tot 10,000.- per jaar voor bij te springen, terwijl hij evenmin overzien
kan, of de opbouw van een dergelijk Nederlands fonds zal lukken noch de tijd heeft
om zich daarin als zakenman, niet uitgever, te gaan verdiepen.
Het lijkt mij juist jullie dit zo gauw mogelijk te schrijven, al kun je begrijpen, dat

dit voor mij buitengewoon spijtig en pijnlijk is na de moeiten en zorgen, die wij ons
gegeven hebben en bij de prettige, vriendschappelijke verstandhouding, die er gegroeid
is en die tevens gebaseerd is op een gelijkheid van smaak en mentaliteit, waardoor
veel van jullie auteurs juist bij De Driehoek zullen passen.’
Methorst schreef verder: ‘Ik zie de zaak nu zo: jullie zult zo gauwmogelijk contact

zoekenmet een anderen uitgever in Nederland, nog voordat de Belgische bijeenkomst
plaatsheeft en hem jullie nieuwe plannen voorleggen. Inmiddels zullen wij de
bestaande jaargang afmaken.’
Hij voegde hieraan toe - met een verwijzing naar een uitgeverij die al eerder als

alternatief voor De Driehoek ter sprake gekomenwas -: ‘Mocht Van Loghum Slaterus
de opvolger zijn, hetgeen ik voor alle partijen prettig zou vinden, [...] en mochten
zij tegen de onderneming opzien, dan zou inderdaad nog een gemeenschappelijke
exploitatie te overwegen zijn. Met hen zou ik het over de daaruit voortvloeiende
relaties en voordelen ook zeker eens worden, wat ik van geen enkelen anderen uitgever
zou durven zeggen, zelfs niet van De Bezige Bij, die, dunkt me, een heel ander tempo
in haar ontwikkeling heeft en zich ook niet bij uitstek in literaire richting beweegt.
Zij heeft enerzijds waarschijnlijk teveel succes en anderzijds, als geheel nieuwe zaak,
het geduld of de tijd niet om op de geleidelijke opbouw van zo'n nieuw fonds te
wachten. Ik zou denken, dat zij meer de commerciële, en dus gemengde, richting
opgingen. Financieel is dat voor jullie echter wellicht wel gunstig. Het is trouwens
zuiver een persoonlijke visie van mij.’
Met zijn vulpen schreef Methorst - kennelijk vooral voor Borgers - nog aan het

slot van deze getypte brief: ‘Ik moet natuurlijk een koopsom voor het blad bepalen
[...].’69

Henri Methorst vertelde in 1986 over de achtergrond van zijn brief: ‘De Raad van
Bestuur van Mouton heeft op een gegeven moment via de accountant begrepen dat
Podium zo weinig opbracht en toen tegen directeur Frits
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Eekhoud gezegd: “Man, ben je gek, daar moet je onmiddellijk mee ophouden.” Ze
vonden Podium dus een te grote verliespost en wijzelf hadden geen financiële
achtergrond.’
Trok De Driehoek zich dus vrijwel zeker terug, ook bij het zoeken naar een

Vlaamse uitgever liepen de zaken niet op rolletjes. Op woensdag 28 juni moest
Burssens aan Borgers berichten: ‘Pelckmans voelt er niets voor, zodat we dus op De
Sikkel zijn aangewezen. Maar voor we daar terecht komen moeten we toch eerst
vaste plannen hebben.’70

De dinsdag daarop, 4 juli, werd op een bijeenkomst van enkele redacteuren van
Tijd en Mens besloten voorlopig maar niets te besluiten en op 26 juli eerst nog eens
met Gerrit Borgers en Gaston Burssens te gaan praten. Het zag er overigens naar uit
dat - evenals JanWalravens - ook Remy van de Kerckhove niet veel voelde voor een
fusie met Podium.

‘De zusters hebben mij lief’

Intussen had Simon Vinkenoog, die sinds enkele weken Blurb uitgaf, op 3 juni aan
Ferdinand Langen geschreven: ‘Podium, dat me na het geplaatste gedicht om nieuw
werk vroeg (dat ik zond) heeft nooit meer iets van zich laten horen, zelfs niet na een
onbeschoft en zeker onbehoorlijk herinneringsbriefje dat ik Borgers stuurde, dus van
die kant is mijn redding niet te verwachten.’71 Vinkenoogs pessimisme bleek
overbodig, want enkele maanden later, in het dubbelnummer 8-9, zouden alsnog
twee verzen van hem gepubliceerd worden.
Ook een andere buitenlandse correspondent, Leo Vroman, nam weer contact met

Podium op. Op 20 juni schreef hij Borgers: ‘Hierbij eindelijk weer eens iets, waarvan
ik overigens niet weet of het goed genoeg is.
Ik heb een tijd lang niets geschreven omdat ik in plaats daarvan (van schrijven)

bemerkte evengoed te kunnen slapen, eten of desnoods liggen kijken.’72

In dezelfde periode kwam hetmei-nummer vanPodium uit. Deze aflevering opende
met het verhaal ‘Manuscript in een kliniek gevonden’ vanWillem Frederik Hermans,
dat hij blijkens het onderschrift al tijdens de bezettingstijd, in november 1944,
geschreven had.
In dit verhaal komt een ik-figuur aan het woord in wiens oor - tijdens het reinigen

van dit lichaamsdeel - een fosforlucifer ontbrand is en die daarom in het ziekenhuis
is opgenomen: ‘Eerst de maan. Niemand mag's nachts het bed uit, maar ik... De
zusters hebben mij lief. Zij doen of zij het niet zien, meestal zelfs glimlachen zij vol
verering tegen mij, onder de groene nachtlampen op de kruispunten van de gangen,
wanneer ik voorbijkom, op weg naar de trappen naar het dak. Ik weet wanneer de
maan vol is zonder dat
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ik krant of almanak lees, ik weet zoals ik alles weet. Ik sta tussen de schoorstenen
en leg mijn hand op haar wang. Men zou denken dat de wang van de maan ijskoud
moet zijn. Treurige vergissing! Wat wel? Ik heb moeten beloven het niet te verraden.
Nooit de zon. Overdag vliegen grote gele herfstbladen langs mijn venster. Wie

heeft toch bedacht dat vleermuizen overdag slapen. En later zag ik meeuwen zweven,
de vleugels star, als in de vlucht bevroren.
Maar ik moet vertellen hoe ik in het ziekenhuis gekomen ben, al is dit maar een

onderdeel van alles, zoals het maar een onderdeel van alles is, dat ik, wanneer de
ramen 's ochtends om te luchten worden opengezet, de schaatsen der verpleegsters
kan horen krassen op het ijs in de gracht. Verder hoort men niets van de stad.’73

Paul Rodenko publiceerde in dit nummer het eerste deel van zijn essay ‘Nachtvlucht
in de geschiedenis’, waarin hij inging op de lichamelijkheid van veel moderne
literatuur.
Hij kwam ook in deze bijdrage weer tot verrassende constateringen: ‘In de

klassieke, overwegend psychologisch georiënteerde romankunst [...] speelt het
lichaam, de zijnswijze van de lichamelijkheid, een zeer geringe rol. Existentieel
significatief zijn eigenlijk alleen de mond en de ogen, d.w.z. die uitdrukkingscentra,
die door hun grote differentiatie het dichtst bij de “geestelijke” zône staan, ja die,
met name de ogen, bijna reeds als pure geestelijkheid ervaren worden. De ogen
immers zijn de “spiegel der ziel” en de “ogentaal” brengt een directe geestelijke
communicatie tot stand, in tegenstelling tot de klanklichamen, die het mondcomplex
vormt en die nog een secundaire bewerking behoeven alvorens zij tot “zin” worden.
Een wezenlijke rol speelt de mond dan ook niet zozeer in het spraakmechanisme dan
wel in die uitdrukkingsbewegingen, waarin hij met de ogen één significatief geheel
vormt, zoals b.v. in de glimlach [...].’
Rodenko schreef verder: ‘De klassieke romankunst heeft daarbij een uitgebreid

systeem van betraande, doordringende, in de verte starende, bliksems schietende enz.
ogen, samengeknepen, omgekrulde of trillende lippen en glimlachen met of zonder
medeplichtigheid der ogen ontwikkeld, dat het interesse van het lichaam in de
handeling moet representeren: een vertegenwoordiging, die echter nauwelijks een
eigen stem in het kapittel heeft en eigenlijk alleen datgene, wat reeds zuiver geestelijk,
in woorden, is uitgedrukt, nog eens op haar manier mag overzeggen, of hoogstens
door de romancier in plaatsvervangende zin aan bod gelaten wordt, maar dan toch
steeds zo, dat hij in stede van: “Haar ogen begonnen vonken te schieten” net even
goed had kunnen schrijven: “Wat gemeen, wat in-gemeen! riep zij uit.” Meestal zal
hij overigens - een romanschrijver moet nu eenmaal óók leven - beide zinnen
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neerschrijven, maar waar het om gaat is dit: dat de lichamelijkheid in de klassieke
roman nooit meer dan een illustratieve functie heeft, nooit meer is dan een
parallelverschijnsel zonder eigenlijke zelfstandige waarde.’
Hierna bekeek hij een aantal moderne romans - zoals van André Malraux en

Antoine de St.-Exupéry - en constateerde daarbij een afname ‘van de
mond-oog-frequentie ten voordele van de hand’.74
Het vijfde nummer bevatte verder gedichten van Gerrit Achterberg en een nieuwe

aflevering van ‘Volg het spoor terug’ van J.B. Charles.

In contact met De Bezige Bij

Na ontvangst van Methorsts brief waarin De Driehoek als uitgever van Podium
afhaakte, namen Gerrit Borgers en Wim Nagel snel contact op met de uitgeverijen
Van Loghum Slaterus en De Bezige Bij om te bekijken wat de mogelijkheden waren.
Daarbij bleek dat er inderdaad - zoals ook in Antwerpen afgesproken was - naar een
bredere opzet voor het blad gezocht moest worden, maar dat er veel minder geld
beschikbaar zou zijn dan Borgers zelfs in zijn meest pessimistische bui gevreesd had.
Als Podium verder alleen in Nederland uitgegeven zou worden, kon er geen sprake
van zijn dat de hoofdredacteur zoveel betaald zou krijgen als eerst in de bedoeling
gelegen had. Ja, het zag er zelfs naar uit dat hij helemaal geen honorarium meer zou
krijgen...
Dit had tot gevolg dat nóch Willem Frederik Hermans - hij trouwde op 4 juli met

de uit Suriname afkomstige Emmy Meurs - nóch Gerrit Borgers de functie van
hoofdredacteur op zich zouden kunnen nemen. De enige die hiervoor in aanmerking
leek te komen, was Borgers' enkele jaren oudere vriend Derk (‘Dick’) Vriesman, een
bemiddelde econoom met literaire interesses: zo had hij onder het pseudoniem D.
Opsomer al eerder aan Podiummeegewerkt. Borgers was indertijd via J.J. Klant met
hem in contact gekomen: Klant en Vriesman maakten beide deel uit van een clubje
economen dat in het Amsterdamse journalistencafé Scheltema bijeen placht te
komen.75

Het feit dat niemand van de redactie in de gelegenheid was hoofdredacteur te
worden, bracht met zich mee dat die weidse titel maar weer gauw vervangen werd
door die van redactiesecretaris. Gelukkig bleek Vriesman inderdaad bereid te zijn
die onbezoldigde baan op zich te nemen.
Duidelijk was overigens wel dat er - voordat er verdere stappen ondernomen

konden worden - eerst een nieuwe opzet voor het blad op papier moest worden gezet.
Daarna werd er met Geert Lubberhuizen en Wim Schouten van de Bij-directie een
afspraak gemaakt voor een bespreking op dinsdag 11 juli, maar die besprekingmoest
‘wegens verregaande dronkenschap’ - zoals Borgers op 12 augustus in
‘Podium-nieuws’ schreef76 - worden uitgesteld.
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Vervolgens werd er op maandagavond 17 juli alsnog vergaderd. Tijdens dat gesprek
zegden Lubberhuizen en Schouten nog niets toe.
Op 22 juli schreef Borgers-hij logeerde intussen weer bij Burssens in Antwerpen

- aan de directie van de Bij: ‘Overeenkomstig de gemaakte afspraak tijdens de
bespreking van Maandagavond, 17 Juli j.l., over een eventuele overname door De
Bezige Bij van de uitgave van PODIUM per 1 Januari 1951, volgt hier een nadere
opgave van de plannen voor de komende jaargang van PODIUM:
Podium zal worden uitgebreid tot 80 blz. per maandelijkse aflevering (tot nu toe

64). Deze uitbreiding is noodzakelijk om naast de tot nu toe gebruikelijke creatieve
bijdragen de rubriek BESPREKINGEN in die zin uit te breiden dat de belangrijkste
binnen- en buitenlandse uitgaven regelmatig en niet langer incidenteel worden
besproken, zodat het blad tevens informatieve waarde krijgt.’
Hij schreef verder: ‘De redactie en de redacteur-secretaris doen afstand van een

honorarium (tot nu toe bedroeg dit f. 25.- per redacteur, f. 40.- voor de
redacteur-secretaris voor het buitenland en f. 75.-voor de alg.red.secr., in totaal 7
personen) en ontvangen voor reis- en verblijfskosten per maandelijkse
redactievergadering f. 10.- à f. 15.-.’
En verder: ‘Het huidige aantal abonnees bedraagt 600, waarvan 330 over de

boekhandel.
De mogelijkheid Podium mede door een Belgische uitgever te laten uitgeven is

in bespreking. Deze zou dan de honorering van een Vlaamse redactie (zodat de
Noordelijke met twee zou afnemen) en de Vlaamse bijdragen (ongeveer 300 blz per
jaar) voor zijn rekening moeten nemen [...]’
Borgers besloot: ‘Gaarne tot alle verdere inlichtingen bereid, zouden wij het op

prijs stellen indien U aan de hand van deze, uiteraard vertrouwelijke, gegevens ons
zo spoedig mogelijk zoudt willen berichten of U in principe voor de uitgave van
Podium vanaf 1 Januari 1951 voelt, zodat een degelijke voorbereiding door de redactie
van deze bredere en strakkere opzet mogelijk is.’77

‘Het begint onder de jongere dichters langzamerhand te gisten’

Ondanks alle beslommeringen verscheen in deze periode toch nog het zesde nummer,
gedateerd juni 1950. Deze aflevering was voor een groot deel gewijd aan de Haagse
schilder en dichter Wim Hussem, die enkele maanden eerder vijftig jaar geworden
was. Van hem was op het omslag en op vier pagina's een inkttekening afgedrukt,
terwijl de aflevering opendemet ‘Notities bij het werk vanWimHussem’, geschreven
door Paul Rodenko.
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Van Bert Schierbeek en Lucebert, die juist in die tijd tot de redactie van Braak
toegetreden waren, werden de eerdergenoemde brieven opgenomen onder de titel
‘Chambre - antichambre’. De spanningen die het gevolg waren van Luceberts
liefdesverhoudingmet Schierbeeks vrouw, werden daarin in een mythologisch kader
geplaatst. Zo schreef Lucebert onder de naam ‘Het oog van Gol’: ‘je weet, lieve
leeuw, dat ik niet van steen ben maar wel spermatozotoegeeflijk. waarom hak je dan
niet je tanden in de arm die ik naar je heb uitgestrekt omdat ik tegen de spreek. heeft
men mij soms eens in stukjes gesneden en mij in zee ingelegd om mij op te zouten
en ben je dus nu afkerig van mijn lichaam omdat het zilt is?
ik geloof dat wij, wanneer wij zulks veronderstellen, beiden een vergissing begaan,

want wie zou mij willen sparen? iedereen weet dat ik een geloof heb dat inderdaad
de bergen kan verzetten, de mons veneris bijv. of de mons atos of de carmel of ook
wel de gekroonde knie van apollo.’78

Schierbeek van zijn kant schreef onder de naam ‘Lilithoog’: ‘De ene dag na de
ander en nu een theater van zichtbare vlooien. Zeker sedert de dag van dood der
heiligen een gebeurtenis van internationaal interessant belang. De grenzen vervagen
overigens al. Ze kruipen waar ze niet springen kunnen. Komt het zien! Komt het
zien! Een kostelijke en kosteloze geschiedenis. De leeuwen zijn in hun kuilen gestort
en alleen de vlooien, hun prooi, zijn over.’79

Een interessante bijdrage aan dit nummer is een poëziekroniek van Paul Rodenko,
waarin hij - naar aanleiding van de publicatie van de eerste delen van ‘De
Windroos’-reeks - aandacht besteedde aan de situatie van de eigentijdse dichtkunst.
Met duidelijk enthousiasme constateerde hij daarin dat met het verschijnen van

talloze ‘Verzamelde Werken’ een poëtisch tijdperk voorbij leek te zijn en er een
nieuw voor de deur stond:‘[...] het begint onder de jongere dichters langzamerhand
te gisten, men voelt dat de traditionele verzenmakerij niet meer bevredigt, men zoekt
nieuwe wegen, nieuwe vormen, maar wil hier inderdaad een nieuwe poëtische bloei
uit voortkomen, dan zullen deze dichters allereerst in staat moeten worden gesteld,
voor een groter forum te spreken (met de consequenties van dien: critiek en discussie)
en vooral - wat in den beginne misschien nòg belangrijker is - meer van elkaars werk
kennis te nemen. Nu er [...] eindelijk weer een nieuwe poëziereeks verschijnt, en wel
een die zich speciaal het publiceren van jongere talenten ten doel stelt, is er alle reden
tot juichen: men heeft het gevoel dat er, hoe dan ook, op poëtisch gebied weer iets
gebeurt, dat men, waarheen dan ook, weer op weg is; en, dat de jongste poëzie, de
richting waarin wij gaan, weer voorwerp van discussie kan worden.’80

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



317

In de rubriek ‘De proppenschieter’ werd ten slotte nog een spotvers gepubliceerd dat
Hendrik de Vries geschreven had naar aanleiding van een sonnettenprijsvraag die
de Maatschappij voor Letterkunde juist in deze tijd gemeend had te moeten
uitschrijven:

't Sonnet is wel een eng en streng bestek.
Ik zou die traliekooi bezwaarlijk dulden,
Ik, vrije vogel. Maar driehonderd gulden
Voor veertien regels is ook lang niet gek.
Wanneer ik hier wat snoei, en daar wat rek,
Steeds denkende aan mijn onbetaalde schulden,
En ook aan wie van woede en wellust brulden
In deze vorm... nu spring ik over 't hek.

Zoo kom ik op de meest critieke plek
Waar velen 't vers verprutsten en verprulden.
Tien regels al! Nog vier oningevulden.
Neen: drie! Zodra dit klaar is... was 't maar klaar!
De sneltrein staat ginds fluitend op vertrek...
Gauw:... ‘Secretaris... Duinrell... Wassenaar...’

Te laat, helaas! Wat zei de Maatschappij?
't Moest ingestuurd vóór achtentwintig Mei.81

Dat bij sommige medewerkers van De Driehoek het enthousiasme voor Podium
intussen het absolute nulpunt was genaderd, bleek uit wat Fred Ferro, geen
uitgesproken vriend van Borgers, hem op 18 augustus schreef: ‘Weet je, dat dit
Juni-no. fl. 1265.- aan drukken kostte. Waanzinnig duur gewoon.’82

‘Angst “opgeslokt” te worden’

In die periode bleken de ontwikkelingen in Vlaanderen nog altijd niet zo voortvarend
te verlopen als Gerrit Borgers gehoopt had. Tijdens zijn logeerpartij bij Gaston
Burssens ontmoetten zij beiden op woensdag 26 juli te Brussel de Tijd en
Mens-redacteuren Louis Paul Boon, Ben Cami, Marcel Wauters, Jan Walravens en
Remy van de Kerckhove. Dat gebeurde in het dicht bij de Grote Markt gelegen café
Het Goudpapieren Blommeke van de befaamde kunsthandelaar Geert van Bruaene.83

Op 12 augustus schreef Borgers hierover in ‘Podium-nieuws’: ‘Inmiddels heb ik
in België een vergadering met een deel van de redactie van TIJD EN MENS gehad. Met
het idee dat - als we samen met Vlamingen een redactie zouden blijven vormen - we
ook daar beter konden werken met een bepaalde groep die ons verwant is, zodat ook
de Vlaamse kant van Podium een eigen gezicht zou krijgen, in plaats van met een
bloemlezing van min of meer bij ons passende redacteuren, heb ik aan TIJD EN MENS
informatief het voorstel gedaan met Podium te fuseren [...].’
Borgers deelde hierna mee dat de redactie van Tijd en Mens daarop verdeeld

gereageerd had: ‘Boon, Cami, Wauters en ook de niet-aanwezige Claus waren er
enthousiast vóor, Walravens en V.d. Kerckhove (oprichters, niet de besten, dat zijn
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ongetwijfeld Boon en Claus) waren er op gevoelsargumenten tegen (angst “opgeslokt”
te worden, terwijl 't zo goed en aardig gaat met T. en M.).
Nu was de stemming zo dat ik zeker de vóor-stemmers voor Podium had kunnen

krijgen en daarmee T. en M. min of meer had doen leeg lopen, maar dit leek me niet
fair zolang we zelf niet weten waar we aan toe zijn en we hun dus geen zeker onderdak
kunnen garanderen, bovendien is een min of meer revolutionaire overgang niet
geschikt om de abonnees ongeschonden mee te krijgen. Vandaar dat we besloten:
de kwestie zal intern door de volledige redactie van T. en M. worden besproken en
uitgevochten en de beslissing zal aan mij meegedeeld worden. Door Leopold is hun
vergadering uitgesteld neem ik aan, bericht heb ik nog niet.’84 De laatste zin sloeg
op een redactievergadering van Tijd en Mens die voor begin augustus gepland was:
op die dag bleek België door de koningskwestie rond Leopold III in rep en roer te
zijn.
Anderhalve maand na Borgers' ‘Podium-nieuws’, 26 september, berichtte Gaston

Burssens hem: ‘Boon schrijft mij dat die vergadering van T.&M. heeft plaats gehad,
maar dat er niets werd beslist. Voorlopig zouden ze alles bij 't oude laten en later nog
eens vergaderen...’85 Het uitstel zou ten slotte uitlopen op zegge en schrijve twee
jaar!86

Alles bij elkaar was dit natuurlijk een grote teleurstelling voor Borgers, maar
Walravens en Van de Kerckhove, die tegen een fusie waren, hadden daarvoor wel
goede argumenten: waarom zouden ze zich in een avontuur wagen met een tijdschrift
dat in dat stadium nog niet eens over een eigen uitgever beschikte, terwijl hun eigen
blad zeker niet slecht liep? Bovendien: wat zouden ze te zeggen krijgen in het door
de Noorderlingen zo duidelijk gedomineerde Podium?

‘A sudden death?’

Intussen had Borgers na zijn logeerpartij bij Burssens nog een nieuwe onaangename
verrassing op zijn bord gekregen. Op 1 augustus schreef Met-
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horst hem: ‘Jammer, dat je niet meer opgebeld hebt na je terugkomst uit België. Ik
zit natuurlijk met brandend verlangen te wachten op de decisie inzake PODIUM, zowel
wat België als De Bezige Bij betreft. Meldt mij s.v.p. omgaand even of je van De
Bezige Bij al gehoord hebt en wat hun beslissing is en ook wat België heeft
opgeleverd.’
Methorst schreef verder - met een verwijzing naar het Engelse literaire tijdschrift

Horizon -: ‘De zaak heeft zich hier in zoverre gewijzigd wat de financiën betreft, dat
wanneer er op het ogenblik geen uitgever is, die het blad 1 Januari wil overnemen,
zodat het na die datum zou ophouden, wij dan ook deze jaargang 1950 niet meer
willen afmaken. Niet alleen, dat het dan voor ons een heel onnodig verlies betekent,
maar bovendien éen, dat het hele bestaan van de uitgeverij in gevaar brengt. Wij
zouden dan op dezelfde wijze als kort geleden HORIZON plotseling, met een waardige
motivering, moeten ophouden, natuurlijk wel met betaling van de honoraria tot en
met alle verschenen nummers en met terugbetaling van abonnementsgelden, maar
dat is heel wat minder onvoordelig dan het voortzetten van een blad, wanneer straks
geen uitgever het van ons wil overnemen, terwijl de redactie evenmin vóór Januari
een goedkopere oplossing kan voorstellen.’
En verder - niet zonder brutaliteit na wat hij zojuist te berde gebracht had -: ‘Ik

begrijp nooit de laconiekheid, waarmee je mij rustig op antwoord laat wachten.’87

Maar het kon nog erger! Anderhalve week later, 11 augustus, berichtte Methorst
aan Borgers, dat hij kort daarvoor Geert Lubberhuizen van De Bezige Bij ontmoet
had. Daarbij was gebleken dat Lubberhuizen en Wim Schouten, die tot eind 1948
HetWoord uitgegeven hadden, met elkaar nog niet gesproken hadden over het voorstel
dat Borgers hun gedaan had.
Hij voegde hieraan toe: ‘[...] maar het is tussen de 75 en 90% zeker, dat zij het

niet doen, deels omdat het zinloos is waar zij zelf HET WOORD hebben opgegeven
wegens de hoge kosten, deels omdat zij als coöperatie wel met hun auteurs rekening
houden en verschillende van hun mensen niet voor PODIUM zullen voelen, terwijl
waar het zo uitgesproken en principieel is, het niet zonder meer bij iedere uitgever
past. Serieus bekeken hadden zij het niet, maar zij vermoeden wel, dat het toch enige
duizenden per jaar zal kosten en zij zien in de huidige literaire generatie weinig of
niets en verwachten dus ook weinig van relaties.’
‘Lukt het met De Bezige Bij niet zeer binnenkort (je zult zeker wel spoedig van

hen horen), dan stel ik voor, dat wij, hoezeer het mij ook spijt, met PODIUM nu direct
ophouden, waar wij financieren moeten uit onze eigen momenteel binnenkomende
middelen en het heeft geen zin dat wij nogmaals weer maanden circa f. 1000.- per
maand in het water gooien (commercieel
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gesproken), terwijl wij elders al totaal niet weten waar het geld vandaan te halen.
Waren de reorganisatie-[,] bezuinigings- en samenwerkingsplannen in het begin van
het jaar al doorgegaan en mogelijk grotere bekendheid door PODIUM-avonden e.d.,
dan was het misschien anders gelopen, maar dat is nu eenmaal niet gebeurd. Er is
zoveel, dat wij moeten opgeven.’88

Het water begon de redactie nu werkelijk tot de lippen te stijgen. Een dag na
Methorsts brief, 12 augustus, schreef Borgers in ‘Podium-nieuws’ over zijn voorstel
aan De Bezige Bij: ‘Antwoord is nog niet ontvangen, maar wel binnenkort te
verwachten; we moeten het trouwens in de tweede helft van Augustus weten, willen
we nog de tijd voor eventuele verdere onderhandelingen hebben.’
En verder: ‘Methorst stelt voor: lukt het met de B.B. niet zeer binnenkort, dan direct

met Podium ophouden (laatste nummer Juli), hoezeer het hem ook spijt.
Ik heb geantwoord: je garandeerde ons tenslotte een heel jaar - begrip voor de

moeilijkheden, daarom: geef ons iets langer de tijd om te onderhandelen op deze
manier: het Aug.-Sept.-nr en de redactie-honoraria tot en met 1 Sept. gaat gewoon
door - hebben we geen oplossing gevonden dan stopt de zaak dus in September. Zo
hebben wij dus nog een kans tot in September om er iets op te vinden, om de zaak
nu opeens zo abrupt af te breken zou geen stijl zijn.
Verder geen nieuws, maar me dunkt.
Zelf voel ik er voor om desnoods gestencild in eigen beheer door te gaan.’89

In die bewogen periode kwam dan toch nog het juli-nummer van Podium uit. Het
bevatte Boons gekortwiekte romanfragment ‘De averechtse verkenning’ en verder
het gedicht ‘Meditatie op een mond vol builenbal’ van Lucebert, een essay van
Rodenko's vriend Jan Molitor (pseudoniem van Aimé van Santen) over ‘Kafka als
staatsfilosoof’ en het eerste hoofdstuk van Vestdijks roman De koperen tuin.
Intussen had Sybren Polet een nieuwe serie verzen aan de redactie van Podium

toegezonden, maar deze was er niet enthousiast over. Op 28 augustus berichtte
Borgers hem: ‘De redactie vond - tot haar spijt - Uw ingezonden gedichten veel
minder geslaagd dan de eerste zending die wij van U ontvingen, zodat zij er niet toe
kon besluiten ze in Podium te plaatsen en ik ze U hierbij onder dank terugzend. Wèl
is het genre de redactie bijzonder sympathiek, zodat wij hopen dat U het contact met
ons zult blijven onderhouden en ons t.z.t. nog eens werk van U ter beoordeling toe
zult zenden.’90
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‘Maakt dat een “beweging”?’

Het zou na het zojuist geciteerde ‘Podium-nieuws’ nog een volle maand duren,
voordat de Bij met enige reactie kwam. Op 12 september schreef Wim Schouten aan
Borgers: ‘Uw schrijven d.d. 22 Juli j.l. is tot op heden onbeantwoord gebleven omdat
door ons nog geen beslissing kon worden genomen.
Er dienen eerst een paar essentiele [essentiële] problemen voor onze uitgeverij te

worden opgelost, alvorens wij een duidelijk inzicht krijgen in de mogelijkheden die
wij voor de toekomst hebben.Wij willen dan ook onze beslissing nog even uitstellen.
Het heeft echter onze aandacht en wij hopen er binnenkort op terug te komen.’91

Dat er in de kring rond de Bij reserves bestonden over een overname van Podium,
bleek op 19 september, toen de voorzitter van het bestuur van die uitgeverij tijdens
een vergadering opmerkte: ‘Het is aardig als Podium bij ons komt, maar het mag ons
hoogstens één à anderhalf mille kosten.’92

Het ligt voor de hand dat er in die periode - nu De Bezige Bij zo weinig happig
leek - ook met andere uitgevers gesproken werd over overname van het tijdschrift.
Zo schreef Vestdijk aan de directie van Nijgh & Van Ditmar, die overigens voor
uitgave van Podium niets bleek te voelen, en sprak Hermans met Geert van Oorschot.
Deze laatste had er wel oren naar, maar of hij een geschikte uitgever was, leek
twijfelachtig, omdat hij al Libertinage - niet direct een bondgenoot van Podium -
uitgaf. De besprekingen met hem werden daarom voorlopig maar op een laag pitje
gezet.
Intussen had Hans Andreus de opmerkingen van Paul Rodenko over de jonge

poëzie in het juni-nummer van Podium met belangstelling gelezen. Naar aanleiding
daarvan schreef hij Borgers in een ongedateerde brief: ‘Als je Rodenko ziet kun je
hem zeggen dat ik heus wel wat voel voor een onderling contact van een nieuwe
garde - avant-garde? - en anderen waarschijnlijk ook wel maar hoe stelt ie zich dat
voor? Avonden? Stukken en stukjes in Podium? Laten we eens praten? Maakt dat
een “beweging”? Of blijft het schimmenspel?’93

Rodenko zelf dacht in die tijd dat Podium meer kansen bij een breed publiek zou
krijgen, als het blad duidelijker dan tot dusver aandacht aan psychologische kwesties
zou besteden, ja, als het zelfs officieel een maandblad voor psychologie en literatuur
zou worden. Veel mensen waren kort na de oorlog immers sterk in psychologie
geïnteresseerd. Daar kwam bij dat er de afgelopen jaren vanuit de existentiefilosofie
nieuwe impulsen aan die wetenschap gegeven waren. Rodenko, die zich als student
veel met allerlei ontwikkelingen in de psychologie had beziggehouden, stelde Borgers
daarom voor het accent bij Podium in deze richting te verleggen.
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Een noodoplossing?

Intussen zat Borgers zelf met het acute probleem dat De Driehoek eind september
met de uitgave van Podium wilde stoppen, terwijl De Bezige Bij het tijdschrift pas
in januari zou overnemen, wat overigens nog helemaal niet zeker was. Hoe die drie
maanden te overbruggen?
Wie precies op het idee gekomen is, heb ik niet kunnen achterhalen, maar in ieder

geval zag Borgers op een gegeven moment als een mogelijke uitweg uit deze situatie
dat De Driehoek het eerdergenoemde essay ‘Tussen twee vuren’ van Fokke Sierksma
als speciaal drie-dubbelnummer (!) van Podium uitbrengen zou. Zoals we gezien
hebben, had Sierksma zijn beschouwing over Vestdijks De toekomst der religie
ongeveer een half jaar eerder geschreven. De Driehoek zou dan bovendien het recht
krijgen datzelfde essay nog eens als deel van de Podium-reeks te publiceren. De extra
kosten zouden dan te overzien zijn.
Op 30 september schreef Borgers in een ‘aanvulling’ op ‘Podium-nieuws’: ‘Zojuist

sprak ik Methorst. Hij ziet geen kans het “hiaat” tussen Sept. en Jan. op te vullen.
Heb hem voorgesteld: we geven als Oct.Nov.Dec.nummer Fokke's verhandeling
over De Toekomst der Religie uit (liefst uitgebreid met de discussies en mogelijk
met een voorwoord of nawoord van Simon), met recht voor Methorst hier ook een
boekje van uit te geven (als destijds het Israëlnummer).’
Hij schreef verder: ‘We laten het nummer dan voorafgaan door een uiteenzetting

van de redactie over deze “kunstgreep”, waarin tevens de plannen voor het komend
jaar worden bekend gemaakt. Het zou ong. eind November moeten verschijnen, het
Aug.Sept.nr komt midden of eind October, zodat die verdeling niet gek is. Schrijf
me onmiddellijk als je het hier niet mee eens bent, maar dan liefst erbij wat we wèl
moeten doen. Bovendien moet het dan iets zijn wat binnen een week ook in kannen
en kruiken is, want anders komen we tussen twee stoelen te zitten, d.w.z. gaat het
bij De Driehoek niet door en gebeurt er misschien ook niets anders, zodat we toch
een hiaat krijgen. Het hele geval heeft zo'n haast, want het kan alleen doorgaan als
het nog in de najaarsaanbieding kan komen. Ook Fokke's toestemming hiervoor moet
nog gevraagd, maar dit zal deze week door Dick gebeuren.’94

Al snel bleek dat Borgers' bericht bij Hermans allerminst in goede aarde viel.
Hoewel deze begreep dat het opnemen van Sierksma's essay in een
drie-dubbelnummer voor het voortbestaan van Podiummisschien een oplossing zou
betekenen, besefte hij tegelijkertijd dat hijzelf daar niet meer bij wilde zijn. In de
eerste plaats had hij geen zin in het redacteurschap van een tijdschrift dat zoveel
ruimte aan religie besteedde, en bovendien beviel het hem allerminst dat uitgerekend
van Fokke Sierksma zo'n uitgebreide beschou-
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wing zou worden opgenomen. Dat Sierksma aan het begin van dat jaar de redactie
verlaten had, was voor hem een belangrijk argument geweest het redacteurschap van
Podium te aanvaarden, en nu kwam deze vaandeldrager van Menno ter Braak via
een omweg weer terug!
Daar kwam nog bij dat het er niet langer naar uitzag dat Hermans hoofdredacteur

vanPodium zouworden, wat hem zeker redelijke, hoewel geen overdadige verdiensten
zou hebben opgeleverd. Hermans, die sinds jaar en dag van de pen probeerde te leven
- een in het Nederland van toen vrijwel onmogelijke opgave - had als pasgetrouwd
man dat geld goed kunnen gebruiken, maar hij besefte dat de komende tijd bij Podium
schraalhans waarschijnlijk keukenmeester zou blijven.
Borgers' voorstel riep bij hem dan ook tweeërlei reactie op. Op 2 oktober schreef

hij - kennelijk in grote haast - met potlood bij wijze van naschrift bij een brief aan
Borgers: ‘Krijg net je Podiumnieuws aanvulling / OK Sierksma oplossing.’
Zal Borgers hieruit de conclusie getrokken hebben dat Hermans zijn fiat gegeven

had, dan werd hij hierna snel uit de droom geholpen, toen hij aan de andere kant van
hetzelfde briefpapier een opnieuw met potlood geschreven aanvullende mededeling
las: ‘Als de Sierksma-oplossing doorgaat, mag ik absoluut niet meer bij de
redactieleden op de omslag worden vermeld. Ik wil wel medewerker van Podium
blijven, maar, er kan niet, onder redactie zogenaamd óók van mij een boek over
religie verschijnen, dat ik dan op de koop toe niet gelezen heb. Daarmee verpest ik
mijn integriteit als auteur, omdat ik zeker weet dat
a) Sierksma ideeën verkondigt die lijnrecht tegen de mijne ingaan
b) Ik er voorstander van ben over Religie helemaal niet meer te spreken, hoe dan

ook.
Ik zal een rondschrijven over deze kwestie naar de andere redactieleden sturen.’95

Over de achtergrond van zijn onbehagen zou Hermans later inMandarijnen op
zwavelzuur schrijven: ‘Er verschenen in Podium allerlei stukken die ik nooit gelezen
had en in de Podium-reeks novellen van Max Croiset en Til Brugman o.a. waar ik
niets voor zou hebben gevoeld. Nagel-Charles was helemaal niet verdwenen. Toen
na acht maanden, tot overmaat van ramp, Sierksma ook nog terug zou komen,
bedankte ik.’96

Rodenko, die in het verleden ook vaak met Sierksma van mening verschild had,
bleek hierna grotendeels met Hermans op één lijn te zitten. Op 4 oktober schreef hij
Borgers en de andere redacteuren: ‘Doordat ik een paar dagen ziek was komt mijn
reactie op P.N. en brief van Wim Hermans pas nu.
1. Voor het plan-Sierksma voel ik hoegenaamd niets. Met 3 nummers reli-
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gie slaan we Podium morsdood. Ten opzichte van religie sta ik net als Wim, al heb
ik er verder geen bezwaar tegen als de religie zo nu en dan ook eens ter sprake komt;
maar vooral niet te veel, ik kan het nu eenmaal niet als zo'n verschrikkelijk belangrijk
probleem zien.
2.Wat dan ter overbrugging? Ik stel voor: de laatste 3 nummers zonder honorarium.

Die zouden we dan zelf moeten volschrijven met een paar trouwe medewerkers die
het er voor over hebben. Zou Methorst het op die basis kunnen doen? Ik stel dan
bovendien voor: een poëzienummermaken: ik denk dat Andreus, Polet en Vinkenoog
(zijn laatste gedichten zijn goed) wel elk ± 10 gedichten willen afstaan, verder nog
een paar anderen (Paul van 't Veer, Nes Tergast, Willem Nagel, ik). Ik heb dan nog
een poppenspel, voor een deel in verzen en tamelijk lang. Desnoods maken we er
minder dan 64 blz. van.
Behalve het poëzienummer dan nog een dubbelnummer, dat in werkelijkheid maar

1½ no. is. We hebben nog wel novellen of zo en vragen of het voor één keer zonder
honorarium kan.’
Hij bracht verder als derde punt naar voren: ‘Gerrit, je hebt in je P.N. met geen

woord gerept van mijn voorstel, van Podium een “maandblad voor psychologie en
litteratuur” te maken. Dit voorstel wil ik toch met alle nadruk aan de redactie en de
toekomstige uitgever voorleggen! Juist op die manier kunnen we geloof ik een eigen
- en voor Holland nieuw - klimaat scheppen, waarin, meen ik, ook Wim Hermans
zich meer thuis zal voelen. De psychologie van de laatste jaren, met name de
existentiepsychologie en de existentie-filosofisch georiënteerde dieptepsychologie
gaat steeds meer de “litteraire” kant op. Een samentreffen is welhaast onvermijdelijk
- laten wij dus de eersten zijn! [...]
Dit alles ook weer in verband hiermee dat we een verdieping van onze problematiek

niet moeten zoeken in de richting van de religie, maar in die van de moderne
psychiatrie, ethnologie, sociatrie enz. Ik geloof dat we op die manier een uitstekend
en werkelijk levend blad kunnen worden.
4. Het bovenstaande ook speciaal ter attentie van Hermans: zou zulk een blad geen

reden zijn om toch in de redactie te blijven? Alleen zou ik, wanneer we dit doorzetten,
willen voorstellen: een kleine dagelijkse redactie plus een redactieraad.
5. Het psychologie-plan zou meteen ook aan de B.B. voorgelegd moeten worden:

het is zeer wel mogelijk dat ze daar happiger op zijn dan op een alleen-maar-litterair
tijdschrift.’97

Voelde Rodenko dus niets voor het opnemen van Sierksma's essay en dacht
Hermans er zelfs over helemaal uit de redactie te stappen, Vestdijk, wiensDe toekomst
der religie in dat essay centraal stond, dacht daar heel anders over.
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Op 5 oktober schreef hij Borgers: ‘Het vullen van de jaargang met het stuk van
Sierksma lijkt ook mij een best plan. Het opnemen van de polemieken lijkt mij
bepaald onnoodig, te meer omdat mijn aandeel daaraan grootendeels al in Podium
heeft gestaan!Wel wou ik graag behoorlijke ruimte hebben voor een antwoord, maar
dat zou natuurlijk ook in de volgende jaargang kunnen. In het boekje zelf heb ik n.l.
afgezien van een repliek, o.a. omdat ik de handen geheel vrij wou hebben en het ook
voor Fokke zelf plezieriger vond. Over dit alles hoor ik dan wel t.z.t. Voor ik mijn
tegenstem laat hooren moet ik wél de tekst van F.'s stuk hebben!’98

‘Podium op de tweesprong’

Intussen had Fokke Sierksma in Leiden een bezoek gebracht aan Wim Nagel van
wie hij hoorde over het plan zijn essay als drie-dubbelnummer uit te brengen. Hij
voelde daar in het begin weinig voor: een van Vestdijks critici tegen wie hij zich in
dat essay keerde, was zijn bewonderde hoogleraar dr. G. van der Leeuw, die de laatste
tijd ernstig ziek geworden was, en Sierksma had in deze omstandigheden geen zin
hem met kritische opmerkingen lastig te vallen. Ondanks dit bezwaar haalden Gerrit
Borgers en Dick Vriesman hem enkele dagen later toch over in het belang van Podium
met het plan in te stemmen. Dat gebeurde tijdens een ontmoeting in het Amsterdamse
café Scheltema. Kort daarop besloot Sierksma zijn essay aan Van der Leeuw op te
dragen, waardoor zowel kritiek als waardering tot uitdrukking zouden worden
gebracht.
Nagel besprak met Sierksma ook een plan de redactie met ingang van de nieuwe

jaargang ingrijpend te reorganiseren. Aanleiding hiertoe was het opstappen van
Hermans, maar ook verder ging niet alles van het leien dakje. Vooral de administratie
schoot volgens Nagel te kort: hij had de indruk dat Borgers - om welke reden dan
ook - te weinig tijd vrijmaakte voor correspondentie met de medewerkers, zodat alles
achterop raakte.
Sierksma, die in de afgelopenmaanden zijn dissertatie vrijwel voltooid had, speelde

intussen met de gedachte met ingang van de nieuwe jaargang weer in de
Podium-redactie terug te keren. Het ligt voor de hand dat dit Rodenko, jarenlang zijn
sparring partner, maar matig zal zijn bevallen.
Hoe Borgers er tegenover stond, is me niet bekend, maar in ieder geval besloot

hij tijdens de ontmoeting bij Scheltema aan Sierksma duidelijk te maken dat er tijdens
diens afwezigheid in en rond Podium wel het een en ander veranderd was. Hij
probeerde hem daarbij onder het oog te brengen dat er in de toekomst in Podium
plaats moest zijn voor nieuwe artistieke ontwikkelingen zonder dat daarbij
onmiddellijk zwaar ethisch geschut in stelling zou worden gebracht.
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Na Sierksma's terugkeer in Groningen stuurdeWimNagel hem de brief die Rodenko
enkele dagen eerder aan de redacteuren van Podium geschreven had: een brief die
in feite dus niet voor Sierksma bestemd geweest was.
Onmiddellijk na de ontvangst ervan, op 9 oktober, schreef Sierksma Nagel terug:

‘Op de brief van Paul, die jij me stuurde, wil ik jou persoonlijk antwoorden. Ik voel
er namelijk niet voor - ook Paul schreef ik dat - om mij de rechten en plichten aan
te meten van een Podium-redacteur, terwijl ik slechts een lezer ben. Ik voel daar na
Pauls brief te minder voor, omdat ik sterk de indruk heb, dat, mocht ik weer aan
Podium beginnen, er eerst een paar dingen duidelijk af- en doorgesproken moeten
worden. Wil jij deze brief - met het oog op deze laatste mogelijkheid - doorgeven
aan Dick, Gerrit en Paul, dan is mij dat natuurlijk best.’ Hij liet hierbij dus de naam
van Hermans achterwege.
Sierksma ging hierna in op het gesprek met Borgers - met een verwijzing naar de

in Twente wonende essayistW.L.M.E. van Leeuwen, schrijver van het bekende boek
Dichterschap en werkelijkheid (1938) -: ‘Gerrit zei in Scheltema tegen mij, dat
Podium op de tweesprong stond en dat er gekozen moest worden tussen ethici en
aesthetici. Of hij een klap van de Enschedesemolen, toebehoren[d] aan Van Leeuwen,
W.L.M.E., te pakken had, weet ik niet, maar ik zag dat niet in. Jij bent evenzeer een
aestheet als een ethicus, persoonlijk heb ik ook mijn domicilie in beide vaderlanden,
al laat ik publiekelijk minder van mijn aesthetische hartstochten merken. Het aardige
van Podium was voor mijn gevoel namelijk - ondanks alle bezwaren, waarover jij
en ik niet weer behoeven te praten - dat de botsing tussen aestheticisme en ehticisme
[ethicisme] in Podium niet alleen geregeld werd vertoond, maar zo nu en dan ook,
zij het voorlopig, uitgeknokt. Nu ik de brief van Paul in mijn gedachten naast die
van Wim Hermans leg, krijg ik toch een beetje het gevoel, dat er inderdaad gekozen
moet worden, maar niet op de tweesprong van ethicisme en aestheticisme. Die keus
zou mijn laatste greintje aardigheid aan Podium volkomen doen vervluchtigen. Hoe
de tegenstelling dan wel geëtiquetteerd moet worden, weet ik op het ogenblik nog
niet. Ik heb je al gezegd, dat het voor mij een belangrijk ding is, dat bijv. Hermans
voor mij[n] geschrijf geen begrip en waardering heb [heeft], terwijl ik die voor zijn
schrijverij wel heb. Daarmee staat het op de een of andere manier in verband. Dat
ik het niet precies kan formuleren, ligt voor een deel ook aan Pauls halfslachtigheid.
De man, die eerst het einde van de psychologische roman annonceerde met de
zekerheid van een trompet (het was lang niet een gek essay), breekt nu een lans voor
opname van psychologie in Podium, zelfs in de ondertitel.’ Sierksma doelde hier op
het essay ‘Het einde van de psychologische roman’ waarmee Paul Rodenko zich in
het najaar van 1946 als redacteur van Columbus gepresenteerd had.
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Sierksma voegde hieraan toe: ‘De volgende jaargang - moet er een blad voor
psychologie en literatuur komen? Dan moeten er vaklui in de redactie. Anders krijg
je gelul. Wij zijn schrijvers, niets meer en niets minder. En als wij een gewoon blaadje
voor literaire liefhebberijen hebben, dan kunnen wij met de psychologie, en de
sociatrie voor mijn part, net zo omspringen als wij dat willen. Dan gebruiken wij al
die wetenschappelijke gegevens als schrijvers.Met een ander doel dan de
wetenschapslui’.
En verder: ‘Conclusie: Paul trapt weer eens open deuren in. Wat de positie van

Podium betreft - de redactie moet het verder weten. Maar als jullie plannen hebben
ommij er in te betrekken wil ik op deze punten haring of kuit. En anders doe ik perse
niet mee.’
Aan het slot van zijn brief merkte hij nog op: ‘Je snapt me wel. Kunnen we een

stel gelijkgezinde kerels vinden + een uitgever, dan kunnen we nog eens praten. En
anders alleen een goed algemeen blad met in de redactie kerels, die wat kunnen.
Vestdijk, Hermans, jij, Gomperts en zo. Voor mijn part Bert Voeten. Dan is de basis
toch zakelijk. De literatuur kan me op het ogenblik niet zo veel meer schelen en
daarom verdom ik het ommet inwendig geduvel te zitten. Je snapt mekaar of je snapt
mekaar niet. [...] En ik voel er niets voor ommet mensen geregeld te moeten omgaan,
die mij bijv. eigenlijk een niet fatsoenlijke intellectueel vinden, omdat ik interesse
heb voor religie. Ik wens mijn interessen au serieux genomen, zoals ik die van een
ander ernstig neem. En anders maar scheiding.
Maar wat heeft dit allemaal eigenlijk met kunst te maken?’99

Gerrit Borgers vertelde in 1986 over de tegenstellingen in en rond de
Podium-redactie: ‘Paul Rodenko was erg bezig met modernistische experimenten.
Dat kwam natuurlijk ook door zijn kennis van het surrealisme en in het algemeen
van de Franse literatuur. En op mij werkte de poëzie van Paul van Ostaijen in; dat
sprak mij erg aan. Maar Fokke was daar niet zo in geïnteresseerd. Dat was allemaal
te vrijblijvend voor hem, al gaf hij toe dat het geen escapisme was. Dat was het
scheldwoord dat we toen gebruikten. Maar toch, toch, al die experimenten brachten
je volgens hem niet tot een duidelijke stellingname. Het Forum-bezwaar dus.’100

Het voorstel van Paul Rodenko

Dat ook Rodenko Sierksma's opmerkingen te lezen kreeg, bleek uit een brief die hij
op zijn beurt, op 11 oktober, aan zijn mederedacteuren schreef. Daarin kwam ook
zijn plan Podium tot een blad voor literatuur en psychologie om te smeden, ter sprake.
Hij ging daarbij in op Sierksma's bezwaar dat hij die eerder per essay ‘het
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einde van de psychologische roman’ aangekondigd had, nu ineens de psychologie
bij de literatuur wilde betrekken: ‘Ik heb nooit iets tegen psychologie gehad; ik heb
alleen het einde verkondigd van het “burgerlijk” tijdperk, d.w.z. het tijdperk waarin
de mens de psychologie als middel tot zelfrechtvaardiging gebruikte, dat wil weer
zeggen: waarin hij de aesthetica verpsychologiseerde en de waarde van een roman
b.v. afmat naar de mate van psychologische “zuiverheid” van zijn figuren. Ik wend
mij ook, en heb mij in mijn eigen kritieken altijd gewend, tegen de “psychologische”
litteratuurbeschouwing, d.w.z. die litteratuurbeschouwing, die feiten uit de roman
wil verklaren met behulp van feiten uit het leven van de romancier.’
Daarbij wilde Rodenko in zijn benadering van de literatuur graag uitgaan van een

fenomenologische aanpak, hoewel dat geen wet vanMeden en Perzen hoefde te zijn.
Hij schreef overigens wel: ‘Maar ik zou, om het zo maar eens uit te drukken, de eis
willen stellen dat ieder die in Podium kritieken schrijft eerst een examen in Auerbach,
Minkowski, Blanchot, Claude-Edmonde Magny en Merleau-Ponty aflegt.’
En verder - met een verwijzing naar Leo Hornstra, zijn chef bij de psychologische

dienst van de KLM: een werkkring die hij intussen alweer had moeten opgeven -:
‘Natuurlijk moet er bij dit plan ook een psycholoog in de redactie. Wat de redactie
betreft heb ik trouwens ook een nieuw voorstel, dat een volkomen reorganisatie is.
Ook hier moeten we nl. een groter eenheid en vooral groter efficiency zien te bereiken.
Mijn voorstel is daarom: een kleine dagelijkse redactie plus een redactieraad; de
dagelijkse redactie zou, dunkt mij, het best kunnen bestaan uit: L. Hornstra
(psycholoog, heeft bovendien grote litteraire belangstelling),WimHermans (litterator)
en mij (verbindingsman tussen beide gebieden). Deze combinatie heeft verder het
voordeel dat alle drie in Den Haag wonen en elkaar dus op elk gewenst tijdstip kunnen
zien, wat ongetwijfeld een veel doeltreffender regie van het blad zal teweegbrengen
dan wij tot nu toe gewend zijn geweest.’ Hermans had zich sinds zijn huwelijk in de
woonplaats van zijn vrouw, Voorburg, gevestigd.
Rodenko schreef verder: ‘Wie doet wat? Wel, Hermans schrijft wel verhalen,

Andreus ook, en er zullen nog wel een paar zijn. (Nu er minder ruimte is voor de
“pure” litteratuur kunnen er ook veel strengere maatstaven aangelegd worden). Over
onze poëzie-politiek van het laatste jaar ben ik heel tevreden: hier begint werkelijk
lijn in te komen; dus gewoon zo doorgaan.
Kritieken: Hermans moet een vast[e] proza-kroniek verzorgen, ik ga met mijn

poëziekroniek door, waarbij ik zal trachten juist “onze” soort poëzie naar voren te
brengen. Dus ook in de kritieken moet “lijn” aangegeven worden.
Essays: aan de ene kant de stukken van de psychologen, aan de andere
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kant in onze essays zoveel mogelijk hierop aansluiten (dat doen we al tot op grote
hoogte).’
En ten slotte: ‘Ik geloof dat dit de belangrijkste punten zijn. Maar laten we niet

doorgaan met een mallemolen van brieven te laten ronddraaien, laten we
vergaderen.’101 Die vergadering, die voor de toekomst van Podium beslissend zou
zijn, zou op 19 oktober te Leiden plaatsvinden.

Donderdag 19 oktober: de breuk

Enkele dagen eerder, op maandag 16 oktober, schreef Vestdijk aan Borgers: ‘Ik zou
in deze historische ure gaarne aanwezig zijn, maar het lijkt mij beter mijn meeningen
schriftelijk te ventileeren.’
Hierna merkte hij op - met een verwijzing naar Wim Hermans -: ‘Over het plan

van Paul schreef ik Wim al, dat het mij niet onsympathiek is, maar te pompeus, en
dat ik in het geheel niet zeker ben van een gunstige invloed op het abonné-aantal.
Dit is overigens speculatie. Maar toch misschien een reden om met eenige
voorzichtigheid op te treden. Ik zou dan ook ten sterkste willen aanraden om Podium
op zijn minst pro forma en op zijn minst voorloopig een literair tijdschrift te laten
blijven [...].’
En verder: ‘Wordt er over het project-Paul gestemd, dan wou ik geacht worden

tegen te zijn, omdat het mij in deze vorm niet verwezenlijkbaar lijkt. Maar ik hoop,
dat hij ook dan aan het project zal vasthouden, en dat het belangrijk kan blijken als
kracht op de achtergrond, o.a. bij het opsporen van goede en voor ons geschikte
bijdragen. M.i. hoeft dit niet tot blijvende controversen in de redactie te leiden. Een
redactie is geen huiskamer. Ik zie zelfs niet in waarom Fokke en Wim niet kunnen
samenleven in een redactie, - samenwerken is niet eens noodig.Maar ik hebmakkelijk
praten, in mijn eenigszins excentrische positie...’102

Ondanks Vestdijks verzoenende opstelling zou het inderdaad tijdens de
redactievergadering tot een waterscheiding komen. Vooral de wisselingen in de
redactie waren daarbij doorslaggevend. Het minst ingrijpend was nog dat - in verband
met de dienstplicht van Hugo Walschap - afgesproken werd dat in zijn plaats Louis
Paul Boon gevraagd zou worden redacteur te worden. Boon zat overigens nog altijd
in de redactie van Tijd en Mens!
Essentiëler was dat Fokke Sierksma in de redactie zou terugkeren, wat uiteraard

de kans op het toch nog aanblijven van Hermans tot nul reduceerde. Vooral Rodenko
zal dat met spijt geconstateerd hebben.
Toen daarna diens plan voor een tijdschrift voor literatuur en psychologie ter

sprake kwam, bleek dat Nagel er wel wat in zag, maar dat de andere redacteuren
tegen waren. Rodenko, die sinds drie jaar redacteur geweest was, deel-
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de daarop mee uit de redactie te stappen. Een ingrijpende beslissing, die ongetwijfeld
met intense emoties gepaard zal zijn gegaan.
Ten slotte werd afgesproken het drie-dubbelnummer niet met Sierksma's essay

‘Tussen twee vuren’ te vullen, maar aan de redacteuren en andere vaste medewerkers
te vragen voor één keer hun bijdragen gratis af te staan, zodat het blad met zo weinig
mogelijk kosten geproduceerd zou kunnen worden. Dit was vooral ook bedoeld als
gebaar van goede wil naar Methorst, die natuurlijk toch nog weer meer geld op tafel
zou moeten leggen dan hij eerst van plan geweest was.
Overigens was het wel zo dat er na Schoutens brief van 12 september nog geen

enkele duidelijke aanwijzingwas dat De Bezige BijPodium inderdaadwilde uitgeven.
Het zwaard van Damocles leek ieder moment te kunnen vallen.

Tijdschrift op zoek naar kopij

Borgers benaderde intussen zoveel mogelijk medewerkers om een gratis bijdrage.
Op 23 oktober schreef Hendrik de Vries hem terug: ‘Wat ik in vroeger jaren graag
en als een vanzelfsprekendheid aanvaard zou hebben, is mij thans helaas onmogelijk.
Ik heb geen ander inkomen dan wat ik met de pen verdien, en dit gaat steeds achteruit,
o.m. door het verminderen van het aantal schilderijententoonstellingen in Groningen
die ik te recenseren krijg. Ik weet dat er onder de medewerkers aan “Podium” eenigen
zijn die ook over andere inkomsten beschikken, of die van nature groter productiviteit
bezitten; ik hoop zeer dat dezen het er door slepen.’
En verder: ‘Ik wil mij echter niet geheel onbetuigd laten. Toevallig heb ik een

gelegenheidsstukje gereed dat U althans aan een pagina voor het volgend nummer
kan helpen.’103 Dat ‘gelegenheidsstukje’ zou inderdaad in het driedubbelnummer
gepubliceerd worden.
Ongeveer tegelijkertijd - het poststempel vermeldt ‘24.x.1950’ - berichtte Hermans

aan Borgers: ‘Ik denk dat ik je de copie voor het gratis-nummer wel wat eerder kan
sturen dan 14 Nov, maar niet veel. Het stuk over Willink valt veel langer uit dan ik
dacht, wel 20 pagina's gis ik.’104 Hermans schreef zijn bijdrage over A.C. Willink
naar aanleiding van diens essay De schilderkunst in een kritiek stadium (1950).
Kort daarna bedacht Hermans zich. Teleurgesteld over het uitblijven van

honorarium en er eigenlijk van overtuigd dat De Bezige BijPodium toch niet uitgeven
zou, schreef hij Borgers op 2 november: ‘Zoals je weet heb ik je enige gratis copie
beloofd voor het laatste nummer van Podium. Ik zou je die omstreeks 7 November
toezenden.
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Nu heeft evenwel het volgende plaatsgevonden, of liever gezegd: niet plaatsgevonden.
Van Methorst heb ik nog altijd niets gehoord; geen cent heeft hij gestuurd.
Het lijkt mij daarom onverstandig de uitgave van de laatste nummers van Podium

te forceren en hem zodoende nog meer onkosten op het lijf te jagen, zolang hij de
achterstallige honoraria niet heeft betaald. Dat is niet in ons belang. Op die manier
zullen wij het geld nooit krijgen.
Bovendien vraag ik mij af of het wel zoveel betekenis heeft de lopende jaargang

van Podium vol te maken, nu jullie er toch mee uitscheiden. Zou het daarom niet
beter wezen Methorst ertoe te bewegen de honoraria uit te betalen en hem die laatste
nummers cadeau te doen? Immers, daar Podium toch volkomen verdwijnt, heeft het
geen enkele zin deze jaargang vol te maken, door hals over kop een paar nummers
samen te stellen. De abonné's gaan toch verloren.
Je zult je zodoende kunnen indenken dat ik op mijn belofte terugkom en de copie

niet stuur. Ik had dat anders graag gedaan, want ik ben volkomen vrij van rancuneuze
gevoelens tegenover jullie (wat misschien niet eens zo vanzelf spreekt) en als ik niet
het gevoel had er mijzelf mee te benadelen, zou ik jullie graag geholpen hebben, de
laatste nummers te vullen.
Maar zoals de zaken nu staan, lijkt het mij, zoals gezegd, niet in mijn belang, maar

ook niet in dat van jullie (jullie hebben immers ook nog vorderingen op Methorst)
de uitgave van de laatste nummers door te zetten.
Gelijk hiermede heb ik Methorst geschreven. Ik laat deze zaak daarin natuurlijk

onaangeroerd, dring alleen aan op betaling.
Mocht hij nu werkelijk het geld sturen, dat [dan] zal ik natuurlijk inzenden voor

de laatste nummers. Als het allebei kan gebeuren, dan des te beter. - Misschien, als
je bij hem aandringt, kun je nog wat bereiken.’105

‘Als je je leven tot een scheppende daad wilt maken’

In die periode verscheen het augustus-september-nummer, waarin drie verzen van
Paul Rodenko gepubliceerd werden. Daaronder was ‘Februarizon’, een prachtige
evocatie van de komst van de lente:

Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open,
het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan,
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano's.
De populieren werpen met een schoolse nijging
elkaar een bal vol vogelstemmen toe
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en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.

De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van
de eerste lentewind.106

Hans Andreus werkte aan dit nummer mee met het verhaal ‘Bezoek’, dat een
vermakelijk beeld geeft van het Amsterdamse kunstenaarswereldje: de ikpersoon,
die gewoonlijk slechts sporadisch bezoek krijgt, wordt op één dag overstelpt met
visite die bol staat van de artistieke pretenties.
De eerste die zich al vroeg in de ochtend aandient, is Hendrik Drijfhout, die een

filosofische studie geschreven heeft. In hem kan zonder moeite Hans Redeker herkend
worden. In de hierna volgende passage wordt vooral het existentialistisch jargon
gepersifleerd:
‘Ik zei:
“Ga zitten. Kijk, overal liggen sigaretten. En wil je een kop chocola met een paar

speculaasjes?”
“De speculaasjes wel maar de kop chocola niet want daar hou ik niet van.”
“Gelukkig maar want ik geloof niet dat de melkboer al geweest is.”
Hij stak een sigaret in zijn mond. Ik gaf hem vuur en daarna vier speculaasjes. Hij

stak de vier speculaasjes in zijn mond.
“Wil je nog meer?” vroeg ik.
“Na mijn sigaret. Zo proef ik het niet goed. Ik neem ze na mijn sigaret wel uit het

trommeltje. Ik geloof dat het heerlijke speculaas is.”
Hij leunde achterover in zijn stoel. Hij is niet mager.
“Ja,” gaf ik toe, “het is lekkere speculaas. Het winkelmeisje dat daar in de winkel

staat is ook heel aardig. Zij komt misschien vanavond.”
“Een winkelmeisje?”
“Ja.”
“Is zij niet intelligent?”
“Dat geloof ik niet. Zij houdt van dansen, gewoon dansen.”
“Dat is wat je hebben moet, een niet intelligente vrouw. Een vrouw die gewoon

van dansen houdt. Als je je leven tot een scheppende daad wilt maken, is dat het wat
je hebben moet.”
“Maar ik weet niet eens of zij vanavond komt.”
“O, ze komt wel.”
“Ja, zij komen allemaal dus zij zal ook wel komen.”
Ik zag dat het zonlicht in mijn kamer viel. Ik zag dat ik mijn bed nog niet had

opgemaakt. Ik stond op en ging mijn bed opmaken. Hij zei:
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“Je moet je leven tot een scheppende daad maken. Dat is ook wat ik in mijn boek
heb geschreven. De filosofie moet niet een in de woestijn opgetrokken rechtlijnige
stalen constructie zijn, de filosofie moet de woestijn vruchtbaar maken. De filosofie
moet bevloeiingssysteem zijn en tractor, een heleboel tractoren, kunstmest enmoderne
landbouwwerktuigen. De filosofie moet niet buiten het leven staan maar ingrijpen
in het leven, moet scheppend werken, moet het leven zelf zijn. Met behulp van de
scheppende filosofie moet je je leven creëren, moet je onvermoeibaar werken aan je
eigen conceptie van het leven, zoals een pionier de woestijn vruchtbaar maakt, zoals
een dichter aan zijn levenswerk arbeidt, een schrijver...”
“een boek schrijft,” zei ik.
“Precies.”
“Een boek over filosofen.”
Hij keek me aan. Hij ging verder:
“En dit is vooral belangrijk: wij moeten niet langer rechtlijnig meer zijn, alleen

maar rechtlijnig, wij moeten leren denken met het gevoel, wij moeten in dimensies
leren denken, wij moeten breder worden, breder en dieper en wijder en weidser en
ruimer en practischer, gezond-practischer en voor alles levend, levend en nog eens
levend.”
Hij begon speculaas te eten.’107

‘Jagertje’ en ‘Fluimpje’

Hierna richtte W.F. Hermans in een bijdrage aan ‘De proppenschieter’ zijn pijlen op
H.A. Gomperts, die kort daarvoor in Het Parool ten onrechte beweerd had dat de
novelle Het petitionnement van Max Croiset, verschenen in de Podium-reeks, in
werkelijkheid door Vestdijk geschreven zou zijn. Een uitgelezen kans natuurlijk om
tegenstander Gomperts te attaqueren.
Hermans' bijdrage was getiteld ‘Het jagertje’: ‘H.A. Gomperts, auteur van Jagen

om te leven, houdt zich in werkelijkheid bezig met het schrijven van stukjes in de
krant om te leven. Daar valt volstrekt niet om te lachen; het kan de beste overkomen
dat hij wensdroompjes koestert waar in de praktijk weinig van terechtkomt. Ook was
het tot dusverre niet erg in de zin van: Ach, ach, die Gomperts, vind je het niet
vreselijk dat hij zijn gaven moet verprutsen aan de journalistiek?
De inhoud van Jagen om te leven was bepaald niet van dien aard dat ik mijn hart

heb vastgehouden dat de schrijver Gomperts aan de krantenmakerij ten onder zou
gaan.
Gomperts was altijd al een epigoon, een naprater, een beprater, een feestredenaar,

een voorwoordenaar, een nabauwer, een herkauwer.
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Paul Rodenko (midden rechts) met lachende zuster Olga schuin achter hem en helemaal bovenaan
Leo Hornstra
COLLECTIE LETTERKUNDIG MUSEUM

Willem Frederik Hermans E. VAN MOERKERKEN
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De “spelregels”, de “goede smaak”, de “menselijke waardigheid”, de “élite”, het
“spelelement”, het “ontmaskeren”, de “recht-op-de-man-afferigheid”, het
“ressentiment”, de “instincten”, - al zulke Ter Braakse trefwoorden vindt men bij
hem in even overstelpende hoeveelheid als kapotte wekkers en verroeste strijkijzer[s]
bij een uitdrager. Gomperts was nooit een werkelijk schrijver. Hij behoort tot dat
grote aantal bewonderaars van Ter Braak dat zich niet tot hem voelt aangetrokken
door gelijke literaire geaardheid, maar meer door psychische moeilijkheden. De
diepte die Gomperts door sommigen wordt toegeschreven, is de diepte van een
echoput. Dat alles, plus zijn voor een Hollander werkelijk niet onheldere stijl, maakte
hem geknipt voor journalist.’108

Dit dubbelnummer bevatte verder nog poëzie van Leo Vroman, Gaston Burssens
en Simon Vinkenoog. Via een eigen commentaar en het opnemen van een aantal
ingezonden brieven maakte de redactie duidelijk het eens te zijn met de in die dagen
fel omstreden toekenning van de JacobMaris-prijs aan Piet Ouborg voor zijn tekening
‘Vader en zoon’. Verder werd een open brief van Hermans opgenomen, waarin hij
spottend aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde liet weten op haar
uitnodiging lid te worden niet in te zullen gaan.
Het lag voor de hand dat er vanuit de kring rond Libertinage gereageerd zouworden

op Hermans' uitval tegen Gomperts. Het was diens vriend W.F. van Leeuwen, die
Gomperts' verdediging op zich nam. Dat gebeurde onder de titel ‘Fluimpje’ in het
november-decembernummer van Libertinage: ‘Hermans schreef zijn stukje naar
aanleiding van de Vestdijk-Croisetkwestie, niet meer dan naar aanleiding ervan, want
hij grijpt deze affaire gretig aan om over Gomperts allerlei lang verkropt kwaad te
spreken.
Het miezerige mopje waarmee hij begint geeft al dadelijk de toon aan, en tevens

een treffend voorbeeld van Hermans' humor: “H.A. Gomperts, auteur van Jagen om
te Leven, houdt zich in werkelijkheid bezig met het schrijven van stukjes in de krant
om te leven.” Die olijke Hermans doet net of hij denkt dat Gomperts ècht jagen
bedoelt, met een geweer! Heeft hij hem daar even! Maar het is maar een
wensdroompje van Gomperts voegt hij er aan toe, voor wie denken mocht dat deze
het gewoon figuurlijk bedoeld had. Van dit soort grapjes maakt Hermans er meer;
zij zijn bête, maar hij roddelt nog liever bête dan niet.’
En over Hermans' opmerking in zijnPodium-bijdrage ‘Welk land laat zich geduldig

zulke lasterlijke onzin over een van zijn grootste schrijvers door een zijner grootste
dagbladen oplepelen?’109 (natuurlijk naar aanleiding van de Vestdijk-Croiset-kwestie
in Het Parool): ‘Vuile demagogie, Hermans. Het kan je geen spat schelen welk land
dat doet en wat dagbladen zeggen, en je zou zot zijn als het je schelen kon. Je weet
heel goed dat die lasterlijke onzin
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niet beweerd wordt, maar je bent “tuk op kwaadaardigheid” zoals je zelf zegt en het
meest afgetrapte krantenpathos, de vulgairste ingezonden-stukken-retoriek, het
kromste argument is je goed genoeg als je denkt dat je ermee kunt schaden. En dat
praat van “ressentiment” en van “oudewijvengeklets zoals het in Amsterdam dagelijks
wordt gehoord”. Oudewijvengeklets als dit hoort men zelfs in Amsterdam zelden;
je bent het onsmakelijkste oude wijf dat ik in tijden heb horen wauwelen, tuk op
kwaadaardigheid, maar niet meer goed genoeg bij het hoofd om iets anders te
produceren dan ranzige roddel. Je stuk stinkt een uur in de wind. Ik zou mij
doodschamen als een van mijn vrienden zoiets geschreven had, tegen wie ook. Ik
schaam mij nu nòg haast, voor mijn voorletters.’110

Twee hanzen in de redactie

Zeker nu Paul Rodenko geen redacteur meer was, leek het van groot belang een van
de jonge dichters uit te nodigen tot de redactie van Podium toe te treden. De keuze
viel daarbij op Hans Andreus, van wie Borgers tijdens hun ontmoeting een prettige
indruk gekregen had: het zag ernaar uit dat met hem soepel samen te werken zou
zijn.
Intussen had Borgers zelf besloten het redactiesecretariaat eraan te geven. De

voornaamste reden hiervoor was dat hij - na het behalen van zijn doctoraal in het
afgelopen jaar - met spoed aan zijn dissertatie over Paul van Ostaijen wilde werken.
Het zag ernaaruit dat met zijn vertrek als redactiesecretaris een vertrouwd en met
alcohol opgevrolijkt oriëntatiepunt voor de Podium-redactie wegvallen zou.
Afgesproken werd dat Borgers de dichter en essayist Hans van Straten (geb. 1923)

zou vragen het redactiesecretariaat van hem over te nemen. Van Straten was, evenals
Rodenko, redacteur van Columbus geweest dat drie jaar eerder in Podium opgegaan
was. Volgens Van Straten had het verzoek aan hem daarmee te maken: de
overgebleven Podium-redacteuren zouden gevonden hebben ‘dat Columbus nog
altijd recht had op een zetel in de redactie. Een bloedgroepenkwestie!’111

Op vrijdag 3 november schreef Borgers hem: ‘Willem Nagel heeft je er al over
gesproken dat we bezig zijn met een reorganisatie van onze redactie voor de komende
jaargang. Het bleek de laatste tijd dat het team niet meer klopte - de zaak kwam aan
't rollen doordat Hermans er uit stapte, o.a. omdat hij integraal tegen het werk van
Fokke was (die juist weer in de redactie terug zou komen), overigens met de
verzekering dat hij zou blijven meewerken. Daarna probeerde Paul er een blad voor
psychologie (vakpsychologen) en literatuur van te maken met Hermans, Paul en een
zekere Hornstra. Hier
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bleek de rest (Vestdijk, Fokke en ik - Willem zelf weifelde zoals je misschien weet)
tegen, daarna zijn weer verdere brieven gevolgd met als slotresultaat: redactie:
Vestdijk, Fokke, Willem Nagel, Borgers, Dick Vriesman, Hans van Straten (wordt
uitgenodigd) en Hans Andreus (wordt vandaag ook uitgenodigd) - en voor het Zuiden:
Gaston en Louis-Paul Boon. Hermans blijft meewerken, van Paul is dit niet zeker.
Podium gaat dan per 1 Januari hoogstwaarschijnlijk over naar de Bezige Bij -

alleen: met de redactiehonoraria is het afgelopen. Verder: zelf geef ik het secretariaat
op omdat ik 1o aan mijn diss. moet werken, 2o de zaak volgens Willem te veel heb
laten sloffen (dat “te veel” nou ja!) We zitten dus zonder secretaris en zouden het
verdomd prettig vinden als jij dat zou willen proberen (met steun van mij en met de
garantie van Dick Vriesman dat hij het na 4 maanden overneemt als het niet lukt).
Voel je hiervoor na je doctoraal? Pro deo hoeft het niet, daar kost het te veel tijd voor
- we snoeien van de f. 5.-per blz. medewerkers-honorarium f. 1.- af, zodat er per
maand f. 64.- voor je op overschiet. Het zou verdomd prettig zijn als je ja kon zeggen,
want daarmee (en met een aantal andere plannen, waarover t.z.t. mondeling meer)
zou Podium weer behoorlijk op gang kunnen komen en verliezen we geen kostbare
publicatiemogelijkheid. Graag had ik je antwoord aan het begin van de komende
week, zodat we daarna meteen verder kunnen en met de uitgever kunnen gaan praten.
Hoor ik dus van je?’112

Enkele weken later schreef Hans Andreus in een ongedateerde brief aan Borgers:
‘Ik zwierf wat rond op de Veluwe, schrijf je daarom nu pas. Goed, ik neem het aanbod
aan, wil redactielid worden, hoef er niet over te praten, voel er zo wel voor. Wat
vreemd van Rodenko, neemt hij de dingen zó zwaar? Natuurlijk doe ik gratis mee
aan het laatste nummer [...].’
En verder: ‘Ik maak het kort, Gerrit, dan kan dit meteen op de post, heb nog wat

dingen in mijn achterhoofd maar weet niet welke. Vooral voor de poëzie-lijn, ja,
verdomd, daar voel ik voor.’113

In dezelfde periode schreef ook Hans van Straten dat hij - hoewel hij druk bezig
was zijn studie Indisch recht in Leiden af te ronden - de uitnodiging aannam. Op
maandag 20 november antwoordde Borgers hem: ‘Mooi kerel, ik geloof dat je the
right man bent! We vergaderen met de nieuwe redactie (Andreus heeft inmiddels
ook geaccepteerd) - y compris Vestdijk - a.s. Zondagmiddag half twee in Americain,
A'dam (stel je in verbinding met Willem Nagel of Vriesman om mee te rijden) Ik
hoop van harte dat je je hiervoor vrij kunt maken al leef je onder hoogspanning,
omdat deze bespreking als start van de nieuwe jaargang erg belangrijk is [...].’114

Op zondagmiddag 26 november had inderdaad de eerste vergadering van de nieuwe
redactie plaats. Daarbij werd natuurlijk gepraat over plannen voor
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de komende jaargang, maar allesoverheersend was toch de vraag of De Bezige Bij
inderdaad toe zou happen. Dat leek met de dag minder zeker te worden. Maar wat
was het alternatief? Zoals we gezien hebben, was er eerder al contact met Geert van
Oorschot geweest, maar dat was op de lange baan geschoven, omdat Van Oorschot
ook al Libertinage uitgaf. Afgesproken werd in ieder geval een kanaal naar hem open
te houden.
Drie dagen later, op 29 november, schreef Vestdijk aan Borgers: ‘Het was een

gezellige en nuttige vergadering. Ik hoop eigenlijk maar, dat het met Van Oorschot
doorgaat. Zakelijk is de B.B. waarschijnlijk beter, maar de directeuren hebben zooveel
met schrijvers te maken, in bestuur, commissies, en als adviseur, dat ze vermoedelijk
geen enkele schrijver nog au sérieux nemen. Ook mij niet; zoo juist hoorde ik (niet
van hen), dat ze mijn roman Ivoren Wachters, die dit jaar nog zou verschijnen, pas
in Jan. of Febr. uitgeven. Zonder mij er in te kennen! Het gevolg is, dat ik voorloopig
geen romans meer aan de B.B. geef of dit althans overweeg. Van Oorschot - als hij
Podium neemt - zou dan wel voor de hand liggen; maar in verband met wanbetaling
van uitgevers wil ik een groot voorschot hebben, en het is maar de vraag of hij dit
kan en wil.’115

‘Wat zou ik graag aan de côte zitten’

Intussen had Hans Andreus op 27 november aan zijn vriend Simon Vinkenoog in
Clichy geschreven: ‘Nieuws: Podium gaat wschl. door met mij als redacteur, bij een
andere uitgever, mijn bundel komt bij Ad, ja, onder de titel Het Vrolijk Einde, volgend
jaar.’ Andreus' eerste bundel zou inderdaad in 1951 in de door Ad den Besten
geredigeerde reeks ‘De Windroos’ verschijnen en wel onder de titelMuziek voor
kijkdieren.
Andreus schreef verder - met een verwijzing naar de tweeënvijftigjarige Vestdijk,

die overigens al eerder redactievergaderingen vanPodium bijgewoond had -: ‘Gisteren
in Americain redactievergadering, Vestdijk was er ook bij, voor de 1e keer op een
vergadering, zei hij, eigenlijk een pracht van een vent, vreemd humaan (60jr?) en
scherp, ziet ongeveer alles, op een wat afwezige manier vriendelijk, met plotseling
opmerkingen als die speertjes die mensen in de roos gooien, alleen zijn handen
beefden zo, dat werd later minder. “Hij hield zich wel op de vlakte”, net als jij dus,
ben je niet vereerd, S.V.? Hij praatte over alles mee maar op zo'n manier van ik ben
hier dus waarom ik zou niet praten en er nog half in geloven ook. Ik noemde jouw
naam als één v/d “veelbelovenden”, en hij zei: van Blurb? Ja, zei ik, wat kon ik anders
zeggen?’
En verder: ‘Simon, ik heb koude benen, wat zou ik graag aan de Côte zitten,
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elke dag een half uur sandalen vlechten en verder niets doen en wat nemen alle
mensen heel de dingen belangrijk, je merkt het steeds en steeds weer boe, bij zo'n
redactievergadering ook. Ik dans ook maar mee en werkelijk het lukt, maar toch ben
ik blij dat er iemand in mij zit die maar wat onwijs glimlacht en zegt: jaja, kijkkijk,
tjongetjonge. Ik zou het verschrikkelijk vinden me belangrijk te vinden, geniaal zou
ik eventueel niets op tegen hebben maar volkomen te geloven in je eigen
Belangrijkheid en met Zware Schoenen door de straten stappen: brrr. Ik ben niet
geniaal, maar dan nog zou ik me niet belangrijk voelen, hoogstens stinkend
hoogmoedig, maar dat ben ik al, heb je geen genie voor nodig, minder volstaat al
om alleen te lopen tussen de stupiditeit der mensen, “de Meesten”’.
Over zijn karakterisering van Vestdijk als ‘vreemd humaan’ schreef Andreus nog

in een naschrift bij deze brief:
‘1) vergeet bijklank door humanistisch
2) ik kijk nog steeds tegen het woord op, maar het is werkelijk het enige!’116

Op 2 december antwoordde Vinkenoog hem verheugd te zijn met het goede nieuws
‘dat er eindelijk iemand, een dichter “van de nieuwe toon” in de redactie van een
literair maandblad met de standing als [van] Podium komt (is Rodenko n.l.
dichter?).’117

Andreus reageerde hierop met een ongedateerde brief, waarin hij inging op
Vinkenoogs opmerking over Rodenko, die juist het typoscript van zijn eerste bundel
samengesteld had: ‘Jij hebt de bundel van Rodenko gelezen en je vraagt: “Is Rodenko
wel een dichter?” Je bent volslagen krankzinnig in de verkeerde zin van het woord.
Ik was ook wat teruggekomen van Rodenko, maar ik heb nu zijn bundel gelezen en
ik zeg je: driekwart van wat er in staat is zo ongeveer geniaal. Ik gebruik zulke
woorden niet dikwijls. Dit is de beste bundel moderne poëzie die ik ooit gelezen heb.
Als je dat niet ziet, ben je blind. Sinds ik op mijn 14e jaar me voor het eerst aan
Slauerhoff vergaapte, heb ik niet meer een dergelijk gevoel gehad bij het lezen van
een bundel.’118

Een nieuw tijdschrift?

Nu het in Podium niet tot een koerswijziging komen zou, besloten Rodenko, Hermans
en Leo Hornstra dan maar zelf een tijdschrift voor literatuur en psychologie op te
richten. Een mooie naam daarvoor was gauw gevonden - De Draad van Ariadne -:
nu alleen de medewerkers en een uitgever nog... De drie initiatiefnemers beseften
intussen heel goed dat ze zich voorlopig intens voor het tijdschrift zouden moeten
inzetten en dat er dus weinig gelegenheid zou zijn ook nog aan een ander blad mee
te werken.
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Op 9 november bracht Paul Rodenko de Podium-redactie, die zich nog van geen
kwaad bewust was, van het plan een nieuw tijdschrift op te richten op de hoogte.
Aan Dick Vriesman, die tijdelijk als redactiesecretaris optrad, schreef hij over zijn
relatie tot Podium: ‘[...] wat mijn medewerking betreft, moet je het niet zo voorstellen
dat ik vaste medewerker zou blijven. Ik bedoelde alleen dat ik, wanneer ik iets
overhad, het in de eerste plaats naar Podium zou sturen.
Maar toen eenmaal bleek dat de splitsing in Podium onvermijdelijk was, heb ik

met Hornstra en Hermans besloten, toch een nieuw blad op te richten. De situatie is
dus zo dat ik hoogstwaarschijnlijk, juist “voorlopig”, niet zal kunnen medewerken
(tenzij ik in een zeer vruchtbare periode zou komen; maar het nieuwe blad zal
voorlopig toch wel werk genoeg geven).
Het nieuwe blad zal overigens geen concurrent voor Podium zijn, daar het accent

volgens plan op de psychologie zal komen te vallen.’119
Op dezelfde 9e november schreef ook Hermans, die twee dagen later zijn doctoraal

examen fysische geografie zou afleggen, aan Vriesman: ‘Het heeft mij verbaasd te
zien dat jullie, voor het voortgezette Podium, op de medewerking van Paul en mij
schijnen te rekenen. Dit is onjuist. Wij zijn in de eerste plaats bezig met ons eigen
tijdschrift en ik vrees dat er zodoende weinig medewerking voor Podium zal
overschieten. Ik geloof niet dat je dit feit voor de Bezige Bij zult kunnen
verheimelijken.
Dit maar even ter vermijding van eventuele misverstanden. Ik hoop voor jullie dat

je een mogelijkheid ziet door te gaan. Je weet zelf ook wel, dat het niet juist is, zoals
Vestdijk het voorstelt, alsof ik Fokke eruit zou willen knikkeren. Integendeel, hij
hoort in de eerste plaats in Podium, alleen, daar voel ik mij niet erg thuis.’120

Uiteraard was het plan voor een nieuw tijdschrift een uiterst onaangename
verrassing voor de Podium-redactie, die nog altijd niet wist of haar eigen blad wel
zou blijven voortbestaan. Op 24 november schreef een teleurgestelde Gerrit Borgers
aan Paul Rodenko: ‘Ik hoorde van Dick dat je met Wim en Hornstra een eigen
tijdschrift begon en - in tegenstelling tot wat je eerste [eerst] schreef - geen vaste
medewerker van Podium zal blijven. Is dit zo?’121

Vrijwel tegelijkertijd berichtte Rodenko hem, enigszins sussend, in een
ongedateerde brief: ‘We zijn op 't ogenblik alleen maar copy aan 't verzamelen - als
we een behoorlijke stock hebben gaan we naar een uitgever. Er schijnt genoeg
belangstelling voor te bestaan, dus daarover maak ik mij geen zorgen. Ik heb duidelijk
genoeg gezegd dat ik hierin op 't ogenblik de enige mogelijkheid zie - dus òf ik
verwezenlijk het òf ik schei voor een paar jaar met de litteratuur uit.
Ik zal je overigens op de hoogte houden.’122
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Intussen had Hermans definitief besloten zijn essay over de experimentele
schilderkunst niet in het komende drie-dubbelnummer van Podium te publiceren. In
de laatst verschenen aflevering van dat blad had hij gelezen hoe verontwaardigd een
groot deel van de publieke opinie, onder meer via Het Parool, gereageerd had op de
toekenning van de Jacob Maris-prijs aan Piet Ouborg. Hermans, die in zijn essay
stelling wilde nemen tegen de experimentelen, wilde daarmee niet geïdentificeerd
worden.
Op 28 november schreef hij op een briefkaart aan Borgers: ‘Het spijt mij dat ik je

weer - en nu definitief - teleur moet stellen. De publicaties over het gedrag van Het
Parool i.z. Ouborg, in het laatste Podiumnummer (bijdragen die ik helaas niet eerder
onder ogen kreeg) hebben mij tot de overtuiging gebracht dat het, om misverstanden
bij het publiek te vermijden, beter is mijn artikel over de zaak niet te publiceren. Ik
ben óók heftig tegen Ouborg en Appel, echter op een andere manier dan de
krantenlezers e.a. en wil mij dus niet in hetzelfde kamp laten drukken. Ik zie echter
voorlopig geen kans mijn artikel dusdanig uit te breiden of te veranderen, dat dit
misverstand buitengesloten was. Ik heb vervolgens eraan gedacht jullie een andere
bijdrage te sturen. Ik heb twee dagen zitten knoeien in twee “jonge” novellen die ik
nog had liggen, maar het is tot dusver niet bevredigend genoeg, dat ik je iets opstuur.
Reken dus voorlopig niet op mij, al is het doct. ex. achter de rug. Over de plannen

van Paul en mij kan ik je alleen mededelen dat jullie onmogelijk op mij als vast
medewerker kunt rekenen.’123

Enkele dagen later schreef Rodenko in een ongedateerde brief aan Dick Vriesman
- met de ‘uitbreiding van de redactie’ zal hij vooral op de komst van Andreus gedoeld
hebben -: ‘Ik vind het wat vervelend op je voorstellen weer te moeten antwoorden,
omdat ik toch alleen maar “nee” kan zeggen. De uitbreiding van de redactie maakt
de zaak qua “klimaat” natuurlijk voor mij veel acceptabeler; alleen: klimatologische
overwegingen behoren volgens mij alleen betrekking te hebben op de redactieraad
of de “groep” als geheel. Als redactie is jouw samenstelling, ondanks dewerkverdeling
(of misschien: juist daarom) een onding. Het wordt zoals het altijd geweest is, alleen
een beetje erger: er circuleren wat “stukjes” rond, die worden op een
redactievergadering somehow aan elkaar geplakt et voilà, er is weer een nummer
klaar. Juist tegen deze conservatieve opvatting van het leiden van een litterair blad
waren mijn bezwaren gericht en ik voel er niets voor om op diezelfde manier door
te blijven modderen; ik hoef niet nog eens te zeggen wat mijn opvatting van het
leiden van een blad is, dat weet je nu wel.
Bovendien is het psychologie-idee op die manier volledig uitgeschakeld (Vestdijk

mag dan op een psychologisch proefschrift promoveren, aangezien
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hij zich toch niet met de lopende redactiezaken bemoeit, schieten we daar weinig
mee op), wat voor mij nu eenmaal essentieel is, omdat ik het als de enige manier zie
om uit de impasse te raken.
Ik kan dus alleen zeggen: probeer met Fokke, Willem en Gerrit door te gaan; ik

zal dan wellicht ook wel eens wat insturen, maar wil zeker niet als redacteur mede
verantwoording voor het blad dragen.’
Ten slotte schreef hij nog: ‘Het spijt me, maar ik zie er in alle oprechtheid geen

heil in.’124

In de weken daarna probeerden Rodenko, Hermans en Hornstra hun tijdschrift op
poten te zetten. Daartoe werd ook Andreus benaderd. Halverwege januari 1951
schreef deze aan Vinkenoog: ‘Van Rodenko kreeg ik een zeer aardige en sympathieke
brief, nadat ik hem eerst in een brief om zijn bundel bewierookt had. Ja, kunst, zul
je zeggen, maar het was toch een aardige brief, overigens vroeg hij mij of ik
medewerkers wist voor zijn nieuwe blad dat geloof ik De Draad van Ariadne zou
komen te heten, hij zal jou ook wel iets dergelijks gevraagd hebben.’125

Op 22 januari schreef Vinkenoog hem terug: ‘Inderdaad heeft Rodenko, reeds
enige tijd geleden, mij om medewerking voor zijn Naaidoos gevraagd. Jouw titel is
natuurlijk de juiste, ik bedoel de titel die jij aan zijn blad geeft. Ik heb hem zelfs al
medewerking verleend al schreef ik niet de boekbesprekingen, parijse brieven,
artikelen, gedichten, theaterstukjes e.d. die hij me wilde laten schrijven. Ik zond hem
wat gedichten [...].’
En verder - over de redactie van Podium -:‘[...] wie zijn er excusez-moi encore

overgebleven en dominee Sierksma terug? Voor mij zijn altijd Rodenko en Vestdijk
de leidende figuren geweest, Hermans is er pas bijgekomen, maar ik dacht dat die
ook bij Rodenko ging zitten naaien.’
Vinkenoog schreef hierna nog: ‘Rodenko. De goede man. Hij heeft ook een

stokpaardje, de jouwe ken ik nog niet, de zijne heet Sybren Polet. Of Minnema,
geloof ik.’126

Ondanks alle voorbereidingen zou De Draad van Ariadne het levenslicht niet
aanschouwen.

Het wordt de Bezige Bij!

Intussen bleken Geert Lubberhuizen en Wim Schouten na verscheidene maanden
bedenktijd bereid te zijn tot nadere besprekingenmet HenriMethorst van DeDriehoek
en met de redactie van Podium over de overname van dat blad. Dat betekende
uiteraard voor Borgers en de meeste redacteuren - Vestdijk zal er anders over gedacht
hebben - een reusachtige opluchting, hoewel ze begrepen dat nog niet alles in kannen
en kruiken was.
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Het eerste probleem diende zich daarbij al snel aan. Tijdens een onderhoud tussen
Methorst en Schouten over de overname van Podium bleek dat Methorst f 1000.-
vroeg voor de lijst met abonnees. Bovendien stelde hij ook de overname van de
intussen al verschenen deeltjes van de Podium-reeks aan de orde: hij zou in dat
opzicht nog schriftelijk met financiële voorstellen komen. Schouten zegde tijdens
die bespreking nog niets toe.
Op 12 december berichtte Methorst aan Schouten: ‘Wat het blad betreft, bevestig

ik nogmaals de volgende aantallen gedurende 1950:
249 particuliere abonné's
237 boekhandels abonné's
108 gratis abonné's
105 opzeggingen per 31/12/'50.
Circulatie enveloppen, berichtkaarten e.d. staan U natuurlijk ook ten dienste, maar

voor een groot deel dragen die ons adres.’127

Een weinig bemoedigend bericht, want als we er - met enige kennis van de
menselijke natuur - van uitgaan dat de opzeggingen niet de gratis abonnementen
betroffen, dan betekent dit dat er begin 1951 minder dan vierhonderd betalende
abonnees zouden zijn. Dus tweehonderd minder dan een jaar eerder...
Ten slotte besloot de directie van de Bij het toch te proberen. Op zaterdag 23

december zegde ze in principe toe Podium uit te zullen geven, waarna op donderdag
de 28ste meer gedetailleerde afspraken gemaakt werden. Een belangrijke rol bij die
beslissing speelde Wim Nagel, die in de illegaliteit met Lubberhuizen bevriend
geraakt was.128

Schouten schreef hierover in 1988 in zijn Een vak vol boeken: ‘Aan het eind van
de jaren veertig had Willem Nagel (J.B. Charles) zitting genomen in de redactie van
het literaire tijdschrift Podium. Hierin verschenen fragmenten uit zijn boek Volg het
spoor terug. Afgezien van dat Willem een goede vriend was, wilden wij niets liever
dan dat het boek bij De Bezige Bij zou verschijnen. Uitgever Bert Bakker zat met
ons op het vinkentouw. Willem had een duidelijk voorstel: “Jullie krijgen Volg het
spoor terug op voorwaarde dat De Bezige Bij Podium overneemt.” Na de ervaring
met Het Woord kenden wij de zorgen die aan het uitgeven van een literair tijdschrift
verbonden zijn. Inhoudelijk wasPodium veranderd en een tijdschrift gewordenwaarin
veel jonge literatoren publiceerden. Het sloot goed aan bij het fonds. Er werd niet
lang geaarzeld en Podium ging naar De Bezige Bij, al was het niet voor lange tijd.’129

Intussen zat Burssens in Antwerpen met spanning op de uitslag van de
onderhandelingen te wachten. Op 3 januari 1951 schreef hij Borgers: ‘Ik had je allang
in Antwerpen verwacht. Wat scheelt er? En wat nieuws met Podium? Onder of
Boven?
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Ik zit met griep thuis en ben dus te lam om lange brieven te schrijven.’130

De volgende dag, 4 januari, kon Borgers in ‘Podium-nieuws’ eindelijk het
verlossende woord schrijven: ‘Op een bijeenkomst Donderdag j.l. met Lubberhuizen
van de Bezige Bij en Hans Andreus, Hans van Straten en ik, is het volgende definitief
geregeld: Podium zal voor de buitenwereld zijn 7de jaargang ingaan als een 2
maandelijks blad, 80 blz. groot, iets kleiner formaat dan tot nu maar met dezelfde
bladspiegel, een nieuw omslag (ontwerp Jan Vermeulen) met daarop een maandelijks
wisselend vignet, prijs f. 12.50, Bfr. 175. per jaar en onder redactie van: Hans
Andreus, Louis Paul Boon (hiertoe nu uitgenodigd), G. Borgers, Gaston Burssens,
W.H. Nagel, D. Opsomer, Fokke Sierksma, Hans van Straten, S. Vestdijk.’
En verder: ‘de Bezige Bij heeft [...] besloten de abonnementenlijst waar De

Driehoek f. 1000.- voor vraagt niet over te nemen en wacht nu af hoeveel abonnees
er zullen zijn na het eerste nummer, dat dus als “vangnummer” moet fungeren. Zij
zullen de abonnementen via de boekhandel wel op kunnen vangen (ong. 300) de
particuliere echter niet (ong. 200). Om deze zoveel mogelijk op te vangen stellen zij
voor: 1. Dat wij allemaal zo snel mogelijk iedereen opschrijven waarvan we weten
dat hij particulier Podium abonnee is en deze lijst zo snel mogelijk naar mij opsturen.
2. Een perscommunique te laten verschijnen onmiddellijk nà het uitkomen van het
laatste Driehoeknummer (ong. 20 Jan). 3. Een Podiummanifestatie in Amsterdam
(eventueel elders bij succes) te beleggen als reclame actie èn voor de mensen in de
zaal èn voor de publicatie in de uit te nodigen pers.’131

De volgende dag schreef Borgers aan de nieuwe redactiesecretaris Hans van Straten,
die intussen zijn doctoraal examen met succes afgelegd had: ‘Hierbij mijn laatste
PodiumNieuws. Nou jij. Je moet eens komen ommijn recensie-exemplaren te komen
zien - mooi gezicht al die bandjes.’
En verder: ‘Tekst nieuw briefpapier?: èffe wachten tot Boon “ja” heeft gezegd

officieel.’132

Dat laatste zou kort daarna gebeuren: juist in die tijd werd Boon - samen met
enkele andere redacteuren van Tijd en Mens - via een coup tot medewerker van dat
blad gedegradeerd,133 waardoor hij zonder problemen tot de redactie van Podium
toetreden kon.
Vestdijk, die zich bij Borgers al eerder kritisch over De Bezige Bij uitgelaten had

en een voorkeur had voor Van Oorschot, bleek intussen nog niet van gedachten
veranderd te zijn. Op 8 januari schreef hij Borgers opnieuw: ‘Het spijt mij in zekere
zin, dat ik destijds niet scherper tegen de B.B. gewaarschuwd heb, al had ik geen
andere argumenten tot mijn beschikking dan “intuïtieve”. Dit zijn handige,
weerhaanachtige zakenjongens (ik bedoel niet per se handiger etc. dan andere
zakenlieden), waar eigenlijk geen land mee is

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



345

te bezeilen, die voortdurend tegen kunstenaars moeten optornen en daar nu wel zeer
bedreven in moeten zijn. Ik ben niet geneigd v.O. te idealiseeren, maar ik geloof
toch, dat er met hem een betere afspraak te maken was geweest. Het voordeel van
de B.B. blijft natuurlijk, dat ze (momenteel) meer geld hebben. Die abonnélijst is een
strop!’134

Intussen: hoe de rest van de redactie ook over Vestdijks bezwaar gedacht zal
hebben - al te veel viel er trouwens niet te kiezen -, de afspraak met De Bezige Bij
was nu eenmaal gemaakt.

Het laatste nummer bij De Driehoek

Het duurde hierna nog meer dan een maand voordat de driedubbele aflevering
10-11-12 uitkomen zou. Dit nummer, dat na alle moeilijkheden met de financiën
verrassenderwijs toch nog honderdzestig pagina's telde, was gedateerd
oktober-november-december 1950. Bij de vermelding van de redacteuren op de
binnenzijde van het omslag bleek de naam Willem Frederik Hermans te ontbreken.
In een ‘epiloog bij de zesde jaargang’ schreef de redactie: ‘Bij de verschijning van

dit driedubbelnummer, waarmee de 6de jaargang van Podiumwordt afgesloten, lijken
de redactie enige ophelderingen noodzakelijk.
In de eerste plaats wat de ongeregelde verschijning gedurende het gehele jaar

betreft en bovendien over deze laatste aflevering, die van het maandblad een quarterly
heeft gemaakt. Zowel het een als het ander is voornamelijk een gevolg van de grote
financiëlemoeilijkheden die de uitgave van een literair blad oplevert voor een uitgever
èn de daarmee gepaard gaande belemmering der redactionele werkzaamheden. Een
verdere uitweiding over het feit dat de verzorging van een literair blad thans financieel
haast onmogelijk is geworden, lijkt ons overbodig, daar dit voldoende bekend is.
Aan de andere kant blijkt echter uit de vele enthousiaste en critische reacties die wij
ontvangen, dat er een grote behoefte bestaat aan dit schrijverspodium, zowel bij de
medewerkers als de langzaam groeiende lezerskring; een behoefte die steeds groter
is geworden, naarmate de publicatiemogelijkheden afgenomen zijn. Op deze gronden
heeft de redactie dan ook alles in het werk gesteld om de uitgave van Podium voort
te zetten.
Niettemin heeft de uitgever de strijd moeten staken: na het Aug.-Sept.-nummer

was hem iedere verdere honorering van redactie en medewerkers onmogelijk. Daar
echter het voortbestaan van Podium verzekerd werd doordat uitgeverij De Bezige
Bij bereid bleek de verzorging van het blad vanaf Januari 1951 over te nemen, besloten
redactie èn een aantal medewerkers - voor welke concrete sympathiebetuiging wij
hier onze dank uitspreken! -
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hun bijdragen voor de laatste drie nummers gratis af te staan. De vertraagde
verschijning noodzaakte ons voorts deze drie nummers gelijktijdig als éen aflevering
te laten uitkomen. Wij vertrouwen dat met dit werk “pro Deo et Podio” èn met de
opofferingen van uitgeverij De Driehoek deze onregelmatigheden voldoende
geëxcuseerd zijn.’135

Een van de medewerkers aan dit nummer was Hans Andreus, van wie drie verzen
gepubliceerd werden. Daaronder is ‘Kleine ballade’ waarin met de grote vragen van
het leven op een lichtvoetige toon gespeeld wordt:

Ik loop maar in mijzelf
verzonken met mijzelf
de wegen zijn van glas
de hemel is van ijzer.

Ik weet niet wie ik ben
ik weet niet wie ik was
ik loop alleen maar men
wordt nooit van iets iets wijzer.

Er hangt een mist van licht
ik loop met mijn gezicht
mijn kleren en mijn huid
het leven in en uit.136

Een andere medewerker was de nieuwe redactiesecretaris Hans van Straten. In een
van zijn bijdragen, getiteld ‘Avondblad’, schreef hij met een knipoog naar het
surrealisme: ‘Uit ruige vuilnisbakken stijgt het gejammer van de ongegrepen jeugd.
De dichter Lucebert is op last van de politie overleden. Uit de etalages van het
ziekenhuis zijn vannacht twee armen ontvreemd. Hebt u niets vergeten?
Dichters van deze tijd, weest niet bevreesd: ook de kioskjuffrouw zwemt elke

avond in de kelders van het abnormale.’137

De laatste aflevering bevatte verder gedichten van Sybren Polet, SimonVinkenoog,
Gerrit Kouwenaar, G. Achterberg en J.B. Charles, het scenario voor de poppenfilm
‘Jack in Levenland’ van Paul Rodenko en - in plaats van het veel uitvoeriger essay
dat tot zoveel redactionele onenigheid aanleiding gegeven had - een korte
beschouwing van Fokke Sierksma over Vestdijks De toekomst der religie. In ‘De
proppenschieter’ nam Willem Frederik Hermans ten slotte de in Tilburg gevestigde
rooms-katholieke InformatieDienst Inzake Lectuur (IDIL), die de uitzichtloze sfeer
in De tranen der acacia's ge-
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hekeld en het boek daarom als ongeschikt voor katholieken van de hand gewezen
had, met bijtende hoon op de korrel.

Terugblik

Met de moeilijke bevalling van deze laatste aflevering was een einde gekomen aan
de zesde jaargang: een uiterst bewogen periode in de geschiedenis van Podium,
waarin zich in de redactie scherpe conflicten afgespeeld hebben en waarin het blad
ten slotte een andere koers zou inslaan dan in het begin van het jaar nog kon worden
voorzien. Maar daarover straks.
Wie, zoals de lezer van dit boek, de worsteling die de redacteuren en uitgever

hebben moeten doormaken om het blad zelfs maar in leven te houden, van dichtbij
meegemaakt heeft, zal met mij verrast zijn dat deze jaargang met vallen en opstaan
toch nog zevenhonderdtweeënveertig pagina's telt. Dat wil zeggen: gemiddeld bijna
tweeënzestig bladzijden per nummer. Dat is nauwelijks minder dan de vierenzestig
pagina's waarvan de redactie aan het begin van het jaar was uitgegaan, zodat alleen
abonnees met een boekhoudersziel zich bekocht zullen hebben gevoeld. Minder
gunstig voor het blad was natuurlijk wel dat er slechts zeven normale nummers zijn
uitgekomen en verder - aan het einde van het jaar - nog één dubbelnummer en één
driedubbelnummer. Dat tegen het slot van 1950 meer dan honderd lezers hun
abonnement hebben opgezegd, is dan ook niet verbazingwekkend.
Vergeleken met de vorige jaargang veranderde er niet veel in het aandeel van de

verschillende genres in Podium: de poëzie nam ruim vijftien procent van de
beschikbare ruimte - honderdvijftien pagina's - in, het verhalend proza bijna
tweeëntwintig procent en essayistische bijdragen ruim zevenenveertig procent
(respectievelijk honderdeenenzestig en driehonderdnegenenveertig pagina's).
Daarnaast werden er nog zevenennegentig bladzijden (ruim dertien procent) met
dramatisch proza gevuld - het toneelstuk van M. Croiset en Rodenko's filmscenario
- en bijna drie procent met illustraties. Dat laatste was duidelijk meer dan tot dusver
het geval geweest was.
Evenals vorig jaar publiceerden er ook nu veel buitenlandse dichters in het blad:

in totaal veertien tegenover negenentwintig uit ons eigen taalgebied. Tot de dichters
die de meeste verzen bijdroegen, behoorden Simon Vinkenoog (zeven), Gerrit
Achterberg en Hans Andreus (ieder zes) en Gaston Burssens, Sybren Polet en Hans
van Straten (ieder vijf). Paul Rodenko werkte aan deze jaargang met vier verzen mee.
Om hierna enkele afzonderlijke gedichten te bespreken: het uiterst persoonlijke

vers ‘Dit is mijn testament’ van Gaston Burssens, waarmee deze jaargang opende,
ligt in het verlengde van de expressionistische poëzie uit
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Burssens' jonge jaren, maar tegelijkertijd doen sommige motieven aan de poëzie van
Slauerhoff denken, zoals in de regels: ‘Ik wil daarom dat al mijn schatten zinken /
Mee met mijn schip op drift / Ik wil daarom mijn wil aan 't wrakhout klinken / En
met gelaten drift / De masten laten drijven’.138De herhalingen, het nadrukkelijk ritme,
de vaak bewogen beeldspraak geven het vers een geladen karakter, waardoor het
inderdaad als een laatste wilsbeschikking op de lezer overkomt. Door de
expressionistische vormgeving en ook doordat het gedicht een verwijzing naar Van
Ostaijen bevat, legt het - over de jaren dertig en veertig heen - een prachtige
verbinding tussen de poëzie van veel jonge dichters en de generatie van de twintigers
die in veel opzichten zo verwant aan hen is.
Duidelijk blijkt die verwantschap uit ‘Het lied van het morgenlicht’ van Hans

Andreus. Zoals dat ook het geval was met de poëzie die Van Ostaijen in de laatste
jaren van zijn leven schreef, is dit vers zo puur mogelijk geworden: dat effect wordt
voor een deel bereikt door de herhalingenwaardoor heel geleidelijk nieuwe elementen
aan het gedicht worden toegevoegd. Alles bij elkaar geeft dit het vers een stromend
karakter, wat op de lezer de uitwerking heeft van sommige christelijke of
boeddhistische meditatietechnieken. Ook al worden er veel objecten uit de alledaagse
wereld genoemd, het vers lijkt zich daarvan steeds meer los te zingen en vooral in
de laatste paar regels enkele fundamentele waarheden over het menselijke bestaan
‘aan het licht te brengen’. Het is een gedicht dat heel eenvoudig lijkt, maar met groot
raffinement is opgebouwd.
Het vers ‘Februarizon’ van Paul Rodenko ten slotte opent met de schitterende

regel: ‘Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open’. Het is een zin die om zijn
woordkeus, maar ook om zijn verrukte toon aan het begin van Gorters sonnet ‘De
dag gaat open als een gouden roos’ doet denken. Ook verder in het vers wordt die
toon van grote opgetogenheid volgehouden. De beelden zijn glashelder en herinneren
aan schilderijen als van Henri Matisse of van sommige Chinese schilders.
‘Februarizon’ behoort daarmee voor mij tot de absolute favorieten uit heel onze
literatuur.
Verder publiceerden in deze jaargang van Podium elf auteurs verhalen of

romanfragmenten. Onder hen wasHans Andreusmet zijn verhaal ‘Bezoek’, Lucebert
en Bert Schierbeek met de door hen gewisselde brieven in ‘Chambre - antichambre’,
Willem Frederik Hermans met ‘Manuscript in een kliniek gevonden’ en Louis Paul
Boon met ‘De averechtse verkenning’.
Hermans' ‘Manuscript in een kliniek gevonden’ was diens belangrijkste bijdrage

aan deze jaargang. Waarom hij dit verhaal meer dan vijf jaar heeft laten liggen,
alvorens het te publiceren, is mij onbekend: het is zonder twijfel een verhaal dat hij
met hartebloed - om het eens romantisch te zeggen -
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geschreven zal hebben. Veel herinneringen aan de buurt rond de Amsterdamse
Overtoom waarin hij opgegroeid is, zullen hem daarbij geïnspireerd hebben. De
centrale figuur van het verhaal blijkt door dwangvoorstellingen beheerst te worden,
waardoor in zijn wereld niets meer zeker is. ‘Manuscript in een kliniek gevonden’
heeft door het associatieve karakter ervan een sterk surrealistische inslag gekregen.
Associatief is ook het proza van Louis Paul Boon in ‘De averechtse verkenning’,

maar de associaties zijn hier speelser, directer, meer aan de oppervlakte, waardoor
Boons proza een meer ‘journalistieke’ indruk maakt dan dat van Hermans. Ook Boon
beschreef trouwens situaties die in de literatuur van toen zelden of nooit verbeeld
waren, zodat dat ook in zijn geval weerstanden opriep. Uit de compositie van het
romanfragment dat in Podium gepubliceerd werd, kon al worden opgemaakt dat de
structuur van het boek niet rechtlijnig chronologisch zou zijn, maar dat de schrijver
zijn thema vanuit verschillende hoeken benaderen zou. Daardoor zou een zo breed
mogelijk panorama van de wereld in deze roman kunnen worden opgeroepen.
Aan deze jaargang van Podiumwerkten verder tweeëntwintig essayisten mee, van

wie de belangrijkstewaren: Fokke Sierksma,WillemFrederikHermans, Paul Rodenko
en J.B. Charles. De laatste zette zijn reeks beschouwingen over nationaal-socialisme
en fascisme onder de titel ‘Volg het spoor terug’ voort. Een centraal thema daarin is
dat beide politieke stromingen met de capitulatie van het Duizendjarige rijk van
Hitler niet tot het verleden zijn gaan behoren, maar dat ze nog altijd - een vaak
verborgen - invloed uitoefenen.
Paul Rodenko schreef verder enkele belangwekkende essays over recente

ontwikkelingen in de poëzie en de romanliteratuur, waaronder ‘Nachtvlucht in de
geschiedenis’. Daarin kwam hij tot de conclusie dat de eigentijdse romanliteratuur
steeds ‘lichamelijker’ geworden was: de nadruk die vroeger op de ogen als ‘spiegels
van de ziel’ gelegd was, had zich bij veel moderne schrijvers naar de hand verplaatst.
De in romans voorkomende lichaamstaal was daarmee geen uitdrukking meer van
geestelijke processen, maar ze gaf puurlichamelijke sensaties weer, zodat ook de
meer animale krachten in de mens verbeeld konden worden.
In zijn poëziekroniek in het juni-nummer concludeerde Rodenko verder nog dat

er op poëtisch gebied een periode afgesloten was en dat het onder jonge dichters
begon te gisten. Hij meende daarom dat het van groot belang was dat ze ruimere
mogelijkheid om te publiceren zouden krijgen, zodat ze elkaars poëzie beter zouden
kunnen leren kennen. Dat zou ook leiden tot meer onderlinge kritiek. Rodenko riep
hier dus op tot een zekere groepsvorming. Hans Andreus vatte dat ook zo op en nam
kort daarna contact met de redactiesecretaris van Podium op.
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Bij elkaar opgeteld hebben aan deze jaargang van Podium eenenzestig auteurs
meegewerkt. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor, maar toen publiceerden in het
Israël-nummer veel schrijvers die anders nooit bij het blad betrokken zouden zijn
geraakt. Verder werden tekeningen van negen illustratoren, onder wieWimHussem,
Perdok en Paul Rodenko, opgenomen.
Kijken we hierna naar het aandeel van de verschillende redacteuren, dan blijkt dat

Paul Rodenko (ruim elf procent van het totale aantal) en J.B.Charles (bijna negen
procent) de meeste pagina's gevuld hebben. Rodenko, die aan het eind van dit jaar
de redactie verlaten zou, publiceerde hiermee opvallend meer dan in het afgelopen
jaar. Daarentegen zal het aandeel van de beide Vlaamse redacteuren Burssens en
Walschap met ieder een kleine twee procent de rest van de redactie wel zijn
tegengevallen. Podium bleef daarmee in de eerste plaats een Nederlands tijdschrift
met hoogstens een zwart-geel randje. Bij elkaar namen de redacteuren bijna
zesendertig procent van de hoeveelheid pagina's voor hun rekening.
Zoals al werd opgemerkt, heeftPodium in de loop van dit jaar een bewogen historie

doorgemaakt. Opvallend daarbij is dat de grootste veranderingen die zich voorgedaan
hebben, veroorzaakt werden door factoren die feitelijk weinig met de literatuur te
maken hebben. Dat begon al met het besluit van Sierksma om uit de redactie te
stappen: dat was een gevolg van zijn plan om nu snel zijn dissertatie af te ronden.
Sierksma's vertrek maakte vervolgens de weg vrij voor Hermans om redacteur te
worden, en mogelijkerwijs voor Lucebert en Kouwenaar om aan Podiummee te gaan
werken. Daarna zag het er korte tijd naar uit dat Hermans hoofdredacteur worden
zou: het is en blijft speculatie, maar in dat geval zou de geschiedenis van Podium
misschien heel anders verlopen zijn. Die benoeming ging evenwel niet door, doordat
de uitgever wegens geldgebrek afhaken moest en er geen kapitaalkrachtige nieuwe
uitgever gevonden kon worden.
Dat geldgebrek had nog meer gevolgen. Zo moest in het najaar een periode van

drie maanden overbrugd worden: het plan ontstond toen daarvoor het essay van
Sierksma over Vestdijks De toekomst der religie te gebruiken. Dat nu zou weer een
van de redenen worden voor Hermans en kort daarna Rodenko om het blad vaarwel
te zeggen.
De consequenties van dit alles waren ingrijpend. Door het vertrek van Sierksma,

die zich fel tegen de experimentele kunst gekeerd had, leek er een kans te bestaan
Podium geleidelijk om te buigen van een blad dat sterk onder de invloed van Menno
ter Braak stond, naar een tijdschrift waarin ook de jonge dichters zich thuis zouden
voelen. Met de terugkeer van Sierksma in de redactie tegen het einde van het jaar
leek die kans verkeken te zijn, maar paradoxalerwijs was dat niet het geval.Weliswaar
had Rodenko de redactie
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verlaten, maar kort daarna werd een van de jonge dichters zelf, Hans Andreus,
uitgenodigd redacteur te worden.
Daarmee was de bres die Rodenko al sinds jaar en dag had proberen te slaan in

het ‘oude’, door de schim van Ter Braak bewaakte Podium, ineens veel breder
geworden. De jonge dichters die van een radicale vernieuwing de poëzie droomden,
maakten zich op dit bolwerk te veroveren.
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Hoodstuk 7
Het ‘doorbraak-nummer’ van Podium: een explosie van creativiteit

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe Podium in de tweede helft van 1950
op het tandvlees heeft moeten lopen om de zevende jaargang nog te halen. Dat was
ten slotte gelukt, maar de spirit keerde al met al niet zo snel terug. Dat zal ook
gekomen zijn doordat het begin 1951 nog meer dan een maand duurde voordat de
laatste driedubbele aflevering bij De Driehoek verschijnen kon.
Intussen was er in die malaiseperiode wel iets gebeurd dat de geschiedenis van

Podium een nieuwe draai geven zou. Zoals voor de hand ligt, zal tijdens de
redactievergadering op zondag 26 november 1950 in Americain aan ieder van de
redacteuren gevraagd zijn voor zoveel mogelijk bijdragen op niveau te zorgen. Terwijl
dat gewoonlijk tot wat goed bedoelde redactionele schijnbewegingen leidt, waren in
dit geval de gevolgen ingrijpend. De nieuwe redacteur Hans Andreus, die in die tijd
al aan Braak en Blurb meewerkte, besloot immers het ijzer te smeden nu het heet
was en zoveel mogelijk dichters van ‘de nieuwe toon’ tot medewerking aan Podium
uit te nodigen.

‘Wie is nu eigenlijk redactie-secretaris?

Juist in die tijd vernam hij dat Lucebert en Remco Campert naar Frankrijk vertrokken
waren om in het appartement van Juc en Simon Vinkenoog te gaan logeren. Al daags
na de vergadering, op 27 november, vroeg Andreus, die meestal niet zo alert
reageerde, maar met het oog op deze kans plotseling snel uit zijn slof schoot, in een
brief aan Vinkenoog hem verzen voor Podium toe te zenden.
En verder: ‘Zeg, laat Hugo Claus ook wat gedichten sturen als hij wil, hetzij naar

mij, hetzij naar Borgers en vraag Remco (ik hoor net hij met L. bij jou is) voor
gedichten en vraag Lucebert mij de vrije hand te geven bij keuze voor Pod, ik haal
ze dan zelf wel van Schierbeek.’1

Vinkenoog, die verheugd op Andreus' initiatief reageerde, schreef hem op 2
december terug: ‘Lucebert ist damit einverstanden, dat je gedichten van hem uitzoekt,
Remco zal je binnenkort nog schrijven en gedichten sturen (hij schreeuwde zojuist
uit de andere kamer om je adres, dat ik hem terugschreeuwend gaf) en ik, ja ik, mij
zie je verderop in deze brief nog wel [...].’2
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Vinkenoog beloofde ook Hugo Claus om poëzie te vragen en sloot verder negen
gedichten van zichzelf in.
Kort daarop kwamen ook verzen van andere jonge dichters bij Andreus binnen,

maar van de rest van de Podium-redactie hoorde hij ineens niets meer. Hij had ook
geen idee of het blad het jaar daarop nog verschijnen zou, maar dat lot deelde hij met
de andere redacteuren. Andreus, die eind november nog zo hard van stapel gelopen
was, schreef enkele weken later uitgerekend aan de nieuwe redactie-secretaris Hans
van Straten: ‘Ik hoor maar geen letter van Podium. En wie is nu eigenlijk
redactie-secretaris? Ik heb het weer schandelijk vergeten.’3

Ook aan Vinkenoog liet hij zijn teleurstelling blijken: ‘Na die red. vergadering
van Podium heb ik geen teken van leven meer vernomen, wat weet ik, heb gedichten
ingezameld, stuur ze vandaag weg, uit en rust.’4

Waarschijnlijk op dezelfde dag schreef hij ook Gerrit Borgers: ‘Ik stuur
oudergewoonte alles maar naar jou [...]. Ik heb hier:
gedichten van Lucebert, die ik stuk voor stuk zo ongeveer meesterlijk vind.
gedichten van Simon Vinkenoog, waarvan ik vooral mijn vierhoogkat,

plaatsbeschrijving en [...] quatre-vingt-douze mooi vind.
[...] gedichten van Kouwenaar, naar mijn smaak vooral het Mama gedicht en de

rest niet slecht
prozastukken van Schierbeek, die zou ik nog eens goed moeten lezen, stuur ze

maar vast op.’
Andreus, die intussen tot zijn verrassing vernomen had dat ook Jan G. Elburg

wilde meewerken - deze had als redacteur van Het Woord jarenlang met Podium in
de clinch gelegen -, voegde er nog aan toe: ‘Verder toezegging voor Podium van
Remco Campert, Hugo Claus en - sic - Jan Elburg. Dit is het dan. Ik heb de bundel
van Rodenko gelezen, vind het de beste bundel moderne poëzie die ik gelezen heb,
behalve misschien Lucebert. Dit klinkt wat mat: duidelijker: ik vind Rodenko een:
“Groot poeet”. Letterlijk.’
En in een naschrift: ‘Krijg net gedichten van Remco Campert. De 4 beste erbij

gedaan. Voor.’5

Dat was alles bij elkaar een mooie oogst, maar het zou nog niet genoeg zijn om
het hele eerste nummer van de nieuwe jaargang te vullen. Gelukkig arriveerde toen
alsnog het essay dat Willem Frederik Hermans - naar aanleiding van A.C. Willinks
De schilderkunst in een kritiek stadium - over de experimentelen geschreven had en
dat hij eerst niet in Podium had willen publiceren.
Op 15 december schreef Hermans hierover aan Borgers: ‘Ik stuur nu werkelijk

copie. Een heel pak. Ik ben nu nog aan het overtypen. Maar je hebt het uiterlijk
Maandag. Ik hoop dat alles er nog in kan (in Podium, bedoel ik).’
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Hij voegde er nog aan toe: ‘Ik vind het nu maar beter dat ik mijn standpunt t.o.v. de
experimentele kunst volledig uiteenzet en daarom stuur ik je het essay n.a. van
Willink's boekje, toch maar.’
En verder: ‘Nu het beste er maar mee. Vertel mij spoedig of alles wordt geplaatst.

Nog bedankt voor je felicitatie met mijn doctoraal.’6

‘Vind jij “experimenteel” ook zo'n rotuitdrukking?’

Nadat de directie van De Bezige Bij kort vóór Kerstmis besloten had Podium uit te
gaan geven, stelde de ‘dagelijkse redactie’, die bedoeld was om tot grotere efficiency
te komen en die uit grand old man Gerrit Borgers, Hans Andreus en de nieuwe
redactiesecretaris Hans van Straten bestond, de inhoud van de eerste aflevering samen.
Dat dit nummer grotendeels gevuld zou worden met poëzie van jonge dichters

waarvan er enkele uit de vroegere experimentele groep kwamen, terwijl er bovendien
een kritisch essay van Hermans over juist de experimentele kunst in opgenomen zou
worden, leek de weinig dogmatische Borgers alleen maar een voordeel. Op 4 januari
1951 schreef hij in ‘Podium-nieuws’ over Hermans' bijdrage: ‘[...] deze aanval op
de experimentelen staat nu te midden van experimentele gedichten en brengt een
spanning in dit nummer waar we al polemiserend een heel jaar op kunnen teren.’7

De volgende dag schreef Borgers aan Van Straten: ‘Je ziet: no. 1 is gered. Inmiddels
kreeg ik nog van Kouwenaar proza - goed voor nr. 2 (als het goed is - ik las het nog
niet) - gaat hierbij ter circulatie.’8

Kort daarop, halverwege januari, schreef Andreus aan Vinkenoog: ‘Ik heb de eer
U mede te delen, Heer Vinkenoog, dat de redactie van het tijdschrift Podium drie
gedichten van uwmeesterhand heeft aanvaard, te weten: Plaatsbeschrijving, Leeftijd
Dertien en Mijn Vierhoogkat, vooral dit laatste werkje konden wij zeer waarderen.’
Andreus schreef verder: ‘In het eerste nummer van Podium komt een aanval van

Hermans op “experimentele kunst” n.a.v. dat boekje van Willink met voor en na dat
artikel allemaal “nieuwlichters.” Overigens heb ik het artikel niet gelezen. Vind jij
“experimenteel” ook zo'n rotuitdrukking? Ik schrijf alleen maar gedichten en is dat
nog niet genoeg?’9

‘Bestaat de bij nog?’

Terwijl de inhoud van het eerste nummer dus rond de jaarwisseling al was
samengesteld, moest De Bezige Bij kennelijk nog enige tijd warmlopen, zodat er
halverwege januari weinig of geen zichtbare activiteiten ontplooid
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waren. De noodzaak hiertoe leek ook niet zo groot: Podium zou immers voortaan
als tweemaandelijks tijdschrift door het leven gaan en februari leek nog een eind
weg.
Op 22 januari schreef Borgers, die zich langzamerhand toch zorgen begon te

maken, aan Van Straten: ‘Wat gaat er gebeuren - ik hoor niets, zie niets! Bestaat de
Bij nog?’10

Ook de meeste redacteuren leken zich in een soort winterslaap te bevinden. Ruim
een week na zijn brief aan Van Straten besloot Borgers daarom opnieuw de alarmklok
te luiden. Op een ongedateerde briefkaart - het poststempel vermeldt 31 januari -
schreef hij Van Straten: ‘Eergisteren kreeg ik een telefoontje van Dick Vriesman die
vol bezorgdheid naar het lot van Podium informeerde. Ik kon niet anders zeggen dan
dat ik die bezorgdheid deelde en het gevoel had dat de rest van de redactie ons (d.w.z.
Hans A., jij en ik) wel erg in de steek liet, maar dat er nu a.s. Zondag op de
vergadering even over gepraat kon worden.’
En verder: ‘Van nr 1 schrijf jij nog geen proeven te hebben ontvangen, dus dat

komt pas eind Febr. uit! Ik schreef vandaag de B.B. om er achter heen te zitten.’11

Enkele dagen later werd er op het kantoor van de Bij aan de Amsterdamse Van
Miereveldstraat een redactievergadering gehouden waarin over de vooruitzichten
voor Podium een hartig woordje gesproken werd. Tijdens die vergadering waren er
- afgezien van de redactiesecretaris Van Straten - van de acht redacteuren maar vier
aanwezig: Nagel, Vriesman, Andreus en Borgers.
Ook de typograaf Jan Vermeulen, een vriend van Van Straten, kwam tijdens die

bijeenkomst langs: hij liet daarbij het ontwerp voor het nieuwe omslag zien, wat de
stemming weer even opfleurde. Dat - witte - omslag bleek voor het eerste nummer
van een wijnrode kleur te zijn voorzien met zwarte opdruk. Op het omslag was de
naam Podium, de ondertitel ‘litterair maandblad’ - wel wat vreemd voor een
tweemaandelijks tijdschrift -, de datering en een vignet van Boy Wander afgedrukt.
Intussen had de directie van de Bij - ondanks haar aanvankelijke voornemen dat

niet te doen - toch besloten de lijst met abonnees van HenriMethorst van DeDriehoek
over te nemen. Daarbij wist ze een aanzienlijk lagere prijs te bedingen dan de duizend
gulden die Methorst in het begin gevraagd had. Deze bezige Bij zou zich hieraan
overigens geen buil vallen. In februari schreef Van Straten in zijn eerste - ongedateerde
en met ‘Dada / Hans van Straten’ ondertekende - ‘Podium-nieuws’: ‘De helft van
dit bedrag zal door de auteurs, die aan de komende jaargang meewerken, van hun
honorarium worden afgestaan.’12
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‘Ik ben niets dan omroeper van oproer’

Later dan aanvankelijk het plan was, kwam ten slotte eind februari het eerste nummer
van de zevende jaargang uit: de aflevering die als het ‘doorbraaknummer’ vanPodium
de geschiedenis in zou gaan.
Het begin was al direct raak. Het nummer opende met het vers ‘School der poëzie’

van Lucebert, waarin een uitdagend revolutionaire toon werd aangeslagen:

ik ben geen lieflijke dichter,
ik ben de schielijke oplichter
der liefde, zie onder haar de haat
en daarop een kaaklende daad.

lyriek is de moeder der politiek,
ik ben niets dan omroeper van oproer
en mijn mystiek is het bedorven voer
van leugen waarmee de deugd zich uitziekt.

ik bericht, dat de dichters van fluweel
schuw en humanisties dood gaan.
voortaan zal de hete ijzeren keel
der ontroerde beulen muzikaal opengaan.

nog ik, die in deze bundel woon
als een rat in de val, snak naar het riool
van revolutie en roep: rijmratten, hoon,
hoon nog deze veel te schone poëzieschool.13

Een ander schot in de roos was Luceberts ‘Lente suite voor Lilith’, waarvan vooral
het tweede vers bekend zou worden. Daarin wordt via een geraffineerd spel met
klanken en ook met allerlei ritmische effecten een erotisch samenzijn prachtig
verbeeld:

geleerden zeggen dat mijn liefde beffen moet dragen
hoge stoelen tussen de tanden moet zetten
en een pas voor de klok voor de kus zal zien slaan zal zij zijn
de-kleine-lachende-versierde-vitrine-lilith?

dekleinegichelversierdevitrinelilith?
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muzieken moet men in bed zooo zachtjes opzetten
een fluwelen mecaniekje een fluwelen liedje
maar lieve

daar torrelt de trom de trom de trom
en bast een vracht van hanghaar [hangnaar] klappert haar licht
haar blazend licht

en ik en ik ik ben ik jaag niet naar de letter
luister ik jaag niet naar de letter maar ik luister
daar blaast haar licht een stoeiende tuba in de zoen
ik ademhaal ik jaag het hippende licht

knip knip

en overal overal stroomt stroomt mijn oog:
rivier van fotografie14

In een latere versie van dit gedicht, opgenomen in de bundel Apocrief (1952), zou
de derde regel geschrapt worden.
Verder werd in dit eerste nummer de verzencyclus ‘Anatomie in zeven lessen’

van Hugo Claus gepubliceerd. In het openingsvers wordt met enkele bijbelse en
mythologische motieven gespeeld, zoals dat ook in Claus' latere poëzie geregeld het
geval zou zijn:

er is een kink in alle kabels een kind in alle vrouwen
mijn vrienden zijn eenhoorns en spelen met de maagden
waarom zij wenen weet ik niet

geef mij brood en spelen vrouw
en berg uw eerstgeborenen in het riet

o een kinkhoorn ruist in alle vrouwen15

Hermans' knuppel in het hoenderhok

Na de gedichten van Lucebert en Claus kwam dan als boeiende contramelodie het
essay dat Willem Frederik Hermans geschreven had naar aanleiding van Willinks
De schilderkunst in een kritiek stadium. Hermans' bijdrage was getiteld ‘De lange
broek als mijlpaal in de cultuur’. Dat aan dit kledingstuk zo'n onverwachte rol in de
beschavingsgeschiedenis werd toebedeeld, kwam
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doordat Hermans het terugdeinzen van de negentiende-eeuwse schilders voor het
weergeven van de werkelijkheid in verband bracht met de komst van de lange broek:
deze zou de schilders indertijd tot wanhoop gedreven hebben.
In zijn essay stak Hermans zijn bewondering voor Willinks beschouwing, waarin

over de ontwikkeling van de eigentijdse schilderkunst harde noten gekraakt waren,
niet onder stoelen of banken. Op zijn beurt viel hij vooral enkele uitgangspunten van
de experimentele schilderkunst aan, waarbij hij zich vooraf wel distantieerde van het
publieke rumoer dat kort daarvoor rond het werk van Appel en Ouborg ontstaan was.
Over een van de ‘zotste’ argumenten die ter verdediging van de experimentele

kunst werden ingebracht, schreef hij: ‘Dit argument behelst dat de experimentele
kunst een primitieve waarheid zou onthullen (in tegenstelling tot de klassieke kunst,
die dit niet zou doen), dat de experimentele kunst “natuurlijker”, oorspronkelijker,
eerlijker, echter en (vooral) spontaner zou zijn dan de tot dusverre in het Westen
gebruikte stijlen.
Men poogt deze “natuurlijkheid” en “spontaniteit” te bewijzen, door te herinneren

aan de overeenkomst in verschijningsvorm tussen de moderne kunst en de plastieken
van sommige natuurvolkeren in Afrika en Oceanië, of de uitgestorven
half-cultuurvolkeren van Mexico enz.
Inderdaad bestaat deze overeenkomst. Maar zij dankt haar bestaan uitsluitend aan

het feit dat enige Europese avantgardisten, dertig jaar en langer geleden, zich bewust
lieten beïnvloeden door de kunst der genoemde volkeren. Onze experimentele kunst
wordt op haar beurt beïnvloed door deze voorgangers.
De overeenkomst is niet tot stand gekomen doordat beiden, experimentele-westerse

en exotische kunst, “natuurlijk” en “spontaan” zouden worden voortgebracht.
Immers, het is een 19e eeuws sprookje gebleken dat de natuurvolkeren

“natuurlijker” zouden leven dan wij. Het tegendeel is het geval. Zij kennen bezit en
eigendom (in tegenstelling tot wat de verdedigers van het “oer-communisme”
meenden); op sexueel gebied, en, in ruimere zin: op het gebied van het contact met
de ander, zijn zij honderd maal onvrijer dan de westerlingen in de laatste vierhonderd
jaar ooit zijn geweest. Hun taboe's zijn niet de onze... maar taboe's zijn het en er
wordt dikwijls rigoureuzer de hand aan gehouden dan bij ons. Er leven volkeren
waar een jongeman die met zijn schoonmoeder in hetzelfde huis wordt aangetroffen,
zijn hoofd riskeert. - Wie langs het strand van Zandvoort in een zwembroek loopt,
krijgt vijf gulden boete.
En wat hun kunst betreft, deze is vrijwel nooit “spontaan”, maar gebonden aan

eeuwenoude tradities. Slechts degene die in een ànder 19e eeuws
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sprookje gelooft, n.l. dat de natuurvolkeren oppervlakkiger, luchthartiger, luier,
zorgelozer zouden zijn dan wij, kan dit voor waar houden.’
Daarbij was ook de term ‘experimenteel’ misleidend: ‘Een experiment immers,

vooronderstelt een resultaat. De chemicus laat enige stoffen reageren (zijn experiment)
en vindt een nieuwe stof (het resultaat). Is er geen nieuwe stof, dan is het experiment
mislukt. Ja, zelfs wordt het experiment als mislukt beschouwd, wanneer wel “een”
nieuwe verbinding gevonden wordt, maar niet “de” verbinding die werd gezocht.
Zodoende beschouwen we het experiment van het communisme als mislukt. Toen

men in Rusland de theorieën van Marx ging toepassen, ontstond wèl een nog nooit
vertoond soort politiestaat, iets werkelijk ongehoords, maar niet het arbeidersparadijs
dat Marx zich had voorgesteld.
Wat nu zijn de resultaten die de “experimentele kunst” vooronderstelt? Die zijn

er volstrekt niet, die werden nooit verondersteld. Men heeft zich niet af te vragen of
een “experimenteel” schilder iets heeft gekund! Hij experimenteert, maar hij probeert
niets. Hij poogt niet iets uit te beelden. Zijn schilderijen zijn zelfs niet de afbeeldingen
van verfklodders, maar verfklodders zonder meer.’
Ten slotte viel hij nog de intolerantie aan waarmee de experimentele kunst aan

het publiek opgedrongen zou worden: ‘In een wereld waar iedereen, op alle gebied,
zijn eigen waarden kiest, daar is geen onderscheid meer mogelijk tussen knoeiers en
genieën, daar heeft niemand meer gelijk. Ja, dat zou men zo denken! Maar men moet
het hart niet hebben de waarden van Appel gelijk nul comma nul te kiezen!
Onmiddellijk wordt op U het offensief geopend met de termen “burgerlijk”,
“geborneerd” enz. Ze zullen U vertellen dat U niet weet wat echt schilderen is (let
wel: schílderen, met een accent als een vuiltje in het oog; dat is heel wat anders dan
schilderen). Ze zullen zeggen dat U het “óóg” niet heeft (met twee accenten, als twee
vuiltjes in het oog; dat is heel iets anders dan een gewoon oog). Wie iets durft in te
brengen tegen de moderne schilderkunst, die wordt ogenblikkelijk tot bondgenoot
van fascisten, dagboekaniers en kruideniers gedoodverfd, die telt niet meer mee, die
is minder dan een vuile stank. Hij kiest toch ook zijn eigen waarden? O ja, maar dat
mag híj juist weer niet. Appel wel.
Wat dit aangaat vertonen de bewonderaars van demoderne kunst veel overeenkomst

met de leiders der communisten. In de ogen der communisten zijn democratieën die
de communisten niet alles toestaan wat ze willen, eenvoudig geen democratieën
meer. De communisten eisen uit naam der democratische beginselen het recht op,
de meerderheidsregering met alle middelen te bestrijden - in een communistisch
geregeerd land, moet men het echter niet wagen iets tegen de communisten te
ondernemen.
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Misschien is het om déze overeenkomst dat juist de communisten hier te lande zo
warm lopen voor de “moderne” kunst. - Met de in Rusland officieel getolereerde
kunst heeft zij immers niets uit te staan. Dat kan de oorzaak van hun geestdrift niet
zijn.’16

‘Ik heet o.a. Napoleon’

Na het vuurwerk van Hermans' betoog leek de lezer zich te kunnen ontspannen met
het vers ‘Lullaby for a bebop baby’ van Remco Campert, ware het niet dat enige
dramatische uitschieters toch voor verontrusting zorgen:

laten we beginnen met Brahms
zes noten Brahms
hij woonde in Duitsland
en was een gelovig man

nu moet je dit huis ingaan
en dag tegen je moeder zeggen
gaan slapen in de dekens
van een korrelige nacht
ik zal bloemen voor je snijden
die niet geuren
en geen kleuren hebben
heb je nog een wens
hij zal worden verhoord
door de scherpe kegel licht
op de ongedekte tafel
waar ik aan zit
ja ik
zachtjes te spelen
aangeschoten vogelklanken
zwaargewonde lettergrepen
en nu je bijna slaapt

laten we eindigen met Brahms
zes noten Brahms
hij woonde in Duitsland
en was een gelovig man17

Een andere dichter die aan deze aflevering meewerkte, was Gerrit Kouwenaar,
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van wie de cyclus ‘Mama gedicht’ en het vers ‘Elba’ werden opgenomen. De
oorspronkelijke tekst van ‘Elba’ had hij bijna een jaar eerder, in april 1949,
geschreven.18

Kouwenaar vertelde vijftig jaar later over het ontstaan van dit vers: ‘Ik kwam bij
Constant op het atelier en die was aan het tekenen met waskrijt. En toen riep ik uit:
“Napoleon op Elba”. Want hij wilde graag weten: “Wat stelt het voor?”. En toen zei
hij: “Nou, maak er een gedicht over” “Goed,” zei ik en toen heb ik daar ter plaatse
in korte tijd dat gedicht gemaakt. Dat was een van de keren dat dat associëren aardig
lukte, maar vaak lukte het ook niet. Het was niet helemaal mijn manier van doen,
maar later begreep ik dat dat hele spontane ook bij Elburg en Lucebert niet zo spontaan
was. Lucebert was ook een peuteraar, hè. Achteraf.’19

In Podiumwerd van het oorspronkelijke gedicht ‘Elba’ een iets gewijzigde versie
gepubliceerd:

Ik draag een waarschuwing bloedjas
en ik sta op elba.
Ik heet napoleon, ik heet o.a. napoleon
en ik sta op elba.
Ik draag honderd namen
en ik sta op elba.
Ik ben de achterkant van een heer.
O lieve generalen, zie mijn snavel
op elba.
Wandel met mij de parken verbanning en twijfel.
Er zijn nachten dat ik opzit als een snavelhondje.
Mijn rots is bruin, ge kunt het zien.
Mijn oog is het raderwerk van uw uitvindingen:
ATOOMBOM! Dank u, heren!

Maar nu de angst in parijs huist
op de keien die mijn parades nog proeven,
op de terrassen van kolonel sartre,
belijd ik de eiffeltoren de zee uit,
stalen angstfiliaaltje
op elba.

Ge denkt dat ik dood ben?
Ik sta er met sabel, met snavel, met bloedjas.
Mijn lichaam is groot en vet
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en vet van de beenderen hitler en bismarck en
nietzsche en truman.

Chaplin is mijn lakei, maar ik weet het:
hij steelt epauletten voor kermis
en tabak voor de slaven van soho,
hij steelt mijn historie voor marx-
protesteert, generalen!

Ik sta als een stinkput op elba.
O generalen, proef de lyriek van mijn rotting.
Herhaal mij en groei mij.
Ik wacht u met spengler en galgen uit het museum.
Verlos mij, roep ik, maar hoop niet.
De slaven geloven geen kralen meer, generalen.
Ik heet o.a. napoleon van elba
en sint helena komt later.20

Simon Vinkenoog was hierna met drie verzen vertegenwoordigd, waaronder het door
Andreus zo gewaardeerde ‘Mijn vierhoogkat’:

de taal der katten mee te spreken
nachtwaken
met de ogen open
het geluid van de vrijheid
en het ademhalen
hoorbaar tevreden

het rantsoen water brood
veranderd: vlees en melk
een dagelijkse gang
in de vensterbank
een hang naar
vier verdiepingen lager

waar de tuin
met wouden gras en
tunnels muizenholen
lokt

helaas geen kat21
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Tekening van Constant en het gedicht ‘Elba’ van Gerrit Kouwenaar (1949, coll. Cees Nooteboom)

Affiche voor de Podium-avond in het Stedelijk Museum, Amsterdam

Hugo Claus, getekend door Jan Cox (1952)
COLLECTIE STEDELIJK MUSEUM; 2001 C/O STICHTING BEELDRECHT, AMSTELVEEN
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‘Hij werd ontwaakt’

Hans Andreus, die zo'n duidelijk stempel op dit nummer gezet had, werkte zelf mee
met drie korte proza-bijdragen, waaronder ‘Een absoluut verhaal’. Het heeft als
opdracht: ‘Voor Nico Verhoeven die me op het idee bracht’.
In dit verhaal wordt een bepaalde redenering tot in absurde consequenties

doorgevoerd: ‘De man die de absolute luiheid wilde nastreven liep drie stappen de
tuin in en strekte zich uit op het gras. Het huis waar gewerkt wordt ligt achter mij,
dacht hij. En hij bleef de hele dag in de tuin liggen. Zijn vrouw bracht hem 's middags
wat boterhammen want een mens moet leven, zei ze. Maar om zes uur bracht ze hem
geen avondeten maar riep hem met doordringende stem. Hij had zijn knie al half
opgetrokken toen hij haar onsportiviteit inzag. Hij strekte zijn knie weer en bleef
liggen. Hij bleef de hele nacht liggen en dacht na over het absolute. 's Morgens bracht
zijn vrouw hem het ontbijt want zij was volgzaam ondanks haar buien. Maar hij
weigerde nu te eten, Ik streef de absolute luiheid na, zei hij, de absolute. En daarna
zweeg hij want ook spreken was niet absoluut. Zijn vrouw ging naar binnen en at
zelf het ontbijt op, ze at graag en veel. En de man lag. Hij weigerde ook om twaalf
uur te eten, hij weigerde met een schudden van het hoofd en om zes uur schudde hij
zelfs niet meer. Het werd avond, de vrouw ging vroeg naar bed omdat ze teveel
gegeten had. En de man lag in de tuin en dacht weer na over het absolute. Maar het
was moeilijk na te denken want zijn maag vroeg om eten en dat vermoeide hem. En
hij dacht dat denken toch ook een bezigheid was, dus hield hij op met denken. Alleen,
de volgende morgen, wijdde hij nog één gedachte aan het ademhalen. Dat is werk,
dacht hij, wel geen zwaar werk maar toch werk. En hij wilde geen adem meer halen.
Maar toen werd hij nogmeer moe dan hij al was, hij stond op en liep zijn huis binnen.
Zijn vrouw kuste hem en vroeg naar de absolute luiheid. Ik ben er te lui voor, zei hij
triest. Maar zijn vrouw troostte hem en zei volgende keer beter.’22

Ook Sybren Polet werkte aan deze aflevering mee en wel met twee verzen. In het
gedicht ‘Wakker’ lijkt de verhouding tussen de mens en de dingen uiterst fragiel te
zijn:

De dag ving aan. Hij werd ontwaakt.
De dingen om hem heen bewogen
elk door een dunne lichtstoot aangeraakt.
Het glas hing rustig in zijn spanning.
Hij ademde, de spanning hield het uit.
Nu heel voorzichtig opstaan, dacht hij zonder veel geluid
Een zacht trommelen preludeerde in
het deurhout toen
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waswater langs zijn polshaar rilde.
Hij hijgde ingehouden om het milde
hiervan.

De spanning wies, hij hield het uit
en ademde en ademde-
Hij dacht: wanneer de dingen zo gebeuren
horen ze niet in taal te gaan gebeuren.23

Van Hans van Straten werd ten slotte de eerste aflevering gepubliceerd van zijn
‘Dagboek van een minor poet’. Hij noteerde hierin over een ontmoeting met de
essayist en dichter Max de Jong: ‘U herinnert zich natuurlijk het verhaal Bezoek, van
Hans Andreus, in het Aug.-Sept.no. van Podium. Ik zei tegen een zwartgalligemeneer:
“Hans Andreus heeft een verhaal geschreven, waar zowat heel artistiek Amsterdam
herkenbaar in voorkomt.”
“Zo”, zei hij, “dus het is pornografie?”’24

Het eerste nummer bevatte verder een hoofdstuk uit Vestdijks romanDe vijf roeiers
en in het Engels geschreven herinneringen van Leo Vroman aan zijn verblijf in
Japanse interneringskampen. Ook werden er vignetten afgedrukt van Boy Wander
en Jenny Dalenoord.

‘Alles moet natuurlijk zo spectaculair mogelijk’

Intussen was het de bedoeling dat dit nummer waarin de jonge dichters zich zo
uitbundig lieten zien, gepresenteerd zou worden op een speciale Podium-avond in
het Amsterdams Stedelijk Museum. Naar aanleiding van een bespreking met de
directie van de Bij had Borgers hierover op 4 januari in ‘Podium-nieuws’ geschreven:
‘Van deze avond hangt veel af: als het lukt zielen hiermee te winnen kunnen we
blijven bestaan [...]. Afgesproken werd: geprobeerd zal worden op 17 Febr. het
Stedelijk Museum in A'dam te krijgen om een gesproken Podium nr te “brengen”,
waarvoor de B.B. de boekhandel zal inschakelen, de pers zal uitnodigen enz. Alles
moet natuurlijk zo spectaculair mogelijk zoals steeds bij prostitutionele
aangelegenheden. Lucebert moet werk “zingen”, Oeymoet ontstellend grote vignetten
ophangen, Willem moet alles tezamen conferenciëren, iedere redacteur moet even
met iets op de planken, Simon moet met Roland Holst kwatrijnen voorlezen, Croiset
moet voordragen, ook iets van Vestdijk dat niet van hemzelf is, enz. Ik zal dit zoveel
mogelijk organiseren en de “dagelijkse redactie” (de Hansen en ik) metWillem zullen
de zaak nog bespreken.’25 De opmerking over Max Croiset had natuurlijk te maken
met de affaire-Gomperts-Croiset-Vestdijk.
Ook nu bleek Vestdijk er niets voor te voelen om in het publiek zijn kwa-
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trijnen voor te lezen. Op 8 januari schreef hij Borgers: ‘Ik heb ernstig over de kwestie
17 Februari nagedacht, maar ik kan het mij werkelijk niet veroorloven. “Gewone”
lezingen heb ik vroeger wel eens gehouden, maar ik doe het niet meer, omdat ik
merkte, dat het mij te veel tijd en energie kostte aan preoccupatie, Bühnenfieber,
hoewel ik daar op het moment zelf weinig last van had. Maar “gewoon” is dit dan
nog niet eens; het móet juist “ongewoon” zijn. Zoowel de kwatrijnen als het
Croiset-plan - waar ik principieel niets op tegen zou hebben, net zoomin als tegen
welke “prostitutie” ook - zouden mij de weken daarvoor werkelijk over het hoofd
groeien. Verontschuldig mij bij de makkers, het is geen onwil of gemakzucht, het is
zuiver een kwestie van overgevoeligheid, en misschien van onderdrukte
agressiviteit.’26

Kort daarop bleek dat de bijeenkomst inderdaad in het Stedelijk gehouden zou
kunnen worden. Op 22 januari schreef Borgers aan Van Straten, waarbij hij met
‘Gerrit’ op Kouwenaar gedoeld zal hebben: ‘De zaal van 't StedelijkMuseum (erezaal)
krijgen we voor f. 10.-. Gaat het nu door? Ik heb alleen als medewerkers: Oey en
Gerrit. Nog geen antwoord van: Achterberg, Hendrik de Vries en Burssens + Boon.
Wat doen we? Wil jij de B.B. zeggen dat we de zaal krijgen. Maar ik moet wel deze
week bevestigen aan Sandberg dat-ie zijn erezaal voor ons moet vrij houden.’27

Het plan de Podium-avond op 17 februari te houden, bleek iets te optimistisch: al
gauw werd duidelijk dat het eerste nummer van het blad pas aan het eind van die
maand verschijnen zou. Op een ongedateerde briefkaart - het poststempel vermeldt
31 januari - schreef Borgers hierover aan Van Straten: ‘Ik zal even wachten tot
Zondag met het afschrijven van Achterberg, Boon en Burssens (de laatsten hadden
nog steeds geen “ja” gezegd - een 2e vermaan is al weer een week onderweg.) Zodra
we Zondag weten of en wanneer het wel doorgaat kunnen we nogmaals Croiset
vragen die alleen maar verhinderd was).’28
Het was overigens geen ramp dat de manifestatie op 17 februari niet doorging: op

de middag van dezelfde dag hield het P.E.N.-centrum Nederland de - in het derde
hoofdstuk vermelde - bijeenkomst in het I.C.C. te Amsterdam, waarop Schierbeek
zijn lezing over de jongste letterkunde hield en Lucebert opzien baarde met zijn vers
‘Het orakel van monte carlo’.
Hierna werd besloten dat de Podium-avond op donderdagavond 1 maart om acht

uur in het Stedelijk gehouden zou worden. Van Straten schreef over die bijeenkomst
in zijn - ongedateerde - ‘Podium-nieuws’: ‘Hier zullen voorlezen: Willem, Fokke,
Gerrit, Hans Andreus, Lucebert, Kouwenaar. Max Croiset kan zeer waarschijnlijk
ook. Achterberg komt zeker, maar hij weet nog niet of hij ook leest. Hermans doet
misschien ookmee en Burssens idem. Hendrik de Vries heeft practisch ook ja gezegd.
Lubberhuizen verzorgt
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de conférence met liedjes en Oey Tjeng Sit hangt vignetten op. Generale repetitie:
Zaterdag 24 Febr. om 3 uur bij Andreus. Propaganda: de BB zal affiches en folders
rondstrooien.’29 De toegangsprijs zou drie kwartjes zijn.
Kort daarop schreef Andreus in een ongedateerde brief aan Van Straten: ‘Lucebert

en Kouwenaar kunnen niet komen op de generale repetitie, zij moeten voorlezen
voor studenten. De gen.rep. zal zo in elk geval wel een knus onder-onsje worden,
enkele mensen, altijd gezellig.’30

Van de repetitie op die zaterdag kwam ook verder niets terecht: Andreus, bij wie
ze gehouden zou worden, was dat weekend naar Geleen afgereisd om daar in een
boekhandel gedichten voor te lezen. Hij had daar Van Straten, die sinds kort bij het
Algemeen Handelsblad werkte, van op de hoogte gebracht, maar enkele anderen
wisten kennelijk nergens van en kwamen vergeefs bij hem langs.
Na zijn terugkeer in Amsterdam schreef Andreus hierover op maandagnacht 26

februari aan Borgers: ‘Wat is dat nou voor waanzin? Ik heb Hans v. Straten
geschreven: Lucebert &Kouwenaar kunnen niet op de rep. want zij moeten voorlezen
voor studenten. En later ben ik naar 't Handelsblad gegaan en heb tegen Hans gezegd:
Ik heb een uitnodiging voor Zaterdag en Zondag om poëzie te lezen in Z.-Limburg,
ik krijg daar ook nog geld voor, de meesten kunnen toch al niet op rep., ik liever naar
Z.-Limburg. Ja, natuurlijk en opperbest. En nu weten jullie van niets. Zo zwaar op
de hand ben ik niet maar ik vind dat vervelend. Om met jou te spreken echter: enfin,
wat je vraagt - ik weet niet precies wat je vraagt want ben niet helemààl nuchter -
maar wat je vraagt komt in elk geval in orde. Natuurlijk komt Lucebert. Morgen kijk
ik wel verder precies naar je brief, tot Donderdag, de mooiste groeten, Hans
Andreus.’31

De avond

Drie dagen later, donderdag 1 maart, was het dan zo ver. De redacteuren en
medewerkers van Podium die op zouden treden, verzamelden zich aan het eind van
de middag in de monumentale villa van De Bezige Bij aan de Van Miereveldstraat,
waarna ze naar restaurant-bodega Keyzer naast het Concertgebouw gingen om daar
gezamenlijk te eten.
Daarover zou Hans van Straten enkele weken later in zijn ‘Dagboek van een minor

poet’, gepubliceerd in het tweede nummer van Podium, schrijven: ‘“Om vijf uur
borrelen op de Bij,” zei Lubberhuizen, en inderdaad stonden op dat uur Gerrit
Achterberg en Charles elkaar glunder op te nemen, in de Van Miereveldstraat.
“Je bent grijs geworden,” zei Charles.
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“Je bent kaal geworden,” zei Achterberg.
In het vooruitzicht van de avond toonde het snel groeiende gezelschap zich ietwat

opgewonden. Lucebert schudde ieder verwoed de hand, Max Croiset en Achterberg
sloten op slag een vriendschap voor het leven en Hans Andreus was zelfs wakker.
Alleen Gerrit Borgers en Oey Tjeng Sit waren, als altijd, de rust zelve.
Na een gemeenschappelijke maaltijd, die onder de habitué's van een te goeder

faam bekend staand restaurant enige opschudding verwekte, trok men naar het
Stedelijk. Niet zonder onrust.
“Ik weet precies hoe het gaat,” zei Dick Opsomer. “Er komen vanavond drie

mensen. Gomperts, die zit helemaal achteraan, Vic van Vriesland, die zit in het
midden, en Hoornik op de voorste rij.”’32

Opsomer bleek zich vergist te hebben. Toen demedewerkers aan de Podium-avond
tegen acht uur in de Van Gogh-zaal op de eerste verdieping van het Stedelijk
aankwamen, bleken zich daar al zo'n vierhonderd bezoekers te verdringen: een, ook
in dat tv-loze tijdperk, reusachtig aantal. En dat terwijl er niet geadverteerd was en
er alleen hier en daar een bescheiden affiche was aangeplakt.
Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de nieuwsgierigheid die door de

locatie en door een van de dichters van die avond, Lucebert, gewekt was. Velen
zullen bedacht hebben dat ruim een jaar eerder de manifestatie rond de
Cobra-tentoonstelling in hetzelfde gebouw op een handgemeen uitgelopen was en
dat daarbij ook Lucebert betrokken was geweest. Wie dat toen gemist had, wilde nu
wel graag op de voorste rij zitten. Die grote opkomst zorgde op haar beurt weer voor
extra spanning in de zaal: velen moesten met een plaatsje op de grond genoegen
nemen, wat de informele sfeer bevorderde en daardoor bijdroeg aan de gonzende
verwachting dat hier en nu alles mogelijk leek.
Het programma voor die avond zag er overigens voor bezoekers die de

ontwikkelingen rond Podium in de afgelopen jaren gevolgd hadden, wel boeiend,
maar zeker niet spectaculair uit.
De manifestatie zou door Lubberhuizen geopend worden, waarna Borgers onder

de titel ‘Losse planken uit het Podium’ enkele saillante feiten uit de geschiedenis
van het tijdschrift de revue zou laten passeren. Daarna zouden Charles en Andreus
gedichten en Burssens dagboeknotities voorlezen, waarna het gedeelte vóór de pauze
besloten zou wordenmet enkele fragmenten uit Croisets toneelstuk ‘Oidipoes en zijn
moeder’.
Het was verder de bedoeling dat na de pauze eerst Lucebert enkele verzen zou

voorlezen, waarna Charles gedeelten uit zijn ‘Volg het spoor terug’ en Hendrik de
Vries en Achterberg gedichten zouden laten horen. Kouwenaar

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



369

zou daarna onder de titel ‘Wereldpodium’ het publiek kennis laten makenmet enkele
uit het Frans vertaalde verzen van de Touaregs. De manifestatie zou met poëzie van
Croiset besloten worden. Het geheel zou intussen opgeluisterd worden met het
ophangen van reusachtige vignetten door Oey Tjeng Sit.
Op die avond zelf bleek het programma anders uit te pakken dan aangekondigd

was. Burssens enDeVries kwamen niet opdagen, terwijl de wel aanwezigeAchterberg
er bij nader inzien van afzag achter het spreekgestoelte plaats te nemen. De lacune
die daardoor ontstond, werd door Remco Campert met zijn vers ‘Een neger uit
Mozambique’ elegant opgevuld.
Doordat dus enkele oudere dichters niet optraden, kwam het accent sterk op de

jongeren te liggen: Andreus, Lucebert, Kouwenaar en Campert. Iets wat door de
organisatoren niet voorzien was.
Naast dat alles bleek het evenwel vooral het optreden van Lucebert te zijn dat

ervoor zorgde dat deze avond niet meer uit het collectieve geheugen van
literatuurminnend Nederland verdwijnen zou.
Dat optreden viel dus onmiddellijk na de pauze. Lucebert begonmet het voorlezen

van een tweetal gedichten: ‘De analphabeet’, bestaande uit het abc, en vervolgens
‘De dood van de minister-president’, dat slechts twee regels telde:

De minister-president is een kanon
piep piep piep piep piep

Daarna deed hij een zwart maskertje voor en kondigde hij de titel van zijn volgende
vers, ‘Herfst’, aan, waarna hij het glas water dat op de katheder stond, boven zijn
hoofd omkieperde. Na het maskertje weer afgedaan te hebben las hij een reeks
scabreuze woorden - ook in diverse naamvallen - uit een rood zakwoordenboekje
voor. Ten slotte ontstak hij wat sterretjes met koudvuur.
De uitwerking van dit optreden was natuurlijk gevarieerd: sommigen onder het

publiek reageerden enthousiast, anderen verbaasd, velen boos, zoals bij dit soort
manifestaties hoort. H.J.A. Hofland herinnert zich: ‘Ik weet nog heel goed dat veel
mensen verontwaardigd de deur uitliepen. Ik heb er ooit nog een vers over geschreven
met de regel: “Het getik van de krukken op het parket”.’33

De schrijvers die die avond optraden, waren van tevoren niet op de hoogte geweest
van het soort verzen dat Lucebert ten gehore brengen zou. Ze zullen er niet allemaal
even enthousiast op gereageerd hebben.
Gerrit Kouwenaar vertelde in 1999: ‘Ik denk dat wij het niet zo praktisch
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vonden dat Lucebert dat deed, omdat daarmee die avond natuurlijk toch weer naar
zijn hand gezet werd en voor sensatie in de kranten zorgen zou. Aan de andere kant
was dat ook wel weer leuk natuurlijk, maar een echte poëzie-avond werd het daardoor
niet. Hij stal de show zogezegd.’
En Remco Campert: ‘Het was de eerste keer dat ik optrad en ik was erg

zenuwachtig en daardoor zal me wel van alles ontgaan zijn. Wat Lucebert deed,
kwam ook voor mij onverwachts en ik vond het schitterend.’34

Als de directie van de Bij verwacht had dat de grote belangstelling ook zou
resulteren in een veelbelovende aanwas van het aantal abonnees, dan kwam zij
bedrogen uit: er kwamen er maar vijf bij.

De reacties in de pers

De sensatie in de kranten waarover Kouwenaar het had, ontstond inderdaad. Zo
schreef De Telegraaf op vrijdag 2 maart: ‘De belangstelling was groot. Het was zo
vol in de aula van het Museum, dat de suppoosten (voorzichtigheidshalve?) de
schilderijen maar kwamen halen, terwijl een persoonlijkheid als Victor E. van
Vriesland, altijd belangstellend voor nieuwe richtingen, zich met vele anderen een
plaatsje op de grond uitzocht.’
En verder:‘Hoogtepunt en toppunt van de avond was weer eens de “experimentele”

dichter Lucebert, die opnieuw kans gezien had het Stedelijk Museum binnen te
glippen en zijn stem in onrijm te verheffen. Hij werd in de gelegenheid gesteld een
aantal obsceniteiten ten beste te geven, werkte met een kinderachtigmaskertje, minder
schrikaanjagend dan met zijn “poëzie” en besloot zijn optreden met het afsteken van
een Kerstboomsterretje.
Voor zover men er tussen al deze dorheid, smakeloosheid en infantiliteit nog zin

voor en zin in had, onderkendemen talent bij Remco Campert en Gerrit Kouwenaar.’35

Het Parool van dezelfde dagmeldde onder de kop ‘Water en koud vuur in Stedelijk
Museum’: ‘Onder zeer grote belangstelling hebben medewerkers van het
tweemaandelijkse literaire tijdschrift “Podium” gisteravond in het StedelijkMuseum
te Amsterdam een “gesproken Podium-nummer” laten horen.
Het bleef trouwens niet bij horen, want de vooral van de “experimentele” groep

bekende dichter Lucebert liet ook nog het een en ander zien. Deze huisartiest van
het Stedelijk Museum zette de avond luister bij, niet alleen door het voorlezen van
vieze woorden uit een woordenboek, maar ook door het opzetten van een masker en
het omkeren van een glas water boven zijn dichterlijk hoofd. Hierdoor niet ontnuchterd
stale hij enig koud vuurwerk af en weerlegde een mogelijke verdenking van
analphabetisme door het gevoelvol voordragen van het abc.
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Het publiek kwam door deze schilderachtige manifestaties in een stemming van
welwillende meewarigheid. Voor zover er reacties te beluisteren waren, droegen zij
eerder een medisch dan een kunst-critisch karakter.’36

Gemengde gevoelens

Boeiend is het te zien hoe er in de Podium-redactie zelf op deze avond gereageerd
werd. Zo schreef Andreus, die na afloop van de bijeenkomst met Campert nog wat
was gaan drinken, op 2 maart aan Vinkenoog over de reacties op het optreden van
Lucebert: ‘Alleen de eerste twee rijen applaudisseerden, daar zaten de literatoren en
aanhang. Ik heb hem mijn complimenten gemaakt. De Telegraaf fotografeerde hem
al sterretjes brandend en schrijft een vuil stuk. Ik zelf had voor de pauze zeer dronken
op het podium gestaan en met een meesterlijke zelfbeheersing voorgelezen. Mijn
tong gleed bijna niet uit, alleen waren mijn lippen zeer droog. Ik heb het zeer kort
gemaakt - het lijkt alsof een jonggestorvene het over zichzelf heeft, terugziend - want
ik durfde niet lang. Ik kreeg een goedmoedig applaus wat ik gezienmijn inspanningen
met tong en lichaam wel verdiend had. Achterberg was er, durfde niet. Toen Luc.
met het masker op het glas water over zijn hoofd goot, ging Achterberg's vrouwweg.
Ze zei tegen Achterberg: Kom, wat hebben we daar nu aan. Kom, kom mee. Ik ben
gekomen om er iets aan te hebben. Achterberg zei zachtmoedig: Jaja, maar:
Neeneenee, neeneenee, als zij zei: Kom. Zij ging weg, naar een andere zaal, kwam
later terug, men beweert dat ze ruzie hebben gekregen maar ik persoonlijk weet daar
niets van.’
En verder: ‘Remco las gisteren ook voor, dat verdomd mooie gedicht: Een Neger

Uit Mozambique. Dat laatste nr. van Braak is toch heel aardig.’37

Vinkenoog schreef hem hierop in een ongedateerde brief terug dat hijzelf de
afgelopen tijd - ook door het overtypen van de verzen van Hans Lodeizen - in een
‘onverdraaglijke spanning’ geleefd had. Maar toen was Andreus' brief gekomen:
‘met een stemming die ik je niet nader hoef te beschrijven, maar die me opwellingen
geeft die ik schielijk onderdruk, n.l. meteen op de trein naar Holland te stappen en
me in Amsterdams stof of modder te wentelen.’
Hij deelde hierna mee dat hij 17 maart per trein naar Amsterdam wilde reizen en

dat hij dan zijn ‘kadasterkartotheek’ vol notities zou meenemen. Ook had hij het over
‘honderden paginas poëzie’ die hij de laatste tijd geschreven had.
Hierover schreef hij verder: ‘Ook dat neem ik mee naar Holland waar ik plebeïsch

uitgedost verschijn. Laat er in godesnaam weer een poëzie-avond zijn en laat ik mee
mogen doen. Ik heb behoefte aan schelden en jij op de
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eerste rij die applaudisseert.’38 Aardig is dat Vinkenoog hier bijna om nog een
poëzie-avond lijkt te sméken: hij, die later de grote stimulator achter dergelijke
manifestaties zou zijn...
Kan uit Andreus' brief worden opgemaakt dat hij enthousiast was over Luceberts

optreden, heel anders was de reactie van Hans van Straten. Deze, die indertijd sterk
geboeid geweest was door het engagement van Ter Braak en vooral Du Perron,
bekeek met verbazing wat er zich voor zijn ogen afspeelde. Op 21 maart merkte hij
in ‘Podium-nieuws’ op: ‘De Amsterdamse Podium-avond is niet direct een inslaand
succes geworden. Wel waren er ± 400 bezoekers, maar het aantal nieuwe abonne's
bleef bedroevend gering. Dat lag natuurlijk óók aan het publiek: om de een of andere
reden vinden Hoornik, Van het Reve en Van Oorschot het niet nodig zich op Podium
te abonneren. In de provincie ligt dit anders. De hoofdoorzaak was natuurlijk de
ongelijkheid van het programma. Terwijl Borgers, Charles en Andreus het zeer goed
deden, vielen andere onderdelen tegen. Max Croiset, die het pièce de résistance van
de avond had moeten zijn, verwekte slechts résistance bij het publiek. En dan het
geval Lucebert. Men heeft het hem kwalijk genomen, dat hij niets van zijn plannen
had verteld. Niet dat men zou hebben ingegrepen. Maar nu was het zo, dat L. niet
met, maar tegen ons conspireerde. En op het stuk van conspiratie heeft Podium wel
andere dingen laten zien dan vieze woorden en glaasjes water. Soit.’39

In 2000 merkte hij over Lucebert op: ‘We dachten dat we een medestander
binnenhaalden en toen bleek dat dat iemand was die helemaal geen medestander was.
Die zich vér van ons opstelde.’40.
Dacht Van Straten over het optreden van Lucebert dus nogal gereserveerd, van

die gevoelens liet hij niets merken in zijn met veel humor gekruide ‘Dagboek van
een minor poet’41 dat kort daarop in Podium gepubliceerd werd.
Aangenomen mag worden dat ook Fokke Sierksma, die er niet bij was, weinig

gesticht zal zijn geweest door de show van Lucebert, toen hij er na afloop over hoorde.
Dat alles paste volstrekt niet in zijn visie op wat poëzie voor demensen kan betekenen.
Hoe Gerrit Borgers over het verloop van de avond dacht, is niet helemaal duidelijk.

Op 18 maart schreef hij Van Straten: ‘[...] hoe zit het met de homogeniteit van de
redactie? Moesten we eigenlijk, vooral na de kater van de Podium-avond, niet eens
praten met “Fokke en de Experimentelen”. Laat me eens horen hoe je over dit alles
denkt - ik geloof dat we de ploeg wat nieuw leven in moeten blazen en de organisatie
(kopij, besprekingen etc.) nog wat strakker.’42

Wat uit deze brief kan worden opgemaakt is dat de Podium-avond voor
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hem kennelijk op een teleurstelling, een ‘kater’, uitgelopen was: daarbij is het heel
goed mogelijk dat we vooral aan het geringe aantal nieuwe abonnees moeten denken.
Maar misschien was Borgers er zich die avond ook van bewust geworden dat de
tegenstellingen in de redactie geleidelijk zo groot werden dat een nieuwe breuk
onvermijdelijk leek.
Zijn opmerking over ‘Fokke en de Experimentelen’ zal daarmee te maken hebben

gehad: de steeds groter wordende kloof tussen Sierksma, die weinig van de
experimentele dichters hebben moest, en de opkomende generatie rond Andreus. Die
tegenstelling zou in de komendemaanden nog tot felle botsingen in de redactie leiden.
Het lijkt me het meest waarschijnlijk dat Borgers in die tegenstelling toen al in

principe de kant van de jonge dichters gekozen heeft. Daarbij zal hij als gevoelig
man beseft hebben dat die opstelling tot een verwijdering van zijn vriend Sierksma
leiden zou: een voor beiden ongetwijfeld pijnlijke situatie.
Remco Campert meent zelfs dat Borgers tijdens de Podium-bijeenkomst al verder

gegaan is: ‘Op die avond is er een soort coup geweest, denk ik, waarbij Gerrit Borgers
een beslissende rol gespeeld heeft. Dat was tegen de zin van sommigen die nog tot
de oude redactie behoorden. Ik denk dan aan Hans van Straten. Er had een
machtsovername plaats, die door Borgers gestimuleerd werd.’

Terugblik

Dit hoofdstuk beschrijft slechts een korte periode, maar wel een waarin een
beslissende fase in de ontwikkeling van Podium plaatsgevonden heeft. Twee
gebeurtenissen hebben daarbij centraal gestaan: het verschijnen van het eerste nummer
van de zevende jaargang en de bijeenkomst in het Stedelijk. Beide versterkten
duidelijk elkaars effect.
Hoewel in de afgelopen jaren de geesten in Podium al onmiskenbaar rijp geworden

waren voor vernieuwing, bleek de uitnodiging aan Hans Andreus om tot de redactie
toe te treden, van groot belang te zijn. Dat betekende immers dat hij kopij kon
inzamelen en invloed uitoefenen op het redactie-beleid. Dat was niet aan
dovemansoren gezegd. Enkele weken later was hij, samen met Simon Vinkenoog,
al druk bezig onder zijn vrienden verzen te verzamelen. Verzen waarin uiteraard het
nieuwe geluid - of ‘de nieuwe toon’, zoals de jonge dichters toen zeiden-voor iedereen
duidelijk door zou klinken.
Andreus, die graag over de gevarieerde charmes van de Franse zuidkust droomde

en zeker geen belangrijke rol in het literaire leven wilde spelen - hij was allergisch
voor elke gewichtigdoenerij -, was niet de meest voor de hand liggende figuur om
een revolutionaire daad te verrichten, maar in feite deed
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hij dat eind 1950 toch. Met zijn eerder geciteerde brief aan Borgers, beginnend met
de weinig opzwepende woorden: ‘Ik stuur oudergewoonte alles maar naar jou’,
besloop hij bijna onmerkbaar het bolwerk van het oude Podium om de weg vrij te
maken voor de nieuwe poëzie.
Interessant is het te kijken naar wat er daarna gebeurde. Want het was goed

mogelijk geweest dat de door Andreus ingestuurde verzen over een stuk of wat
nummers verspreid zouden worden, waardoor het effect natuurlijk minder opvallend
geweest zou zijn, maar dat gebeurde niet. Integendeel, ze werden in de eerste
aflevering gepubliceerd met vooraan de poëzie van de meest uitdagende dichter,
Lucebert, en op de eerste pagina diens meest uitdagende vers: ‘School der poëzie’.
Wie daarbij bedenkt dat in dat vers de regels staan: ‘ik bericht, dat de dichters van
fluweel / schuw en humanisties dood gaan’, en zich herinnert dat Sierksma als dé
verdediger van het ‘humanisme met haar op de tanden’ gold, zal begrijpen dat dit
alles een scherpe koerswending inluidde. De ‘dagelijkse redactie’ - Andreus, Van
Straten en Borgers -, die het eerste nummer samenstelde, moet dat hebben beseft,
maar ze is doelbewust die weg opgegaan.
Boeiend is ook dat dit eerste nummer tegelijkertijd zijn eigen contrageluid bevat

in de vorm van Hermans' essay over de experimentelen. De aflevering is er alleen
maar rijker door geworden. Hermans ging enkele gemakkelijke clichés die over de
experimentele kunst verkondigd werden, met feitelijke argumenten te lijf en keerde
zich verder tegen de sfeer van artistieke onverdraagzaamheid waarin de nieuwe
opvattingen zich breed probeerden te maken. Hij besteedde in dat verband ook
aandacht aan de voorkeur van veel moderne kunstenaars voor het marxisme.
Daarbij zou ik nogwillen aanstippen dat hij in zijn betoog het begip ‘experimenteel’

in verband bracht met een scheikundig experiment, terwijl Constant Nieuwenhuys
ruim twee jaar eerder in zijn manifest een relatie gelegd had met het begrip
‘experience’ (ondervinding, ervaring). Duidelijk zal zijn dat een experiment - zoals
Hermans opmerkt - een resultaat vooronderstelt, dus op de toekomst gericht is, terwijl
ervaring te maken heeft met het hier en nu. Nieuwenhuys hoopte dan ook dat de
experimentele kunst niet in de eerste plaats de musea van de toekomst, maar al in de
wereld van vandaag de hele levenswijze van de mens veranderen zou.
Hoewel zowel Hermans als Sierksma zich tegen de experimentele kunst keerden,

deden ze dat wel vanuit een verschillende invalshoek. Terwijl Sierksma door wilde
gaan in de richting die Ter Braak en Du Perron in de jaren dertig aangegeven hadden,
en daarbij allerlei morele claims aan de kunst wilde stellen, moest Hermans daar
niets van hebben: hij verweet de experimentelen juist een te gemakkelijk en
oppervlakkig engagement.

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



375

Achteraf bezien is het wel pikant dat het Andreus geweest is die de lont van de
poëtische vernieuwing in het redactionele kruitvat wist te gooien. Jarenlang hadden
immers in de strijd om een nieuwe poëzie vooral Sierksma en Rodenko tegenover
elkaar gestaan. Juist enkele weken voordat de jonge dichters over een brede linie in
Podium doorbraken, had Rodenko zich uit de redactie van dat blad teruggetrokken.
Het eerste nummer van de zevende jaargang waarin gedichten van zoveel Vijftigers
gepubliceerd werden, zal hij daarom bekeken hebben met gevoelens die niet ongelijk
waren aan wat Mozes ervaren zal hebben toen hij vanaf de berg Nebo het Beloofde
Land, dat hij nimmer betreden zou, aanschouwen mocht.
Bij die poëtische omwenteling zal misschien een rol gespeeld hebben dat Sierksma,

die de laatste jaren toch al geregeld met tegenzin aan Podium meegewerkt had,
gemakkelijker verdragen kon dat Andreus de vernieuwing in het blad tot stand bracht
dan dat Rodenko, met wie hij hierover zo vaak de degens gekruist had, met die eer
zou gaan strijken.
Intussen had Andreus het, geleid door zijn intuïtie, goed gezien: door alle discussies

van de afgelopen jaren en het vertrek van Rodenko, die daarin een centrale rol
gespeeld had, was er in Podium plotseling een vacuum ontstaan. Een vacuüm dat in
die gedenkwaardige decembermaand van 1950 snel en effectief door hem werd
opgevuld.
Daarbij is het typerend dat Andreus kort nadat het eerste nummer verschenen was

en Podium zich in het Stedelijk zo opvallend gepresenteerd had, lange tijd nog maar
weinig van zich heeft laten horen. Hij verbleef in Parijs, vanwaar hij in mei 1951
aan Van Straten schreef: ‘Hr. groeten aan alle redacteuren en andere mensen, ik kom
voorlopig niet terug.’43 Pas een half jaar later, in november, nam hij weer contact met
Borgers op.44 Je zou dus kunnen zeggen: hij kwam, zag en overwon en wist daarna
niet hoe hij zich weer zo snel mogelijk van het slagveld terugtrekken zou.
Was Andreus in het eerste deel van dit hoofdstuk dus de gezichtsbepalende figuur,

daarna was dit zonder twijfel Lucebert. Met zijn optreden tijdens de Podium-avond
wist hij, na de Cobra-manifestatie in november 1949, opnieuw de tongen van literair
Nederland in beroering te brengen. Op zichzelf was wat hij bracht in internationaal
verband gezien niet zo nieuw - tijdens de Dada-avonden in Zurich in 1916 hadden
zich soortgelijke taferelen aan het verbaasde oog van de toeschouwers voorgedaan-,
maar de hele persoonlijkheid van Lucebert met zijn bohémien levenshouding bracht
in zijn optreden een radicaal element dat in het in vele opzichten nog zo brave
Nederland van die jaren schokkend of amusant, maar in ieder geval opzienbarend
was.
Een van de gevolgen van zijn optreden was dat velen Podium daarna automatisch

in verband brachten met zíjn poëzie en zelfs met de hele ‘Beweging

Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951



376

van Vijftig’. Dat zette een invloedrijk redacteur als Sierksma, die zich daartegen
voorlopig nog bleef verzetten, op achterstand.
Interessant is het intussen de beeldvorming rond die Podium-avond wat nader

onder de loep te nemen. Zoals we al gezien hebben, liet Van Straten in zijn ‘Dagboek
van een minor poet’ niet blijken dat hij over het optreden van Lucebert weinig
enthousiast was. Dat was natuurlijk niet zo verwonderlijk: het zou onhandig geweest
zijn in het openbaar alle kaarten op tafel te leggen. Maar intussen werd daardoor de
mythevorming rond die avond wel bevorderd. Van Stratens verslag zou immers ook
in de - door Borgers ingeleide - bloemlezing Losse planken van het tienjarig Podium
(1956)45 gepubliceerd worden, die in minstens tienduizend exemplaren zou worden
verspreid. Voor veel jongere lezers die er niet bij hadden kunnen zijn, zou dit de
enige bron van informatie over die avond worden.
Een gevolg hiervan was dat het ongenoegen dat de Podium-manifestatie bij

sommige redacteuren gewekt had, achter een façade van eensgezindheid verborgen
bleef. Maar wie over de ontwikkelingen rond dat tijdschrift nadenkt, zal over dat
ongenoegen zelf niet verbaasd zijn: daarvoor was er immers in Podium een te felle
strijd rond de poëtische vernieuwing gevoerd. Het is bovendien begrijpelijk dat er
in de jaren daarna, toen de pleitbezorgers van een nieuwe dichtkunst in de redactie
van Podium de overwinning behaald hadden, weinig behoefte gevoeld zal zijn om
nog eens te onthullen met hoeveel ambivalente gevoelens de redactie indertijd de
nieuwe poëzie omarmd had. Juist door dat niét te doen, kon Podium immers des te
overtuigender als vaandeldrager van de Vijftigers optreden.
De mythe rond de Podium-avond deed hierna haar werk met alle hilarische

verschijnselen van dien. Dat bleek uit wat Wim Schouten zich vele jaren later, in
1988, over Luceberts optreden wist te herinneren: ‘Met onheilspellende stem las hij
drieletter-schuttingwoorden voor met de omschrijving uit Van Dale's Woordenboek.
In deze dadaïstische voorstelling paste ook het vers “De minister-president is een
kanon, boem, boem, boem”.’46

Zoals in het spel dat wij vroeger op school speelden en waarbij een bepaald verhaal
door een hele rij kinderen verder verteld moest worden, allerlei verrassende variaties
optraden, blijkt ook hier de fantasie haar creatieve werk gedaan te hebben: de piepende
minister-president is een kanon geworden dat met aanzienlijk meer volume dan zijn
collega van destijds ‘boem, boem, boem’ weet voort te brengen. Maar misschien is
dat ook alleen maar een aanwijzing voor de in de laatste decennia toegenomenmacht
van de eerste burger van ons land.
Dat de mythe rond deze avond haar werk gedaan heeft, is overigens precies wat

van haar verwacht had mogen worden. Geen omwenteling in de
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literatuur is immers denkbaar zonder mythe. Deze maakt duidelijk dat een dergelijk
ingrijpende gebeurtenis zo'n sterke uitstraling heeft dat de fantasie ermee aan de gang
kan gaan.47

Ik weet wel: de feiten die in dit hoofdstuk beschreven werden, zijn niet alléén
beslissend geweest voor het succes van ‘Vijftig’. Daarbij zou ik zeker ook aan andere
gebeurtenisenwillen denken, zoals de publicatie vanVinkenoogs bloemlezingAtonaal
in het najaar van 1951. Maar in het kader van de hier beschreven geschiedenis van
de tijdschriften is het uitkomen van het ‘doorbraak-nummer’ van Podium van
essentieel belang geweest. Met dat blad, dat nog tot 1969 zou blijven bestaan,
veroverden de jonge dichters immers een bolwerk van waaruit ze in de jaren daarna
hun guerrilla tegen de traditionele literatuur met des te meer succes konden
voortzetten.
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Slot

Het wordt - na ruim twintig jaar verslaving aan een generatie - tijd achter deze
geschiedenis van de literaire bladen omstreeks 1945 een punt te zetten. Bij elkaar
beslaan de vier delen waarin ik een beeld van die tijdschriften heb proberen te geven,
zo'n tien jaar. Daarin werd een wereldoorlog uitgevochten en stond vervolgens - naar
de woorden van Lucebert - nog ‘een kleine mooie ritselende revolutie’ op het
programma. Alles bij elkaar een boeiende periode waarin zich ontwikkelingen hebben
voorgedaan die tot op de dag van vandaag haar invloed doen gelden.
Bij het opmaken van de balans valt natuurlijk al direct op dat in dit laatste deel de

nadruk sterk is komen te vallen op de poëzie. Terwijl in De vrienden van weleer het
verhalend proza met het eerste optreden van Willem Frederik Hermans en Gerard
Reve centraal stond, zijn het in Het elektrisch bestaan de Vijftigers die de (nieuwe)
toon aangeven. Om strategische redenen ligt het daarom voor de hand in dit afsluitend
hoofdstuk eerst in het kort aandacht aan de verdere ontwikkelingen op proza-gebied
te besteden om daarna de ins en outs van de poëtische omwenteling van die jaren
wat nader onder de loep te nemen.

Het experiment in de romanliteratuur

Het zal de lezer zijn opgevallen dat zich in de literaire bladen die in dit boek aan de
orde kwamen, weinig nieuwe schrijvers met verrassende verhalen hebben
gemanifesteerd. Een uitzondering zou ik willen maken voor A. Alberts, die aan
Libertinage enkele novellen, geschreven in een voor Nederland ongewoon laconieke
stijl, bijdroeg, en Hans Andreus met het sterk autobiografisch verhaal ‘Bezoek’ en
enkele korte absurdistische prozastukken.
Van de auteurs die al eerder verhalend proza gepubliceerd hadden, trokken Louis

Paul Boon, Willem Frederik Hermans en Bert Schierbeek de meeste aandacht. Alle
drie zijn in Speeltuin van de titaantjes of De vrienden van weleer al min of meer
uitvoerig ter sprake gekomen. Omdat in deze jaren in het verhalend proza van Boon
en Hermans geen duidelijk nieuwe wegen werden ingeslagen - wat verder natuurlijk
niets ten nadele van hun schrijverschap zegt -, zou ik hier alleen willen ingaan op
wat Bert Schierbeek in deze periode
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publiceerde: een aantal fragmenten uit zijn experimentele roman Het boek Ik, die
kort daarna inderdaad in boekvorm verschijnen zou.
Zoals we gezien hebben, had Schierbeek na zijn debuut in 1945 in alle mogelijke

richtingen geëxperimenteerd, waarbij hij steeds op zoek bleef naar de meest originele
en persoonlijke manier om zich te uiten. Daarbij was hij gaandeweg afgestapt van
het psychologisch invullen van de personages, waarna hij ten slotte ook vrijwel elke
chronologische opbouw van het verhaal losgelaten had. In plaats daarvan ging het
hem erom de beschreven gebeurtenis zo totaal mogelijk met associaties in alle
richtingen te laden, waardoor een beeld van het volledig leven zou kunnen ontstaan.
Demeest fundamentele kritiek hierop kwam in die tijd van de jonge essayist H.J.A.

Hofland, die de vraag stelde of de taal als middel tot expressie niet noodzakelijkerwijs
ook een communicatieve functie heeft. Schierbeek van zijn kant ging in zijn reactie
nauwelijks op deze vraag in en bepaalde zich tot wat speelse associaties die de naam
‘Hofland’ bij hem opgeroepen had. Hoe humoristisch dat ook uitpakte, een echte
discussie - die Schierbeek natuurlijk helemaal niet hóefde aan te gaan - kwam daarmee
niet van de grond.
Los van de polemische losse flodders die Hofland bij zijn betoog afschoot, blijft

de vraag die hij aan de orde stelde interessant. Zijn associaties in het algemeen niet
zo persoonlijk en aan één moment gebonden dat ze onvoldoende als structuur kunnen
dienen voor een roman? Een verhaalmet een omvang van enkele honderden bladzijden
is immers nog iets anders dan een lyrisch gedicht, dat in korte tijd gelezen wordt.
Het is een vraag die ook hier gesteld moet worden, en ik ben geneigd die

bevestigend te beantwoorden. Om langere tijd de aandacht van de lezer vast te houden,
om hem in de greep van het gebeurde te krijgen en hem door alle eeltlagen heen tot
in zijn diepste kern te raken, lijkt er meer nodig te zijn dan het grillige weefsel dat
door associaties gevormd wordt.
Ik vermoed dat Schierbeek dat zelf ook beseft heeft en dat hij juist met dit probleem

jarenlang geworsteld heeft. De compositorische eisen die een roman stelt, en het
creatieve uitgangspunt dat hijzelf gekozen had - de voorkeur voor associaties als
uitdrukking van een irrationeel beleven van de werkelijkheid - leken nauwelijks met
elkaar verzoend te kunnen worden. Ten slotte vond hij, geïnspireerd door Joyce en
Vestdijk, een begaanbare middenweg: in Het boek Ik blijkt steeds weer een
compositorische onderstroom aanwezig te zijn, waardoor de associaties, voor zover
mogelijk, in min of meer vaste banen worden geleid. Het probleem is dat - om zich
van die onderstroom bewust te worden - het noodzakelijk is de tekst met buitengewoon
veel aandacht te lezen: een aandacht die velen slechts korte tijd zullen opbrengen.
Schierbeeks romans uit deze fase van zijn ontwikkeling blijven dan ook
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interessante en soms ontroerende uitingen van een man die zich verder dan de meeste
van zijn generatiegenoten in onherbergzame gebieden gewaagd heeft, maar als geheel
lijken ze me niet geslaagd. Het boek Ik is voor mij dan ook meer een boek om in te
lezen, dan om uit te lezen.

De rol van Vijftig

Nu ik me hierna ga bezighouden met de poëzie, wil ik vooropstellen dat de opzet
van mijn onderzoek met zich meebracht dat ik in het bijzonder gespitst was op het
doen en laten van tijdschriftredacties: op hun artistieke idealen in de eerste plaats,
maar ook op alle moedwil en misverstand die ze met elkaar wisten te creëren.
Duidelijk is dat met dat uitgangspunt voor ogen niets zo boeiend is als een echte
revolutie. Dat garandeert immers veel opwinding en in die situatie is het bij uitstek
interessant te kijken hoe de verschillende ego's op elkaar gereageerd hebben. Vandaar
dat het mij goed uitkwam dat zich een halve eeuw geleden de ‘Beweging van Vijftig’
met zoveel tamtam gepresenteerd heeft. Dat betekende dat allerlei processen die
anders langs lijnen van geleidelijkheid verlopen zouden zijn, ineens - om een favoriet
begrip uit die tijd te gebruiken - in een soort pressure cooker terechtkwamen en met
verhoogde snelheid het kookpunt bereikten.
Ook om eenmeer compositorische reden lag het voor de hand dat inmijn speurtocht

naar de literatuur van die jaren een centrale rol aan Vijftig zou worden toebedeeld.
Het geleidelijk veldwinnen van de ideeën die tot de doorbraak van deze beweging
geleid hebben, het optreden van de Cobra-groep, de publicatie van Blurb en Braak,
het uitkomen van het ‘doorbraak-nummer’ van Podium en de daarop gevolgde
roemruchte poëzie-avond in het Stedelijk: ze vormen samen een zo dramatische
ontwikkeling dat het lijkt of de geschiedenis hiervoor zelf het scenario geschreven
heeft en voor een vanzelfsprekende climax heeft gezorgd. Tegen de achtergrond
hiervan was het ondenkbaar de historie van deze tijdschriften - ik denk dan aan
Libertinage en Podium - ook nog na de doorbraak van Vijftig te vervolgen tot ze een
natuurlijke dood gestorven zouden zijn...
Het is dus niet verbazingwekkend dat de voorgeschiedenis van Vijftig in mijn

verhaal de hoofdschotel vormt, maar dat betekent niet dat alles wat poëtisch niet tot
deze beweging behoord heeft, daarom maar als kruimels onder de tafel verdwijnen
mag. Ik hoop in ieder geval aan allerlei dichters buiten de kring van de Vijftigers het
volle pond van mijn aandacht - en niet zelden bewondering - te hebben gegeven.
Maar Vijftig wàs er nu eenmaal, en met overrompelende kracht. Ik denk aan wat

Kees Fens ooit over de uitstraling ervan schreef, toen hij inging op
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een opmerking van Gerrit Kouwenaar: ‘In zijn inleiding tot de bloemlezing Vijf
5-tigers benadrukt hij dat het om een andere, niet om een nieuwe poëzie gaat.
Achteraf blijkt die onderscheiding uitdrukking van een afgrond-groot verschil

tussen de bestaande poëzie en die van de Vijftigers. En dat verschil zat hem niet in
de vorm, hoe provocerend die toen ook aandeed, maar in het wereldbeeld dat in het
beeld van het gedicht zichtbaar werd gemaakt. En de bestrijders van eens moeten
van die radicale verandering notie hebben gehad, al konden ze die niet verwoorden
en wierpen zij zich op vormaspecten.
Het totaal andere van de door de Vijftigers geschreven poëzie en het daaruit

voortkomende aanstootgevende karakter ervan laat zich na twintig jaar nog nauwelijks
uit bijvoorbeeld de eerste verzen van Kouwenaar aflezen. Wie dat radicaal “andere”
wil zien, moet een vers als bijvoorbeeld “elba” (dat begint met de klassiek geworden
regel “Ik draag een waarschuwing bloedjas”) eens in de context van toen bewonderde
verzen van bijvoorbeeld Aafjes, Hoornik of Vasalis zetten.
Dat wereldbeeld werd onder meer gekenmerkt door de verraderlijkemeerzijdigheid

ervan - de tijd der eenzijdige bewegingen was inderdaad voorbij - door de
lichamelijkheid (die zelfs de meest heidense dichter heidens aangedaan moet
hebben).’1

Dat was hét grote literaire feit dat zich in de door mij beschreven periode heeft
afgespeeld en wat ik vooral wilde was precies te weten komen hoe die artistieke
omwenteling totstandgekomen was.

Het optreden van de Experimentele Groep

Duidelijk is dat daarbij veel voorbereidend werk verricht is in de kring van Het
Woord, waarin de droom en de verbeelding tot de belangrijkste inspiratiebronnen
van de kunstenaar werden uitgeroepen. Dat ging radicaal in tegen de heersende
tendens in die jaren: de meeste jonge schrijvers voelden zich immers - als met elkaar
concurrerende erfgenamen van Ter Braak en Du Perron - geroepen zich zo intens
mogelijk te engageren met de maatschappij. Aanvankelijk leek de voorkeur van de
Woord-groep nog een louter esthetische kwestie te zijn - het verlangen naar een ver
Arcadië, waarin verschijnselen als schaarste en atoombommen aangenaam afwezig
waren -, maar later bracht de drang naar een irrationeel beleven van de werkelijkheid
vooral Jan G. Elburg en Gerrit Kouwenaar ertoe vanuit associaties te gaan schrijven.
Daarmee zou de realiteit ineens haar vanzelfsprekende alledaagsheid verliezen,
waardoor het bestaan als een artistiek - en zelfs existentieel - avontuur beleefd zou
kunnen worden. Weliswaar was dat gericht-zijn op
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de associaties als creatieve krachtbron bij de één - Elburg - sterker dan bij de ander
- Kouwenaar -, maar voor beiden gold dat de ratio als ordenend element in het vers
grondig afgedaan had. Overigens werd in de loop van 1948 duidelijk dat Het Woord
mede door steeds groter wordende spanningen in de redactie binnen niet al te lange
tijd verdwijnen zou.
Zo stonden de zaken ervoor, toen in augustus van dat jaar onder de schilders de

experimentele groep ontstond. Het meest typerend daarvan was haar radicaliteit: de
volstrekte afwijzing van de bestaande, zogenaamd ‘academische’ kunst. Die
radicaliteit werd nog versterkt doordat er in andere landen geestverwanten bleken te
zijn die evenveel of nog meer minachting hadden voor wat er door het artistiek
establishment van die tijd geschilderd of gebeeldhouwd werd.
Op die al lopende trein die door de schilderende leden van de experimentele groep

neuriënd bevolkt werd, reden na korte tijd ook enkele jonge dichters mee. Of
aanvankelijk was van ‘meerijden’ nauwelijks sprake, want hun medewerking aan
het eerste nummer vanReflexwas ronduit bescheiden. Dat veranderde toen de dichters,
onder wie ook Lucebert, in december 1948 echt bij de activiteiten van de groep
betrokken raakten.
Korte tijd later, in de tweede aflevering van het blad, publiceerde Kouwenaar een

belangrijk programmatisch essay en van hem en Elburg werd ook poëzie opgenomen.
Bovendien debuteerde Lucebert op onvergetelijke wijze met zijn ‘Minnebrief aan
onze gemartelde bruid Indonesia’.
Toch bleven de dichters in de experimentele groep van duidelijk secundair belang.

Dat bleek vooral bij de expositie van het gezelschap in het Stedelijk in november
1949. De poëzie-avond die bij gelegenheid ervan georganiseerd was en waarop
eindelijk dan experimentele verzen gelezen zouden worden, ging vooral door toedoen
van de schilders over van alles behalve over poëzie. Ook het aandeel van de dichters
aan de tentoonstelling zèlf was maar beperkt. Weliswaar konden ze zich daar in de
befaamde ‘dichterkooi’ min of meer uitleven, maar die kooi besloeg slechts een
kleine ruimte in de zeven zalen waarin de tentoonstelling gehouden werd. Dat die
kooi relatief een grote bekendheid kreeg, komt doordat de enkele foto's die ervan
gemaakt zijn, in latere jaren opvallend vaak gepubliceerd zijn. En ook komt dat door
de uitdagende tekst van Gerrit Kouwenaar in die kooi: ‘Er is een lyriek die wij
afschaffen’.
Voordat die lyriek evenwel afgeschaft werd, was het de experimentele dichtersgroep

die zichzélf afschafte. Na afloop van de poëzie-avond kwam het tot een breuk tussen
de dichters en de meest op de voorgrond tredende experimentele schilders. Jan Elburg
had de groep trouwens al enkele dagen eerder vaarwel gezegd.
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In de zes maanden die daarop volgden, beschikten de jonge dichters dus niet meer
over een eigen tijdschrift.Wel konden ze vanzelfsprekend in sommige andere bladen
terecht - zoals Jan Hanlo en later Remco Campert in Libertinage -, maar daarbij
bleven ze afhankelijk van redacteuren die heel andere opvattingen over poëzie
koesterden dan zijzelf. Een lichtpuntje was wel dat begin 1950 Fokke Sierksma de
redactie van Podium verliet. Lucebert en Gerrit Kouwenaar gingen vrij kort daarop
aan dat tijdschrift meewerken.

De betekenis van Blurb en Braak

Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat de publicatie van Blurb en Braak, hoe
bescheiden ze er ook mogen hebben uitgezien, van groot belang geweest is. In deze
beide bladen konden de jonge dichters hun verzen publiceren, zonder dat ze daarbij
rekening hoefden te houden met redacteuren die weinig of niets van hun poëtische
experimenten moesten hebben.

Blurb startte overigens als een eenmans-tijdschrift van Simon Vinkenoog en is
dat in principe ook gebleven, hoewel er dichters als Hans Andreus, Jan Hanlo, Remco
Campert, Hugo Claus en Guillaume van der Graft aan hebben meegewerkt. Ook van
de al gestorven Hans Lodeizen werden er verzen in opgenomen. Daarbij is het
opvallend dat van de dichters uit de oorspronkelijke experimentele groep - Kouwenaar,
Elburg, Lucebert - geen poëzie in het blad gepubliceerd werd. In de eerste aflevering
had Vinkenoog trouwens al felle kritiek op de marxistische oriëntatie van sommige
experimentele kunstenaars geleverd, terwijl het bovendien enige tijd geduurd heeft
voordat hij bewondering opvatte voor de verzen van Lucebert. Door dat alles bleef
de reikwijdte van Blurb beperkt: het kon in ieder geval niet gezien worden als een
voorzetting van wat een jaar eerder door de kunstenaars rond Reflex en Cobra
ondernomen was.
Overigens was Blurb voor de ontwikkeling van de ‘Beweging van Vijftig’ wél

van groot belang, doordat het in reactie op de poëzie-enquête in Elsevier een eigen
rondvraag organiseerde, waardoor de cohesie van de groep en ook de strijdlust sterk
gestimuleerd werden.
Heel anders was de positie van Braakmet zijn provocerende naam, die - zoals we

gezien hebben - niet alleen naar braakliggend land verwees, maar ook naar een
natuurlijke neiging van het maag-darmkanaal als iets in culinair opzicht tegenvalt.
Doordat Lucebert en Bert Schierbeek door de beide initiatiefhemers Remco Campert
en Rudy Kousbroek al snel uitgenodigd werden tot de redactie toe te treden, kon
Braak wél de dichters van de oorspronkelijke experimentele groep incorporeren.
Vooral Lucebert kwam er
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voor het eerst met een groot aantal verzen in naar voren, maar ook Kouwenaar was
poëtisch volop present. Jan G. Elburg van zijn kant vocht een debat met Lucebert
uit dat na de tentoonstelling van de experimentele groep in het Stedelijk maar half
afgerond was en dat te maken had met de onafhankelijkheid van de eigentijdse
kunstenaar. Al te romantische opvattingen die Lucebert over het kunstenaarschap
zou koesteren, werden door Elburg vanuit een marxistisch uitgangspunt bestreden.
Behalve Lucebert, Kouwenaar en Elburg en de beide oprichters werkten ook

verscheidene andere jonge dichters aan Braakmee, zoals Andreus, Hanlo, Vinkenoog
en Claus. Daarmee kreeg Braak een bredere uitstraling dan Blurb, maar het
organisatievermogen van de redacteuren was te beperkt en hun zwerversinstinct te
groot om het blad gezamenlijk veel langer dan een half jaar te kunnen produceren.

Podiummet Gerrit Borgers als centrale figuur

We hebben in het voorgaande hoofdstuk gezien op welke manier Hans Andreus
ervoor gezorgd heeft dat de nieuwe poëzie in Podium volop ruimte kreeg en ook met
welke ambivalente gevoelens bij enkele andere redacteuren dat gepaard is gegaan.
Hier is het de plaats om erop te wijzen dat dat precies op het juiste moment gebeurd
is: toen Kousbroek, Campert en Lucebert zich in Parijs bevonden en daardoor minder
aandacht aan Braak konden besteden dan voor het blad zelf wenselijk was. Met de
aanstaande schipbreuk van Braak voor ogen konden de jonge dichters zonder veel
moeite op het veel degelijker geconstrueerde Podium, dat juist langszij kwam en
waarop de dichter Sybren Polet al enige tijd eerder plaats genomen had, overstappen.
Dat Podium die rol kon vervullen, was voor een groot deel aan Gerrit Borgers te

danken: de rots in de branding van het blad. Hij heeft eindeloos veel werk verzet om
het steeds weer voor elkaar te krijgen dat er een nieuwe aflevering kon verschijnen
en bovendien heeft hij, zolang het enigszins kon, uitermate ingewikkelde
persoonlijkheden on speaking terms weten te houden. Onvoorstelbaar is bovendien
hoe hij iedere keer weer, als Podium op de klippen dreigde te lopen, met niet te
schokken optimisme op pad ging om een nieuwe uitgever te vinden. Daarnaast vind
ik het treffend dat hij, die tijdens zijn jonge jaren gegrepen was door het engagement
van Du Perron en Ter Braak, later op zo soepele wijze de overgang naar Vijftig heeft
weten te maken.
Ook al besloot Borgers in het najaar van 1950 het redactie-secretariaat van Podium

op te geven, het bloed kroop toch waar het niet gaan kon: nog geen jaar later - maar
dan zijn we buiten het kader van dit boek - was híj het die
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voorlopig als enige redacteur de touwtjes in handen nam om ook daarna nog lange
tijd het glimlachende boegbeeld van Podium te blijven

De onderschatting van Rodenko's poëzie

Opvallend is dat kort vóór Andreus' beslissende optreden Paul Rodenko de redactie
van Podium verlaten had. Dat versterkte het eigenaardige isolement waarin hij sinds
zijn redacteurschap verkeerd had en dat misschien de belangrijkste oorzaak ervan is
geweest dat de betekenis van zijn verzen in de loop der jaren is onderschat.
Rodenko, die in de boezem van de Podium-redactie steeds weer opnieuw voor

vernieuwing van de poëzie gepleit had, werd door verscheidene jonge dichters ten
onrechte geassocieerd met de opvattingen die Ter Braak indertijd in Forum verdedigd
had: ze wisten immers niet wat er zich achter de schermen van de
redactievergaderingen afspeelde. Of hoogstens waren ze nog wel bereid in Rodenko
een medestander te zien, maar dan een in een al te net, burgerlijk pak.
En juist toen de doorbraak kwam, bleek hij niet van de partij te zijn! Het eerste

nummer van de zevende jaargang bevatte verzen van allerlei dichters, maar niet van
hemzelf, terwijl hij in de afgelopen jaren zoveel schitterende poëzie aan Podium
bijgedragen had. Ik denk dan in het bijzonder aan verzen als ‘Het beeld’ en
‘Februarizon’.
Overigens moet het isolement van Rodenko ook weer niet overdreven worden.

We hebben eerder gezien dat Andreus een grote bewondering voor zijn poëzie
koesterde en deze tegenover Vinkenoog verdedigde. Deze laatste zou op zijn beurt
enkele verzen van Rodenko kort daarna - en met volle overtuiging - in Atonaal
opnemen. Rodenko zou daarna nog een belangrijke rol spelen als de samensteller
van de onvolprezen bloemlezing Nieuwe griffels schone leien en als essayist over de
Vijftigers: zijn vaak avontuurlijke analyses van hun gedichten zouden tallozen de
ogen openen voor waar het in deze poëzie om gaat. Maar tegelijkertijd blijft het waar
dat Rodenko's poëzie in de afgelopen decennia niet de aandacht gekregen heeft die
ze verdient. De golfslag die door de ‘Beweging van Vijftig’ veroorzaakt werd, heeft
hem - althns als dichter - niet méé opgetild.

Podium als het blad van de Vijftigers

Bekijken we de inhoud van het ‘doorbraak-nummer’ van Podium, dan is duidelijk
dat daarin de belangrijkste stromen, rivieren en beken die samen de delta van Vijftig
vormen, zijn samengekomen. Ik denk dan aan de oude
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Cobra-groep (Lucebert en Kouwenaar), Vinkenoog van Blurb, Campert van Braak,
Andreus van Blurb én Braak, Claus van het Belgische Cobra en Polet uit de
Podium-stal. Een uitermate divers gezelschap dus, dat elkaar vond in
gemeenschappelijk enthousiasme voor een ándere poëzie dan door hun voorgangers
geschreven werd.
Daarbij valt op dat die groep niet of nauwelijks groter was dan die zich een half

jaar eerder in Braak gepresenteerd had: alleen Polet was nu ook van de partij, maar
Schierbeek en Elburg bleken deze keer te ontbreken. De belangrijkste winst die dan
ook geboekt werd, was dat nu een al jaren bestaand blad veroverd werd, dat de
potentie had nog lange tijd te bleven verschijnen, waardoor Podium inderdaad tot
hét tijdschrift van de Vijftigers uitgroeien kon. Dat dat aanvankelijk niet zonder
problemen gegaan is, hebben we in de voorafgaande hoofdstukken kunnen zien.
Intussen is het een halve eeuw geleden dat de Vijftigers de gemoederen in ons

land schokten en amuseerden. Sindsdien zijn de verzen die ze schreven, deel van de
traditie gaan uitmaken en opgenomen in het geheel van de Nederlandse literatuur.
Daardoor heeft hun poëzie de creatieve mogelijkheden, ook voor latere dichters,
enorm verruimd. Het gevolg hiervan is dat het beeld van de poëzie veel minder
overzichtelijk en voorspelbaar en in feite dus boeiender is geworden dan voorheen.
Natuurlijk zijn er in de decennia sindsdien nog wel tegenbewegingen op gang

gekomen waarin allerlei accenten anders werden gelegd, maar tegelijkertijd kan
worden vastgesteld - begin 2001 lijkt daarvoor het geëigende moment te zijn - dat
in ons land Vijftig de belangrijkste literaire beweging van de twintigste eeuw geweest
is.
Of om - eindelijk! - de allerlaatste metafoor van dit boek in te zetten: het fameuze

glas water dat Lucebert in het Stedelijk over zich uitstortte, blijkt een halve eeuw
later in de mythe die er zich omheen gevormd heeft, de betekenis te hebben gekregen
van een waterval.
Deze mythe verdient onsterfelijk te blijven.

Eindnoten:

1 Kees Fens, Van huis tot huis. Over de poëzie van Gerrit Kouwenaar, pag. 28-29. Landgraaf,
1993
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